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DISCIPLINA DE MATERIAIS & TECNOLOGIAS  - 12ºANO 

1. PLANIFICAÇÃO PREVISTA 

DOMÍNIOS 
GERAIS 

DOMÍNIOS 
ESPECÍFIC0S 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS CALENDARIZAÇÃO 

*Saber ser 
responsável. 
*Saber ser 
autónomo. 
*Ser 
empenhado 
nas tarefas. 
*Saber estar 
na aula 
(postura). 
*Saber ser 
solidário. 
*Adquirir 
vocabulário 
específico. 
*Desenvolver a 
capacidade de 
visualização 
mental e 
representação 
gráfica de 
formas reais 
ou 
imaginárias. 
*Saber ter e 
utilizar 
correctament
e os 
materiais, 
técnicas, 
ferramentas e 
instrumentos 
relacionados 
com a 
disciplina. 
*Relacionar-se 
responsavelm
ente dentro 
de grupos de 
trabalho 
adoptando 
atitudes 
construtivas, 
solidárias e 
tolerantes. 

*Saber seleccionar e 
aplicar as regras de 
segurança e higiene 
no trabalho. 
*Conhecer conceitos 
e terminologia das 
áreas dos materiais. 
*Conhecer e saber 
aplicar a 
normalização 
internacional. 
*Saber caracterizar 
especificamente os 
diferentes materiais. 
*Saber pesquisar 
informação de 
interesse de forma a 
elaborar um 
trabalho. 
*Saber seleccionar os 
materiais para o 
fabrico de 
determinados 
objectivos de 
projecto. 
*Saber definir e 
aplicar os 
procedimentos 
correctos à execução 
de um projecto. 
*Saber desenvolver 
pela experiência, 
com o rigor, 
competências 
técnicas que 
permitam 
compreender o 
mundo do trabalho. 
 

*Ficha de diagnóstico 
*Introdução à disciplina e planeamento 
anual 

*UN 1 : Higiene e segurança no 
trabalho: 

- Fundamentos da segurança e aspectos 
de higiene. Dispositivos de protecção 
individual e colectiva. 

- Considerações sobre ergonomia. 
* UN 2 : Tecnologia das pedras: 
- Escultura. Gesso – Trabalho prático. 
- Tipos de pedra, caracterização, 
técnicas, ferramentas e acabamentos. 

*UN 3 : Tecnologias dos materiais 
cerâmicos: 

- Classificação e características gerais 
das cerâmicas. 

- Processos e técnicas básicas: 
Propriedades técnicas das argilas e sua 
preparação. 

- Roda de oleiro. 
- Iniciação ao azulejo. 
- Equipamento, ferramentas. “Mufla” 
- Produção de artefactos cerâmicos. 
*UN 4: Tecnologias dos materiais 
metálicos: 

-caracterização e classificação. 
-introdução aos processos de 
transformação. Aplicações. Trabalho 
prático. 

*UN 5 : Tecnologias dos materiais 
polímeros e compósitos: 

-Introdução, caracterização 
classificação e aplicações. Trabalho 
prático. 

*UN 6 : Tecnologias da madeira: 
- Projecto “Este Mar”- concepção e 
execução de um barco para 
lançamento – 6 de junho 

- Tipos de madeira e sua preparação, 
caracterização e classificação. 

- Produtos, subprodutos, propriedades, 
equipamentos, técnicas, ferramentas 
e acabamentos. 

 
1º Período 

 
27 blocos 
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2º Período 
 

21 blocos 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Período 
 

20 blocos 
 

Nota: a aquisição de competências gerais e específicas está associada às visitas de estudo programadas para as quais estão 

reservados um ou dois blocos por período (ver Plano Anual de Atividades). 

 



 

2. MÉTODOS DE TRABALHO 

O sucesso nesta disciplina baseia-se fundamentalmente no empenho e rigor na preparação e execução 

dos trabalhos/exercícios, assim como na correcta utilização das ferramentas e arrumação do material 

no final de cada aula. 

Nesse sentido, aconselha-se os alunos a conservarem uma postura correcta durante as aulas e fomentar 

a realização autónoma de exercícios e trabalhos. Aconselha-se o Encarregado de Educação a manter-se 

atento e informado sobre todos os progressos do aluno. 


