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Semestre 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

TEMPOS 
LETIVOS 

Tecnologia e 
Sociedade: 

 

 
 

• Demonstrar sentido crítico, no que diz respeito à 
tecnologia e seus impactos, a nível: social, ambiental e 
de consumo. 

• Criar soluções tecnológicas, considerando a reutilização 
e reciclagem de materiais tendo em conta a 
sustentabilidade ambiental. 

• Relacionar o uso das tecnologias com o 
desenvolvimento económico e social de um país. 

• Ser capaz de utilizar tecnologias que facilitem a 
articulação entre as várias áreas do saber. 

• Reconhecer a importância da apropriação do 
conhecimento na aplicação prática das novas 
tecnologias. 

• Investigar sobre a articulação entre: tecnologias, 
recursos naturais, desenvolvimento social, políticas de 
consumo e custos económicos e ambientais. 

• Identificar constrangimentos ao nível dos recursos 
físicos, materiais e ferramentas. 

• Perceber a importância do conhecimento e da formação 
do individuo, como condição primordial para o acesso 
ao mundo tecnológico. 

• A apresentar, oralmente, ao grupo turma os resultados 
da pesquisa realizada.  

 

 
 
 
- Relações ciência, 

tecnologia sociedade. 

- O utilizador 

inteligente das novas 

tecnologias. 

- A coabitação novas 

tecnologias ambiente 

sustentável. 

- Relação direta entre o 

desenvolvimento 

tecnológico e o 

emprego ou a falta 

dele. 

- Relação entre as 

novas tecnologias e as 

potencialidades 

financeiras das 

mesmas. 

 
 
Apresentação e discussão dos temas com recurso a materiais 
audiovisuais; 
- Envolvimento dos alunos na apresentação dos temas em 
estudo, com recurso à biblioteca escolar (pesquisar e organizar 
informação e preparar a apresentação oral - desenvolvimento 
de competências de leitura e interpretação); 
- Identificação de vários tipos de tecnologia ao alcance da 

sociedade; 

- Identificação do grau de produtividade das sociedades 

desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento; 

- Dinâmica de trabalho de grupo para a pesquisa e análise de 

informação sobre os temas em destaque; 

- Apresentação e discissão dos estudos e conclusões efetuados; 

- Apresentação de propostas e de orientações, para os trabalhos 
de pesquisa. 

- Apresentação dos trabalhos de pesquisa seguida de discussão e 
avaliação. 
 

 
 
 
 

Investigador 

C,D,F,H,I 

 

 

Questionador 

A,F,G,I,J 

 

Comunicador 

A,B,D,E,H 

 

 

Criativo 

A,C,D,I,J 
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Semestre 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

TEMPOS 
LETIVOS 

Processos 

tecnológicos: 

 

•  Reconhecer o processo tecnológico e as novas 
tecnologias como um conjunto de atividades e 
ferramentas, que quando devidamente articuladas e 
utilizadas, estimulam o raciocínio, desenvolvem o 
sentido crítico, potencializam o conhecimento e 
simplificam a resolução de problemas.  

• Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho e 
de registo de ideias que envolvam a pesquisa, 
investigação e experimentação. 

• Realizar, através do desenho técnico, projetos de 
objetos para realização prática. 

• Selecionar e preparar materiais,  

• máquinas e ferramentas necessários e adequados à 
execução dos objetos planificados. 

• Identificar constrangimentos durante a construção de 
objetos e aplicar soluções práticas para a resolução dos 
mesmos; 

• Manipular ferramentas manuais e mecânicas. 

• Aplicar técnicas e usar as tecnologias mais adequadas na 
transformação de materiais necessários à produção dos 
objetos. 

• Cumprir normas de higiene e segurança, durante o 
processo de produção. 

• Avaliar as diferentes etapas de realização do trabalho 
prático e proceder às reformulações necessárias com 
vista à resolução dos constrangimentos identificados. 

• Compreender a importância do uso das novas 
tecnologias no processo de produção sobretudo ao nível 
dos seguintes aspetos: económico, social, estético, 
físico, cognitivo e estratégico. 

 
 
- O utilizador 

inteligente das novas 

tecnologias. 

- Planeamento de 

projetos e produtos. 

- Identificação e 

resolução de 

problemas. 

- Seleção, 

transformação e 

reaproveitamento de 

recursos materiais. 

- Construção de 

objetos: 

desenvolvimento de 

tarefas com 

intencionalidade, onde 

o aluno constrói, e 

identifica 

progressivamente o seu 

método de trabalho. 

- Higiene e segurança 

no trabalho. 

 

- Apresentação de propostas para a conceção dos projetos dos 

trabalhos a realizar, considerando a articulação com as 

atividades do PAA e/ou necessidades e interesses dos alunos; 

- Apresentação de orientações para a realização dos projetos de 

trabalho; 

- Explicação e demonstração prática dos procedimentos para a 
execução dos projetos de trabalho, segundo as normas do 
desenho técnico;  
- Realização de pesquisas e recolha de informação, sobre os 

projetos a desenvolver; 

- Realização de projetos para a produção de objetos (individuais 

e/ou em grupo. 

- Práticas experimentais de identificação de materiais naturais e 

transformados e suas propriedades. 

- Práticas experimentais de recuperação e reciclagem de 

materiais; 

- Práticas experimentais de manuseamento de ferramentas e de 

aplicação de materiais e técnicas; 

- Montagens experimentais de trabalhos a nível individual ou em 

grupo. 

- Análise das tarefas desenvolvidas. 

- Apresentação de sugestões técnicas e tecnológicas para 

colmatar fases menos conseguidas, durante a realização dos 

trabalhos; 

- Apresentação, individual/ou em grupo, dos trabalhos práticos 

realizados, à turma, numa perspetiva de análise da 

funcionalidade prática e estética. 

 
 

Crítico/Analítico 

A,B,C,D,G 

 

 

Participativo/ 

colaborador 

B,C,D,E,F 

 

 

Responsável 

/Autónomo 

C,D,E,F,G,I,J 

 

 

Cuidador de si e 
do outro 

B,E,F, G 
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AVALIAÇÃO 
De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 3ºciclo, serão utilizados para recolha de informação os seguintes instrumentos: trabalhos práticos, registos de observação, fichas de 
avaliação, … 
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