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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO 
Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO DISCIPLINAR 550 ANO 10.1 

DISCIPLINA Tecnologias da Informação e Comunicação (M1) 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I- LITERACIA DA INFORMAÇÃO E 

DOS DADOS – M1 

100 

- Utiliza o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio 

ao processo de investigação e de pesquisa em ambientes digitais e demonstra 

como se faz. 

- Conhece e utiliza as potencialidades e as principais funcionalidades de 

ferramentas para localizar informação, no âmbito do processo de pesquisa e 

investigação em ambientes digitais. 

- Formula questões que permitam orientar a recolha e a filtragem de informações 

pertinentes e demonstra como se faz. 

- Realiza pesquisas, utilizando palavras-chave e termos selecionados e relevantes, 

de acordo com o tema a desenvolver e demonstra como se faz. 

- Analisa, compara e avalia criticamente a qualidade e a credibilidade da 

informação. 

- Reconhece a necessidade de respeitar os direitos de autor e as licenças e 

compreender como se aplicam à informação e aos conteúdos digitais e 

demonstra como se faz  

- Utiliza as potencialidades e as características das aplicações digitais para 

estruturar os conteúdos em documentos no modelo de relatório ou outro, 

nomeadamente, nas partes que o constituem (como, capa, índice, introdução, 

desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas), devidamente 

formatados de acordo com uma norma e demonstra como se faz. 

- Comunica e colabora utilizando as potencialidades e características das 

aplicações digitais, para estruturar os conteúdos em documentos de suporte a 

uma apresentação ou interação através de tecnologias digitais. 

Indagador|Investigador 

(B, C, D, F, H, I) 

Questionador (A, B, C, D, 

E, F, G, I, J) 

Crítico|Analítico (A, B, C, 

D, G) 

Responsável|Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) Criativo 

(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

Sistematizador|Organiza

dor (A, B, C, I, J) 

Comunicador (A, B, D, E, 

H, I) 

Participativo|Colaborado

r (A, B, C, D, E, F, H, I) 

Autoavaliador (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J) 

Ficha de Diagnóstico 

 

Fichas de trabalho 

 

Projetos 

 

Trabalhos de Pesquisa 

 

Trabalhos em contexto 

DAC 

 

Apresentação de 

trabalhos 

 

Portefólios 

 

Aplicações informáticas 

 

Observação direta 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  

Níveis de Desempenho 

[0-4] Muito 

Insuficiente 

[5-9] Insuficiente [10-13] Suficiente [14-17] Bom [18-20] Muito 

Bom 

I 

-Utiliza o computador e outros dispositivos 

digitais como ferramentas de apoio ao 

processo de investigação e de pesquisa em 

ambientes digitais e demonstra como se faz. 

Não utiliza o computador e 

outros dispositivos digitais 

como ferramentas de apoio 

ao processo de investigação 

e de pesquisa em ambientes 

digitais. 

Tem dificuldades em 

utilizar o computador e 

outros dispositivos digitais 

como ferramentas de apoio 

ao processo de investigação 

e de pesquisa em ambientes 

digitais. 

Utiliza, com apoio, o 

computador e outros 

dispositivos digitais como 

ferramentas de apoio ao 

processo de investigação 

e de pesquisa em 

ambientes digitais. 

Utiliza o computador 

e outros dispositivos 

digitais como 

ferramentas de apoio 

ao processo de 

investigação e de 

pesquisa em 

ambientes digitais. 

Utiliza o 

computador e 

outros dispositivos 

digitais como 

ferramentas de 

apoio ao processo 

de investigação e de 

pesquisa em 

ambientes digitais e 

demonstra como se 

faz. 

-Conhece e utiliza as potencialidades e as 

principais funcionalidades de ferramentas 

para localizar informação, no âmbito do 

processo de pesquisa e investigação em 

ambientes digitais. 

 

Não conhece as 

potencialidades e as 

principais funcionalidades 

de ferramentas para 

localizar informação, no 

âmbito do processo de 

pesquisa e investigação em 

ambientes digitais. 

Tem dificuldades em 

conhecer as 

potencialidades e as 

principais funcionalidades 

de ferramentas para 

localizar informação, no 

âmbito do processo de 

pesquisa e investigação em 

ambientes digitais. 

Conhece, com apoio, as 

potencialidades e as 

principais funcionalidades 

de ferramentas para 

localizar informação, no 

âmbito do processo de 

pesquisa e investigação 

em ambientes digitais. 

Conhece as 

potencialidades e as 

principais 

funcionalidades de 

ferramentas para 

localizar informação, 

no âmbito do 

processo de pesquisa 

e investigação em 

ambientes digitais. 

Conhece e utiliza as 

potencialidades e as 

principais 

funcionalidades de 

ferramentas para 

localizar 

informação, no 

âmbito do processo 

de pesquisa e 

investigação em 

ambientes digitais. 

-Formula questões que permitam orientar a 

recolha e a filtragem de informações 

pertinentes e demonstra como se faz. 

 

Não formula questões que 

permitam orientar a 

recolha e a filtragem de 

informações pertinentes. 

Tem dificuldades em 

formular questões que 

permitam orientar a 

recolha e a filtragem de 

informações pertinentes. 

Formula, com apoio, 

questões que permitam 

orientar a recolha e a 

filtragem de informações 

pertinentes. 

Formula questões 

que permitam 

orientar a recolha e a 

filtragem de 

informações 

pertinentes. 

Formula questões 

que permitam 

orientar a recolha e 

a filtragem de 

informações 

pertinentes e 

demonstra como se 

faz. 

-Realiza pesquisas utilizando palavras-chave 

e termos selecionados e relevantes, de 

Não realiza pesquisas, 

utilizando palavras-chave e 

termos selecionados e 

Tem dificuldades em 

realizar pesquisas, 

utilizando palavras-chave e 

Realiza, com apoio, 

pesquisas, utilizando 

palavras-chave e termos 

Realiza pesquisas, 

utilizando palavras-

chave e termos 

Realiza pesquisas, 

utilizando palavras-

chave e termos 
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acordo com o tema a desenvolver e 

demonstra como se faz. 

 

relevantes, de acordo com o 

tema a desenvolver. 

termos selecionados e 

relevantes, de acordo com 

o tema a desenvolver. 

selecionados e relevantes, 

de acordo com o tema a 

desenvolver. 

selecionados e 

relevantes, de acordo 

com o tema a 

desenvolver. 

selecionados e 

relevantes, de 

acordo com o tema 

a desenvolver e 

demonstra como se 

faz. 

-Analisa, compara e avalia criticamente a 

qualidade e a credibilidade da informação. 

 

Não consegue analisar 

criticamente a qualidade e 

a credibilidade da 

informação. 

Tem dificuldades em 

analisar criticamente a 

qualidade e a credibilidade 

da informação. 

Analisa, com apoio, 

criticamente a qualidade 

e a credibilidade da 

informação. 

Analisa e compara 

criticamente a 

qualidade e a 

credibilidade da 

informação. 

Analisa, compara e 

avalia criticamente 

a qualidade e a 

credibilidade da 

informação. 

-Reconhece a necessidade de respeitar os 

direitos de autor e as licenças e 

compreender como se aplicam à 

informação e aos conteúdos digitais e 

demonstra como se faz. 

 

Não reconhece a 

necessidade de respeitar os 

direitos de autor e as 

licenças e compreender 

como se aplicam à 

informação e aos 

conteúdos digitais. 

Tem dificuldades em 

reconhecer a necessidade 

de respeitar os direitos de 

autor e as licenças e 

compreender como se 

aplicam à informação e aos 

conteúdos digitais. 

Reconhece, com apoio, a 

necessidade de respeitar 

os direitos de autor e as 

licenças e compreender 

como se aplicam à 

informação e aos 

conteúdos digitais. 

Reconhece a 

necessidade de 

respeitar os direitos 

de autor e as licenças 

e compreender como 

se aplicam à 

informação e aos 

conteúdos digitais. 

Reconhece a 

necessidade de 

respeitar os direitos 

de autor e as 

licenças e 

compreender como 

se aplicam à 

informação e aos 

conteúdos digitais e 

demonstra como se 

faz. 

-Utiliza as potencialidades e as 

características das aplicações digitais para 

estruturar os conteúdos em documentos no 

modelo de relatório ou outro, 

nomeadamente, nas partes que o 

constituem (como, capa, índice, introdução, 

desenvolvimento, conclusão e referências 

bibliográficas), devidamente formatados de 

acordo com uma norma e demonstra como 

se faz. 

 

Não utiliza as 

potencialidades e as 

características das 

aplicações digitais para 

estruturar os conteúdos em 

documentos no modelo de 

relatório ou outro, 

nomeadamente, nas partes 

que o constituem (como, 

capa, índice, introdução, 

desenvolvimento, 

conclusão e referências 

bibliográficas), 

devidamente formatados 

de acordo com uma norma. 

Utiliza com dificuldades as 

potencialidades e as 

características das 

aplicações digitais para 

estruturar os conteúdos em 

documentos no modelo de 

relatório ou outro, 

nomeadamente, nas partes 

que o constituem (como, 

capa, índice, introdução, 

desenvolvimento, 

conclusão e referências 

bibliográficas), 

devidamente formatados 

de acordo com uma norma. 

Utiliza, com apoio, as 

potencialidades e as 

características das 

aplicações digitais para 

estruturar os conteúdos 

em documentos no 

modelo de relatório ou 

outro, nomeadamente, 

nas partes que o 

constituem (como, capa, 

índice, introdução, 

desenvolvimento, 

conclusão e referências 

bibliográficas), 

devidamente formatados 

de acordo com uma 

norma. 

Utiliza as 

potencialidades e as 

características das 

aplicações digitais 

para estruturar os 

conteúdos em 

documentos no 

modelo de relatório 

ou outro, 

nomeadamente, nas 

partes que o 

constituem (como, 

capa, índice, 

introdução, 

desenvolvimento, 

conclusão e 

referências 

bibliográficas), 

devidamente 

Utiliza as 

potencialidades e as 

características das 

aplicações digitais 

para estruturar os 

conteúdos em 

documentos no 

modelo de relatório 

ou outro, 

nomeadamente, 

nas partes que o 

constituem (como, 

capa, índice, 

introdução, 

desenvolvimento, 

conclusão e 

referências 

bibliográficas), 

devidamente 
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formatados de acordo 

com uma norma. 

formatados de 

acordo com uma 

norma e demonstra 

como se faz. 

-Comunica e colabora utilizando as 

potencialidades e características das 

aplicações digitais, para estruturar os 

conteúdos em documentos de suporte a 

uma apresentação ou interação através de 

tecnologias digitais. 

Não consegue comunicar 

utilizando as 

potencialidades e 

características das 

aplicações digitais, para 

estruturar os conteúdos em 

documentos de suporte a 

uma apresentação ou 

interação através de 

tecnologias digitais. 

Consegue comunicar com 

dificuldades utilizando as 

potencialidades e 

características das 

aplicações digitais, para 

estruturar os conteúdos em 

documentos de suporte a 

uma apresentação ou 

interação através de 

tecnologias digitais. 

Comunica com apoio, 

utilizando as 

potencialidades e 

características das 

aplicações digitais, para 

estruturar os conteúdos 

em documentos de 

suporte a uma 

apresentação ou 

interação através de 

tecnologias digitais. 

Comunica utilizando 

as potencialidades e 

características das 

aplicações digitais, 

para estruturar os 

conteúdos em 

documentos de 

suporte a uma 

apresentação ou 

interação através de 

tecnologias digitais. 

Comunica e 

colabora utilizando 

as potencialidades e 

características das 

aplicações digitais, 

para estruturar os 

conteúdos em 

documentos de 

suporte a uma 

apresentação ou 

interação através 

de tecnologias 

digitais. 

 

 

DEPARTAMENTO 
Matemática e Ciências Experimentais 

GRUPO DISCIPLINAR 550 ANO 10.1 

DISCIPLINA Tecnologias da Informação e Comunicação (M2) 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I - LITERACIA DA INFORMAÇÃO E 

DOS DADOS- M2 

100 

- Formula questões que permitam orientar a pesquisa e a recolha de dados 

pertinentes e demonstra como se faz. 

-Reconhece as potencialidades de aplicações digitais que propiciam a pesquisa, a 

recolha, a análise, a organização e a representação de dados e estatística e 

demonstra como se faz. 

-Utiliza as potencialidades e as características das aplicações digitais para 

pesquisa, recolha, organização e representação de dados, nas suas múltiplas 

funções e demonstra como se faz. 

-Reconhece a necessidade de respeitar os direitos de autor e as licenças e 

compreender como se aplicam à informação e aos conteúdos digitais e 

demonstra como se faz. 

Indagador|Investigador 

(B, C, D, F, H, I) 

Questionador 

(A, B, C, D, E, F, G, I, J) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H, I) 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Responsável|Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

Criativo 

(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

 

 

Ficha de Diagnóstico 

 

Fichas de trabalho 

 

Projetos 

 

Trabalhos de Pesquisa 
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-Protege a informação pessoalmente identificável, obtida no processo de 

pesquisa e de recolha dos dados e demonstra como se faz. 

-Manipula dados, aplicando critérios, funções e filtros para gerar tabelas, gráficos 

e diagramas com as aplicações digitais de representação de dados e demonstra 

como se faz. 

-Usa as aplicações digitais de representação de dados de forma racional e eficaz, 

para criar conteúdos, em situações concretas e demonstra como se faz. 

Sistematizador|Organizad

or 

(A, B, C, I, J) 

Participativo|Colaborador 

(A, B, C, D, E, F, H, I) 

Autoavaliador 

(A, B, C, D, E, F, G, H,I,J) 

Trabalhos em 

contexto DAC 

 

Apresentação de 

trabalhos 

 

Portefólios 

 

Aplicações 

informáticas 

 

Observação direta 

 
 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   

 

 

 

 

 

Domínio Descritores  

Níveis de Desempenho 

[0-4] Muito 

Insuficiente 

[5-9] Insuficiente [10-13] Suficiente [14-17] Bom [18-20] Muito Bom 

I 

- Formula questões que permitam orientar 

a pesquisa e a recolha de dados 

pertinentes e demonstra como se faz. 

 

Não consegue formular 

questões que permitam 

orientar a pesquisa e a 

recolha de dados 

pertinentes. 

Consegue formular com 

dificuldade questões que 

permitam orientar a 

pesquisa e a recolha de 

dados pertinentes. 

Consegue formular, com 

apoio, questões que 

permitam orientar a 

pesquisa e a recolha de 

dados pertinentes. 

Consegue formular 

questões que permitam 

orientar a pesquisa e a 

recolha de dados 

pertinentes. 

Formula questões que 

permitam orientar a 

pesquisa e a recolha de 

dados pertinentes e 

demonstra como se faz. 

 

- Reconhece as potencialidades de 

aplicações digitais que propiciam a 

pesquisa, a recolha, a análise, a 

Não reconhece as 

potencialidades de 

aplicações digitais que 

propiciam a pesquisa, a 

Reconhece com 

dificuldades as 

potencialidades de 

aplicações digitais que 

Reconhece, com apoio, as 

potencialidades de 

aplicações digitais que 

propiciam a pesquisa, a 

Reconhece as 

potencialidades de 

aplicações digitais que 

propiciam a pesquisa, a 

Reconhece as 

potencialidades de 

aplicações digitais que 

propiciam a pesquisa, a 
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organização e a representação de dados e 

estatística e demonstra como se faz. 

recolha, a análise, a 

organização e a 

representação de dados e 

estatística. 

propiciam a pesquisa, a 

recolha, a análise, a 

organização e a 

representação de dados e 

estatística. 

recolha, a análise, a 

organização e a 

representação de dados e 

estatística. 

recolha, a análise, a 

organização e a 

representação de dados e 

estatística. 

recolha, a análise, a 

organização e a 

representação de dados e 

estatística e demonstra 

como se faz. 

- Utiliza as potencialidades e as 

características das aplicações digitais para 

pesquisa, recolha, organização e 

representação de dados, nas suas múltiplas 

funções e demonstra como se faz. 

 

Não consegue utilizar as 

potencialidades e as 

características das 

aplicações digitais para 

pesquisa, recolha, 

organização e 

representação de dados, 

nas suas múltiplas funções. 

Consegue utilizar com 

dificuldades as 

potencialidades e as 

características das 

aplicações digitais para 

pesquisa, recolha, 

organização e 

representação de dados, 

nas suas múltiplas funções. 

Consegue utilizar, com 

apoio, as potencialidades e 

as características das 

aplicações digitais para 

pesquisa, recolha, 

organização e 

representação de dados, 

nas suas múltiplas funções. 

Consegue utilizar as 

potencialidades e as 

características das 

aplicações digitais para 

pesquisa, recolha, 

organização e 

representação de dados, 

nas suas múltiplas funções. 

Utiliza as potencialidades e 

as características das 

aplicações digitais para 

pesquisa, recolha, 

organização e 

representação de dados, 

nas suas múltiplas funções 

e demonstra como se faz. 

- Reconhece a necessidade de respeitar os 

direitos de autor e as licenças e 

compreender como se aplicam à 

informação e aos conteúdos digitais e 

demonstra como se faz. 

 

Não reconhece a 

necessidade de respeitar os 

direitos de autor e as 

licenças e compreender 

como se aplicam à 

informação e aos conteúdos 

digitais. 

Tem dificuldades em 

reconhecer a necessidade 

de respeitar os direitos de 

autor e as licenças e 

compreender como se 

aplicam à informação e aos 

conteúdos digitais. 

Reconhece, com apoio, a 

necessidade de respeitar os 

direitos de autor e as 

licenças e compreender 

como se aplicam à 

informação e aos conteúdos 

digitais. 

Reconhece a necessidade 

de respeitar os direitos de 

autor e as licenças e 

compreender como se 

aplicam à informação e aos 

conteúdos digitais. 

Reconhece a necessidade 

de respeitar os direitos de 

autor e as licenças e 

compreender como se 

aplicam à informação e aos 

conteúdos digitais e 

demonstra como se faz. 

- Protege a informação pessoalmente 

identificável, obtida no processo de 

pesquisa e de recolha dos dados e 

demonstra como se faz. 

 

Não protege a informação 

pessoalmente identificável, 

obtida no processo de 

pesquisa e de recolha dos 

dados. 

Tem dificuldades em 

proteger a informação 

pessoalmente identificável, 

obtida no processo de 

pesquisa e de recolha dos 

dados. 

Protege, com apoio, a 

informação pessoalmente 

identificável, obtida no 

processo de pesquisa e de 

recolha dos dados. 

Protege a informação 

pessoalmente identificável, 

obtida no processo de 

pesquisa e de recolha dos 

dados. 

Protege a informação 

pessoalmente identificável, 

obtida no processo de 

pesquisa e de recolha dos 

dados e demonstra como 

se faz. 

 

- Manipula dados, aplicando critérios, 

funções e filtros para gerar tabelas, 

gráficos e diagramas com as aplicações 

digitais de representação de dados e 

demonstra como se faz. 

Não consegue manipular 

dados, aplicando critérios, 

funções e filtros para gerar 

tabelas, gráficos e 

diagramas com as 

aplicações digitais de 

representação de dados.   

Tem dificuldades em 

manipular dados, 

aplicando critérios, 

funções e filtros para gerar 

tabelas, gráficos e 

diagramas com as 

aplicações digitais de 

representação de dados .  

Manipula, com apoio, 

dados aplicando critérios, 

funções e filtros para gerar 

tabelas, gráficos e 

diagramas com as 

aplicações digitais de 

representação de dados.   

Manipula dados, aplicando 

critérios, funções e filtros 

para gerar tabelas, gráficos 

e diagramas com as 

aplicações digitais de 

representação de dados .  

Manipula dados, aplicando 

critérios, funções e filtros 

para gerar tabelas, gráficos 

e diagramas com as 

aplicações digitais de 

representação de dados e 

demonstra como se faz. 

 

- Usa as aplicações digitais de 

representação de dados de forma racional 

e eficaz, para criar conteúdos, em situações 

concretas e demonstra como se faz. 

Não consegue usar as 

aplicações digitais de 

representação de dados de 

Tem dificuldades em usar 

as aplicações digitais de 

representação de dados de 

Usa, com apoio, as 

aplicações digitais de 

representação de dados de 

Usa as aplicações digitais 

de representação de dados 

de forma racional e eficaz, 

Usa as aplicações digitais de 

representação de dados de 

forma racional e eficaz, 

para criar conteúdos, em 
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forma racional e eficaz, 

para criar conteúdos, em 

situações concretas. 

forma racional e eficaz, 

para criar conteúdos, em 

situações concretas. 

forma racional e eficaz, 

para criar conteúdos, em 

situações concretas. 

para criar conteúdos, em 

situações concretas. 

situações concretas e 

demonstra como se faz. 

 

O Diretor 

_______________________________ 
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