DIREÇÃO
O DE SERVIÇOS DA REGIÃO NOR
RTE

Agrupame
ento de Escollas Fernando
o Pessoa – Sa
anta Maria daa Feira
Allameda Fernando Pessoa, 278
4 520-827 Santa Maria
M
da Feira

6º Ano

ÁREA CU
URRICULAR: EDUCAÇÃO TECNOLÓGIICA
RIENTADOR DO TRABALLHO A DESEN
NVOLVER AO
O LONGO DO
O ANO LETIVO
O
GUIÃO OR

Ao longo deste ano letivvo o aluno devve:
‐ Ser responsável, conceentrado e participativo;
‐ Utilizar ccorretamente a Língua Portu
uguesa em conntexto de aula e na realização
o dos trabalhoos de casa/ pessquisa/ outros;
‐ Respeitaar os elemento
os da comunida
ade escolar em
m contexto de aula e fora dela;
‐ Cumprir as regras estaabelecidas;
‐ Esclareceer sempre as suas
s
dúvidas;
‐ Ser autó
ónomo e coopeerante;
‐ Revelar eespírito crítico
o e espírito de iniciativa.
De acordo
o com o estab
belecido no Prrojeto Curricullar de Agrupam
mento, as Metas Curricularees recomenda
adas para o 6ºº
ano de esscolaridade e as
a Orientações Curriculares eem vigor abord
daremos os seg
guintes conteúúdos temáticoss:

PERÍODO
OS

DOMÍÍNIO

1º

TÉCNICA

1º/2º

REPRESEN
NTAÇÃO

2º

DIRCU
URSO

3º

PROJEETO

Nº DE TEMPOSS
LETIVOS

SSUBDOMÍNIO/C
CONTEÚDOS TEM
MÁTICOS

Mattérias‐ primas e materiais
‐Origem e proprieddades dos mate
eriais: proprieda
ades físicas e m
mecânicas
‐Carracterísticas e aarmazenamento
o; normalização
o e apresentaçãão
‐Mo
odificação das ppropriedades; trransformação de
d matérias‐priimas
‐Imp
pacto ambientaal
Movvimento
‐Tipos de movimennto: variação no
o espaço e no tempo
‐Ope
eradores mecâ nicos: transmisssão e transform
mação do movi mento
Proccessos de utilizzação, fabrico e construção
‐Higgiene e seguran ça no trabalho
‐Planeamento do ttrabalho
‐Pro
ocessos técnicoss: demonstraçãão e produção
Estrrutura
‐Tipos de estruturaa
‐Evo
olução históricaa dos processoss de construção de estruturas
‐Forrma e função

18

18

16

14

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍÍNIO

INDICADORES
NHECIMENTO
CON

Domínio do
o Saber e
Saber ffazer

COM
MPREENSÃO

AÇÃO DE
APROPRIA
CONHECIM
MENTOS,
DESENVOLV
VIMENTO
DE CAPAC
CIDADES

CAP
PACIDADE DE
QUEESTIONAR /
PRO
OBLEMATIZAR /
PRO
ODUZIR
DOM
MÍNIO DE TÉCNIC
CAS

PONSABILIDADE
RESP

Domínio do Ser

RESP
PEITO/
CUM
MPRIMENTO DE
REG
GRAS

DES E
ATITUD
VALORES
AUTTONOMIA,
COO
OPERAÇÃO E
INIC
CIATIVA

PARAME
ETROS

POND
DERAÇÃO

Domínio ddos conhecimentoss para prosseguir ou
o aprofundar connhecimentos.
Aquisição dos conhecimento
os dos conteúdos estudados.
e
Domínio dda linguagem espeecífica da comunicação tecnológica.
Organizaçção do conhecimen
nto de forma a ressponder às questõees propostas.
Aplicação dos conhecimento
os a novas situaçõ
ões.
Descrição// explicitação do raciocínio
r
utilizado
o para resolver um
m problema.
Capacidadde de resolução dee problemas.
Capacidadde de comunicação
o em situações div
versificadas.
Ampliaçãoo de conhecimento
os consultando outros livros, Interneet, enciclopédias…
Autoavaliaação dos conhecim
mentos.
Domínio dde técnicas, processsos e procedimentos de representaçção visual.
Utilizaçãoo correta do materrial de representaçção visual.
Assiduidadde/pontualidade
Realizaçãoo dos trabalhos dee casa
Realizaçãoo das atividades da
d aula
Cumprimeento de prazos
Material nnecessário
Organizaçção
Respeito ppelos colegas e pro
ofessores
Cumprimeento de regras da aula
Respeito ppela opinião dos outros
Participaçção solicitada
Participaçção espontânea
Realizaçãoo de atividades dee forma autónoma
Hábitos dee trabalho
Cooperaçãão com os outros
Persistênccia/perseverança
Concentraação/Interesse/ em
mpenho
Justificaçãão/fundamentação
o de opiniões
Espírito dee iniciativa e curiosidade pelo saber

1
12%
1
12%

2
28%

2
28%

6
6%

7
7%

7
7%

setem
mbro de 2014
4

