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Agrupamento de Escolas Irmãos Passos 

2017/2018 

Critérios de Avaliação TIC 

 

AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

5º/7º/8º anos de escolaridade 

A avaliação incide sobre um conjunto de competências que abrangem os seguintes domínios: 

1. 

 1.1 Conhecimento 

 Adquirir e compreender conceitos e métodos. 

 Rentabilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação nas tarefas de 

construção do conhecimento em diversos contextos do mundo atual. 

 Evidenciar proficiência na utilização e configuração de sistemas operativos de 

ambiente gráfico. 

1.2 Capacidades /aptidões 

 Mobilizar conhecimentos e estratégias que permitam resolver problemas da 

vida real e de outras disciplinas. 

 Utilizar adequadamente e manipular com rigor técnico aplicações informáticas 

em articulação com as aprendizagens e tecnologias específicas das outras 

áreas de formação. 

 Pesquisar, tratar, produzir, e comunicar informação, quer pelos meios 

tradicionais, quer através das novas tecnologias da informação e comunicação. 

 Adaptação a novas situações e à capacidade de resolver problemas no 

contexto da sociedade e do conhecimento. 

 Aplicar as suas competências em TIC em contextos diversificados. 

1.3 Valores/Atitudes 

 A assiduidade e a pontualidade. 

 A persistência e o cuidado postos na realização de tarefas. 

 O comportamento dos alunos na sala de aula tendo em conta a participação, o 

empenho, a autonomia e a cooperação. 

 O sentido de responsabilidade. 

 Respeito pelo material e equipamento informático. 
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2. Modalidades de Avaliação 

 2.1 Avaliação Formativa 

 De carater contínuo e sistemático ao longo de todo o processo de 

aprendizagem. 

 No início do ano letivo é realizada uma avaliação diagnóstica de 

conhecimentos e capacidades/aptidões. 

 Utilizará diversos instrumentos de acordo com a natureza das aprendizagens e 

dos contextos em que as mesmas ocorrem: 

o Testes escritos; 

o Testes práticos; 

o Trabalhos individuais e/ou de grupo realizados dentro e/ou fora da 

sala de aula; 

o Trabalho de casa; 

o Fichas de atividades; 

o Trabalho desenvolvido na sala de aula. 

Utilizar-se-á a seguinte nomenclatura: 

  0 –  40% Insuficiente 
50 – 69% Suficiente 
70 – 89% Bom 
90 – 100% Muito Bom 

 2.2 Avaliação Sumativa Interna 

Terá em conta todos os instrumentos de avaliação utilizados, considerará os 

progressos realizados e todo o trabalho desenvolvido pelo aluno, desde o início do ano 

letivo. 

Domínios Competências 
Instrumentos de 

Avaliação 

Cognitivo 
80% 

Conhecimento: 
Conhecer conceitos e estabelecer a relação entre eles 
com objetivo de aplicação prática 
Raciocínio: 
Capacidade de explorar, investigar e mobilizar 
conceitos/aplicações em diferentes situações. 
Aplicação e comunicação: 
Aplicar conhecimentos adquiridos e comunicar com 
clareza e rigor 

 Trabalho realizado na 
aula, 
relatório(s)/projeto(s), 
fichas de trabalho 
(30%) 

 Trabalhos realizados 
fora da sala de aula 
(10%) 

 Teste escrito/prático 
(30%) 

Atitudinal 
20% 

 

 Responsabilidade – ser assíduo e pontual. 

 Participação Individual – participar e empenhar-se 
nas tarefas; estar atento e concentrado. 

 Cumprir as regras estabelecidas. 

 Participação no grupo e colaboração/ajuda aos 
colegas. 

 Grelhas de 
observação 

 Grelhas de auto e 
heteroavaliação 

 

Nota: No início do ano letivo cada professor dará conhecimento aos seus alunos dos critérios de avaliação da 
disciplina. 

 


