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DISCIPLINA  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Materiais e 

Tecnologias  10º, 11º e 12º anos  

Expressões do 

Ensino Secundário  

2022/2023 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS TEMAS PONDERAÇÃO 

Apropriação e reflexão 

(análise) 

Módulo 1 – Evolução e História dos 

Materiais e das Tecnologias 

Módulo 2 – Higiene, Segurança no 

Trabalho e Ambiente 

Módulo 3 – Fibras 

Módulo 4 – Madeiras 

Módulo 5 – Metais 

Módulo 6 – Cerâmica 

Módulo 7 – Pedra 

Módulo 8 – Polímeros 

Módulo 9 – Compósitos 

Módulo A1 – Metais 

Módulo A2 - Madeiras 

50% 

Interpretação e comunicação 

(análise) 
35% 

Criação (síntese) 15% 

Total  100% 

 

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

DESCRITORES 

Utiliza instrumentos diversificados para pesquisar, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma 
crítica e autónoma, transformando a informação em conhecimento. 
Comunica utilizando corretamente diferentes linguagens e meios de comunicação. 

Adquire, compreende e aplica plenamente os conteúdos e conceitos, mobilizando-os na realização de 
tarefas. 
Executa eficazmente operações técnicas em atividades práticas/ experimentais e desenvolve com 
muita facilidade e criatividade projetos em ambientes físicos e digitais. 

Desenvolve ideias e projetos criativos contextualizados, recorrendo à imaginação. 
Demonstra múltiplas soluções sustentáveis para a resolução de um problema. 
Amplia o conhecimento a várias áreas de atuação e está aberto a novas experiências. 

Comporta-se de forma exemplar, revelando um grande nível de responsabilidade. 
Revela autonomia nas diferentes atividades de aprendizagem, manifestando uma atitude proativa. 
Trabalha em equipa; revela empatia, tolerância e capacidade de negociação para o bem comum. 
Consolida e aprofunda competências autorreguladoras numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida. 
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NÍVEIS 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Sempre ou quase 

sempre  18-20 

Na maior parte dos 

casos  14-17 

Com alguma 

regularidade 10-13 

Poucas vezes 

0-9 

 

  

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
Fichas de avaliação. 

Ficha de trabalho (Prova de caráter prático). 

Trabalhos individual/pesquisa. 

Observação direta das operações realizadas durante a execução dos trabalhos. 

Trabalho colaborativo. 

 
Nota: Cada instrumento de avaliação poderá ter ponderações diferentes conforme o grau de dificuldade e/ou a abrangência de 

conteúdos. Os alunos serão informados acercas das respetivas ponderações que serão traduzidas através de grelhas de 

classificação a elaborar no final de cada módulo. 

 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  
 

 

 

 


