Tecnologias da Informação e Comunicação – 3ºCiclo
Critérios de Avaliação
Ano Letivo 2016/2017
1. A avaliação da competência de comunicação escrita/expressão escrita em língua portuguesa é
avaliada do seguinte modo:


Trabalhos escritos: a valorização desta competência é de 5%.

2. A avaliação da competência de comunicação oral/expressão oral em língua portuguesa é
avaliada com a ponderação de 5% da cotação total, sempre que haja apresentação oral de
trabalhos.

Cognitivo

7º Ano
⇨ Fichas de avaliação e/ou fichas de trabalho

10%

⇨ Pesquisa e análise de informação na Internet

20%

⇨ Produção e edição de documentos (Microsoft Word)
⇨ Produção e edição de apresentações multimédia (Microsoft PowerPoint)

20%
20%

⇨ Apresentação do trabalho produzido/projeto

10%

80%

⇨ Pontualidade
⇨ Assiduidade
⇨ Material necessário
⇨ Organização dos materiais

5%

⇨ Cumprimento de regras
Atitudes e Valores

Domínio

Sentido de responsabilidade

⇨ Cumprimento de prazos estabelecidos
⇨ Participação ativa
Participação e Cooperação

⇨ Ouve e respeita opiniões
⇨ Coopera com os colegas

20%
5%

⇨ Interesse e empenho
Autonomia

⇨ Realização das tarefas propostas na aula
de forma autónoma, empenhada e

5%

criativa
Espírito crítico

⇨ Capacidade de questionar e pensar
sobre um assunto
1

5%

8º Ano
⇨ Fichas de avaliação e/ou fichas de trabalho
Cognitivo

⇨ Conhecer/utilizar ferramentas de comunicação e colaboração
⇨ Pesquisa e análise de informação na Internet
⇨ Gestão da informação

10%
15%
10%

⇨ Criação de um produto com recurso a ambientes computacionais (Scratch)

10%
20%

⇨ Apresentação do trabalho produzido/projeto

15%

80%

⇨ Pontualidade
⇨ Assiduidade
⇨ Material necessário
⇨ Organização dos materiais

5%

⇨ Cumprimento de regras
Atitudes e Valores

Domínio

Sentido de responsabilidade

⇨ Cumprimento de prazos estabelecidos
⇨ Participação activa
Participação e Cooperação

⇨ Ouve e respeita opiniões
⇨ Coopera com os colegas

20%
5%

⇨ Interesse e empenho
Autonomia

⇨ Realização das tarefas propostas na aula
de forma autónoma, empenhada e

5%

criativa
Espírito crítico

⇨ Capacidade de questionar e pensar sobre
um assunto

2

5%

