
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2018/2019 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS – 90% 

DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS DE CONTEÚDOS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO E DE RECOLHA 

DE INFORMAÇÃO 
PONDERAÇÃO 

Informação 
 Pesquisa, Análise e Gestão da informação na Internet. 

Comunicação e Colaboração 
 Conhecimento e utilização adequada e segura de diferentes tipos de 

ferramentas de comunicação, de acordo com as situações de comunicação e 
as regras de conduta e de funcionamento de cada ambiente digital; 

 Uso da língua e adequação linguística aos contextos de comunicação através 
da Internet; 

 Comunicação e colaboração em rede. 

Produção 
 Exploração de ambientes computacionais; 
 Imagem e vídeo; 
 Sítios na Internet. 

 
 
 
Teste de Avaliação * (1) 
 
 
Trabalhos 
Individuais/Grupo/Projeto(2) 
 
 
 
Fichas de Trabalho(3) 

 
 
 

40% 
 
 

40% 
 
 
 
 

10% 

ÁREAS TRANSVERSAIS – 10% 

Educação para a Cidadania 
(4)

 
Observação direta 

(Registo de Incidências) 
5% 

Compreensão e expressão em língua portuguesa (5)
 Observação direta 5% 

NOTAS: 
 Se o aluno faltar à realização de um instrumento de avaliação, por motivos de saúde devidamente justificados (atestado médico), será agendada 
nova data para a sua realização/aplicação. 
* 

Se, num teste escrito (realizado on-line), o aluno apresentar um impedimento físico, devidamente justificado, que o impossibilite de digitar, será 

criada a oportunidade de o mesmo ditar as respostas às questões do referido teste. 
 (1) Teste de Avaliação - No caso de não se realizar, a ponderação atribuída será distribuída pelos trabalhos Individuais/Grupo/ 
Projeto. 
(2) Trabalho de Projeto - A ponderação do trabalho Projeto será de 80%, no caso de não se realizar o teste de avaliação e os 
trabalhos de Grupo. 
 (3) Fichas de Trabalho - A percentagem a atribuir é calculada através da proporção entre o número de fichas solicitadas pelo 
professor e o número total de fichas realizadas pelo aluno. 
 (4)  Educação para a Cidadania - O registo de incidências/ocorrências faz-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 (5) 
Compreensão e expressão em língua portuguesa  

 

 

 

 

 
A Coordenadora  
Lurdes Pedroso 

 
Aprovado no Conselho Pedagógico – 7 de setembro de 2018 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS DO 3.º CICLO – 8.º ANO 

Nº DE INCIDÊNCIAS/OCORRÊNCIAS PONDERAÇÃO 

0 100% 

1-2 89% 

3 69% 

4-5 49% 

+5 19% 

DESCRITORES PERCENTAGEM 

Apresenta uma produção escrita/oral clara com articulação de ideias e argumentos 
objetivos, utilizando o vocabulário correto. Não comete erros ortográficos. 

100% 

Apresenta uma produção escrita/oral com clareza razoável, articula as ideias e 
argumenta de modo satisfatório. Comete alguns erros ortográficos. 

60% 

 Apresenta uma produção escrita/oral sem objetividade e confusão de ideias. Não 
consegue utilizar um vocabulário correto. Comete frequentes erros ortográficos.  30% 


