
                        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS  

Escola Básica dos Olivais – 2º Ciclo do Ensino Básico 

Planificação a Médio/Longo Prazo de Educação Tecnológica 5º ano – Encarregados de Educação 

Tempos Letivos (TL) (45 min): 1º Período –26             2º Período –26               3º Período – 18                                        Ano Letivo: 2021/2022  
 

DOMÍNIOS/ 
SUBDOMÍNIOS/ 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ACPA por 
domínio 

AÇÕES ESTRATÉGICAS/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÂO 

TL 

(ver Nota) 

Apresentação Planeamento do ensino-aprendizagem e da avaliação: programa da disciplina, AE e PA; estratégias de ensino e avaliação; critérios de 
avaliação   

“TECNOLOGIA” 
Técnica 

O aluno deve: 
 

1. Reconhecer o papel da tecnologia. 
 
 
 
 
 
2. Discriminar a relevância do objeto 
técnico. 
 
 
 
 
 
 
3. Dominar a aquisição de conhecimento 
técnico. 

Conhecimentos 
e capacidades 
(cognitivas e 
psicomotoras) 
ACDGHIJ 

 

Atitudes e 
valores BEF  

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos 
alunos:  

1.1: Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da 
noção de técnica. 
1.2: Distinguir contextos históricos de evolução da tecnologia. 
1.3: Identificar a influência da tecnologia no ambiente natural, 
humano e construído. 
 
2.1: Definir o conceito de objeto técnico. 
2.2: Distinguir a evolução histórica de alguns objetos técnicos 
e a sua repercussão na evolução da sociedade. 
2.3: Relacionar a influência dos objetos técnicos, como 
resposta às necessidades humanas. 
2.4: Interpretar objetos técnicos, sendo capaz de os decompor 
e compreender a função das suas partes. 
 
3.1: Desenvolver ações orientadas para a decomposição dos 
objetos, enumerando e analisando os elementos que os 
constituem. 
3.2: Aplicar conhecimentos que evidenciem objetivamente a 
estrutura do objeto, as suas características e funções. 

Forma de avaliação: 
-Avaliação 

Diagnóstica 
-Avaliação Sumativa 
-Avaliação Formativa 

-Autoavaliação 
-Heteroavaliação 

-Observação Direta 
 
 

Instrumentos de 
avaliação: 

-Trabalhos e 
projetos elaborados 

-Caderno Diário 
-Fichas de Trabalho 
-Fichas de Avaliação 

Sumativa  
- Grelhas de 

observação direta 
  

Ao longo do 1º 
período: 

26 tempos letivos de 
45min. 
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MEDIDA 
Representação 

4. Reconhecer tipos de grandeza e 
respetivos instrumentos de medição. 
 
5. Discriminar a conveniência de 
medições rigorosas na execução de 
trabalhos. 
 
 
 
 
6. Dominar a representação como 
instrumento de exposição rigorosa. 

 

4.1: Inferir a existência de diversos tipos de grandeza. 
4.2: Identificar respetivos instrumentos de medição. 
 
5.1: Identificar a importância das medições rigorosas. 
5.2: Estabelecer a relação entre qualidade do instrumento de 
medida e previsão do erro. 
5.3: Articular com rigor unidades de medida e instrumentos 
de medição em função das grandezas que se pretendem 
determinar. 
 
6.1: Desenvolver ações orientadas para o registo de 
informação de modo racional e conciso. 
6.2: Interpretar e representar informação, com o objetivo de 
organizar e hierarquizar conteúdos. 

  

 

ENERGIA 
Projeto 

10. Distinguir as principais fontes de 
energia. 
 
 
 
 
 
11. Compreender processos de produção 
e de transformação de energia. 

Conhecimentos 
e capacidades 
(cognitivas e 
psicomotoras) 
ACDGHIJ 

 

Atitudes e 
valores BEF 

10.1: Identificar recursos naturais (carvão, petróleo, vento, 
água, etc.) aplicados na produção de energia. 
10.2: Enumerar e examinar diferentes fontes de energia. 
10.3: Reconhecer o impacto social e ambiental da exaustão 
das fontes energéticas naturais. 
 
 
11.1: Reconhecer diversos processos de produção de energia. 
11.2: Analisar e classificar diversos processos de 
transformação de energia. 

Forma de avaliação: 
-Avaliação 

Diagnóstica 
-Avaliação Sumativa 
-Avaliação Formativa 

-Autoavaliação 
-Heteroavaliação 

-Observação Direta 
 
 

Instrumentos de 
avaliação: 

-Trabalhos e 
projetos elaborados 

-Caderno Diário 
-Fichas de Trabalho 
-Fichas de Avaliação 

Sumativa  
- Grelhas de 

observação direta 

Ao longo do 2º 
período: 

26 tempos letivos de 
45min. 
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“TECNOLOGIA” 
Discurso 

7. Aplicar princípios da comunicação 
tecnológica. 
 
 
8. Desenvolver princípios da comunicação 
tecnológica. 
 
 
 
 
9. Dominar a comunicação como um 
processo de organização de factos. 

 

Conhecimentos 
e capacidades 
(cognitivas e 
psicomotoras) 
ACDGHIJ 

 

Atitudes e 
valores BEF 

7.1: Identificar vocabulário específico da área tecnológica, 
utilizando-o para comunicar ideias e opiniões. 
7.2: Interpretar instruções e esquemas gráficos/técnicos. 
 
8.1: Organizar e ilustrar informação gráfica/técnica, específica 
da área tecnológica. 
8.2: Produzir instruções e esquemas gráficos/técnicos, 
utilizando sistemas discursivos, codificações e simbologias 
técnicas. 
 
9.1: Desenvolver ações orientadas para o encadeamento 
cronológico de acontecimentos. 
9.2: Desenvolver capacidades de enumerar, caracterizar e 
registar os factos observados. 

Forma de avaliação: 
-Avaliação 

Diagnóstica 
-Avaliação Sumativa 
-Avaliação Formativa 

-Autoavaliação 
-Heteroavaliação 

-Observação Direta 
 
 

Instrumentos de 
avaliação: 

-Trabalhos e 
projetos elaborados 

-Caderno Diário 
-Fichas de Trabalho 
-Fichas de Avaliação 

Sumativa  
- Grelhas de 

observação direta 
 
 

Ao longo do 3º 
período: 

18 tempos letivos de 
45min. 

 

ENERGIA 
Projeto 

12. Explorar soluções energéticas no 
âmbito dos operadores elétricos. 
 
 
 
13. Dominar procedimentos de análise e 
de sistematização. 

12.1: Distinguir operadores elétricos na construção de 
circuitos elétricos simples. 
12.2: Utilizar operadores elétricos no desenvolvimento de 
projetos, de baixa complexidade. 
 
13.1: Desenvolver ações orientadas para metodologias de 
aquisição de conhecimento prático. 
13.2: Identificar unidades funcionais, compostas por um ou 
mais elementos, que agregados cumprem uma função. 
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Escola Básica dos Olivais – 2º Ciclo do Ensino Básico 

Planificação a Médio/Longo Prazo de Educação Tecnológica 6º ano – Encarregados de Educação 

Tempos Letivos (TL) (45 min): 1º Período –26              2º Período –26                   3º Período – 18                                   Ano Letivo: 2021/2022  
 

DOMÍNIOS/ 
SUBDOMÍNIOS/ 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ACPA por 
domínio 

AÇÕES ESTRATÉGICAS/ METODOLOGIAS / INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÂO 

TL 

(ver Nota) 

Apresentação Planeamento do ensino-aprendizagem e da avaliação: programa da disciplina, AE e PA; estratégias de ensino e avaliação; critérios de 
avaliação   

MATERIAL 
Técnica  

O aluno deve: 
 

1. Conhecer a origem e propriedades dos 
materiais. 
 
 
 
 
 
 
2. Reconhecer processos de 
transformação das principais matérias-
primas. 
 
 
 
 
 
 
3. Distinguir alterações no meio ambiente 
determinadas pela ação humana. 
 

Conhecimentos 
e capacidades 
(cognitivas e 
psicomotoras) 
ACDGHIJ 

 

Atitudes e 
valores BEF  

Proporcionar atividades formativas que possibilitem aos 
alunos:  

1.1: Identificar diferentes tipos de materiais. 
1.2: Distinguir propriedades físicas dos diferentes tipos de 
materiais. 
1.3: Avaliar características e propriedades dos materiais que 
condicionam o seu armazenamento. 
1.4: Enumerar diferentes formas de apresentação dos 
materiais no mercado (normalização). 
 
2.1: Relacionar processos de transformação de matérias-
primas com os materiais. 
2.2: Identificar as ferramentas/utensílios mais adequados à 
transformação das matérias-primas em materiais. 
2.3: Explicar modificações das propriedades dos materiais de 
acordo com as suas utilizações. 
2.4: Realizar ensaios para determinar propriedades mecânicas 
como dureza, maleabilidade, etc. (ex. barro). 
 
3.1: Avaliar o impacto ambiental provocado pelo processo de 
extração das matérias-primas. 

Forma de avaliação: 
-Avaliação 

Diagnóstica 
-Avaliação Sumativa 

-Avaliação 
Formativa 

-Autoavaliação 
-Heteroavaliação 

-Observação Direta 
 
 

Instrumentos de 
avaliação: 

-Trabalhos e 
projetos elaborados 

-Caderno Diário 
-Fichas de Trabalho 
-Fichas de Avaliação 

Sumativa  
- Grelhas de 

observação direta 
  

Ao longo do 1º 
período: 

26 tempos letivos de 
45min. 
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Escola Básica dos Olivais – 2º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
4. Dominar procedimentos sistemáticos e 
metodológicos. 

3.2: Reciclar e empregar materiais, de forma a reduzir o seu 
impacto ambiental. 
 
4.1: Desenvolver ações orientadas para experiências que se 
transformam numa parte ativa do conhecimento. 
4.2: Distinguir grupos singulares de recursos e tecnologias. 

 

MOVIMENTO 
Representação  

5. Conhecer diversos tipos de 
movimentos. 
 
 
 
6. Reconhecer operadores mecânicos de 
transmissão e de transformação do 
movimento. 
 
 
7. Dominar a representação esquemática 
como registo de informação. 

Conhecimentos 
e capacidades 
(cognitivas e 
psicomotoras) 
ACDGHIJ 

 

Atitudes e 
valores BEF 

5.1: Identificar tipos de movimento quanto à sua variação no 
espaço. 
5.2: Enumerar tipos de movimento quanto à sua variação no 
tempo. 
 
6.1: Identificar processos de transformação e de transmissão. 
6.2: Representar e desenvolver mecanismos simples, 
empregando processos de transmissão/conservação de 
movimento. 
 
7.1: Desenvolver ações orientadas para a investigação e 
registo de processos mecânicos. 
7.2: Desenvolver capacidades de representação morfológica e 
estrutural. 

Forma de avaliação: 
-Avaliação 

Diagnóstica 
-Avaliação Sumativa 

-Avaliação 
Formativa 

-Autoavaliação 
-Heteroavaliação 

-Observação Direta 
 
 

Instrumentos de 
avaliação: 

-Trabalhos e 
projetos elaborados 

-Caderno Diário 
-Fichas de Trabalho 
-Fichas de Avaliação 

Sumativa  
- Grelhas de 

observação direta 

Ao longo do 2º 
período: 

26 tempos letivos de 
45min. 

 

TRABALHO 
Discurso 

8. Distinguir a linguagem dos processos 
de utilização, de fabrico e de construção. 
 
 
 
9. Compreender processos técnicos de 
fabrico e de construção, inclusão e 
diferenciação pedagógica. 
 
 
 
 

8.1: Identificar as fases necessárias para a organização e 
planificação de tarefas 
8.2: Compreender a problemática da higiene e da segurança 
no local de trabalho. 
 
9.1: Discriminar ferramentas e maquinas mais indicadas a 
cada tarefa. 
9.2: Identificar técnicas de fabrico mais indicadas a cada 
tarefa. 
9.3: Identificar e distinguir uniões rígidas de uniões móveis. 
9.4: Relacionar tipos de união com os materiais. 
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Escola Básica dos Olivais – 2º Ciclo do Ensino Básico 

 

10. Dominar a comunicação orientada 
para a demonstração. Atitudes e valores. 

10.1: Desenvolver ações orientadas para a demonstração de 
factos e acontecimentos, que enunciam relações de causa e 
efeito. 
10.2: Distinguir encadeamentos sequenciais e agregados de 
ações. 

 

MATERIAL 
Projeto 

11. Conhecer tipos de estrutura. 
 
 
 
 
 
 
12. Explorar estruturas no âmbito da 
forma e função. 
 
 
 
 
13. Dominar atividades coordenadas e 
interligadas, para a realização de um 
objetivo e articulação curricular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Conhecimentos 
e capacidades 
(cognitivas e 
psicomotoras) 
ACDGHIJ 

 

Atitudes e 
valores BEF 

11.1: Compreender o conceito de estrutura (forma, função, 
módulo). 
11.2: Identificar diferentes tipos de estruturas (naturais e 
artificiais; fixas e móveis). 
11.3: Analisar a evolução histórica dos processos de 
construção de estruturas. 
 
12.1: Reconhecer a função das estruturas e dos seus 
componentes. 
12.2: Identificar os esforços a que estão sujeitas as estruturas. 
12.3: Desenvolver estruturas considerando materiais, 
processos de construção e forma/função. 
 
13.1: Desenvolver ações orientadas para a identificação de 
requisitos e recursos disponíveis. 
13.2: Desenvolver capacidades que se direcionam para a 
procura da melhor solução, para a apreciação dos prós e dos 
contras e para a avaliação crítica das soluções alcançadas. 

Forma de avaliação: 
-Avaliação 

Diagnóstica 
-Avaliação Sumativa 

-Avaliação 
Formativa 

-Autoavaliação 
-Heteroavaliação 

-Observação Direta 
 
 

Instrumentos de 
avaliação: 

-Trabalhos e 
projetos elaborados 

-Caderno Diário 
-Fichas de Trabalho 
-Fichas de Avaliação 

Sumativa  
- Grelhas de 

observação direta 
 
 

Ao longo do 3º 
período: 

18 tempos letivos de 
45min. 

 

 
 

Auto e heteroavaliação, no 5º e 6º anos  3   
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NOTAS:  

1. A classificação a atribuir no final de cada período resulta da média ponderada dos resultados obtidos pelo aluno, nos diferentes instrumentos de avaliação, de acordo com a 
percentagem que lhes foi atribuída para cada domínio ou subdomínio, desde o início do ano até ao momento da avaliação formalizada em Conselho de Turma. 

2. A Recuperação e consolidação das aprendizagens será́ realizada ao longo do ano letivo aquando da lecionação das diferentes matérias nos subdomínios correspondentes.  

3. A abordagem dos conteúdos não é necessariamente tratada de forma sequencial, com o propósito de flexibilizar os conhecimentos científicos e promover o entendimento dos 
processos. 


