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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL 

Ano Letivo 2021/2022 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico  

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6º ANO 
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Avaliação sumativa globalizante 

DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

 

Segurança, Res-
ponsabilidade e 

Respeito em Am-
bientes Digitais 

 

(Ponderação: 

10% 

 

Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no 
uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais: 

 

• Ter consciência do impacto das Tecnologias de Informação 
e Comunicação na sociedade e no dia a dia; 

• Compreender a necessidade de práticas seguras de 
utilização das aplicações digitais e de navegação na 
Internet, adotando comportamentos em conformidade; 
 

• Conhecer e adotar as regras de ergonomia subjacentes ao 
uso de computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos; 

• Conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos 
de autor e a necessidade de registar as fontes. 
 

• Entender as regras para criação e utilização de palavras chave segu-
ras. 

 

• Questionador (A, F, G, I, J) 

• Comunicador / Desenvolvimento da linguagem e orali-
dade 
(A, B, D, E, H) 

• Autoavaliador (transversal às áreas) 

• Participativo / colaborador (B, C, D, E, F) 

• Responsável / Autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 

• Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 
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DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

 
 

Investigar e 
 Pesquisar 

 

(Ponderação: 

25%) 

Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a 
realizar online; 

 

• Formular questões que permitam orientar a recolha de 
dados ou informações pertinentes; 

• Definir palavras-chave para localizar informação, 
utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao processo de investigação e 
pesquisa; 

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades 
de aplicações para apoiar o processo de investigação e de 
pesquisa online; 

• Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e 
relevantes de acordo com o tema a desenvolver; 

• Analisar criticamente a qualidade da informação; 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de 
forma a permitir a organização e gestão da informação.  
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DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

 

 
Comunicar e  

Colaborar 

 

(Ponderação: 

10%) 

 

Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e 
colaboração: 

 

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a 
comunicação e a colaboração; 

• Selecionar as soluções tecnológicas (mais adequadas para 
realização de trabalho colaborativo e comunicação) que se 
pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; 

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a 
comunicação e colaboração em ambientes digitais 
fechados; 

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, 
utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados. 
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DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 

 

Criar e Inovar 

 

(Ponderação: 

25%) 

Explorar ideias e desenvolver o pensamento 
computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio 
à criatividade: 

• Reconhecer as potencialidades de aplicações digitais;  

• Conhecer as potencialidades de aplicações digitais de iniciação 
à organização e tratamento de dados;  

• Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para pro-
blemas simples (reais ou simulados), utilizando aplicações digi-
tais, por exemplo: ambientes de programação, mapas de idei-
as, murais, blocos de notas, diagramas e brainstorming online;  

• Utilizar ambientes de programação para interagir com robots e 
outros artefactos tangíveis;  

• Produzir e modificar artefactos digitais criativos, para exprimir 
ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fe-
chados.  

 

Avaliação  
Formativa  

(30%) 
Cumprimento das indicações dadas no processo de avaliação formativa 
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Avaliação sumativa globalizante Ponderação 

• Avaliação sumativa 

✓ Testes de avaliação - 25% 

✓ Fichas de Trabalho - 25% 

✓ Trabalhos de Grupo – 20% 

O número de cada tipo de instrumentos de avaliação depende do ano de escolaridade e dos conteúdos específicos e é definido 

em reunião de área disciplinar. 

70% 

• Cumprimento das indicações dadas no processo de avaliação formativa  

✓ Comportamento e participação – 5%  

✓ Organização de materiais – 10% 

✓ Realização das tarefas propostas – 15% 

30% 

 

Avaliação Formativa 

✓ Atividades de Grupo • Fichas formativas/Trabalhos de Pesquisa/Fichas de Trabalho 

 

Avaliação em cada Semestre 

A classificação atribuída em cada semestre resulta da média aritmética das classificações dos instrumentos de avaliação sumativos de avaliação aplicados desde o início do ano e da média 
ponderada final (ponderação expressa na tabela). 

 

ANEXO: – Perfil de desempenho do aluno. 


