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Critérios de Avaliação – TIC / 8º ano de escolaridade
DOMÍNIOS/

TEMAS
PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

SEGURANÇA,
RESPONSABILI
DADE E
RESPEITO EM
AMBIENTES
DIGITAIS
(5%)

INVESTIGAR E
PESQUISAR
(15%)

COMUNICAR E
COLABORAR
(5%)

CRIAR E
INOVAR
(Sítios Web )
(75%)

Utilização de
software/aplicaçõ

es específicas

Trabalho de
pesquisa (rubrica)

Fichas Formativas

Trabalho do aluno
em sala de sula7

(rubrica)

Raciocínio e
resolução de
problemas

Saber científico,
técnico e

tecnológico

Informação e
comunicação

Desenvolvimento
pessoal e

autonomia

Relacionamento
interpessoal

Conhecimento

Nível 5
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais, a saber:
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços

digitais;
 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online;
 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração;
 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade.

Nível 4
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber:
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços

digitais;
 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online;
 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração;
 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade.

Nível 3
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a
saber:
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços

digitais;
 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online;
 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração;
 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade.
Nível 2

Adquire alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber:
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços

digitais;
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 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online;
 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração;
 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade.
Nível 1

Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais, a saber:
 Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços

digitais;
 Planifica estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online;
 Mobiliza estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração;
 Explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade.

Comunicação

Nível 5
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos
específicos.
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Executa tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de cartografia.
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes
diversas.
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do conhecimento
histórico-geográfico.
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 4
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os
conceitos específicos.
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Executa, quase sempre, as tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de
cartografia.
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas.
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do
conhecimento histórico-geográfico.
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 3
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- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando
alguns conceitos específicos.
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Executa algumas das tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de textos e de
cartografia.
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas.
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do
conhecimento histórico-geográfico.
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 2
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos.
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.
- Revela muitas dificuldades a executar tarefas de síntese através de mapas de conceitos, de
textos e de cartografia.
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte de
informação.
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação
do conhecimento histórico-geográfico.
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 1
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Não executa tarefas de síntese.
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação.
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do conhecimento
histórico-geográfico.
- Não interage com os outros no respeito pela diferença.

Participação

Nível 5
- Realiza todas as tarefas com elevado empenho e persistência.
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer
nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.
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- Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um
elevado espírito democrático.

Nível 4
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência.
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.
- Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando espírito
democrático.

Nível 3
- Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de
âmbito escolar.
- Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito
democrático.

Nível 2
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer
nos projetos de âmbito escolar.
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.

Nível 1
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência.
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa.
- Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes.

Responsabilidad
e

Nível 5
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a estrutura dos
guiões pré-definidos.
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos
trabalhos/caderno diário.
- Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade e
as regras de conduta da sala de aula).
- Age eticamente, respeitando os outros.

Nível 4
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- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor, respeitando a
estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação
dos trabalhos.
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Age eticamente, respeitando os outros.
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 3
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando,
por vezes, a estrutura dos guiões pré-definidos.
- Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a apresentação dos
trabalhos/caderno diário.
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Nem sempre age eticamente.
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 2
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, não respeitando a estrutura
dos guiões pré-definidos.
- Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca preocupação com a
apresentação dos trabalhos/caderno diário.
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta da sala de aula.
- Age, por vezes, eticamente.
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 1
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem respeita a estrutura dos
guiões pré-definidos.
- Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a apresentação dos
trabalhos/caderno diário.
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de
aula.
- Quase nunca age eticamente.
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação.


