
ESCOLA E.B. 2,3 DE SANDE 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES ARTISTÍCAS E TECNOLÓGICAS 

PLANIFICAÇÃO 7º ANO      Educação Tecnológica 

 

 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRÁTEGIAS/ATIVIDADES 

 

 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir e Organizar 

-Higiene, saúde e segurança 

no trabalho. 

 

 Tecnologia e sociedade 

 

-Tecnologia e 

desenvolvimento social; 

- A tecnologia como 

resposta às necessidades 

humanas; 

- Transformações na 

organização social e no 

trabalho; 

1. Conhecer a origem e propriedades dos materiais. 

- Identificar diferentes tipos de materiais (papel, argila, têxteis, 

madeiras e metais). 

2. Reconhecer processos de transformação das principais 

matérias-primas. 

- Relacionar processos de transformação de matérias-primas 

com os materiais. 

- Explicar modificações das propriedades dos materiais de 

acordo com as suas utilizações. 

3. Distinguir alterações no meio ambiente determinadas 

pela ação humana. 

- Avaliar o impacto ambiental provocado pelo processo de 

extração das matérias-primas. 

- Reciclar e empregar materiais, de forma a reduzir o seu 

 - Elaborar um relatório dos procedimentos e 

métodos de trabalho, higiene e segurança na sala de 

aula para a disciplina de educação tecnológica; 

- Observar os comportamentos durante aula e 

registar numa grelha, assinalando as correções; 

- Pesquisar informação de forma orientada (manuais 

escolares, internet); 

- Planificar a informação em suporte de papel, 

utilizando uma grelha; 

- Produzir um PowerPoint; 

- Utilizar o método de resolução de problemas (MRP) 

para criar o(s) objeto(s); 

- Apresentar oralmente o(s) trabalho; 

- Fazer exposição dos trabalhos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO 

- Tipos de produção; 

 

-Impacto social e ambiental 

das tecnologias; 

- Vantagens e riscos do 

desenvolvimento 

tecnológico;  

 

-Tecnologia e consumo; 

 

- Política dos 3 R(s). 

 

impacto ambiental. 

4. Distinguir a linguagem dos processos de utilização, de 

fabrico e de construção. 

- Identificar as fases necessárias para a organização e 

planificação de tarefas. 

(espaço de trabalho, preparação de materiais e ferramentas, 

listas de componentes, etc.). 

- Compreender a problemática da higiene e da segurança no 

local de trabalho (noções de higiene e segurança individual e 

coletiva, riscos gerais e a sua prevenção, o papel da 

organização e limpeza na prevenção de riscos de trabalho. 

5. Discriminar a relevância do objeto técnico. 

- Definir o conceito de objeto técnico. 

- Distinguir a evolução histórica de alguns objetos técnicos e a 

sua repercussão na evolução da sociedade. 

- Relacionar a influência dos objetos técnicos, como resposta 

às necessidades humanas. 

- Interpretar objetos técnicos, sendo capaz de os decompor e 

compreender a função das suas partes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricação/ Construção 

 

- Operações técnicas – 

ferramentas e máquinas. 

 

- Segurança e higiene no 

trabalho. 

 

1. Conhecer diversos tipos de movimentos. 

- Identificar tipos de movimento quanto à sua variação no 

espaço (trajetória: retilíneos e curvilíneos). 

- Enumerar tipos de movimento quanto à sua variação no 

tempo (ritmo: periódicos, uniformes e acelerados). 

2. Reconhecer operadores mecânicos de transmissão e de 

transformação do movimento. 

- Identificar processos de transformação e de transmissão (ex. 

movimento de oscilação periódico do pêndulo do relógio no 

movimento circular dos ponteiros; o movimento retilíneo da 

corda no movimento curvilíneo, pendular do sino). 

- Representar e desenvolver mecanismos simples, empregando 

processos de transmissão/conservação de movimento 

3. Dominar a representação esquemática como registo 

de informação. 

- Desenvolver ações orientadas para a investigação e registo de 

processos mecânicos. 

- Desenvolver capacidades de representação morfológica e 

estrutural. 

4. Conhecer tipos de estrutura. 

- Compreender o conceito de estrutura (forma, função, 

módulo). 

- Identificar diferentes tipos de estruturas (naturais e artificiais; 

- Utilizar o método de resolução de problemas (MRP) 

para criar o(s) objeto(s); 

- Pesquisar  informação de forma orientada (manuais 

escolares, internet); 

- Apresentar oralmente o(s) trabalho(s); 

- Fazer exposição dos trabalhos. 

 

 



 

 

 

 

 

PROJETO 

fixas e móveis). 

- Analisar a evolução histórica dos processos de construção de 

estruturas. 

5. Explorar estruturas no âmbito da forma e função. 

- Reconhecer a função das estruturas e dos seus componentes 

(suporte de cargas, suporte de forças exteriores, manter a 

forma, proteger e ligar os componentes). 

- Identificar os esforços a que estão sujeitas as estruturas 

(tração, compressão, flexão, torção e corte). 

- Desenvolver estruturas considerando materiais, processos de 

construção e forma/função. 

 



ESCOLA E.B. 2,3 DE SANDE 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES ARTISTÍCAS E TECNOLÓGICAS 
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DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS ATIVIDADES 
 

 

 

 

 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

 

 

- Os Materiais: 

-Classificação dos 

materiais; 

- As principais 

características e 

propriedades dos 

materiais; 

- O papel; 

- As fibras têxteis; 

- As madeiras. 

 

 

- Conceitos princípios e 

operadores tecnológicos 

 

- Informação, 

comunicação e 

representação gráfica; 

- Representação das 

três dimensões; 

1- Conhecer a origem e propriedades dos materiais. 

- Identificar diferentes tipos de materiais (papel, argila, 

têxteis, madeiras e metais). 

- Distinguir propriedades físicas dos diferentes tipos de 

materiais (cor, brilho, cheiro, textura, etc.). 

- Avaliar características e propriedades dos materiais que 

condicionam o seu armazenamento. 

- Enumerar diferentes formas de apresentação dos 

materiais no mercado (normalização). 

 

2- Reconhecer tipos de grandeza e respetivos 

instrumentos de medição. 

- Inferir a existência de diversos tipos de grandeza 

(comprimento, ângulo, massa, tempo, temperatura). 

- Identificar respetivos instrumentos de medição (régua 

graduada, transferidor, balança, relógio, 

termómetro). 

3- Discriminar a conveniência de medições rigorosas na 

execução de trabalhos. 

- Identificar a importância das medições rigorosas. 

- Pesquisar informação de forma orientada (manuais 

escolares, internet); 

- Planificar a informação em suporte de papel, 

utilizando uma grelha; 

- Produzir um PowerPoint/ dossier; 

- Utilizar o método de resolução de problemas (MRP) 

para criar o(s) objeto(s); 

- Apresentar oralmente o(s) trabalho; 

- Fazer exposição dos trabalhos. 

 



 

 

-Representação das 

vistas de um 

objeto. 

 

- Medição/Metrologia 

 

-Origem das medições 

-Sistema Internacional 

de Medidas; 

 

-Instrumentos de 

medida; 

 

 

- Estabelecer a relação entre qualidade do instrumento de 

medida e previsão do erro. 

- Articular com rigor unidades de medida e instrumentos 

de medição em função das grandezas que se 

pretendem determinar. 

- Conhecer e utilizar os dispositivos de segurança de 

ferramentas e máquinas. 

-  Reconhecer normas de saúde e segurança 

        pessoal e coletiva, contribuindo com a sua reflexão 

       e atuação para a existência de um ambiente 

       agradável à sua volta. 
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