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DOMÍNIOS  

 
NÍVEIS DE DESEMPENHO  

  

MI  I  S  B  MB  

PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS  

. Não revela conhecimento sobre 
as necessidades e oportunidades 
tecnológicas  
• Não revela conhecimento das  
fases e requisitos técnicos de 
um projecto • Não revela 

reconhecimento da importância 
dos objectos técnicos  

. Não revela conhecimento 

da representação gráfica 
de ideias e soluções  

• Revela pouco 
conhecimento sobre as 
necessidades e oportunidades 
tecnológicas  
• Revela pouco 
conhecimento das  fases e 

requisitos técnicos de um 
projecto • Revela pouco 
reconhecimento da importância 

dos objectos técnicos • Revela 
pouco conhecimento da 
representação gráfica de ideias e 

soluções  

• Revela 
conhecimento sobre as 
necessidades e 
oportunidades tecnológicas  
• Revela 
conhecimento das  fases e 

requisitos técnicos de um 
projecto • Revela 
reconhecimento da 

importância dos objectos 
técnicos • Revela 
conhecimento da 

representação gráfica de 
ideias e soluções  

• Revela bom 
conhecimento sobre as 
necessidades e oportunidades 
tecnológicas  
• Revela bom 
conhecimento das  fases e 

requisitos técnicos de um 
projecto • Revela bom 
reconhecimento da importância 

dos objectos técnicos • Revela 
bom conhecimento da 
representação gráfica de ideias 

e soluções  

• Revela claramente 
conhecimento sobre as 
necessidades e oportunidades 
tecnológicas  
• Revela claramente 
conhecimento das fases e 
requisitos técnicos de um 
projecto  
• Revela claramente 

reconhecimento da importância 
dos objectos técnicos • Revela 
claramente conhecimento da 

representação gráfica de ideias e 
soluções  

RECURSOS   
E  

UTILIZAÇÕES  
TECNOLÓGICAS  

• Não revela 
conhecimento das qualidades dos 
materiais de acordo com as suas 
características físicas e mecânicas 
• Não revela domínio na 
concepção de artefactos através 
de experiências simples  
• Não revela cumprimento 

de normas de higiene/segurança 
na utilização de recursos 
tecnológicos e nos cuidados com 

o seu corpo   

• Revela pouco 
conhecimento  das qualidades dos 
materiais de acordo com as suas 
características físicas e mecânicas 
• Revela pouco domínio na 
concepção de artefactos  através 
de experiências simples  
• Revela pouco 

cumprimento de normas de 
higiene/segurança na utilização de 
recursos tecnológicos e nos 

cuidados com o seu corpo  

• Revela conhecimento  
das qualidades dos materiais de 
acordo com as suas 
características físicas e 
mecânicas • Revela domínio na 
concepção de artefactos  
através de experiências simples  
• Revela cumprimento 

de normas de 
higiene/segurança na utilização 
de recursos tecnológicos e nos 

cuidados com o seu corpo  

• Revela bom 
conhecimento  das qualidades 

dos materiais de acordo com  
as suas características físicas e 
mecânicas  
• Revela bom domínio na 
concepção de artefactos  através 
de experiências simples  
• Revela bom 
cumprimento de normas de 

higiene/segurança na utilização 
de recursos tecnológicos e nos 
cuidados com o seu corpo  

• Revela claramente 
conhecimento  das qualidades 

dos materiais de acordo com  
as suas características físicas e 
mecânicas  
• Revela  claramente 
domínio na concepção de 
artefactos  através de 
experiências simples  
• Revela claramente o 
cumprimento de normas de 

higiene/segurança na utilização 
de recursos tecnológicos e nos 
cuidados com o seu corpo  

TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE  

• Não revela 
reconhecimento do potencial 
tecnológico dos recursos do meio 
ambiente, funções e impactos 
pessoais, sociais e ambientais  
• Não revela conhecimento 

da evolução dos artefactos, objetos 
e equipamentos (relações 
temporais nos contextos sociais e 
naturais)   
• Não revela domínio na 

analise de situações concretas 
como consumidor defensor do 
património cultural e natural   

• Revela pouco 
reconhecimento do potencial 
tecnológico dos recursos do 
meio ambiente, funções e 
impactos pessoais, sociais e 
ambientais • Revela pouco 

conhecimento da evolução dos 
artefactos, objetos e 
equipamentos (relações 
temporais nos contextos 
sociais e naturais)   
• Revela pouco 

domínio na analise de 
situações concretas como 
consumidor defensor do 

património cultural e natural  

• Revela 
reconhecimento do potencial 
tecnológico dos recursos do 
meio ambiente, funções e 
impactos pessoais, sociais e 
ambientais  
• Revela conhecimento 
da evolução dos artefactos, 
objetos e equipamentos 
(relações temporais nos 
contextos sociais e naturais)   
• Revela domínio na 

analise de situações concretas 
como consumidor defensor do 
património cultural e natural  

• Revela bom 
reconhecimento do potencial 
tecnológico dos recursos do 
meio ambiente, funções e 
impactos pessoais, sociais e 
ambientais • Revela bom 
conhecimento da evolução dos 
artefactos, objetos e 
equipamentos (relações 
temporais nos contextos 
sociais e naturais)   
• Revela bom domínio 
na analise de situações 
concretas como consumidor 

defensor do património cultural 
e natural  

• Revela claramente 
reconhecimento do potencial 
tecnológico dos recursos do meio 
ambiente, funções e impactos 
pessoais, sociais e ambientais  
• Revela claramente 
conhecimento da evolução dos 
artefactos, objetos e 
equipamentos (relações 
temporais nos contextos sociais e 
naturais)   
• Revela claramente 

domínio na analise de situações 
concretas como consumidor 
defensor do património cultural e 

natural  



  

  

  


