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Aprovados em Conselho Pedagógico de 06/11/2018 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 2018/2019 

ANO:7º DISCIPLINA: Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação  

 
Aprendizagens específicas 

 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Tema Conhecimentos, Capacidades e Atitudes Instrumentos Base 
Instrumentos 

Complementares 
A informação, o 

conhecimento e o 

mundo das 

tecnologias 

Utilização do 

computador e/ou 

dispositivos 

eletrónicos 

similares em 

segurança 

Conhecer os componentes de um computador 

Reconhecer a importância do papel das tecnologias na 

sociedade contemporânea e as potencialidades da web 

social; 

Identificar aplicações da tecnologia a contextos de cidadania 

digital. 

Utilizar adequadamente o computador e/ou dispositivos 

eletrónicos similares que processem dados. 

Gerir a informação num computador e/ou em dispositivos 

eletrónicos similares disponíveis na sala de aula. 

Avaliação Sumativa 

 

Fichas de trabalho 

 

80% 

Exercícios práticos 

 

Observação do 

desempenho nas aulas 

 

Pontualidade e 

assiduidade 

 

Atitudes e 

comportamentos 

20% 

Pesquisa de 

Informação na 

Internet 

Comunicação e 

colaboração em 

Descrever de forma breve a evolução da Internet e da 

World Wide Web, a partir de um pequeno trabalho de 

pesquisa feito pelos alunos; 

Identificar os principais serviços da Internet; 

Conhecer e adotar comportamentos seguros de 

navegação na Internet. 

Criar um novo documento ou usar um modelo de 

 

 

 

 

Avaliação Sumativa 

 

 

80% 

 

 

 

Exercícios práticos 

 

Observação do 

desempenho nas aulas 

20% 
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Aprendizagens específicas 

 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Tema Conhecimentos, Capacidades e Atitudes Instrumentos Base 
Instrumentos 

Complementares 
rede 

 

 

 

 

 

Produção e edição 

de documentos 

documento já existente, com formato e apresentação 

adequados ao fim proposto;  

Utilizar, de forma adequada, a informação proveniente de 

outras fontes (digitais ou analógicas), tendo em conta os 

cuidados a ter na sua transferência para um documento;  

Verificar o respeito pelos direitos de autor e pela 

propriedade intelectual da informação utilizada;  

Localizar e substituir informação dentro do documento de 

trabalho; 

Formatar adequadamente o conteúdo do documento 

(formatação de caracteres, alinhamento e espaçamento 

de parágrafos, avanços, limites e sombreados ou outros 

que se justifiquem no âmbito do trabalho em curso); 

Aplicar marcas e listas numeradas a parágrafos, de 

acordo com as necessidades e finalidades do documento 

em causa; 

Inserir e manusear adequadamente objetos no 

documento;  

Alterar margens e inserir cabeçalhos, rodapés e números 

de página e, se necessário, fazer uso de quebras de 

página e de secção no documento;  

Aplicar estilos para automaticamente criar um índice no 

documento;  

Guardar o documento em diferentes localizações e com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontualidade e 

assiduidade 

 

Atitudes e 

comportamentos 



                                                                                                             

 
                                                                                                                      ,                
                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 
Aprendizagens específicas 

 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Instrumentos de 
recolha de 

informações/avaliação 
Coeficiente 

de 
ponderação 

Tema Conhecimentos, Capacidades e Atitudes Instrumentos Base 
Instrumentos 

Complementares 
diferentes formatos. 

 

Produção e edição 

de apresentações 

multimédia 

Criar ou usar um modelo de apresentação multimédia 

com formato e conteúdo adequados ao fim proposto, de 

acordo com a temática pré-estabelecida;  

Conhecer e aplicar as boas regras de organização de 

informação em apresentações multimédia;  

Utilizar, de forma adequada, a informação proveniente de 

outras fontes (digitais ou analógicas), tendo em conta os 

cuidados a ter na sua transferência para a apresentação;  

Verificar o respeito pelos direitos de autor e pela 

propriedade intelectual da informação utilizada; 

Editar e formatar o texto da apresentação;  

Inserir objetos multimédia na apresentação;  

Aplicar adequadamente esquemas de cores, transições e 

efeitos na apresentação;  

Guardar a apresentação em diferentes localizações e 

com diferentes formatos;  

Apresentar o resultado do trabalho à turma (ou noutro 

contexto público semelhante). 

Avaliação Sumativa 

 

Fichas de trabalho 

 

80% 

Exercícios práticos 

 

Observação do 

desempenho nas aulas 

 

Pontualidade e 

assiduidade 

 

Atitudes e 

comportamentos 

20% 

 


