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                                                 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

Aprovados em Conselho Pedagógico de 06/11/2018 

ANO:8º 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 
 

 

 

 

 

 

 

CC8 

Comunicação e 

colaboração  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas de comunicação, adequando  ao tipo de 

comunicação pretendida. 

Correio eletrónico para troca de documentos nas 

aulas. 

Normas de conduta nas situações comunicacionais 

em linha. 

Mensageiros instantâneos e salas de conversação. 

 

Diferentes usos da língua (formal e informal) 

associados aos contextos de comunicação 

Canais de comunicação existentes na Internet 

 

Ambientes colaborativos e partilha na rede 

Redes sociais existentes na Internet 

Pesquisa de informação, de forma sistemática e 

consistente. 

Funções avançadas de um motor de pesquisa. 

Pertinência da informação para o contexto em que 

está a trabalhar. 

Critérios usados na seleção da informação, tendo em 

conta a credibilidade das fontes selecionadas. 

Avaliação Sumativa 

 

Fichas de trabalho 

 

80% 

Exercícios práticos 

 

Observação do 

desempenho nas aulas 

 

Pontualidade e 

assiduidade 

 

Atitudes e 

comportamentos 

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 
 

 

 

 

 

 

I8 

Informação 

 

Regras de propriedade intelectual e direitos de autor. 

Conteúdos licenciados para uso gratuito. 

 

Serviços de armazenamento e partilha de documentos  

na Internet. 

 

Critérios de criação de palavras-passe seguras. 

Procedimentos de proteção dos dados de ataques via 

web. 

Mecanismos de cópias de segurança. 

 

 

P8 

Produção 

 

 

 

 

 

Funcionalidades básicas de um programa de folha de 

cálculo. 

Edição e formatação adequada de células da folhas de 

cálculo. 

Fórmulas de cálculo e funções predefinidas. 

Representação da informação através de gráficos. 

Integração de tabelas e gráficos em trabalho prático. 

 

 

Avaliação Sumativa 

 

Fichas de trabalho 

 

80% 

Exercícios práticos 

Observação do 

desempenho nas aulas 

Pontualidade e 

assiduidade 

Atitudes e 

comportamentos 

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 

Exploração de 

ambientes 

computacionais 

 

Criar um produto original de forma colaborativa e com 

uma temática definida, com recurso a ferramentas e 

ambientes computacionais, que desenvolvam um modo 

de pensamento computacional, centrado na descrição 

e resolução de problemas e na organização lógica das 

ideias. 

 

Avaliação Sumativa 

 

Fichas de trabalho 

 

80% 

Exercícios práticos 

 

Observação do 

desempenho nas aulas 

 

Pontualidade e 

assiduidade 

 

Atitudes e 

comportamentos 

20% 

 

 


