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 9.º Ano  

DOMÍNIO CONTEÚDOS TEMPOS 

1. Tecnologia 

da Construção e da 

2. Fabricação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M7: ESTRUTURA, MATERIAIS E FABRICAÇÃO  

1. Funções estruturais:  

- Suportar cargas, suportar forças exteriores,  

manter a forma;  

- Ligar e, proteger componentes.  

2. Forças a que estão submetidas as estruturas:  

- Tracção, compressão, flexão, torção e corte.  

3. Elementos estruturais:  

- Suportes (o trílito, o arco) ;  

- Pilares, vigas, tensores, tirante e esquadro. 

4. Materiais estruturais:  

- Estrutura interna do material  

- Comportamento estrutural  

5. Organização e planificação:  

- Espaço de trabalho, preparação de materiais; 

- Listas de componentes; 

 -Desenhos construtivos . 

6. Técnicas:  

-Processos de corte dos materiais; 

-Processos de união e ligação de materiais. 

10. Montagem e desmontagem:  

-Leitura de instruções de uso; 

- Formas de acoplamento de componentes; 

      - Uniões rígidas e móveis (fixas e desmontáveis). 

 

 

 

32 Aulas 
de 50m 
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•  

• M8: DESIGN DE EQUIPAMENTO  

1. Equipamento a desenvolver: 

- Produto, gama de produtos  

2. Contexto e decisão de produção: 

- Um novo produto; 

- Um produto tecnicamente melhorado; 

- Uma nova imagem para o produto; 

-Renovar o produto para alteração do custo, etc.  

3. Factores de desenvolvimento do projecto: 

- Estudos do mercado; 

- Factores humanos; 

- Factores sociais e ambientais; 

- Factores tecnológicos e económicos. 

4. Análise técnica do produto:  

- Análise morfológica, análise funcional, análise técnica, 

análise social e histórica e análise económica. 

5. Especificações para desenvolvimento da proposta: 

- Estabelecimento dos critérios de validação do produto a 

elevar  

6. Concepção da proposta formal do produto: 

- Factores ergonómicos, antroprométricos e técnico 

funcionais  

7. Planificação da produção:  

- Projecto – desenho técnico; 

- Componente técnica; 

- Materiais. 

8. O protótipo - execução experimental: 

- Processamento técnico e fabricação  

 

 

•  
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•  

• M9: TECNOLOGIA DA EMBALAGEM  

1. Definições básicas: 

- Embalagem primária, secundária e terciária. 

2. Funções básicas da embalagem: 

- Conter, proteger, conservar, transportar e armazenar. 

3. Funções comunicacionais: 

- Diferenciação, atracção, efeito de espelho, informação, etc.  

4. Papel de embalagem no marketing estratégico do 

Produto: 

- Produto, preço, distribuição e promoção. 

5. Desenvolvimento tecnológico da embalagem  

Aspetos estruturais: 

- Material, forma, capacidade- dimensões, sistema de fecho, 

processo de enchimento, Resistência à carga e esforços, 

comportamento de ergonomia no uso, sistema de 

armazenamento e distribuição; 

Aspetos comunicacionais (design gráfico): 

- Identificação do produto, diferenciação, referência ao 

conteúdo, informação ao consumidor. 

A cor na embalagem: 

- Função sinalética de identificação do produto; 

- Função plástica e função simbólica; 

- Política ambiental; 

- Materiais (impactos ambientais); 

- Desperdícios, reutilização, reciclagem. 

6. Programas de desenvolvimento de uma embalagem: 

- Análise do mercado. 

Tipos de embalagem para produtos do mesmo tipo 

- Necessidade da embalagem; 

- História do produto no mercado. 

Características e propriedades do produto a embalar: 
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- Papel do consumidor- tipo: sexo, idade, grupo etário, 

grupo social; 

- Uso. 

Comunicação - estratégia de comunicação: 

Formato: 

- Volume do produto a embalar, forma. 

Material: 

- Material e as propriedades físico-químicas do produto. 

Requisitos técnicos do produto: 

Política ambiental: 

- Tipo de consumo (intensivo, seletivo), materiais recicláveis; 

- Embalagem reutilizável e economia de material aplicado. 

 

 

 

 
OBS: Estando definidos os objetivos da disciplina, as diversas abordagens poderão sofrer 

alterações/ajustamentos face às necessidades pontuais de condições de trabalho verificadas (p/ex. 
materiais disponíveis), pausas para prestação de provas nacionais, especificidades dos alunos/turma 

/professor e ainda da disponibilidade para colaboração em projetos de Turma/Escola. 


