Escola Secundária de Penafiel
Critérios de Avaliação
Tecnologias da Informação e Comunicação 7º e 8º anos
Objeto de
Avaliação

Dimensão

Critérios
Compreensão e aplicação
de conhecimentos.

Testes
35%

Conceptual

Análise de textos,
gráficos, esquemas,
tabelas e figuras.
Organização do discurso/
Expressão escrita.

Atitude
15%
Quotidiano de
sala de aula
30%

Responsabilidade.
Comportamento.
Conteúdo.

Participação
15%
Expressão.

Qualidade e adequação
do trabalho ao tema.
Conceptual
20%
Componente
prática
35%

Teste teóricoprático/Questão de aula
Produção e edição de
documentos e
apresentações multimédia

Execução prática
15%

Participação no trabalho
efetuado.
Rigor na execução
prática.

Parâmetros

Instrumentos
de Avaliação

Compreende conceitos e aplica-os em diferentes situações.
Relaciona fenómenos/conceitos.
Seleciona elementos para fundamentar a análise.
Tira conclusões, estabelecendo relações entre os dados.

Grelha de testes

Utiliza uma linguagem científica adequada e um encadeamento lógico nos textos.
Apresenta domínio da comunicação escrita.
Apresenta o material escolar necessário.
Executa os trabalhos propostos para casa e na sala de aula.
É correcto nas relações pessoais e respeita as normas e regras estabelecidas.(a)
Revela curiosidade científica, acompanha os assuntos lecionados na aula,
intervém de forma pertinente e estabelece relações entre os diferentes
conteúdos.

Grelha de
quotidiano de
sala de aula

Exprime-se na escrita com clareza e conhecimento na resolução de exercícios.
Exprime-se oralmente com clareza, conhecimento e rigor científico.
Reúne e analisa informação.
Adota uma metodologia científica no trabalho de pesquisa realizando-o com
criatividade.
Compreende conceitos/processos e aplica-os em diferentes situações.
Estrutura documentos e apresentações multimédia em função das regras
definidas e estabelecidas.
Aplica os conhecimentos adquiridos na utilização de software diverso.
Efetua o trabalho com responsabilidade.
Participa individualmente e em grupo.

Trabalho Word e
PowerPoint
Grelha de testes
Trabalhos
de pesquisa
Grelha de
observação da
atividade prática

Utiliza as funcionalidades elementares das diversas ferramentas
Executa tarefas adequadamente.

(a) Indicadores: Não perturba o desenrolar da aula, o comportamento não leva o professor a interromper; quando chamado à atenção não repete; respeita o trabalho e o ritmo dos
outros.

