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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

TIC- 2 e 3ºCICLO 

Ano Letivo 2019/2020 

Competências: Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Domínios Aprendizagens essenciais 
Descritores 

de 
desempenho 

Instrumentos 
de avaliação 

Áreas de 
competência do 

perfil 

 

 

Aquisição de conhecimento, 
informação e outros saberes, 
relativos aos temas/conteúdos 
das aprendizagens essenciais -  
 

20% 

 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS  
- Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na 

sociedade e no dia a dia; 

Ver tabela 
abaixo 

Trabalho de 
pesquisa 

 pares/ 
individual 

 
Mini testes  

 
Participação 

oral 
Apresentação 

de trabalho 

Grelhas de 
observação 

de aulas  
 

Grelha de 
avaliação de 

apresentação 
de trabalhos 

 
Autoavaliação 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado ( B, I); 

 Responsável/ 
autónomo (C, D, E, 
F, I,) 

 Cuidador de si e do 
outro (B, E, F); 

 Respeitador da 
diferença/ do outro 
( B, E, F) 

 Questionador (A, F,  
I,); 

 Indagador/ 
Investigador (C, D, 
F, I); 

 Participativo/ 
colaborador (B, C, 
D, E, F)     
Crítico/Analítico (B, 

SEGURANÇA, 
RESPONSABILIDADE E RESPEITO 
EM AMBIENTES DIGITAIS 

 
20% 

 

- Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das 

ferramentas digitais e de navegação na Internet e adotar 

comportamentos em conformidade; 

INVESTIGAR E PESQUISAR  
 

20% 

 

Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos de 

autor e a necessidade de registar as fontes; 

COLABORAR E COMUNICAR 

20% 

 Entender as regras para a criação e utilização de palavras-chave seguras. 



 

2│3 

 

 

C, D) autónomo (C, 
D, E, F, I)   

CRIAR E INOVAR 

 
20%Criar 

Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao uso de 

computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos;  

 

 

 
 
 

 

Competências 
NÍVEIS DE DESEMPENHO - descritores 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 

4 

Nível 5 

Conhecimento de 
conceitos e 
procedimentos no 
âmbito dos domínios: 
números e cálculo, 
geometria e medida, 
álgebra, organização e 
tratamento de dados. 
 

Não domina conceitos e 
procedimentos essenciais  
 

 Revela dificuldades no 
domínio de conceitos e 
procedimentos 
essenciais  

 

Revela algum domínio de 
conceitos e 
procedimentos 
essenciais. 

 

Revela bom domínio 
de conceitos e 
procedimentos 
essenciais. 

 

Revela muito bom 
domínio de conceitos e 
procedimentos essenciais. 

 

Capacidades  

 

Resolução de problemas, 
raciocínio e comunicação 

 Não resolve problemas, 

nem concebe estratégias 
de resolução avaliando a 
plausibilidade dos 
resultados. 
 
Não compreende nem 
constrói raciocínios 
lógicos. 

 
Não comunica, oralmente 

e por escrito, em 
linguagem matemática, 
para descrever e 
justificar raciocínios, 
procedimentos ou 
conclusões. 

 

Revela 

dificuldades: 
-na resolução de 
problemas, na conceção e 
aplicação de estratégias 
de resolução e na 
avaliação da plausibilidade 
dos resultados. 
 

-na compreensão e 
construção de 
argumentos 
matemáticos e 
raciocínios lógicos. 
 
-na comunicação, 
oralmente e por escrito 
em linguagem 
matemática, para 
descrever e justificar 
raciocínios, 

Revela alguma 

facilidade: 
 

-na resolução de 
problemas, na conceção e 
aplicação de estratégias 
de resolução e na 
avaliação da plausibilidade 
dos resultados. 
 

-na compreensão e 
construção de 
argumentos 
matemáticos e 
raciocínios lógicos. 
 
-na comunicação, 
oralmente e por escrito 
em linguagem 
matemática, para 
descrever e justificar 

 Revela facilidade: 

-na resolução de 
problemas, na 
conceção e aplicação 
de estratégias de 
resolução e na 

avaliação da 
plausibilidade dos 
resultados. 
 
-na compreensão e 
construção de 
argumentos 
matemáticos e 
raciocínios lógicos. 
 
-na comunicação, 
oralmente e por 
escrito em linguagem 
matemática, para 
descrever e justificar 

Revela muito 

facilidade: 
 

-na resolução de 
problemas, na conceção e 
aplicação de estratégias de 
resolução e na avaliação da 
plausibilidade dos 
resultados. 
 

-na compreensão e 
construção de 
argumentos matemáticos 
e raciocínios lógicos. 
 
-na comunicação, 
oralmente e por escrito 
em linguagem 
matemática, para 
descrever e justificar 
raciocínios, procedimentos 
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procedimentos ou 
conclusões. 
 

 

raciocínios, 
procedimentos ou 
conclusões. 

 

raciocínios, 
procedimentos ou 
conclusões. 

 

ou conclusões. 

 

 

Atitudes  

Interesse, persistência, 
responsabilidade, 
cumprimento de regras, 
autonomia, relacionamento 
interpessoal 

 
 

Não revela interesse 
nem persistência e não 
analisa o seu trabalho 
para identificar 
progressos e dificuldades 
na aprendizagem. 
 

 
 

Revela pouco interesse, 
persistência e confiança 

e demonstra 
dificuldades em analisar 
o seu trabalho, para 
identificar progressos e 
dificuldades na 
aprendizagem. 

 

 
Revela algum interesse, 
persistência e confiança 
e demonstra alguma 

facilidade em analisar o 
seu trabalho, para 
identificar progressos e 
dificuldades na 
aprendizagem. 

 

 
Revela interesse, 
persistência e 
confiança e 

demonstra facilidade 
em analisar o seu 
trabalho, para 
identificar progressos 
e dificuldades na 
aprendizagem. 

 

 
Revela muito interesse, 
persistência e confiança e 
demonstra muita 

facilidade em analisar o 
seu trabalho, para 
identificar progressos e 
dificuldades na 
aprendizagem. 

. 

 


