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Ano Letivo 2020-2021
Departamento de Matemática e Informática
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE TIC – 9.º Ano

Domínios/Temas

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando
mecanismos e funções simples de pesquisa;
•
Utilizar
o computador e outros dispositivos digitais como
Segurança,
ferramentas de apoio ao processo de investigação e pesquisa;
responsabilidade e respeito
•
Conhecer
as potencialidades e principais funcionalidades de
em ambientes digitais
aplicações, para apoiar o processo de investigação e pesquisa
Investigar e Pesquisar
online;
Comunicar e colaborar
• Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e
relevantes, de acordo com o tema a desenvolver;
• Analisar criticamente a qualidade da informação;
• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a
CRIAR E INOVAR
permitir a organização e gestão da informação.
Correio eletrónico
• Identificar novos meios e aplicações que permitam a
Produtividade online
comunicação e a colaboração;
• Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a
Sítios Web
realização de trabalho colaborativo e comunicação síncrona e
Blogues
assíncrona que se pretendem efetuar, no âmbito de
atividades e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e

Conhecimentos e capacidades

DOMINIOS TRANSVERSAIS:

Competências

Descritores de Desempenho

Descritores do perfil dos
alunos

Instrumentos de
avaliação

Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
•
Criativo
(A, C, D, J)

•
•

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)

•

Fichas de
trabalhos
Projetos
Trabalhos de
pesquisa
Apresentação de
trabalhos

%

70%

Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador da diferença/ do
outro
•
(A, B, E, F, H)
Sistematizador/ organizador
(A, B, C, I, J)

DAC´s

10%*
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Atitudes

responsável as soluções mais adequadas e eficazes para
partilhar ideias, sentimentos, informações ou factos na
concretização dos objetivos;
• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando
meios digitais de comunicação e colaboração.
• Diferenciar as potencialidades e os constrangimentos de
diferentes estratégias e aplicações para apoiar a criatividade
e a inovação, aplicando critérios de análise pertinentes,
previamente validados;
• Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de trabalho de
forma colaborativa, selecionando e utilizando, de forma
autónoma e responsável, as tecnologias digitais mais
adequadas e eficazes para a concretização de projetos
desenhados;
• Produzir, modificar e gerir artefactos digitais criativos, de
forma autónoma e responsável, e de acordo com os
projetos desenhados.

•
•
•
•

Responsabilidade e autonomia;
Relacionamento interpessoal;
Atenção, interesse e empenho;
Participação e intervenção em atividades escolares.

Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador /
Desenvolvimento da
linguagem e da oralidade
(A, B, D, E, H)
Autoavaliador (transversal às
áreas)
Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável/ autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)
Observação direta
Grelhas de
autoavaliação

*Havendo contribuição da disciplina para a concretização do DAC, esta será avaliada em 10% dos Conhecimentos e Capacidades que integram as competências a desenvolver.

20%
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Áreas de competências do Perfil dos Alunos:
A – Linguagens e textos
B – Informação e comunicação
C - Raciocínio e resolução de problemas
D – Pensamento crítico e pensamento criativo
E – Relacionamento interpessoal
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia
G – Bem-estar, saúde e ambiente
H – Sensibilidade estética e artística
I – Saber científico, técnico e tecnológico
J – Consciência e domínio do corpo

