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COMPONENTE

S DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(90 – 100 / 18 – 20) 

Bom 
(70 – 89 / 14 – 17) 

Suficiente 
(50 – 69 / 10 – 13) 

Insuficiente 
(0 – 49 / 0 – 9) 
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- Segurança, 
responsabilidade e 
respeito em ambientes 
digitais. 
- Compreender conceitos 
e princípios. 
c) Pesquisar e selecionar 
informação. 

- Explorar ideias e 
desenvolver o 
pensamento 
computacional e produzir 
artefactos digitais 
criativos, recorrendo a 
estratégias e ferramentas 
digitais de apoio à 
criatividade. 

Demonstra muita facilidade em: a) 
Compreender a necessidade de 
práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de navegação 
na Internet e adotar 
comportamentos em conformidade; 
b) Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação; c) Utilizar com 
eficiência o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo 
de investigação e pesquisa; d) 
Dominar as potencialidades de 
diferentes aplicações/ferramentas 
digitais para produzir conteúdos 
digitais criativos, para exprimir 
ideias, sentimentos e 
conhecimentos. 

Demonstra facilidade em: a) 
Compreender a necessidade de 
práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de navegação 
na Internet e adotar 
comportamentos em conformidade; 
b) Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação; c) Utilizar com 
eficiência o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo 
de investigação e pesquisa; d) 
Dominar as potencialidades de 
diferentes aplicações/ferramentas 
digitais para produzir conteúdos 
digitais criativos, para exprimir 
ideias, sentimentos e 
conhecimentos. 

Demonstra algumas dificuldades 
em: a) Compreender a necessidade 
de práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de navegação 
na Internet e adotar 
comportamentos em conformidade; 
b) Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação; c) Utilizar com 
eficiência o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo 
de investigação e pesquisa; d) 
Dominar as potencialidades de 
diferentes aplicações/ferramentas 
digitais para produzir conteúdos 
digitais criativos, para exprimir 
ideias, sentimentos e 
conhecimentos. 

Demonstra muitas dificuldades em: 
a) Compreender a necessidade de 
práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de navegação 
na Internet e adotar 
comportamentos em conformidade; 
b) Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação; c) Utilizar com 
eficiência o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo 
de investigação e pesquisa; d) 
Dominar as potencialidades de 
diferentes aplicações/ferramentas 
digitais para produzir conteúdos 
digitais criativos, para exprimir 
ideias, sentimentos e 
conhecimentos. 
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- Comunicação (oral e 
escrita) adequada 
utilizando terminologia 
técnico-científica 
apropriada. 

Demonstra muita facilidade em: a) 
Comunicar a mobilização do 
conhecimento, informação e outros 
saberes nos diversos domínios 
temáticos,  utilizando conceitos 
técnicos rigorosos, com vocabulário 
diversificado. 

Demonstra facilidade em: a) 
Comunicar a mobilização do 
conhecimento, informação e outros 
saberes nos diversos domínios 
temáticos,  utilizando conceitos 
técnicos rigorosos, com vocabulário 
diversificado. 

Demonstra algumas dificuldades 
em: a)Comunicar a mobilização do 
conhecimento, informação e outros 
saberes nos diversos domínios 
temáticos,  utilizando conceitos 
técnicos rigorosos, com vocabulário 
diversificado. 

Demonstra muitas dificuldades em: 
a) Comunicar a mobilização do 
conhecimento, informação e outros 
saberes nos diversos domínios 
temáticos,  utilizando conceitos 
técnicos rigorosos, com vocabulário 
diversificado. 

Tecnologias de Informação e Comunicação / 2ºCiclo 
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- Seleção de estratégias 
de resolução de 
problemas. 
- Formular hipóteses e 
sustentar opiniões e 
conclusões utilizando 
argumentação científica 
válida. 

Demonstra muita facilidade em: a) 
Selecionar as soluções tecnológicas, 
mais adequadas, para realização de 
trabalho colaborativo e 
comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades 
e/ou projetos. b) Utilizar diferentes 
meios e aplicações que permitem a 
comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 

Demonstra facilidade em: a) 
Selecionar as soluções tecnológicas, 
mais adequadas, para realização de 
trabalho colaborativo e 
comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades 
e/ou projetos. b) Utilizar diferentes 
meios e aplicações que permitem a 
comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 

Demonstra algumas dificuldades 
em: a) Selecionar as soluções 
tecnológicas, mais adequadas, para 
realização de trabalho colaborativo 
e comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades 
e/ou projetos. b) Utilizar diferentes 
meios e aplicações que permitem a 
comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 

Demonstra muitas dificuldades em: 
a) Selecionar as soluções 
tecnológicas, mais adequadas, para 
realização de trabalho colaborativo 
e comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades 
e/ou projetos. b) Utilizar diferentes 
meios e aplicações que permitem a 
comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 
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- Analisa criticamente a 
qualidade da 
informação, do processo 
e do resultado.  
- Utiliza o raciocínio 
lógico na aplicação de 
técnicas e/ou 
procedimentos 
científicos e tecnológicos 
rigorosos; 

Demonstra muita facilidade em: a) 
Analisar criticamente a qualidade da 
informação, do processo e do 
resultado. b) Utilizar o raciocínio 
lógico na aplicação de técnicas e/ou 
procedimentos científicos e 
tecnológicos rigorosos; 

Demonstra facilidade em: a) 

Analisar criticamente a qualidade 

da informação, do processo e do 

resultado. b) Utilizar o raciocínio 

lógico na aplicação de técnicas e/ou 

procedimentos científicos e 

tecnológicos rigorosos; 

Demonstra algumas dificuldades 

em: a) Analisar criticamente a 

qualidade da informação, do 

processo e do resultado. b) Utilizar 

o raciocínio lógico na aplicação de 

técnicas e/ou procedimentos 

científicos e tecnológicos rigorosos; 

Demonstra muitas dificuldades 

em: a) Analisar criticamente a 

qualidade da informação, do 

processo e do resultado. b) Utilizar 

o raciocínio lógico na aplicação de 

técnicas e/ou procedimentos 

científicos e tecnológicos rigorosos; 
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- Realização de 
tarefas com Criatividade. 

Demonstra muita facilidade em: a) 
Realizar tarefas com criatividade e 
qualidade. 

Demonstra facilidade em: a) 

Realizar tarefas com criatividade e 

qualidade. 

Demonstra algumas dificuldades 

em: a) Realizar tarefas com 

criatividade e qualidade. 

Demonstra muitas dificuldades 

em: a) Realizar tarefas com 

criatividade e qualidade. 
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- Autonomia, Empenho e 
Comportamento; 
- Cooperação, partilha e 
colabora.  
- Interage com 
tolerância, empatia e 
responsabilidade 

Demonstra muita facilidade em: a) 
Ser responsável e autónomo. b) 
Desenvolver e manter relações 
diversas e positivas em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração. 
c) Adequar comportamentos 
responsáveis em diversos contextos 
revelando cidadania e consciência 
ambiental.  d) Participar nas 
atividades respeitando o espaço de 
intervenção dos outros. 

Demonstra facilidade em: a) Ser 
responsável e autónomo. b) 
Desenvolver e manter relações 
diversas e positivas em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração. 
c) Adequar comportamentos 
responsáveis em diversos contextos 
revelando cidadania e consciência 
ambiental.  d) Participar nas 
atividades respeitando o espaço de 
intervenção dos outros. 

Demonstra algumas dificuldades em: 
a) Ser responsável e autónomo. b) 
Desenvolver e manter relações 
diversas e positivas em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração. 
c) Adequar comportamentos 
responsáveis em diversos contextos 
revelando cidadania e consciência 
ambiental.  d) Participar nas 
atividades respeitando o espaço de 
intervenção dos outros. 

Demonstra muitas dificuldades em: 
a) Ser responsável e autónomo. b) 
Desenvolver e manter relações 
diversas e positivas em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração. 
c) Adequar comportamentos 
responsáveis em diversos contextos 
revelando cidadania e consciência 
ambiental.  d) Participar nas 
atividades respeitando o espaço de 
intervenção dos outros. 

1) A diversidade de instrumentos de avaliação e técnicas utilizadas foram escolhidas para avaliar os diferentes domínios e áreas de competência, valorizando a oralidade e a dimensão prática e 

ou experimental das aprendizagens a desenvolver. Cada professor, atendendo à especificidade de cada turma e cada aluno, assim como das dificuldades que lhe são inerentes terá a liberdade 
de adequar, escolher e gerir os diferentes instrumentos de avaliação de forma a potenciar uma avaliação rigorosa, conducente ao sucesso dos alunos (Decreto-Lei n.º 55/2018, ponto 3, Artigo 
22.º) 

 

mailto:direcao@aemm.pt

