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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Critérios de avaliação 

5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos 

Autonomia e Flexibilidade Curricular 

 

Instrumentos de avaliação 

 

Instrumento Peso (%) 

Projetos 

(produtos, apresentação e discussão) 
25 

Trabalhos 

(produtos) 
20 

Trabalho de aula 

(grelha de observação) 
25 

Atitudes / Valores / Comportamento 30 

 

Nota: as atividades desenvolvidas nos Domínio de Autonomia Curricular (DAC) serão consideradas na avaliação 

das disciplinas envolvidas de acordo com a valoração definida nos critérios gerais de avaliação do agrupamento 

de escolas. 

 

Critérios de avaliação 

A Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão (conhecimento). 

B  Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos. 

C  Adota uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços digitais. 

D  Planifica e desenvolve investigações online, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes 

fontes documentais e a sua credibilidade. 

E  Utiliza ferramentas digitais de comunicação e colaboração de forma correta, segura e 

responsável, respeitando as regras de conduta próprias de cada ambiente. 

F  Comunica com correção linguística. 

G  Mostra espírito de iniciativa e revela confiança em si próprio, tentando ultrapassar as 

dificuldades, assumindo posições fundamentadas e tomando decisões. 

H  Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da 

interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 

aprendizagem. 

I  Trabalha colaborativamente, presencialmente e em rede, participando ativamente nas 

atividades e contribuindo para um bom clima no grupo e para o trabalho produzido, valorizando a 

diversidade de opiniões. 

J  Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos. 

K   Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos de melhorar. 
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L  Adota uma atitude responsável (cumpre as regras e normas de conduta, faz-se acompanhar 

pelo material necessário para as atividades e respeita prazos). 

 

Critérios avaliados em cada instrumento de avaliação 

 

Instrumento Critério avaliado 

Projetos 

A Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão 

(conhecimento). 

B  Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos. 

D  Planifica e desenvolve investigações online, de forma crítica e 

autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade. 

F  Comunica com correção linguística 

H  Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

como resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a 

diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Trabalhos 

A Adquire a linguagem científica da disciplina revelando compreensão 

(conhecimento). 

B  Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos. 

D  Planifica e desenvolve investigações online, de forma crítica e 

autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade. 

F  Comunica com correção linguística 

H  Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, 

como resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a 

diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

Trabalho de 

aula 

(grelha de 

observação) 

C  Adota uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços 

digitais. 

E  Utiliza ferramentas digitais de comunicação e colaboração de forma 

correta, segura e responsável, respeitando as regras de conduta próprias de 

cada ambiente. 

G  Mostra espírito de iniciativa e revela confiança em si próprio, tentando 

ultrapassar as dificuldades, assumindo posições fundamentadas e tomando 

decisões. 

I  Trabalha colaborativamente, presencialmente e em rede, participando 

ativamente nas atividades e contribuindo para um bom clima no grupo e para o 

trabalho produzido, valorizando a diversidade de opiniões. 

J  Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos. 

K   Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos de melhorar. 
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L  Adota uma atitude responsável (cumpre as regras e normas de conduta, 

faz-se acompanhar pelo material necessário para as atividades e respeita 

prazos). 

Atitudes / 

Valores / 

Comportamento 

J  Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos. 

K   Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos de melhorar. 

L  Adota uma atitude responsável (cumpre as regras e normas de conduta, 

faz-se acompanhar pelo material necessário para as atividades e respeita 

prazos). 

 

 


