
 

2º e 3º CEB Departamento de Matemática e Ciências Experimentais Disciplina de TIC 

Domínios 
Áreas de 

competência 
Descritores de desempenho 

Instrumentos de 
Avaliação 

Peso 
(%) 

SABER 
[Conhecimentos] 

 
 
 

 

 
SABER FAZER 

[Capacidades] 
 

 

A. Linguagens e 

textos 

B. Informação e 

comunicação 

C. Raciocínio e 

resolução de 

problemas 

D. Pensamento 

crítico e 

pensamento 

criativo 

E. Relacionamento 

interpessoal 

F. Desenvolvimento 

pessoal e 

autonomia 

G. Bem-estar, saúde 

e ambiente 

H. Sensibilidade 

estética e artística 

I. Saber científico, 

técnico e 

tecnológico 

J. Consciência e 

domínio do corpo. 

Na avaliação destes domínios, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes 

áreas de competências: A, B, C, D, H, I, J. 

  

1. Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, 

ambientes e serviços digitais A, B, I, J 

2. Mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração A, B, F, H, I 

3. Planifica uma estratégia de investigação e pesquisa a realizar online C, D, F, I 

4. Conhece estratégias e ferramentas de apoio à criatividade, explora ideias e 

desenvolve o pensamento computacional e produz artefactos digitais criativos A, 

B, D, H, I 

5. Realiza(cria)/entrega/publica atividades com uma temática específica 

(interdisciplinaridade) ou decorrente das atividades produzidas nos domínios 

utilizando, de forma adequada, as funcionalidades elementares em formato digital 

– A, B, C, D, F, H, I 

 

Fichas formativas  

 

Observação direta:  

 
 Fichas de trabalho 

 Trabalhos individuais, de 
pares e de grupo 

 Grelhas de registo de 
observação direta e 
direcionada 

 Utilização do mail 
institucional e aplicações 
(organização da 
plataforma de trabalho 
online) 

 

 

 

 70% 

 
 
 
 

SABER SER 
[Atitudes e Valores] 

 

Na avaliação deste domínio, são consideradas, preferencialmente,  as seguintes áreas de 

competências: E, F, G, J. 

  

Responsabilidade e Integridade  

 Cumpre as regras  

 Apresenta o material necessário e organizado 

 Realiza as tarefas 

Registos de observação de 
atitudes/comportamentos 

 

10% 

Cidadania e Participação  

 Coopera  nas atividades 

 Respeita os outros 

Registos de participação 
oral/ escrita 

10% 

Empenho e Atitude crítica 

 É empenhado 

 Tem espírito crítico 

Observação direta 10% 

Fichas de autoavaliação 30% 


