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Perfil de Aprendizagens Específicas 

Áreas de 
Compe-

tência do 
Perfil do 
Aluno * 

Ponderação Indicadores 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS  

- Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, 
pesquisa, realização e avaliação.  

- Identificar e representar as necessidades e oportunidades 
tecnológicas decorrentes da observação e investigação de 
contextos socias e comunitários.  

- Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos 
para a concretização de projetos.  

- Reconhecer a importância dos protótipos e teste para o 
desenvolvimento e melhoria (aplicações de criação e trata-
mento de imagem 2D e 3D) dos projetos.  

- Comunicar, através do desenho, formas de representação 
gráfica das ideias e soluções, utilizando: esquemas, codifica-
ções e simbologias, assim como meios digitais com ferramen-
tas de modelação e representação.  

- Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), anali-
sando os fatores de desenvolvimento tecnológico.  

- Compreender a importância dos objetos técnicos face às 
necessidades humanas.  

 

RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS  

- Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando 
os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa.  

- Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e 
tecnológicas), através do exercício sistemático dos diferentes 
sentidos, estabelecendo relações com a utilização de técnicas 
específicas de materiais: madeiras, papéis, plásticos, fios 
têxteis, pastas entre outros.  

- Selecionar materiais de acordo com as suas características 
físicas e mecânicas.  

- Investigar, através de experiências simples, algumas caracte-
rísticas de materiais comuns (dureza, flexibilidade, resistência, 
elasticidade, plasticidade).  

- Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimen-
to/mecanismos, estruturas resistentes) de acordo com as suas 
funções, princípios e relações com as produções tecnológicas. 

- Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reci-
clagem de materiais, tendo em atenção a sustentabilidade 
ambiental.  

1* 
2* 
3* 
4* 
5* 
6* 
7* 
8* 
9* 

10* 

80% 

- Testes de avaliação  
- Questões de aula 
- Fichas de trabalho / Relatórios 
- Trabalhos práticos 
- Trabalhos de casa  
- Portefólios e/ou trabalhos de 
pesquisa ou de síntese  
- Grelhas de observação / verifi-
cação  
- Fichas de autoavaliação  
- Outros 

 



- Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais 
usados (união, separação-corte, assemblagem, conformação), 
identificando os utensílios e as ferramentas na realização de 
projetos.  

- Identificar fontes de energia e os seus processos de trans-
formação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro), relacionan-
do-as com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos.  

- Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento 
de normas de higiene e segurança na utilização de recursos 
tecnológicos.  

 

TECNOLOGIA E SOCIEDADE  

- Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio 
ambiente, explicitando as suas funções, vantagens e impactos 
(positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais.  

- Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipa-
mentos, estabelecendo relações entre o presente e o passado, 
tendo em conta contextos sociais e naturais que possam in-
fluenciar a sua criação, ou reformulação.  

- Analisar situações concretas como consumidor prudente e 
defensor do património cultural e natural da sua localidade e 
região, manifestando preocupações com a conservação da 
natureza e respeito pelo ambiente.  

Os alunos juntam esforços para atingir objetivos, valorizando 
a diversidade de perspetivas sobre as questões em causa, 
tanto lado a lado como através de meios digitais. Desenvol-
vem e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os 
outros (comunidade, escola e família) em contextos de cola-
boração, cooperação e interajuda. 
Os alunos envolvem-se em conversas, trabalhos e experiên-
cias formais e informais: debatem, negoceiam, acordam, cola-
boram. Aprendem a considerar diversas perspetivas e a cons-
truir consensos. Relacionam-se em grupos lúdicos, desporti-
vos, musicais, artísticos, literários, políticos e outros, em espa-
ços de discussão e partilha, presenciais ou a distância. 
Os alunos resolvem problemas de natureza relacional de for-
ma pacífica, com empatia e com sentido crítico. 

5* 10% 

- Colaboração  
- Cooperação 
- Respeito pelo outro 
- Utilização de meios digitais  
- Interajuda 
- Empatia 
- Sentido crítico  
 

Os alunos reconhecem os seus pontos fracos e fortes e consi-
deram-nos como ativos em diferentes aspetos da vida. Têm 
consciência da importância de crescerem e evoluírem. São 
capazes de expressar as suas necessidades e de procurar as 
ajudas e apoios mais eficazes para alcançarem os seus objeti-
vos. 
Os alunos desenham, implementam e avaliam, com autono-
mia, estratégias para conseguir as metas e desafios que esta-
belecem para si próprios. São confiantes, resilientes e persis-
tentes, construindo caminhos personalizados de aprendiza-
gem de médio e longo prazo, com base nas suas vivências e 
em liberdade. 

6* 10% 

- Autoavaliação  
- Capacidade de comunicação 
- Organização 
- Empenho 
- Autonomia 
- Persistência  
 

* Áreas de Competência do Perfil do Aluno: 

1 – Linguagens e textos 
2 – Informação e Comunicação 
3 – Raciocínio e resolução de problemas  
4 – Pensamento crítico e pensamento criativo 
5 - Relacionamento interpessoal 

6 - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
7 – Bem-estar, saúde e ambiente  
8 – Sensibilidade estética e artística 
9 – Saber científico, técnico e tecnológico 
10 – Consciência e domínio do corpo

 


