
                                    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS    

 
 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE TIC – 2018/2019 Ensino Básico: 3º ciclo 
 

Avaliação 

 
 

Saber Ser 

 
 
 
 
 
 

 
Saber Saber 

 
 
 

 
Saber Fazer 

Cumprimento do Regulamento Interno e das regras de convivência e de 
cidadania: 

 Pontualidade e assiduidade 
 Cumprimento de regras 
 Persistência / Empenho 
 Autonomia / Sentido crítico 
 Cooperação / Solidariedade 

 
 
 
 

20% 

 Aquisição e aplicação de 

conhecimentos e competências 

 Qualidade do trabalho 
realizado 

 Empenho/capacidade na 

execução das tarefas  

Autonomia na intervenção 
prática 

 Fichas de avaliação 

 

50% 

 Projetos (produtos e apresentação) 

 Trabalhos individuais  

 Trabalhos em grupo 

 

 

30% 

Tendo como referência as Aprendizagens Essenciais, as Metas Curriculares e os Programas para o ensino básico, 
o aluno deve: 

A. Adquirir a linguagem científica da disciplina revelando compreensão (conhecimento) 

B. Aplicar o conhecimento adquirido em diferentes contextos 

C. Adotar uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias e serviços digitais 

D. Planificar e desenvolver investigações online, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes 

fontes documentais e a sua credibilidade 

E. Utilizar ferramentas digitais de comunicação e colaboração de forma correta, segura e responsável, 

respeitando as regras de conduta próprias de cada ambiente 

F. Comunicar com correção linguística 

G. Mostrar espírito de iniciativa e revelar confiança em si próprio, tentando ultrapassar as dificuldades, 

assumindo posições fundamentadas e tomando decisões 

H. Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação 

com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem 

I. Trabalhar colaborativamente, presencialmente e em rede, participando ativamente nas atividades e 

contribuindo para um bom clima no grupo e para o trabalho produzido, valorizando a diversidade de 

opiniões 

J. Demonstrar respeito por si, pelos outros e pelos espaços/equipamentos 

K. Refletir sobre o seu desempenho e identificar modos de melhorar 

   
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 

Os registos de classificação dos testes devem ser apresentados quantitativamente, em percentagem, de 
acordo com os critérios gerais de avaliação do Agrupamento, de acordo com a seguinte tabela: 

 

Muito Insuficiente: 0 - 19% (Nível 1) 

Insuficiente: 20 - 49% (Nível 2) 

Suficiente: 50 - 69% (Nível 3) 

Bom: 70 - 89% (Nível 4) 

Muito Bom: 90 - 100% (Nível 5) 

 

 



 A classificação semestral é obtida considerando todos os elementos de avaliação exigidos desde o início do ano até 

esse momento. 

Classificação final do Semestre 

 

[MF x 0,50] + [MPT x 0,30] + [AV x 0,20] 

Legenda:  

MF – Média de todas as Fichas de avaliação realizados até ao momento (50%) 

MPT – Média de todos os Trabalhos individuais/de grupo/projeto realizados até ao momento (30%)  

AV – Atitudes e valores (relativo ao semestre em que é feita a avaliação) (20%) 

 

NOTAS: 

 

As atividades desenvolvidas em DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR, no âmbito desta disciplina, serão consideradas 
na avaliação. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina de TIC: 

O aluno:     /   /2018 

O Encarregado de Educação:     /  /2018



 


