Disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação
Ano Letivo 2018/2019
Critérios e Instrumentos de Avaliação

Turmas do 5º Ano de Escolaridade
Domínios
Informação/Comunicação/Comp
utador

Instrumentos e Indicadores de Avaliação, 1º e 2º Semestre
 Fichas de Trabalho;
 Testes de avaliação;
 Relatórios.

60%

 Observação direta;
 Participação na aula;
 Desenvolvimento
e
finalização
dos
trabalhos/projetos solicitados;
 Comportamentos observáveis na aula;
 Conhece e aplica a linguagem da área, quer
na língua materna, quer nos estrangeirismos
técnicos pertinentes;
 Realiza com empenho as atividades
propostas;
 Revela curiosidade e espírito de iniciativa.

25%

 Atenção, concentração e empenho nos assuntos
da aula;
 Revela autonomia e iniciativa;
 Mantém o caderno diário atualizado;
 Realiza os trabalhos de casa;
 Faz-se acompanhar com o material inerente à
aula;
 Respeita a sua vez de intervir;
 Cumpre
as
regras
e
respeita
as
diferenças/opiniões dos outros;
 É assíduo e pontual;
 Utiliza o equipamento da aula com
responsabilidade.

15%

Ferramentas Computacionais
(Processamento de Texto)

Ferramentas Computacionais
(Criação de Apresentações)

Atitudes e Valores
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Disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação
Ano Letivo 2018/2019
Critérios e Instrumentos de Avaliação

Turmas do 7º e 8º Ano de Escolaridade
Domínios
1-Segurança, responsabilidade e
respeito em ambientes digitais

Instrumentos e Indicadores de Avaliação, 1º e 2º Semestre
 Fichas;
 Testes de avaliação;
 Relatórios.

60%

 Observação direta;
 Participação na aula;
 Desenvolvimento
e
finalização
dos
trabalhos/projetos solicitados;
 Comportamentos observáveis na aula;
 Conhece e aplica a linguagem da área, quer
na língua materna, quer nos estrangeirismos
técnicos pertinentes;
 Realiza com empenho as atividades
propostas;
 Revela curiosidade e espírito de iniciativa.

25%

 Atenção, concentração e empenho nos assuntos
da aula;
 Revela autonomia e iniciativa;
 Mantém o caderno diário atualizado;
 Realiza os trabalhos de casa;
 Faz-se acompanhar com o material inerente à
aula;
 Respeita a sua vez de intervir;
 Cumpre
as
regras
e
respeita
as
diferenças/opiniões dos outros;
 É assíduo e pontual;
 Utiliza o equipamento da aula com
responsabilidade.

15%

2-Investigar e pesquisar

3-Colaborar e comunicar

4-Criar e Inovar

Atitudes e Valores
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Disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação
Ano Letivo 2018/2019
Critérios e Instrumentos de Avaliação

Turma CEF de Operador de Fotografia (1º ano do curso)
Competências

Instrumentos e Indicadores de Avaliação, 1º e 2º Semestre

1- Conceitos Essenciais/Sistema

 Fichas;

Operativo Gráfico

 Testes de avaliação;
 Relatórios.

60%

 Observação direta;
 Participação na aula;
 Desenvolvimento
e
finalização
dos
trabalhos/projetos solicitados;
 Comportamentos observáveis na aula;
 Conhece e aplica a linguagem da área, quer
na língua materna, quer nos estrangeirismos
técnicos pertinentes;
 Realiza com empenho as atividades
propostas;
 Revela curiosidade e espírito de iniciativa.

20%

 Atenção, concentração e empenho nos assuntos
da aula;
 Revela autonomia e iniciativa;
 Mantém o caderno diário atualizado;
 Realiza os trabalhos de casa;
 Faz-se acompanhar com o material inerente à
aula;
 Respeita a sua vez de intervir;
 Cumpre
as
regras
e
respeita
as
diferenças/opiniões dos outros;
 É assíduo e pontual;
 Utiliza o equipamento da aula com
responsabilidade.

20%

2- Processamento de texto

3- Utilização da Internet

Atitudes e Valores
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Disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação
Ano Letivo 2018/2019
Critérios e Instrumentos de Avaliação

Curso Profissional de Técnico de Desporto do 10º Ano (1º ano do curso)
Competências
1- Folha de Cálculo

Instrumentos e Indicadores de Avaliação
 Fichas;
 Testes de avaliação;
 Relatórios.

60%

 Observação direta;
 Participação na aula;
 Desenvolvimento
e
finalização
dos
trabalhos/projetos solicitados;
 Comportamentos observáveis na aula;
 Conhece e aplica a linguagem da área, quer
na língua materna, quer nos estrangeirismos
técnicos pertinentes;
 Realiza com empenho as atividades
propostas;
 Revela curiosidade e espírito de iniciativa.

25%

 Atenção, concentração e empenho nos assuntos
da aula;
 Revela autonomia e iniciativa;
 Mantém o caderno diário atualizado;
 Realiza os trabalhos de casa;
 Faz-se acompanhar com o material inerente à
aula;
 Respeita a sua vez de intervir;
 Cumpre
as
regras
e
respeita
as
diferenças/opiniões dos outros;
 É assíduo e pontual;
 Utiliza o equipamento da aula com
responsabilidade.

15%

2- Sistema de Gestão de Base de
Dados (SGBD)

3- Criação de Páginas Web

Competências Transversais
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