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A educação tecnológica deverá concretizar-se através do desenvolvimento e aquisição de 

competências, 

A educação tecnológica orienta-se, na educação básica, para a promoção da cidadania, 

valorizando os múltiplos papéis do cidadão utilizador, através de competências transferíveis, 

válidas em diferentes situações e contextos. 

Decorre deste entendimento a construção do perfil de competências que define um cidadão 

tecnologicamente competente, capaz de apreciar e considerar as dimensões sociais, 

culturais, económicas, produtivas e ambientais resultantes do desenvolvimento tecnológico. 

• Compreender que a natureza e evolução da tecnologia é resultante do processo 

histórico; 

• Ajustar-se, intervindo ativa e criticamente, às mudanças sociais e tecnológicas da 

comunidade/sociedade; 

• Adaptar-se à utilização das novas tecnologias ao longo da vida; 

• Predispor-se a avaliar soluções técnicas para problemas humanos, discutindo a sua 

fiabilidade, quantificando os seus riscos, investigando os seus inconvenientes e 

sugerindo soluções alternativas; 

• Julgar criticamente as diferenças entre as medidas sociais e as soluções tecnológicas 

para os problemas que afectam a comunidade/sociedade; 

• Avaliar as diferenças entre as abordagens sociopolíticas e as abordagens 

tecnocráticas; 

• Reconhecer que as intervenções/soluções tecnológicas envolvem escolhas e opções, 

onde a opção por determinadas qualidades pressupõe, muitas vezes, o abandono de 

outras; 

• Identificar, localizar e tratar a informação de que necessita para as diferentes 

atividades do seu quotidiano; 

• Observar e reconhecer, pela curiosidade e indagação, as caraterísticas  tecnológicas 

dos diversos recursos, materiais, ferramentas e sistemas tecnológicos; 

• Decidir-se a estudar alguns dispositivos técnico-científicos que estão na base do 

desenvolvimento tecnológico actual; 
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• Dispor-se a analisar e descrever sistemas técnicos, presentes no quotidiano, de modo 

a distinguir e enumerar os seus principais elementos e compreender o seu sistema de 

funcionamento; 

• Escolher racionalmente os sistemas técnicos a usar, sendo eles 

apropriados/adequados aos contextos de utilização ou de aplicação; 

• Estar apto para intervir em sistemas técnicos, particularmente simples, efetuando a 

sua manutenção, reparação ou adaptação a usos especiais; 

• Ler, interpretar e seguir instruções técnicas na instalação, montagem e utilização de 

equipamentos técnicos da vida quotidiana; 

• Detetar avarias e anomalias no funcionamento de equipamentos de uso pessoal ou 

doméstico; 

• Manipular, usar e otimizar o aproveitamento da tecnologia, a nível do utilizador; 

• Utilizar ferramentas, materiais e aplicar processos técnicos de trabalho de modo 

seguro e eficaz; 

• Ser capaz de reconhecer e identificar situações problemáticas da vida diária que 

podem ser corrigidas/ultrapassadas com a aplicação de propostas simples, enquanto 

soluções tecnológicas para os problemas detetados; 

• Ser um consumidor atento e exigente, escolhendo racionalmente os produtos e 

serviços que adquire e utiliza; 

• Procurar, selecionar e negociar os produtos e serviços na perspetiva de práticas sociais 

respeitadoras de um ambiente equilibrado, saudável e com futuro; 

• Analisar as principais atividades tecnológicas, bem como profissões, na perspetiva da 

construção estratégica da sua própria identidade e do seu futuro profissional. 
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Competências Específicas 
 

As competências específicas a desenvolver na disciplina de Educação Tecnológica são 

apresentadas em torno de três eixos estruturantes fundamentais: 

• Tecnologia e sociedade; 

• Processo tecnológico; 

• Conceitos, princípios e operadores tecnológicos. 

 

Tecnologia e sociedade 

Tecnologia e desenvolvimento social 
 

No domínio da relação entre a tecnologia e desenvolvimento social, as competências 

tecnológicas que os alunos devem desenvolver ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Utilizar diferentes saberes (científicos, técnicos, históricos, sociais), para entender a 

sociedade no desenvolvimento e uso da tecnologia; 

• Reconhecer a importância dos desenvolvimentos tecnológicos fundamentais; 

• Analisar fatores de desenvolvimento tecnológico; 

• Entender a inter-relação entre tecnologia, sociedade e meio ambiente; 

• Compreender os efeitos culturais, sociais, económicos e políticos da tecnologia; 

• Distinguir modos de produção (artesanal e industrial); 

• Compreender e distinguir os efeitos benéficos e nefastos da tecnologia na sociedade e 

no meio ambiente. 

 

Tecnologia e consumo 
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No domínio das relações entre a tecnologia e consumo, as competências tecnológicas que os 

alunos devem desenvolver ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Compreender o papel da sociedade no desenvolvimento e uso da tecnologia; 

• Situar a produção de artefatos/objetos e sistemas técnicos nos contextos históricos e 

sociais de produção e consumo; 

• Compreender a necessidade de selecionar produtos e serviços que adquirem e 

utilizam; 

• Escolher os produtos de acordo com as normas respeitadoras do ambiente; 

• Saber que os recursos naturais devem ser respeitados e utilizados responsavelmente; 

• Analisar as consequências do uso de uma tecnologia na sociedade e no ambiente; 

• Reconhecer os perigos de algumas tecnologias e produtos a fim de os controlar ou 

evitar. 

 

Processo tecnológico 

Objeto técnico 
 

No domínio da análise e estudo do objeto técnico, as competências tecnológicas que os 

alunos devem desenvolver ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Distinguir um objeto de produção artesanal de um objeto de produção industrial; 

• Predispor-se para conhecer a evolução de alguns objetos ao longo da história; 

• Analisar o princípio de funcionamento de um objeto técnico simples; 

• Descrever o funcionamento de objetos, explicando a relação entre as partes que o 

constituem, 

• Predispor-se para detetar avarias no funcionamento de um objeto de uso frequente. 

• Planeamento e desenvolvimento de produtos e sistemas técnicos 
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• No domínio do planeamento e desenvolvimento de produtos e sistemas técnicos , as 

competências tecnológicas que todos os alunos devem desenvolver ao longo do 2.º 

ciclo são: 

• Enumerar o conjunto de operações necessárias à produção de bens e serviços; 

• Observar, interpretar e descrever soluções técnicas; 

• Antecipar, no tempo e no espaço, o conjunto ordenado das ações do ciclo de vida de 

um produto; 

• Elaborar, explorar e selecionar ideias que podem conduzir a uma solução técnica; 

• Selecionar informações adequadas; 

• Exprimir o pensamento com ajuda do desenho (esboços e esquemas simples); 

• Seguir instruções técnicas redigidas de forma simples. 

 

Conceitos, princípios e operadores tecnológicos 

Estruturas resistentes 
 

No domínio do estudo e ensaio de estruturas resistentes, as competências tecnológicas que 

os alunos devem desenvolver ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Estabelecer analogias entre as funções das estruturas na natureza e os artefatos no 

mundo construído; 

• Analisar diferentes tipos de estruturas existentes em diferentes momentos da 

história; 

• Identificar a partir da observação direta alguns dos esforços a que está submetida uma 

estrutura; 

• Reconhecer que muitas estruturas são constituídas pela montagem de elementos 

muito simples; 

• Identificar alguns elementos básicos constituintes de estruturas resistentes; 

• Compreender a razão pela qual triângulos e tetraedros são formas básicas das 

estruturas de muitas construções. 
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Movimento e mecanismos 
 

No domínio do estudo, análise e aplicação do movimento e mecanismo, as competências 

tecnológicas que os alunos devem desenvolver ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Identificar os elementos de uma estrutura móvel; 

• Identificar os elementos e uniões desmontáveis; 

• Conhecer as duas grandes famílias de movimento – movimento circular e movimento 

rectilíneo; 

• Reconhecer e identificar processos de transmissão de movimento circular e 

movimento rectilíneo; 

• Conhecer e identificar processos de transmissão com transformação do movimento, 

• Construir mecanismos simples que utilizem os operadores mecânicos do movimento. 

 

Acumulação e transformação de energia 

 

No domínio da acumulação e transformação de energia, as competências tecnológicas que o 

aluno desenvolverá ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Identificar em objetos simples os operadores tecnológicos com as funções de 

acumulação e transformação de energia; 

• Identificar os elementos fundamentais de um circuito eléctrico, as suas funções e o 

princípio de funcionamento; 

• Construir objetos simples; 

• Montar pequenas instalações eléctricas; 

• Conhecer as fontes de energia, nomeadamente a energia hidráulica, eólica, solar, 

mareomotriz. 

 

Regulação e controlo 
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No domínio da regulação e controlo, as competências tecnológicas que os alunos devem 

desenvolver ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Identificar diferentes tipos de comandos de sistemas técnicos comuns, manuais, 

mecânicos e automáticos; 

• Ser capazes de distinguir atos de comando automático; 

• Reconhecer que o funcionamento de um sistema exige a atuação de dispositivos de 

informação retroativa; 

• Predispor-se a utilizar as disponibilidades técnicas do computador e dos seus 

periféricos; 

• Verificar o funcionamento de um objeto construído. 

 

Materiais 
 

No domínio dos materiais, as competências tecnológicas que os alunos devem desenvolver 

ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Identificar os diferentes materiais básicos e algumas das suas principais aplicações; 

• Conhecer a origem dos principais materiais básicos; 

• Reconhecer caraterísticas físicas elementares e aptidão técnica dos materiais básicos 

mais correntes; 

• Selecionar os materiais adequados para aplicar na resolução de problemas concretos; 

• Selecionar e aplicar os materiais tendo em conta as suas qualidades 

expressivas/estéticas. 

 

Fabricação-construção 
 

No domínio da fabricação e construção, as competências tecnológicas que o aluno 

desenvolverá ao longo do 2.º ciclo são: 
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• Identificar e distinguir algumas técnicas básicas de fabricação e construção; 

• Selecionar e aplicar as ferramentas específicas aos materiais a trabalhar; 

• Descrever um objeto comum por meio de esquemas gráficos e figuras; 

• Identificar os principais setores profissionais da atividade tecnológica; 

• Conhecer algumas técnicas básicas nomeadamente união, separação-corte, 

assemblagem, formação, conformação e recobrimento; 

• Medir e controlar distâncias e dimensões expressas em milímetros; 

• Aplicar as técnicas específicas aos materiais a utilizar e aos problemas técnicos a 

resolver; 

• Manter comportamentos saudáveis e seguros durante o trabalho prático. 

 

Sistemas tecnológicos 
 

No domínio dos sistemas tecnológicos, as competências tecnológicas a desenvolver pelos 

alunos ao longo do 2.º ciclo são: 

 

• Predispor-se para reconhecer que todos os sistemas técnicos são constituídos por 

elementos parciais mas que interagem para a realização das funções gerais do 

sistema; 

• Ser capazes de enumerar e relacionar os elementos constituintes e funcionais de um 

sistema; 

• Dispor-se a reconhecer e compreender a existência de sistemas simples e de 

reduzidas dimensões, de sistemas complexos de grandes dimensões, nomeadamente 

os grandes sistemas sociais; 

• Analisar a fiabilidade dos vários elementos do sistema; 

• Discutir o prejuízo, para a funcionalidade de um sistema, derivado de uma falha de um 

dos seus componentes; 

• Analisar um objeto técnico como um sistema; 

• Analisar as diferentes funções de um sistema e a sua participação na funcionalidade 

geral destes. 
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A educação tecnológica deverá concretizar-se através do desenvolvimento e 

aquisição de competências, numa sequência progressiva de aprendizagens ao longo 

da escolaridade básica, tendo como referência o pensamento e a ação perspetivando 

o acesso à cultura tecnológica. Essas aprendizagens deverão integrar saberes comuns 

a outras áreas curriculares e desencadear novas situações para as quais os alunos 

mobilizam, transferem e aplicam os conhecimentos adquiridos gradualmente. 

A educação tecnológica orienta-se, na educação básica, para a promoção da 

cidadania, valorizando os múltiplos papéis do cidadão utilizador, através de 

competências transferíveis, válidas em diferentes situações e contextos.  

Decorre desta conceção a construção do perfil de competências que define um 

cidadão tecnologicamente competente, capaz de apreciar e considerar as dimensões 

sociais, culturais, económicas, produtivas e ambientais resultantes do 

desenvolvimento tecnológico. 

 

•  Compreender que a natureza e evolução da tecnologia é resultante do 

processo histórico; 

•  Ajustar-se, intervindo ativa e criticamente, às mudanças sociais e tecnológicas 

da comunidade/sociedade; 

•  Adaptar-se à utilização das novas tecnologias ao longo da vida; 

•  Predispor-se a avaliar soluções técnicas para problemas humanos, discutindo 

a sua fiabilidade, quantificando os seus riscos, investigando os seus 

inconvenientes e sugerindo soluções alternativas; 

• Julgar criticamente as diferenças entre as medidas sociais e as soluções 

tecnológicas para os problemas que afetam a comunidade/sociedade; 

• Avaliar as diferenças entre as abordagens sociopolíticas e as abordagens 

tecnocráticas; 
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• Reconhecer que as intervenções/soluções tecnológicas envolvem escolhas e 

opções, onde a opção por determinadas qualidades pressupõe, muitas vezes, o 

abandono de outras; 

•  Identificar, localizar e tratar a informação de que necessita para as diferentes 

atividades do seu quotidiano; 

• Observar e reconhecer, pela curiosidade e indagação, as caraterísticas 

tecnológicas dos diversos recursos, materiais, ferramentas e sistemas 

tecnológicos; 

• Decidir-se a estudar alguns dispositivos técnico-científicos que estão na base 

do desenvolvimento tecnológico atual; 

• Dispor-se a analisar e descrever sistemas técnicos, presentes no quotidiano, de 

modo a distinguir e enumerar os seus principais elementos e compreender o 

seu sistema de funcionamento; 

•  Escolher racionalmente os sistemas técnicos a usar, sendo eles 

apropriados/adequados aos contextos de utilização ou de aplicação; 

•  Estar apto para intervir em sistemas técnicos, particularmente simples, 

efetuando a sua manutenção, reparação ou adaptação a usos especiais; 

•  Ler, interpretar e seguir instruções técnicas na instalação, montagem e 

utilização de equipamentos técnicos da vida quotidiana; 

• Detetar avarias e anomalias no funcionamento de equipamentos de uso 

pessoal ou doméstico; 

• Manipular, usar e otimizar o aproveitamento da tecnologia, a nível do 

utilizador; 

• Utilizar ferramentas, materiais e aplicar processos técnicos de trabalho de 

modo seguro e eficaz; 

•  Ser capaz de reconhecer e identificar situações problemáticas da vida diária 

que podem ser corrigidas/ultrapassadas com a aplicação de propostas simples, 

enquanto soluções tecnológicas para os problemas detetados; 
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• Ser um consumidor atento e exigente, escolhendo racionalmente os produtos 

e serviços que adquire e utiliza; 

•  Procurar, selecionar e negociar os produtos e serviços na perspetiva de 

práticas sociais respeitadoras de um ambiente equilibrado, saudável e com 

futuro; 

• Analisar as principais atividades tecnológicas, bem como profissões, na 

perspetiva da construção estratégica da sua própria identidade e do seu futuro 

profissional internacional. 

 

 

Competências Específicas 
 
As competências específicas a desenvolver na disciplina de educação tecnológica são 

aqui apresentadas em torno de três eixos estruturantes fundamentais: 

• Tecnologia e sociedade, 

•  Processo tecnológico; 

•  Conceitos, princípios e operadores tecnológicos. 

 

 

Tecnologia e sociedade 

Tecnologia e desenvolvimento social 
 

No domínio da relação entre a tecnologia e desenvolvimento social, as competências 

tecnológicas que os alunos devem desenvolver ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Compreender as implicações económicas e sociais de alguns artefatos, 

sistemas ou ambientes; 
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• Ilustrar, exemplificando, consequências económicas, morais, sociais e 

ambientais de certas inovações tecnológicas; 

• Analisar criticamente abusos, perigos, vantagens e desvantagens do uso de 

uma tecnologia; 

• Ser consumidores atentos e exigentes, escolhendo racionalmente os produtos 

e serviços que adquira e utilizem; 

• Escolher, selecionar e negociar os produtos e serviços na perspetiva de práticas 

sociais respeitadora de um ambiente equilibrado e saudável; 

• Fazer escolhas acertadas, enquanto consumidores, selecionando e eliminando 

aquilo que é prejudicial ao ambiente; 

• Selecionar produtos técnicos adequados à satisfação das suas necessidades 

pessoais ou de grupo; 

• 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. 

 

Tecnologia e consumo 
 

No domínio das relações entre a tecnologia e consumo, as competências tecnológicas 

que os alunos devem desenvolver ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Dispor-se a estudar o objeto técnico, considerando a análise morfológica, 

estrutural, funcional e a técnica; 

• Predispor-se para proceder à reconstrução sócio-histórica do objecto; 

• Avaliar o desempenho do objeto técnico relativamente às suas funções de uso; 

• Redesenhar um objeto existente, procurando a sua melhoria estrutural e de 

uso; 

• Adaptar um sistema técnico já existente a uma situação nova; 
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• Predispor-se a imaginar e conceber modificações em sistemas para que estes 

funcionem melhor. 

Processo tecnológico 

Objeto técnico 
 

No domínio da análise e estudo do objeto técnico, as competências tecnológicas que 

os alunos devem desenvolver ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Elaborar, explorar e selecionar ideias que podem conduzir a uma solução 

técnica viável, criativa e esteticamente agradável; 

• Representar e explorar graficamente ideias de objetos ou sistemas, usando 

diversos métodos e meios, para explorar a viabilidade de alternativas; 

• Ler e interpretar documentos técnicos simples (textos, símbolos, esquemas, 

diagramas, fotografias, etc.); 

• Realizar e apresentar diferentes informações orais e escritas, utilizando vários 

suportes e diversas técnicas de comunicação adequadas aos contextos; 

• Exprimir o pensamento e as propostas técnicas através de esboços e esquemas 

gráficos; 

• Comunicar as soluções técnicas de um produto através de um dossier; 

• Definir a população-alvo de um certo produto, identificando as suas 

necessidades e desejos dos eventuais utilizadores; 

• Validar as funções do uso de um dado produto nas condições normais de 

utilização; 

• Controlar a conformidade de um produto; 

• Clarificar as sequências e procedimentos para diagnosticar uma avaria; 

• Recensear o conjunto das operações necessárias à produção de um serviço; 

• Elaborar um caderno de encargos, listando os condicionalismos a respeitar. 
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Planeamento e desenvolvimento de produtos e sistemas técnicos 
 

No domínio do planeamento e desenvolvimento de produtos e sistemas técnicos, as 

competências tecnológicas que todos os alunos devem desenvolver ao longo do 3.º 

ciclo são: 

 

• Recensear o conjunto de operações necessárias à produção de bens e serviços; 

• Observar, interpretar e descrever soluções técnicas; 

• Antecipar, no tempo e no espaço, o conjunto ordenado das ações do ciclo de 

vida de um produto; 

• Elaborar, explorar e selecionar ideias que podem conduzir a uma solução 

técnica; 

• Selecionar informações pertinentes; 

• Exprimir o pensamento com ajuda do desenho (esboços e esquemas simples); 

• Seguir instruções técnicas redigidas de forma simples. 

 

Conceitos, princípios e operadores tecnológicos 

Estruturas resistentes 
 

No domínio do estudo e ensaio de estruturas resistentes, as competências 

tecnológicas que os alunos devem desenvolver ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Identificar e distinguir os diferentes tipos de forças que atuam sobre as 

estruturas; 

• Analisar as condições e o modo de funcionamento para que uma estrutura 

desempenhe a sua função; 
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• Ser capazes de distinguir forças de tração, compressão e flexão; 

• Identificar os perfis e caraterísticas mecânicas das estruturas resistentes; 

• Identificar as caraterísticas e funções dos principais elementos de uma 

estrutura resistente (viga, pilar, tirante e esquadro); 

• Analisar e compreender a influência da disposição geométrica dos elementos 

sobre a capacidade de resistência das estruturas; 

• Analisar e valorizar a importância das normas de segurança nas estruturas 

submetidas a esforços. 

Movimento e mecanismos 
 

No domínio do estudo, análise e aplicação do movimento e mecanismo, as 

competências tecnológicas que os alunos devem desenvolver ao longo do 3.º ciclo 

são: 

• Conhecer e identificar os principais operadores dos sistemas mecânicos 

básicos; 

• Identificar os diferentes tipos de transmissão e transformação de movimento: 

circular/circular; circular/ rectilíneo; rectilíneo/circular, 

• Ser capazes de construir, montar e desmontar objetos técnicos compostos por 

mecanismos e sistemas de movimento. 

Acumulação e transformação de energia 
 

No domínio da acumulação e transformação de energia, as competências 

tecnológicas que o aluno desenvolverá ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Conhecer os principais operadores eléctricos e a sua aplicação prática; 

• Conhecer e identificar a simbologia eléctrica; 

• Dominar o conceito de intensidade, resistência e voltagem eléctrica; 

• Conhecer diversos tipos de circuitos eléctricos; 
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• Conhecer o princípio do funcionamento de um motor cc.; 

• Conhecer os princípios que explicam o funcionamento do electroíman; 

• Conhecer os dispositivos utilizados para a inversão do movimento de um 

motor cc.; 

• Montar e desmontar aparelhos eléctricos simples; 

• Construir pequenas montagens e instalações eléctricas. 

Regulação e controlo 
 

No domínio da regulação e controlo, as competências tecnológicas que os alunos 

devem desenvolver ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Ser capazes de efetuar e relacionar medidas de grandezas eléctricas, 

• Selecionar um sistema eléctrico simples e representar o seu funcionamento; 

• Identificar procedimentos e instrumentos de deteção, regulação e controlo de 

sistemas técnicos comuns; 

• Reconhecer que são as relações entre a função técnica de um elemento e a 

estrutura que permitem realizar a regulação; 

• Representar a estrutura funcional de artefatos, destacando a função da 

regulação mecânica; 

• Identificar as noções das funções de regulação e de controlo de energia; 

• Reconhecer a relação entre a regulação de energia e a possibilidade de 

controlar os ritmos e níveis dos processos de produção; 

• Conhecer alguns operadores técnicos específicos de comando, regulação e 

controlo. 

Materiais 
 

No domínio dos materiais, as competências tecnológicas que os alunos devem 

desenvolver ao longo do 3.º ciclo são: 
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• Predispor-se para avaliar as caraterísticas que devem reunir os materiais para a 

construção de um objecto; 

• Conhecer os principais materiais básicos segundo as suas aplicações técnicas 

nomeadamente materiais de construção, materiais de ligação, de 

recobrimento, etc.; 

• Reconhecer os materiais básicos de uso técnico, segundo tipologia, 

classificação e formas comerciais; 

• Utilizar os materiais tendo em conta as normas de segurança específicas; 

• Comparar os materiais aplicados em diferentes momentos da história; 

• Predispor-se para atender aos eventuais riscos para a saúde derivados do uso 

de determinados materiais; 

• Ser sensível perante o impacto ambiental e social produzido pela exploração, 

transformação e desperdício de materiais no possível esgotamento dos 

recursos naturais. 

Fabricação-construção 
 

No domínio da fabricação e construção, as competências tecnológicas que o aluno 

desenvolverá ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Ser capazes de ler instrumentos de medida com aplicações técnicas; 

• Reconhecer que a precisão dimensional e a lubrificação são necessárias ao 

bom funcionamento de mecanismos; 

• Predispor-se a usar medidas rigorosas com tolerância, distinguindo o erro 

relativo do erro absoluto; 

• Definir autonomamente os condicionalismos que se colocam à produção-

fabricação de um objeto, nomeadamente financeiros, técnicos, humanos e 

tempo/duração; 
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• Escolher e selecionar os operadores técnicos adequados ao plano e à 

realização do projeto técnico, 

• Interpretar instruções de funcionamento de aparelhos e equipamentos 

comuns (montagem, fixação, instalação, funcionamento/uso e manutenção); 

• Ler e interpretar esquemas gráficos de informação técnica; 

• Construir operadores tecnológicos recorrendo a materiais e técnicas básicas; 

• Sequenciar as operações técnicas necessárias para a fabricação-construção de 

um objecto; 

• Estabelecer um caderno de encargos; 

• Elaborar uma memória descritiva. 

Sistemas tecnológicos 
 

No domínio dos sistemas tecnológicos, as competências tecnológicas a desenvolver 

pelos alunos ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Predispor-se para analisar a complexidade do meio artificial; 

• Compreender que todos os produtos tecnológicos se integram num dado 

sistema específico, nomeadamente os sistemas físicos, biológicos e 

organizacionais; 

• Observar e descrever os elementos constitutivos de um dado sistema; 

• Compreender que um sistema é uma totalidade complexa organizada em 

função de uma necessidade constituída por elementos solidários interagindo 

dinamicamente; 

• Analisar o objeto técnico com um sistema a partir das relações e interações 

com o meio envolvente; 

• Compreender que o estudo do objeto se realiza tendo em conta as relações 

internas e externas dos seus componentes. 
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