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DISCIPLINA

lnstrumentos

Fichas de trabalho

Projetos e
Trabalhos de
Pesquisa

Trabalhos em
contexto DAC

Apresentação de
trabathos

Portefótios

Apticações
informáticas

Observação direta

Perfit do
Aluno

A, B, C,

D, E, F,

G,H, l,J

Descritores Operativos

- Reconhece, compreende e ca os diversos conhecimentos adquiridos
- Participa de forma esctarecida e adequada em diversos contextos.- Desenvolve uma conduta crítica, reftetida e responsável no uso de tecnotogias,
ambientes e serviços digitais.
- Respeita as normas de utitização das TlC.
- Desenvolve o sentido comunitário e de cidadania interventiva

uri Iiza de trabatho e de nvestigação adaptados aos projetos em
desenvoIvimento com utit tzacao das tecnologi as.

I

- Desenvolve competências de seteção e análise crítica da informação no contexto de
atividades investigativas.
- Avatia e seteciona a informação, formuta hipóteses e toma decisões fundamentadas
no seu dia a dia.
- Desenvolve
simutadas, uti
- ldentifica as
desenvolver e

regras de comunicação em ambientes digitais, em situações reais ou
lizando meios e recursos digitais.
aplicações e as plataformas mais adequadas a projetos e às atividades a

os rodutos desenvolvidos

- Cria conteúdos/projetos com recurso a apticações digitais adequadas a cada situação.

- Reflete sobre as aprendizagens e a sua importância vamente ao perfi[
profissional transmitindo de forma critica a sua opinião.

Ponderação

25

25

30

70

Domínio

1. SEGURANçA,
RESPONSABILIDA
DE E RESPEITO
EM AMBIENTES
DIGITAIS

2. INVESTIGAR E
PESQUTSAR

3. COLABORAR E
COMUNICAR

4. CRIAR E
INOVAR

ÁR¡ns oe coupetÊrucl¡s Do pA

A Linguagens e textos

B lnformação e comunicação

C Raciocínio e resolução de problemas

Pensamento crítico e pensamento criativo

Relacionamento interpessoal

Desenvolvimento pessoal e autonomia

G Bem-estar, saúde e ambiente

H Sensibilidade estética e artística

I Saber científico, técnico e tecnológico

D

E

F

J Consciê

ø
Í?t

t

O Coordenador de mento


