MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLA SECUNDÁRIA/3 RAINHA SANTA ISABEL – 402643
ESTREMOZ

ANO LETIVO 2017/2018
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) –8ºANO
Domínio dos Conhecimentos/Competências
 Compreender a evolução do TIC e o seu papel no mundo contemporâneo;
 Utilizar de forma correta os termos informáticos elementares;
 Saber utilizar o computador e/ou dispositivos eletrónicos similares em segurança;
 Saber utilizar a Internet de forma segura, como ferramenta de trabalho;
 Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e interagir;
 Gerir, de forma eficiente, dados guardados na Internet:
 Garantir a segurança dos dados;
 Utilizar corretamente os vários serviços da internet;
 Conhecer e adequar os diferentes usos da língua associados aos contextos de comunicação através da
Internet;
 Conhecer e utilizar corretamente ferramentas e ambientes computacionais (ambientes de programação)
instalados localmente ou disponíveis na Internet;
 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;
 Conhecer e utilizar plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem;
 Saber analisar a informação proveniente da Internet de forma crítica, respeitando os direitos de autor e a
propriedade intelectual.
 Utilizar, de forma simples, as funcionalidades de uma folha de cálculo *unidade7subdomínio opcional.

COMPETÊNCIAS E SABERES
Fichas de trabalho
 Cumprimento das tarefas (*Portefólio)

10%

Testes de avaliação escrito

30%

Trabalhos Práticos/Grupo

20%



Projeto TIC e Outros projetos interdisciplinares

Trabalho online fora do espaço sala de aula


Realização dos exercícios em Plataformas online ou local:
o Ambientes computacionais (plataforma Code.org) ou outras semelhantes;
o Fichas na plataforma Moodle ou na Cloud.

Total

20%
80%

Nota:
Nas situações em que não sejam utilizados alguns dos seguintes instrumentos de avaliação (fichas/Testes de avaliação
escritos, trabalhos de grupo), a percentagem respetiva será distribuída pelos restantes elementos utilizados na avaliação;

ATITUDES E VALORES
Responsabilidade: Assiduidade e pontualidade

4%

Cooperação: Relação com os colegas e/ou Professor

4%

Respeito: Cuidado com o equipamento, arrumação da sala, cordialidade, formação cívica, etc.

4%

Espírito crítico

4%

Atenção e participação: Autonomia / Iniciativa, Organização, Interesse/Empenho

4%

Total

20%

Observação: Os projetos mencionados poderão ser de diferentes tipos, formatos ou naturezas. Caberá a cada
professor em particular e ao Departamento em geral definir instrumentos de avaliação que permitam avaliar
trabalhos individuais, de grupo, relatórios, portfólios ou outros.

O Professor Manuel Pintado
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OS PROJETOS SÃO CLASSIFICADOS SEGUNDO A SEGUINTE GRELHA :
GRELHA DE CLASSIFICAÇÕES
QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

0% a 49%
50% a 69%
70% a 89%
90% a 100%

Não Satisfaz
Satisfaz
Satisfaz Bastante
Excelente

Notas:

1. As modalidades de avaliação (Formativa e Sumativa) deverão fazer parte dos métodos
de avaliação a utilizar pelo professor e ser parte integrante do processo de ensino e de
aprendizagem.
2. O uso correto da Língua Portuguesa será avaliado em trabalhos escritos (individuais, de
grupo, relatórios ou portfólio).

O Professor Manuel Pintado
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