Critérios de Avaliação
― 5.º Ano ―
Tecnologias da Informação e da Comunicação

Competência
s Específicas

DOMÍNIOS

Parcial

Saber Saber

• Adquisição
e
aplicação
de
conhecimentos,
relacionando/ problematizando situações concretas

50%

Saber Fazer

• Realização das fichas de trabalho propostas / trabalhos
de grupo

20%

Saber Fazer

• Conhece as normas técnicas de utilização do diverso
equipamento que lhe é posto à disposição

5%

• Utilização correta da Língua Portuguesa

5%

• Pontualidade
• Cumprimento de regras em sala de aula
• Apresentação do material necessário para a aula

8%
8%
4%

(Utilização das T.I.C.)

Competências
Transversais

PESO ATRIBUÍDO

PARÂMETROS

Saber Saber
(Comunicação em
Língua Portuguesa)

Saber Ser
(Educação para a
Cidadania)

Total

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

80%

• Testes de
avaliação/ projetos
• Fichas de
trabalho/ Trabalhos
de grupo
• Grelhas de
registo
• Trabalhos
escritos

20%

• Grelhas de auto e
heteroavaliação
• Observação
direta

Perfil de Aprendizagens
No final deste ano de escolaridade, o aluno deverá ser capaz de:
• Compreender conceitos, métodos e procedimentos no uso do computador
• Utilizar o computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em segurança
• Ter a capacidade de análise da informação proveniente de consultas efetuadas com recurso à Teia Mundial
• Produzir e editar de documentos recorrendo a um processador de texto e software de produção de apresentações
eletrónicas
• Ter a capacidade de abstração, compreensão e planificação para conceção de trabalhos de projeto
• Ter a capacidade de cumprimento dos prazos estabelecidos na planificação dos trabalhos
• Ter a capacidade de comunicação escrita, com recurso às Novas Tecnologias, nomeadamente no uso de plataformas de
aprendizagem e nas comunicações em tempo real
• Possuir autoconfiança nos seus conhecimentos e capacidades no uso do equipamento informático
• Demonstrar à-vontade e segurança em lidar com situações que envolvam o uso das Novas Tecnologias na vida escolar,
do dia-a-dia, ou profissional
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