
 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  
2022/2023 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÔES E TECNOLOGIAS TIC 5.º ANO 

DOMÍNIOS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO1 

DESCRITORES DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

 
 

Segurança, 
responsabilidade 

e respeito em 
ambientes digitais 

 
 

15% 

 
 
 
 
ADOTA DE UMA ATITUDE CRÍTICA, REFLETIDA E RESPONSÁVEL NO USO DE 
TECNOLOGIAS, AMBIENTES E SERVIÇOS DIGITAIS 
 

 
 
 

TRABALHOS DE PESQUISA 

FICHAS EM SALA DE AULA 

FICHAS DE AVALIAÇÃO 

REGISTOS DE OBSERVAÇÃO 

 
 

  
CONHECEDOR/ SABEDOR/ 

CULTO/ INFORMADO 
(A, B, G, I, J) 

CRÍTICO  
(A, B, D, J) 

CRÍTICO/ANALÍTICO 
(A, B, C, D, G) 

INDAGADOR/ INVESTIGADOR 
(C, D, F, H, I) 

RESPEITADOR DA DIFERENÇA/ 
DO OUTRO 

(A, B, E, F, H) 
SISTEMATIZADOR/ 

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

QUESTIONADOR (A, F, G, I, J) 
COMUNICADOR / 

DESENVOLVIMENTO DA 
LINGUAGEM E DA ORALIDADE 

 (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) 
 

 
 

Investigar e 
Pesquisar 

 

20% 

 
 
 
 
PLANIFICA UMA INESTIGAÇÃO A REALIZAR ONLINE 

 

TRABALHOS DE PESQUISA 

FICHAS EM SALA DE AULA 

FICHAS DE AVALIAÇÃO 

REGISTOS DE OBSERVAÇÃO 

 

Colaborar e 
Comunicar 

 
30% 

 
MOBILIZA ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO 
 
ADEQUA COMPORTAMENTOS EM CONTEXTOS DE COOPERAÇÃO, PARTILHA, 
COLABORAÇÃO E COMPETIÇÃO 
 
TRABALHA EM EQUIPA E USA DIFERENTES MEIOS PARA COMUNICAR 
 
INTERAGE COM TOLERÂNCIA, EMPATIA E RESPONSABILIDADE 
 
É CONFIANTE, RESILIENTE E PERSISTENTE, CONSTRUINDO CAMINHOS 
PERSONALIZADOS DE APRENDIZAGEM 

 

TRABALHOS DE PESQUISA 

FICHAS EM SALA DE AULA 

FICHAS DE AVALIAÇÃO 

REGISTOS DE OBSERVAÇÃO 

 
Criar e Inovar 

35% 

 
CONHECE ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS DIGITAIS DE APOIO À CRIATIIDADE, EXPLORA 
IDEIAS E DESENVOLVE O PENSAMENTO COMPUTACIONAL  PRODUZINDO ARTEFACTOS 
DIGITAIS 

 

TRABALHOS DE PROJETO 

FICHAS EM SALA DE AULA 

FICHAS DE AVALIAÇÃO 

REGISTOS DE OBSERVAÇÃO 

Modalidades de Avaliação: Formativa e Sumativa 

Menção qualitativa Percentagem% Nível (i) A avaliação sumativa interna, no final do período, deverá ser sustentada numa convergência de indícios resultantes da diversidade de instrumentos de avaliação 
utilizados e respetivas ponderações; 
ii) A informação resultante da avaliação sumativa interna conduz à atribuição de uma classificação numa escala de níveis de 0 a 5, no final do período, de forma a 
expressar a formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

iii) Sempre que um domínio não seja avaliado, o peso relativo do mesmo será distribuído proporcionalmente pelas ponderações dos restantes domínios. 

 

Não satisfaz 
0 a 19 1 

20 a 49 2 

Satisfaz 50 a 69 3 

Satisfaz bastante 70 a 89 4 

Muito Bom 90 a 100 5 

Nota: Critérios definidos tendo em conta as Aprendizagens Essenciais, homologadas em 2018, e o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
  

             1Os instrumentos de avaliação podem não ser todos utilizados em cada domínio.  

 



 

Perfis de Aprendizagem 

Domínios                 Níveis  
Desempenho Muito Bom 

5 
 

4 

Desempenho Satisfaz 

3 

 

2 

Desempenho Não satisfaz 

1 

Segurança, 
responsabilidade e 

respeito em ambientes 
digitais 

 

 Tem uma excelente consciência do impacto das 
Tecnologias de Informação e Comunicação na 
sociedade e no dia a dia; 

 Compreende perfeitamente a necessidade de 
práticas seguras de utilização das ferramentas digitais 
e na navegação na Internet e adotar comportamentos 
em conformidade; 

 Conhece e adota muito bem as regras de ergonomia 
subjacentes ao uso de computadores e/ou outros 
dispositivos eletrónicos similares; 

 Conhece e utiliza de forma excelente as normas 
relacionadas com os direitos de autor e a necessidade 
de registar as fontes. 

 Entende e respeita muito bem as regras para 
criação e utilização de palavras chave seguras. 

 

N
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ar

 

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

 Compreende a necessidade de práticas seguras 
de utilização das ferramentas digitais e na 
navegação na Internet e adotar comportamentos 
em conformidade; 

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

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

 Entende as regras para criação e utilização de 
palavras chave seguras. 
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  Não tem consciência do impacto das Tecnologias 
de Informação e Comunicação na sociedade e no 
dia a dia; 

 Não compreende a necessidade de práticas 
seguras de utilização das ferramentas digitais e na 
navegação na Internet e adotar comportamentos em 
conformidade; 

 Não conhece e adotar as regras de ergonomia 
subjacentes ao uso de computadores e/ou outros 
dispositivos eletrónicos similares; 

 Não conhece e utilizar as normas relacionadas 
com os direitos de autor e a necessidade de registar 
as fontes. 

 Não entende as regras para criação e utilização 
de palavras chave seguras. 

Investigar e Pesquisar 
 

 Planifica adequadamente e de forma exemplar as 
estratégias de investigação e pesquisa a realizar 
online;  

 Formula questões muito adequadas que permitem 
orientar a recolha de dados ou informações 
pertinentes; 

  Define muito bem palavras-chave para localizar 
informação, utilizando mecanismos e funções simples 
de pesquisa;  

 Utiliza muito bem o computador e outros dispositivos 
digitais  como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa;   

 Conhece  muito bem as potencialidades e principais 
funcionalidades de ferramentas para apoiar o 
processo de investigação e pesquisa online;  

 Realiza pesquisas, utilizando os termos 
selecionados e relevantes muito adequadamente de 
acordo com o tema a desenvolver;  

 Analisa  criticamente com muita correção a 
qualidade da informação;   

 Utiliza muito bem  o computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a permitir a organização 
e gestão da informação. 
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 Planifica estratégias de investigação e pesquisa 
a realizar online;  

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

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

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

 Conhece as potencialidades e principais 
funcionalidades de ferramentas para apoiar o 
processo de investigação e pesquisa online;  

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

 Analisa criticamente a qualidade da informação;   

 Utiliza o computador e outros dispositivos 
digitais, de forma a permitir a organização e gestão 
da informação. 
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 Não planifica estratégias de investigação e 
pesquisa a realizar online;  

 Não formula questões que permitam orientar a 
recolha de dados ou informações pertinentes; 

  Não define palavras-chave para localizar 
informação, utilizando mecanismos e funções 
simples de pesquisa;  

 Não utiliza o computador e outros dispositivos 
digitais como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa;   

 Não conhece as potencialidades e principais 
funcionalidades de ferramentas para apoiar o 
processo de investigação e pesquisa online;  

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

 Não analisa criticamente a qualidade da 
informação;   

 Não utiliza o computador e outros dispositivos 
digitais, de forma a permitir a organização e gestão 
da informação. 



 

Colaborar e Comunicar 
 

 Identifica de forma exemplar diferentes meios e 
aplicações que permitam a comunicação e a 
colaboração; 

  Seleciona muito bem as soluções tecnológicas, 
mais adequadas, para realização de trabalho 
colaborativo e comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;  

 Utiliza corretamente diferentes meios e aplicações 
que permitem a comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados; 

  Apresenta e partilha muito bem os produtos 
desenvolvidos utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração em ambientes digitais 
fechados; 

 Adequa muito bem comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e competição; 

 Trabalha correta e eficazmente em equipa e usa 
diferentes meios para comunicar; 

 Interage muito bem com tolerância, empatia e 
responsabilidade; 

 É muito confiante, resiliente e persistente, 
construindo caminhos personalizados de 
aprendizagem. 
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 Identifica diferentes meios e aplicações que 
permitam a comunicação e a colaboração; 

  Seleciona as soluções tecnológicas, mais 
adequadas, para realização de trabalho 
colaborativo e comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;  

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

  Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos 
utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração em ambientes digitais fechados; 

 Adequa satisfatoriamente comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

 Trabalha em equipa e usa diferentes meios para 
comunicar; 

 Interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade; 

 É confiante, resiliente e persistente, construindo 
caminhos personalizados de aprendizagem. 
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 Não identifica diferentes meios e aplicações que 
permitam a comunicação e a colaboração; 

  Não seleciona as soluções tecnológicas, mais 
adequadas, para realização de trabalho 
colaborativo e comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;  

 Não utiliza diferentes meios e aplicações que 
permitem a comunicação e colaboração em 
ambientes digitais fechados; 

  Não apresenta e partilha os produtos 
desenvolvidos utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração em ambientes digitais 
fechados; 

 Não adequa comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 

 Não trabalha em equipa e usa diferentes meios 
para comunicar; 

 Não interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade; 

 Nada confiante, resiliente e persistente, na 
construção caminhos personalizados de 
aprendizagem. 

 
Criar e Inovar 

 Conhece corretamente as potencialidades de 
diferentes aplicações digitais, por exemplo, de escrita 
criativa, explorando ambientes de programação; 

 Caracteriza muito bem, pelo menos, uma das 
ferramentas digitais abordadas; Compreender o 
conceito de algoritmo e elaborar algoritmos simples;  

 Analisa de forma correta algoritmos, antevendo 
resultados esperados e/ou detetando erros nos 
mesmos; 

  Elabora rapidamente algoritmos no sentido de 
encontrar soluções para problemas simples (reais ou 
simulados), utilizando aplicações digitais, por 
exemplo: ambientes de programação, mapas de 
ideias, murais, blocos de notas, diagramas e 
brainstorming online;  

 Produz de forma exemplar artefactos digitais 
criativos, para exprimir ideias, sentimentos e 
conhecimentos, em ambientes digitais fechados.  
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 Conhece as potencialidades de diferentes 
aplicações digitais, por exemplo, de escrita 
criativa, explorando ambientes de programação; 

 Caracteriza, pelo menos, uma das ferramentas 
digitais abordadas; Compreender o conceito de 
algoritmo e elaborar algoritmos simples;  

 Analisa algoritmos, antevendo resultados 
esperados e/ou detetando erros nos mesmos; 

  Elabora algoritmos no sentido de encontrar 
soluções para problemas simples (reais ou 
simulados), utilizando aplicações digitais, por 
exemplo: ambientes de programação, mapas de 
ideias, murais, blocos de notas, diagramas e 
brainstorming online;  

 Produz artefactos digitais criativos, para exprimir 
ideias, sentimentos e conhecimentos, em 
ambientes digitais fechados. 
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 Não conhece as potencialidades de diferentes 
aplicações digitais, por exemplo, de escrita criativa, 
explorando ambientes de programação; 

 Não caracteriza, pelo menos, uma das 
ferramentas digitais abordadas; Compreender o 
conceito de algoritmo e elaborar algoritmos simples;  

 Não analisa algoritmos, antevendo resultados 
esperados e/ou detetando erros nos mesmos; 

  Não elabora algoritmos no sentido de encontrar 
soluções para problemas simples (reais ou 
simulados), utilizando aplicações digitais, por 
exemplo: ambientes de programação, mapas de 
ideias, murais, blocos de notas, diagramas e 
brainstorming online;  

 Não produz artefactos digitais criativos, para 
exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em 
ambientes digitais fechados. 

 

 

 


