
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 
Escola Básica Carlos Gargaté 
Departamento de Expressões 

                                                                                
Disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação 3º Ciclo 8º Ano 

Ano Letivo 2018/2019 

                                    
 

 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

ATITUDES E VALORES 

DOMÍNIOS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Compreensão, Aquisição 
e Aplicação de 
conhecimentos 
científicos:  
 
1- Segurança, 
Responsabilidade e 
respeito em ambientes 
digitais  
 
2- Investigar e Pesquisar  
 
3- Criar e inovar  
 
4- Colaborar e comunicar  
 

 

40% 

Fichas de trabalho 

Trabalho na aula 

Questionário oral 

Trabalhos práticos 

Relatórios de atividades 
práticas 

Trabalhos de 
pesquisa/projeto 

Apresentação de 
trabalhos 

Cumprimento de prazos 

Critérios de 
evidenciação: 

 

- Relacionamento 
interpessoal 

- Cumprimento de regras 

- Métodos de trabalho e 
de estudo/ uso das TIC 

- Autonomia 

- Participação 

 

 

Trabalho contínuo em sala 
de aula 

60% 

- Na eventualidade de algum elemento de avaliação não ser entregue será 
atribuída a nota de 0 (zero) valores. 

- No caso de não terem sido solicitados instrumentos de avaliação num 
determinado domínio será reformulada a fórmula de cálculo, de modo a 
repartir equitativamente a % associada ao fator de ponderação do domínio em 
falta, pelos restantes. 

 

A avaliação final de período resulta de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens 
e atitudes dos alunos. 

 



CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 
Escola Básica Carlos Gargaté 
Departamento de Expressões 

                                                                                
Disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação 3º Ciclo 9º Ano 

Ano Letivo 2018/2019 

                                    
 

 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

ATITUDES E VALORES 

DOMÍNIOS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Compreensão, Aquisição 
e Aplicação de 
conhecimentos 
científicos:  
 
1- Segurança, 
Responsabilidade e 
respeito em ambientes 
digitais  
 
2- Investigar e Pesquisar  
 
3- Criar e inovar  
 
4- Colaborar e comunicar  
 

 

40% 

Fichas de trabalho 

Trabalho na aula 

Questionário oral 

Trabalhos práticos 

Relatórios de atividades 
práticas 

Trabalhos de 
pesquisa/projeto 

Apresentação de 
trabalhos 

Cumprimento de prazos 

Critérios de 
evidenciação: 

 

- Relacionamento 
interpessoal 

- Cumprimento de regras 

- Métodos de trabalho e 
de estudo/ uso das TIC 

- Autonomia 

- Participação 

 

 

Trabalho contínuo em sala 
de aula 

60% 

- Na eventualidade de algum elemento de avaliação não ser entregue será 
atribuída a nota de 0 (zero) valores. 

- No caso de não terem sido solicitados instrumentos de avaliação num 
determinado domínio será reformulada a fórmula de cálculo, de modo a 
repartir equitativamente a % associada ao fator de ponderação do domínio em 
falta, pelos restantes. 

 

A avaliação final de período resulta de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens 
e atitudes dos alunos. 

 


