CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2017 / 2018
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais - Grupo 550
Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação 7.º Ano – 3.º Ciclo
COMPETÊNCIAS / METAS

DOMÍNIO
ATITUDINAL

DOMÍNIO COGNITIVO



Compreender a evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o
seu papel no mundo contemporâneo

Utilizar adequadamente o computador e/ou dispositivos eletrónicos similares que
processem dados

Explorar diferentes tipos de software

Gerir a informação num computador e/ou em dispositivos eletrónicos similares
disponíveis na sala de aula

Explorar diferentes formas de informação disponível na Internet

Navegar de forma segura na Internet

Pesquisar informação na Internet

Analisar a informação disponível de forma crítica

Respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual

Executar um trabalho de pesquisa e de análise de informação obtida na Internet
sobre um dado tema

Criar um documento com texto e objetos gráficos, resultante de trabalho de pesquisa
e de análise de informação obtida na Internet sobre um tema específico do currículo,
utilizando as funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e produção
de documentos, instalada localmente ou disponível na Internet
 Criar uma apresentação multimédia original sobre uma temática decorrente do
trabalho produzido no subdomínio “Produção e edição de documentos”, utilizando as
funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e de produção de
apresentações multimédia, instalada localmente ou disponível na Internet
Comportamento / Relacionamento interpessoal:
 Respeita as regras estabelecidas.
 Respeita os colegas e o professor.
Empenho e responsabilidade:
 Realiza as tarefas propostas.
 Realiza os trabalhos de casa.
 Traz o material necessário para a aula.
 É assíduo e pontual.

INSTRUMENTOS / PROCESSOS


Teste (s) de Avaliação / Trabalho(s)
individuais/grupo – peso a atribuir
especificado por turma



Observação da aula:
Realização das propostas de trabalho
(Atividade (s)/Ficha(s) de
Trabalho/Trabalho(s) em Grupo ou
Individual)

PESOS %
60%

80%

20%

10%
 Grelhas de registo de observação.
20%
10%

