CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TIC (8ºANO)
Domínios
avaliação

Instrumentos de
recolha de
informação

Parâmetros
Participar em ambientes colaborativos na rede, através da partilha de informação e conhecimento, usando
plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem;
• Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo selecionar a(s) adequada(s) ao tipo de comunicação
pretendida;
• Conhecer e adotar normas de conduta nas situações comunicacionais em linha;
• Conhecer diferentes usos da língua associados aos contextos de comunicação através da internet;
• Adequar o uso da língua aos contextos de comunicação na internet;
• Conhecer e utilizar o correio eletrónico;
• Utilizar fóruns na internet de forma segura e adequada;
• Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e salas de conversação em direto (chats) de forma segura e
adequada;
• Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e interagir;
• Pesquisar informação na internet;
• Analisar a informação disponível, recolhida no âmbito de um trabalho específico, de forma crítica e autónoma;
• Respeitar os direitos de autor;
• Gerir, de forma eficiente, dados guardados na internet;
• Garantir a segurança dos dados;
• Criar um produto original, com recurso a ferramentas e ambientes computacionais;
Responsabilidade
- Assume responsabilidades pela sua aprendizagem:
- Mantém o caderno diário organizado;
- Traz o material necessário para a aula;

N.º de
Instrumentos

Atitudes e comportamentos
(40%)

Conhecimentos/capacidades
(60%)
(Perfil do aluno)

•

• Testes Escritos
• Projetos:
- Individuais
- Grupo
• Relatórios
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• Grelhas de Observação
• Listas de Verificação

- Revela hábitos de estudo

- Cumpre prazos;
- É pontual,
- É assíduo;
- Realiza os trabalhos de casa.
Comportamento
- Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras de convivência e trabalho.
Empenho:
- É persistente na realização das tarefas;
- Realiza as atividades propostas pelo professor, na sala de aula;
- Está atento;
- Participa ativamente (expõe dúvidas, coloca questões).
Autonomia:

Observação direta;
registo diário do aluno,
através da ficha de
registo do professor.

-Realiza autonomamente as tarefas que lhe são incumbidas.
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