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3º Ciclo TIC - 8º Ano 

Metas/Objetivos 

Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação 
Instrumentos 
de Avaliação Domínios e 

Subdomínios 
Objetivos gerais 
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Conhecimento e utilização adequada 
e segura de diferentes tipos de 
ferramentas de comunicação, de 
acordo com as situações de 
comunicação e as regras de conduta e 
de funcionamento de cada ambiente 
digital 

Identificar diferentes  ferramentas de comunicação, sabendo 
selecionar a (s) adequada(s) ao tipo de comunicação 
pretendida. 
Conhecer e utilizar correio eletrónico em situações reais de 
trabalhos práticos 

Fichas de trabalho práticas e 
fichas formativas, e/ou Fichas 
de avaliação sumativa 
 
 
Projectos individuais ou de 
pares / grupo 
 
total parcial 80% 
 
 
Observação de aulas (grelha de 
observação) 
Participação, Assiduidade, 
Pontualidade 
Atitudes e Comportamento 
 

total parcial 20% 

Grelhas de 
registos de 
observação 
 
 
Observação 
direta/participa
ção no trabalho 
da aula 
 
 
Trabalhos 
individuais /a 
pares /em 
grupo 
 
 
Fichas de 
trabalho e/ou 
de avaliação 
 
 
Fichas de auto e 
heteroavaliação 
 

Relatório de 
atividade no 

mail 

Comunicação e colaboração em rede Participar em ambientes colaborativos na rede como 
estratégia de aprendizagem dos outros,através da partilha de 
informação e conhecimento, usando o Moodle. 

Conhecimento e utilização adequada 
e segura de diferentes tipos de 
ferramentas de comunicação, de 
acordo com as situações de 
comunicação e as regras de conduta e 
de funcionamento de cada ambiente 
digital 

Utilizar foruns na Internet de forma segura e adequada, em 
situações reais de realização de trabalhos práticos; 
Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e salas de 
conversação em direto (chats) de forma segura e adequada, 
sem situações reias de realização de trabalhos práticos. 
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Pesquisa de informação  Pesquisar informação na Internet, de acordo com uma 
temática pré-estabelecida 

Análise da Informação Analisar a informação disponivel, recolhida no âmbito de um 
trabalho especifico, de forma crítica e autónoma; 
Respeitar os direitos de autor. 

P
ro

d
u
ç
ã
o
 

(I
II
) 

Produção e edição de documentos Criar e publicar um documento com texto e objetos gráficos, 
resultantes de  trabalho de pesquisa e de análise de 
informação obtida na internet sobre um tema especifico 
curriculo, utilizando, de forma adequada, as funcionalidades 
elementares de uma ferramenta de edição e produção de 
documentos. 

Uso da língua e adequação linguística 
aos contextos de comunicação através 
da Internet 

Conhecer diferentes usos da lingua associados aos contextos 
de comunicação; 
Adequar o uso da lingua aos contextos de comunicação; 
Utilizar de forma responsavél os canais de comunicação 
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existentes na internet. 
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Gestão da informação Gerir, de forma efeciente, dados guardados na Internet; 
Garantir a segurança dos dados. 

Comunicação 
e colaboração 

(II) 

Comunicação e colaboração em rede Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para 
comunicar, partilhar e interagir. 

P
ro

d
u
ç
ã
o
 

(I
II
) 

Produção e edição de folhas de 
cálculo 

Utilizar, de forma simples, as funcionalidades de uma folha 
de cálculo, produzindo documentos com funcionalidades 
básicas, com base em dados produzidos  na disciplina de 
matemática. 

Produção e edição de apresentações 
eletrónicas 

Realiazar uma apresentação com uma temática especifica, 
definida em conselho de turma adequada, funcionilidades 
elementares de uma ferramenta de edição e de produção de 
apresentação eletrónicas 

Projeto Multimédia Desenvolver um projeto com recursos a meios digitiais 
diversos e ferramentas instaladas localmente ou disponiveís 
na Internet, numa temática especifica, definida em conselho 
de turma 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 

 

Disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação - 3ºciclo 

 

 Aspetos possíveis de serem observados 

Nível 1 . Não comparece às aulas e mantém situação de faltas injustificadas. 

Nível 2 

. Não atinge as metas curriculares e revela afastamento do esperado para este nível de ensino. 

. Nem sempre utiliza de forma correta as tecnologias de informação e comunicação. 

. Não revela sentido de responsabilidade e muitas vezes não cumpre as normas estabelecidas. 

. Não revela esforço na realização das tarefas ou inicia a realização das tarefas mas não as 
concretiza, desistindo facilmente. 

. Ainda necessita de grande apoio. 

Nível 3 

. Atinge as metas curriculares consideradas essenciais com um grau de consecução satisfatório. 

. Revela algumas dificuldades na aquisição dos conhecimentos, mas manifesta interesse pelas 
atividades desenvolvidas na disciplina. 

. Nem sempre coopera e/ou nem sempre participa organizadamente. 

. Utiliza de forma satisfatória as tecnologias de informação e comunicação. 

. Revela algum sentido de responsabilidade e habitualmente cumpre as normas estabelecidas. 

. Demonstra persistência embora nem sempre realize as tarefas corretamente. 

. Revela alguma autonomia. 

Nível 4 

. Atinge as metas curriculares com um bom grau de consecução.  

. Participa ativamente nas atividades desenvolvidas. 

. Coopera e participa de forma organizada. 

. Utiliza bem as tecnologias de informação e comunicação. 

. Revela interesse e manifesta sentido de responsabilidade. 

. É persistente e empenha-se realizando bem as tarefas. 

. Revela autonomia e realiza tarefas por iniciativa própria. 

Nível 5 

. Atinge as metas curriculares com um grau de consecução muito bom. 

. Participa ativamente nas atividades desenvolvidas propondo ideias e soluções. 

. Coopera e participa muito bem e de forma organizada. 

. Utiliza bem as tecnologias de informação e comunicação. 

. Revela muito interesse e sentido de responsabilidade. 

. É persistente e realiza bem as tarefas revelando grande empenhamento. 

. É autónomo e age a partir de decisões corretas. 

 

 


