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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B  

ENSINO SECUNDÁRIO (12º ANO) 

Ano letivo 2022 – 2023 

 

1. DESCRITORES POR CADA DOMÍNIO 
Perfil de Aprendizagens 

Domínios Descritores de Desempenho (1) 

Descritores PASEO Peso 
Instrumentos de 

avaliação Conhecimento 
Nunca ou 

raramente 

Algumas 

vezes 

Com alguma 

frequência 

Com muita 

frequência 
Sempre 

• D1: Introdução à 
Programação 
D1.1. Algoritmia 
D1.2. Programação 
 
• D2: Introdução à 
Multimédia 
D2.1. Conceitos de 
multimédia 
D2.2. Tipos de 
media estáticos: 
texto e imagem 
D2.3. Tipos de 
media dinâmicos: 
vídeo, áudio, 
animação  
D2.4. Gestão e 
desenvolvimento 
de projetos 
multimédia 
 

 Compreender a noção de algoritmo. 

 Utilizar uma linguagem de programação imperativa codificada para 
elaborar programas simples. 

 Identificar e utilizar diferentes tipos de dados em programas. 

 Reconhecer diferentes operadores aritméticos, lógicos, relacionais e 
respetivas regras de prioridade. 

 Utilizar funções em programas. 

 Compreender a importância que as tecnologias multimédia e a 
importância da escolha diferentes elementos constituintes de um 
produto multimédia. 

 Conhecer e distinguir os diferentes formatos de imagem 

 Editar e manipular imagens (vetorial e bitmap). 

 Conhecer e distinguir os diferentes formatos de ficheiros de som e de 
vídeo 

 Apresenta uma postura correta e responsável perante si e os outros. 

 Realiza as tarefas solicitadas, cumprindo os prazos dados 

 Procura esforçar-se por realizar um trabalho de qualidade. 

 Demonstra iniciativa e espírito crítico. 

 Demonstra disponibilidade para trabalhar em grupo. 

 Contribui com ideias/propostas válidas para a resolução comum de 
tarefas/atividades. 

Conhecedor / Sabedor / 
Culto / Informado 

(A, B, G, I)  
 

Sistematizador / 
Organizador 

(A, B, C, I) 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

 
Participativo / 
Colaborador  
(B, C, D, E, F)  

 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

60% 
 

- Testes de 
Avaliação 
  
- Relatórios 
 
 - Projetos 
 
- Trabalhos 
individuais e/ou 
grupo 
 
- Questionários 
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Perfil de Aprendizagens 
Domínios Descritores de Desempenho (1) 

Descritores PASEO Peso 
Instrumentos de 

avaliação Capacidades 
Nunca ou 

raramente 

Algumas 

vezes 

Com alguma 

frequência 

Com muita 

frequência 
Sempre 

• D1: Introdução à 
Programação 
D1.1. Algoritmia 
D1.2. Programação 
 
• D2: Introdução à 
Multimédia 
D2.1. Conceitos de 
multimédia 
D2.2. Tipos de 
media estáticos: 
texto e imagem 
D2.3. Tipos de 
media dinâmicos: 
vídeo, áudio, 
animação  
D2.4. Gestão e 
desenvolvimento 
de projetos 
multimédia 

 Elaborar algoritmos simples através de pseudocódigo, fluxogramas e 
linguagem natural. 

 Utilizar uma linguagem de programação imperativa codificada para 
elaborar programas simples, em ambiente de consola. 

 Desenvolver programas que incluam estruturas de controlo de 
seleção e estruturas repetitivas com vista à resolução de problemas 
de baixa complexidade. 

 Planear, estruturar e organizar um guião, com narrativa, para criar 
produtos multimédia utilizando imagem, som e vídeo 

 Apresenta uma postura correta e responsável perante si e os outros. 

 Realiza as tarefas solicitadas, cumprindo os prazos dados 

 Procura esforçar-se por realizar um trabalho de qualidade. 

 Demonstra iniciativa e espírito crítico. 

 Demonstra disponibilidade para trabalhar em grupo. 

 Contribui com ideias/propostas válidas para a resolução comum de 
tarefas/atividades. 

Conhecedor / Sabedor / 
Culto / Informado 

(A, B, G, I)  
 

Sistematizador / 
Organizador 

(A, B, C, I) 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

 
Participativo / 
Colaborador  
(B, C, D, E, F)  

 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

30% 

- Apresentações 
 
- Projetos 
 
- Trabalhos 
individuais e/ou 
grupo 
 
- Utilização de 
plataformas online 
 
- Realização de 
exercícios em 
plataformas online 
 
- Registos de 
observação direta 
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Perfil de Aprendizagens 
Domínios Descritores de Desempenho (1) 

Descritores PASEO Peso 
Instrumentos de 

avaliação 
Cidadania e 
Participação 

Nunca ou 

raramente 

Algumas 

vezes 

Com alguma 

frequência 

Com muita 

frequência 
Sempre 

• Relacionamento 
interpessoal; 
Cidadania, 
responsabilidade e 
cumprimento de 
regras; 
 Consciência e 
domínio do corpo 

 É cumpridor e responsável (pontualidade, assiduidade, traz material 
necessário para as aulas). 

 Respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o 
desenvolvimento das atividades letivas. 

 Utiliza adequadamente as instalações e o material escolar. 

 É perseverante perante as dificuldades. 

 É interventivo, empreendedor e colaborador. 

 Demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com 
princípios dos direitos humanos. 

 Assume e responde pelas suas próprias ações. 

 É responsável e cumpre as regras. 

 Age em função do bem comum, nomeadamente em questões 
ambientais. 

Conhecedor / Sabedor / 
Culto / Informado  

(A, B, G, I)  
 

Sistematizador / 
Organizador 

(A, B, C, I) 
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

 
Participativo / 
Colaborador  
(B, C, D, E, F) 

 
Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

10% 

- Observação direta e 
sistemática. 
 
- Fichas de auto e 
heteroavaliação. 
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Níveis de desempenho 
(2)

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Excelente 

0 - 9 10 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 20 

Nunca ou raramente Algumas vezes Com alguma frequência Com muita frequência Sempre 

 

 
 

Notas: 
(1) Um instrumento pode aferir vários descritores e uma ou mais áreas de competências;  

(2) Sempre que um conjunto de descritores do perfil do aluno não se observe num módulo (ou instrumento de avaliação), a respetiva percentagem é 
mobilizável para outro conjunto de descritores da mesma área de competências (ou instrumento). 

 

Observações: 
- Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário, 
homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho. 

- Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018. 

- Em cada semestre letivo é feito a média simples do Domínio 1 com o Domínio 2. 
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