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Disciplina: Tecnologias de Informação e Comunicação

Domínios/Subdomínios

Informação







Pesquisa, análise e gestão da informação
Direitos de autor
Licenciamento Creative Commons
Gerir dados armazenados na Internet
Segurança dos dados





Dados e estatísticas
Imagem e vídeo
Exploração de ambientes computacionais

Comunicação e Colaboração





Ferramentas de comunicação e colaboração Plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem
Participação em ambientes colaborativos
Utilização de redes Sociais
Utilização de correio eletrónico
Utilização de fóruns de discussão
Utilizações de mensageiros instantâneos e salas de
conversação
Normas de conduta em contextos de comunicação
online
O discurso formal e informal na comunicação online
Adequação do discurso ao contexto de comunicação
Plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem

Produção









Ponderação (80%)

Operacionalização/Indicadores
o
o

80%

Trabalho realizado na aula;
Uso correto da linguagem específica da
disciplina;
o Organização e planificação do trabalho de
forma metódica;
o Aplicação dos conceitos e restantes
conteúdos lecionados em cada subdomínio;
o Capacidade de utilização do computador em
segurança;
o Capacidade de criar documentos digitais
diversificados adequados a diferentes
finalidades, contextos e públicos;
o Capacidade de navegação/pesquisa de
informação na Internet, de forma segura;
o Capacidade de desenvolver trabalho em
grupo;
o Cumprimento de tarefas;
o Autonomia e criatividade.

8º Ano
Instrumentos de avaliação
o
o
o
o
o
o

Projetos
Fichas de trabalho
Questões aula
Atividades orientadas
Grelhas de observação
Grelhas de autoavaliação
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Competências de Trabalho

Ponderação (20%)

Cumprimento de regras
Empenho
Métodos de trabalho
Autoavaliação

6%
6%
6%
2%

Operacionalização/Indicadores
o
o

Cumprir as regras da disciplina e da Escola.
Colaborar com empenho em todas as
atividades.
o Evidenciar métodos de trabalho e de estudo.
o Autoavaliar com rigor o seu trabalho e
comportamento.

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
Percentagem

Classificação

0 - 49 %

Insuficiente

50 - 69 %

Suficiente

70 - 89 %

Bom

90 - 100%

Muito Bom

Instrumentos de avaliação
o
o
o
o
o

Observação direta
Atividades da sala de aula
Trabalhos de casa
Outros trabalhos
Atividades de
autoavaliação

