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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1º e 2º Semestre
Domínios

Aprendizagens Essenciais

- Criar e Inovar
- Segurança, responsabilidade e
respeito em ambientes digitais
- Investigar e Pesquisar
- Comunicar e colaborar

Tipo de
Avaliação

Instrumentos de
Avaliação

% Parcial

% Total

Diagnóstica

Teste Diagnóstico
Grelhas de Observação

-

-

Trabalhos/Projetos
(Produtos)
Sumativa

Trabalho de aula
(Grelhas de Observação)

85%

85%

Portefólio
Comportamento
(Cumprimento de regras e
relacionamento com a comunidade
escolar)
Empenho/ Interesse e
Responsabilidade
(pontualidade, participação,
realização de tarefas propostas,
apresentação e organização de
materiais)

8%
Grelhas de Registo de Observação
Direta

15%
7%

Considerações:
A avaliação formativa é realizada antes da avaliação sumativa, através de perguntas orais/resolução de
exercícios práticos no computador, de acordo com o tema tratado.
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AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES
Critérios de Avaliação

Indicadores de Aprendizagem
Comportamento
1

Cumprimento de regras

Relacionamento com a
comunidade escolar

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Perturba as aulas de forma sistemática, obrigando a constantes interrupções e não altera o seu
comportamento depois de ser alertado pelo professor.
Perturba as aulas de forma sistemática, obrigando a constantes interrupções alterando algumas vezes
o seu comportamento depois de ser alertado pelo professor.
Perturba as aulas ocasionalmente, mas altera o seu comportamento depois de ser alertado pelo
professor.
Raramente perturba as aulas e altera o seu comportamento depois de ser alertado pelo professor.
Nunca perturba as aulas
Nunca respeita a opinião dos outros.
Raramente respeita a opinião dos outros.
Respeita, algumas vezes, a opinião dos outros.
Respeita, muitas vezes, a opinião dos outros.
Respeita, sempre, a opinião dos outros.
Empenho/Interesse e Responsabilidade

Pontualidade

Participação

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2

Realização de tarefas
propostas

3
4
5
1

Apresentação e
organização dos
materiais

2
3
4
5

Chega sistematicamente atrasado à aula.
Chega muitas vezes atrasado à aula.
Chega algumas vezes atrasado à aula.
Raramente chega atrasado à aula
É pontual.
Não participa na discussão da sala de aula e não colabora nos trabalhos de grupo/ pares.
Participa pouco na discussão da sala de aula e raramente colabora nos trabalhos de grupo/ pares.
Participa com alguma frequência na discussão da sala de aula e colabora algumas vezes nos
trabalhos de grupo/ pares.
Participa com frequência na discussão da sala de aula e colabora muitas vezes nos trabalhos de
grupo/ pares.
Participa com muita frequência na discussão da sala de aula e colabora sempre nos trabalhos de
grupo/ pares.
Não demonstra qualquer curiosidade, interesse pelas tarefas propostas, nem persistência no gosto
pelo estudo.
Demonstra pouca curiosidade, interesse pelas tarefas propostas, e persistência no gosto pelo estudo.
Demonstra razoável curiosidade, interesse pelas tarefas propostas e alguma persistência no gosto
pelo estudo.
Demonstra grande curiosidade, interesse pelas tarefas propostas, bem como persistência no gosto
pelo estudo.
Demonstra sempre curiosidade, interesse pelas tarefas propostas, bem como persistência no gosto
pelo estudo.
Nunca se apresenta na aula com os materiais, os trabalhos de casa realizados nem cumpre os prazos
estipulados
Apresenta-se frequentemente na aula sem os materiais, os trabalhos de casa realizados e
frequentemente não cumpre os prazos estipulados
Apresenta-se raramente na aula sem os materiais, os trabalhos de casa realizados e raramente não
cumpre os prazos estipulados
Apresenta-se esporadicamente na aula sem os materiais, os trabalhos de casa realizados e
esporadicamente não cumpre os prazos estipulados
Apresenta-se sempre na aula com os materiais, os trabalhos de casa realizados e cumpre os prazos
estipulados
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