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Critérios de Avaliação de Aplicações Informáticas B – 12ºAno  
       

Domínio 
Organizador 

 

DOMÍNIOS 
 CRITÉRIOS 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

 
 
Introdução à 
programação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução à 
multimédia 
 
 

Conhecimento 
de conceitos e 
procedimentos 

40% 

 

 

 

 

 

Aquisição 

 

Aplicação  

 

Rigor  

 

Correção 

 

Participação  

 

Responsabilidade 

 

 

Nível (18-20) 
▪ Conhece e compreende, com muita facilidade, conceitos e procedimentos das Aplicações 

Informáticas, fundamentais. 
▪ Mobiliza, sistematicamente, as aprendizagens necessárias para a resolução e formulação 

de problemas em contextos variados, apresentando o seu raciocínio de forma clara e bem 
estruturada e avaliando a razoabilidade dos resultados 

▪ Exprime, com precisão e rigor, ideias, procedimentos e raciocínios em linguagem 
simbólica ou natural, oralmente e por escrito, para descrever e justificar raciocínios, 
procedimentos ou conclusões 

 
Trabalho prático e/ou 
teste digital e/ou 
questão aula  

 
Informação e 
Comunicação 

 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 
Pensamento critico 

e pensamento 
criativo 

 
Saber científico 

técnico e 
tecnológico 

 
Linguagens e textos 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia 

 
Relacionamento 

interpessoal 
 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

 

Nível (14-17) 

Resolução de 
problemas e 

raciocínio 
lógico-abstrato 

40% 

Nível (10-13) 
▪ Conhece e compreende conceitos e procedimentos das Aplicações Informáticas, 

fundamentais. 
▪ Mobiliza as aprendizagens necessárias para a resolução e formulação de problemas em 

contextos variados, apresentando algum raciocínio e avaliando, por vezes, a razoabilidade 
dos resultados 

▪ Exprime algumas ideias, procedimentos e raciocínios, em linguagem simbólica ou natural, 
oralmente e por escrito, para descrever e justificar raciocínios, procedimentos ou 
conclusões 

Questionário prático 
e/ou 
 
Trabalho prático  
e/ou 
 
Construção de 
modelos/algoritmos 
e/ou 
 
 Grelhas de 
observação 

Nível (8-9) 

Comunicação  e 
Interação  

(20%) 

 

Nível (1-7) 
▪ Não conhece ou apresenta muitas dificuldades em conhecer e compreender conceitos e 

procedimentos das Aplicações Informáticas, fundamentais. 
▪ Não mobiliza ou tem muitas dificuldades em mobilizar as aprendizagens necessárias para 

a resolução e formulação de problemas em contextos variados 
▪ Exprime com muita dificuldade ideias, procedimentos e raciocínios, em linguagem 

simbólica ou natural, oralmente e por escrito, para descrever e justificar raciocínios, 
procedimentos ou conclusões 

Trabalho do aluno em 
sala de aula  
(rubrica) 
e/ou 
 
 Trabalho de pesquisa 
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