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Flexibilização: O grupo disciplinar decidiu disponibilizar 10% dos tempos anuais da disciplina (6 tempos) para trabalhar em inter e multidisciplinaridade 
o tema aglutinador do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 1.º PERÍODO 

DOMÍNIO CONTEÚDOS 
DESCRITORES 

DO PERFIL 
DOS ALUNOS 

TEMPOS 

Técnica 
Tecnologia e Sociedade 
Processos tecnológicos 

MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS 

-Matérias – primas e materiais. Propriedades físicas dos diferentes tipos de materiais. 
-Apresentação dos materiais no mercado (normalização). Processos de transformação. 
-Ferramentas/utensílios mais adequados à transformação de diversas matérias-primas em 
materiais. 
-Reciclagem e reutilização (os 3-R). 

C, F, I 

22 tempos 
(+ 2 tempos 

para 
flexibilização) 

 
 

 2.º PERÍODO 

DOMÍNIO CONTEÚDOS 
DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

TEMPOS 

Representação  
Processos tecnológicos 

 MOVIMENTO 
-Tipos de movimento e suas trajetórias. 
-Processos de transformação e de transmissão de movimento. 
-Realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação (criação de 
mecanismos simples). 

A, B, C, D, E, 
F, H, I 

20 tempos 
(+ 4 tempos 

para 
flexibilização) 

 Discurso 
Processos tecnológicos 

PROCESSO DE UTILIZAÇÃO, FABRICO E CONSTRUÇÃO 
- Fases necessárias para a organização e planificação de tarefas. 
-Requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos.  
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 3.º PERÍODO 

DOMÍNIO CONTEÚDOS 
DESCRITORE
S DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 

Projeto 
Recursos e utilizações 
tecnológicas 

ESTRUTURAS 
-Conceito de estrutura (forma, função, módulo).  
-Tipos de estrutura. 
-Realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação (criação de uma mini-estrutura). 
-Importância dos protótipos e de testes para o desenvolvimento e melhoria dos projetos.  
 

A, C, D, E, 
F, G, I 

14 
tempos 

(+ 2 tempos 
para 

flexibilizaçã
o) 

 Discurso 
Processos tecnológicos 

PROCESSO DE UTILIZAÇÃO, FABRICO E CONSTRUÇÃO 
- Fases necessárias para a organização e planificação de tarefas. 
-Requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos.  

 

 

 


