DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA
ÁREA DISCIPLINAR DE INFORMÁTICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2018/19
DISCIPLINA: APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B
DOMÍNIO

Ensino Secundário - 12º Ano

COMPETÊNCIAS

INDICADORES
•

Domínio Cognitivo/Operatório
(Saber/Saber fazer)

Aquisição, compreensão e aplicação de
conhecimentos

•
•
•
•
•

•
•
•
Desenvolvimento de destrezas associadas ao
trabalho prático

Utilização das TIC

Compreensão e expressão em Língua
Portuguesa

PONDERAÇÃO

Adquirir os saberes e, desenvolver os saberes-fazer científicos e técnicos
previstos
Compreender o vocabulário específico dos temas abordados
Conhecer e compreender conceitos essenciais
Relacionar dados / factos
Utilizar o raciocínio dedutivo / indutivo na investigação
Associar Ciência, Tecnologia e Sociedade como realidades interatuantes que se
potenciam mutuamente

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceber e desenvolver experiências concretas de qualidade
Interpretar dados
Propor soluções para os problemas que se forem colocando, nomeadamente
os não antecipados na estratégia definida
Aplicar conhecimentos na resolução de novas situações
Desenvolver projetos de grupo de forma organizada e coerente
Desenvolver ou aprofundar individualmente projetos / tarefas
Gerir corretamente o tempo na realização de tarefas.
Utilizar Tecnologias de Informação e Comunicação
Recorrer a diferentes fontes de informação autonomamente
Selecionar informação relevante
Organizar e tratar a informação recolhida
Apresentar trabalhos recorrendo a tecnologias de informação e comunicação

•
•

Utilizar corretamente a Língua Portuguesa a nível da oralidade e da escrita
Utilizar linguagem científica/técnica adequada

90%
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Domínio
Pessoal/Social ou
Atitudes
(Saber Ser)

Condutas promotoras da cidadania e de hábitos
de trabalho

• Cumpre regras de conduta e compromissos assumidos
• Coopera e empenha-se nas atividades escolares

10%

Instrumentos de Avaliação
Saber/Saber fazer ……..………………………………….....…....… 90%
Fichas de trabalho ……………………………………………...... 20%
Testes de avaliação/Projeto Multimédia..……………… 70%

Saber Ser (Observação e registo de comportamentos e atitudes)
Cumpre quase sempre – 20%
Cumpre muitas vezes – 16%
Cumpre algumas vezes – 12%
Cumpre poucas vezes – 8%
Cumpre raramente – 4%
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