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Nível 
Domínios 

Técnica T6 Representação R6 Discurso D6 Projeto P6 Atitudes 

 
Nível 

1 
 

Não conhece a origem e 
propriedades dos materiais. 
 

Não reconhece processos de 

transformação das principais 
matérias-primas. 
 
Não distingue alterações no meio 
ambiente determinadas pela 
ação humana. 
 
Não domina procedimentos 
sistemáticos e metodológicos. 

Não conhece diversos tipos de 
movimentos. 

 
Não reconhece operadores 
mecânicos de transmissão e de 
transformação do movimento. 
 
Não domina a representação 
esquemática como registo de 
informação. 
 

Não distingue a linguagem dos 
processos de utilização, de 
fabrico e de construção. 
 
Não compreende processos 
técnicos de fabrico e de 
construção. 

 
Não domina a comunicação 
orientada para a demonstração. 

 
 
 

Não conhece tipos de estrutura. 

 
Não explora estruturas no 
âmbito da forma e função. 

 
Não domina atividades 
coordenadas e interligadas, para 
a realização de um objetivo. 

 
 
 

- Não valoriza o património 
artístico. 
 
- Não é organizado no plano de 
trabalho. 
 
- Não respeita a preservação do 
equipamento e instrumentos de 
trabalho. 
 
- Não é autónomo na elaboração 
de projetos. 
 
- Não respeita o trabalho 
desenvolvido pelos outros. 
 
- Não é persistente no trabalho. 
 
- Não mantém comportamentos 
saudáveis e seguros durante o 
trabalho prático. 
 
- Tem dificuldade em integrar-se 
no grupo de trabalho. 
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Nível 
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Nível 
2 
 

Conhece com alguma dificuldade 
 a origem e propriedades dos 
materiais. 
 
Reconhece com alguma 
dificuldade processos de 
transformação das principais 
matérias-primas. 
 
Distingue com alguma 
dificuldade alterações no meio 
ambiente determinadas pela 
ação humana. 
 
Domina com alguma dificuldade 
procedimentos sistemáticos e 
metodológicos. 

Conhece com alguma dificuldade 
diversos tipos de movimentos. 

 
Reconhece com alguma 
dificuldade operadores 
mecânicos de transmissão e de 
transformação do movimento. 
 
Domina com alguma dificuldade 
a representação esquemática 
como registo de informação. 
 

Distingue com alguma 
dificuldade a linguagem dos 
processos de utilização, de 
fabrico e de construção. 
 
Compreende com alguma 
dificuldade processos técnicos de 
fabrico e de construção. 

 
Domina com alguma dificuldade 
a comunicação orientada para a 
demonstração. 

 
 
 

Conhece com alguma dificuldade 
tipos de estrutura. 

 
Explora com alguma dificuldade 
estruturas no âmbito da forma e 
função. 

 
Domina com alguma dificuldade 
atividades coordenadas e 
interligadas, para a realização de 
um objetivo. 

 
 
 

- Tem alguma dificuldade em 
valorizar o património artístico. 
 
- Tem alguma dificuldade em ser 
organizado no plano de trabalho. 
 
- Tem alguma dificuldade em  
preservar o equipamento e 
instrumentos de trabalho. 
 
- Tem alguma dificuldade em ser 
autónomo na elaboração de 
projetos. 
 
- Tem alguma dificuldade em 
respeitar o trabalho desenvolvido 
pelos outros. 
 
- Tem alguma dificuldade em ser 
persistente no trabalho. 
 
- Tem alguma dificuldade em 
manter comportamentos 
saudáveis e seguros durante o 
trabalho prático. 
 
- Tem alguma dificuldade em 
integrar-se no grupo de trabalho. 

 
 
 
 

 30% 30% 10% 10% 20% 
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Conhece com alguma facilidade a 
origem e propriedades dos 
materiais. 
 
Reconhece com alguma 
facilidade processos de 
transformação das principais 
matérias-primas. 
 
Distingue com alguma facilidade 
alterações no meio ambiente 
determinadas pela ação humana. 
 
Domina com alguma facilidade 
procedimentos sistemáticos e 
metodológicos. 

Conhece com alguma facilidade 
diversos tipos de movimentos. 

 
Reconhece com alguma 
facilidade operadores mecânicos 
de transmissão e de 
transformação do movimento. 
 
Domina com alguma facilidade a 
representação esquemática 
como registo de informação. 
 

Distingue com alguma facilidade 
a linguagem dos processos de 
utilização, de fabrico e de 
construção. 
 
Compreende com alguma 
facilidade processos técnicos de 
fabrico e de construção. 

 
Domina com alguma facilidade a 
comunicação orientada para a 
demonstração. 

 
 
 

Conhece com alguma facilidade 
tipos de estrutura. 

 
Explora com alguma facilidade 
estruturas no âmbito da forma e 
função. 

 
Domina com alguma facilidade 
atividades coordenadas e 
interligadas, para a realização de 
um objetivo. 

 
 
 

- Valoriza com alguma facilidade 
o património artístico. 
 
- É com alguma facilidade 
organizado no plano de trabalho. 
 
- Respeita com alguma facilidade 
a preservação do equipamento e 
instrumentos de trabalho. 
 
- É com alguma facilidade 
autónomo na elaboração de 
projetos. 
 
- Respeita com alguma facilidade 
o trabalho desenvolvido pelos 
outros. 
 
- É com alguma facilidade 
persistente no trabalho. 
 
- Mantém alguma facilidade 
comportamentos saudáveis e 
seguros durante o trabalho 
prático. 
 
- Tem alguma facilidade em 
integrar-se no grupo de trabalho. 

 
 
 
 

 30% 30% 10% 10% 20% 
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Conhece com facilidade a origem 
e propriedades dos materiais. 
 
Reconhece com facilidade 
processos de transformação das 
principais matérias-primas. 
 
Distingue com facilidade 
alterações no meio ambiente 
determinadas pela ação humana. 
 
Domina com facilidade 
procedimentos sistemáticos e 
metodológicos. 

Conhece com facilidade diversos 
tipos de movimentos. 

 
Reconhece com facilidade 
operadores mecânicos de 
transmissão e de transformação 
do movimento. 
 
Domina com facilidade a 
representação esquemática 
como registo de informação. 
 

Distingue com facilidade a 
linguagem dos processos de 
utilização, de fabrico e de 
construção. 
 
Compreende com facilidade 
processos técnicos de fabrico e 
de construção. 

 
Domina com facilidade a 
comunicação orientada para a 
demonstração. 

 
 
 

Conhece com facilidade tipos de 
estrutura. 

 
Explora com facilidade estruturas 
no âmbito da forma e função. 

 
Domina com facilidade atividades 
coordenadas e interligadas, para 
a realização de um objetivo. 

 
 
 

- Valoriza com facilidade o 
património artístico. 
 
- É com facilidade bem 
organizado no plano de trabalho. 
 
- Respeita com facilidade a 
preservação do equipamento e 
instrumentos de trabalho. 
 
- É com facilidade autónomo na 
elaboração de projetos. 
 
- Respeita com facilidade o 
trabalho desenvolvido pelos 
outros. 
 
- É com facilidade persistente no 
trabalho. 
 
- Mantém com facilidade 
comportamentos saudáveis e 
seguros durante o trabalho 
prático. 
 
- Tem facilidade em integrar-se 
no grupo de trabalho. 
 
 
 
 

 

 30% 30% 10% 10% 20% 
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Conhece com muita facilidade a 
origem e propriedades dos 
materiais. 
 
Reconhece com muita facilidade 
processos de transformação das 
principais matérias-primas. 
 
Distingue com muita facilidade 
alterações no meio ambiente 
determinadas pela ação humana. 
 
Domina com muita facilidade 
procedimentos sistemáticos e 
metodológicos. 

Conhece com muita facilidade 
diversos tipos de movimentos. 

 
Reconhece com muita facilidade 
operadores mecânicos de 
transmissão e de transformação 
do movimento. 
 
Domina com muita facilidade a 
representação esquemática 
como registo de informação. 
 

Distingue com muita facilidade a 
linguagem dos processos de 
utilização, de fabrico e de 
construção. 
 
Compreende com muita 
facilidade processos técnicos de 
fabrico e de construção. 

 
Domina com muita facilidade a 
comunicação orientada para a 
demonstração. 

 
 
 

Conhece com muita facilidade 
tipos de estrutura. 

 
Explora com muita facilidade 
estruturas no âmbito da forma e 
função. 

 
Domina com muita facilidade 
atividades coordenadas e 
interligadas, para a realização de 
um objetivo. 

 
 
 

- Valoriza com muita facilidade 
bem o património artístico. 
 
- É com muita facilidade bem 
organizado no plano de trabalho. 
 
- Respeita com muita facilidade a 
preservação do equipamento e 
instrumentos de trabalho. 
 
- É com muita facilidade 
autónomo na elaboração de 
projetos. 
 
- Respeita com muita facilidade o 
trabalho desenvolvido pelos 
outros. 
 
- É com muita facilidade 
persistente no trabalho. 
 
- Mantém com muita facilidade 
comportamentos saudáveis e 
seguros durante o trabalho 
prático. 
 
- Tem facilidade em integrar-se 
no grupo de trabalho. 

 
 
 
 

 30% 30% 10% 10% 20% 

 


