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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022/2023 

Aplicações Informáticas B/Secundário 

COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(90 – 100 / 18 – 20) 

Bom 
(70 – 89 / 14 – 17) 

Suficiente 
(50 – 69 / 10 – 13) 

Insuficiente 
(0 – 49 / 0 – 9) 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

(f
ac

tu
al

, c
o

n
ce

p
tu

al
, p

ro
ce

ss
u

al
, m

et
ac

o
gn

it
iv

o
) 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

(c
o

gn
it

iv
as

 e
 p

si
co

m
o

to
ra

s)
 

A
TI

TU
D

ES
 

(h
ab

ili
d

ad
e

s 
so

ci
ai

s 
e 

o
rg

an
iz

ac
io

n
ai

s 
e 

va
lo

re
s 

ét
ic

o
s)

 

CONHECIMENTO 

- Compreensão de 
conceitos e princípios. 

 

Demonstra muita facilidade na 
utilização do computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação. 

Demonstra facilidade na 
utilização do computador e 
outros dispositivos digitais, de 
forma a permitir a organização e 
gestão da informação. 
 

Demonstra algumas dificuldades na 
utilização do computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão da 
informação. 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue utilizar o 
computador e outros 
dispositivos digitais, de forma a 
permitir a organização e gestão 
da informação. 

- Pesquisa e seleção de 
informação. 
 

Demonstra muita facilidade na 
utilização com eficiência do 
computador e outros dispositivos 
digitais como ferramentas de apoio 
ao processo de investigação e 
pesquisa. 
 

Demonstra facilidade na 
utilização com eficiência do 
computador e outros dispositivos 
digitais como ferramentas de 
apoio ao processo de 
investigação e pesquisa. 
 

Demonstra algumas dificuldades na 
utilização com eficiência do 
computador e outros dispositivos 
digitais como ferramentas de apoio 
ao processo de investigação e 
pesquisa. 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue utilizar com 
eficiência o computador e outros 
dispositivos digitais como 
ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e 
pesquisa. 

- Uso de forma consistente 
dos conhecimentos para 
criar artefactos a fim de 
resolver problemas 
simples/ complexos. 

Demonstra muita facilidade no uso 
do conhecimento para desenvolver 
problemas simples/complexos. 
 
 
 

Demonstra facilidade no uso do 
conhecimento para desenvolver 
problemas simples/complexos. 
 
 
 

Demonstra algumas dificuldades no 
uso do conhecimento para 
desenvolver problemas 
simples/complexos. 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue usar o 
conhecimento para desenvolver 
problemas simples/complexos. 
 
 

- Exploração de ideias e 
desenvolvimento do 
pensamento computacional 
para produzir artefactos 
digitais, recorrendo a 
estratégias e ferramentas 
digitais. 

Demonstra muita facilidade em 
conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de 
ferramentas digitais para apoiar na 
criação de conteúdos digitais. 
 
 

Demonstra facilidade em 
conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de 
ferramentas digitais para apoiar 
na criação de conteúdos digitais. 
 
 

Demonstra algumas dificuldades 
em conhecer as potencialidades e 
principais funcionalidades de 
ferramentas digitais para apoiar na 
criação de conteúdos digitais. 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue conhecer as 
potencialidades e principais 
funcionalidades de ferramentas 
digitais para apoiar na criação de 
conteúdos digitais. 
 

Demonstra muita facilidade em 
dominar as potencialidades de 
diferentes aplicações/ferramentas 
digitais para produzir conteúdos 
digitais criativos, para exprimir 

Demonstra facilidade em 
dominar as potencialidades de 
diferentes 
aplicações/ferramentas digitais 
para produzir conteúdos digitais 

Demonstra algumas dificuldades 
em dominar as potencialidades de 
diferentes aplicações/ferramentas 
digitais para produzir conteúdos 
digitais criativos, para exprimir 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue dominar as 
potencialidades de diferentes 
aplicações/ferramentas digitais 
para produzir conteúdos digitais 
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ideias, sentimentos e 
conhecimentos. 

criativos, para exprimir ideias, 
sentimentos e conhecimentos. 

ideias, sentimentos e 
conhecimentos. 

criativos, para exprimir ideias, 
sentimentos e conhecimentos. 

COMUNICAÇÃO 

- Comunicação (oral e 
escrita) adequada utilizando 
terminologia técnico-
científica apropriada. 

Demonstra muita facilidade em 
comunicar a mobilização do 
conhecimento, informação e 
outros saberes nos diversos 
domínios temáticos, utilizando 
conceitos técnicos rigorosos, com 
vocabulário diversificado. 
 
 
 

Demonstra facilidade em 
comunicar a mobilização do 
conhecimento, informação e 
outros saberes nos diversos 
domínios temáticos, utilizando 
conceitos técnicos rigorosos, com 
vocabulário diversificado. 
 
 
 

Demonstra algumas dificuldades 
em comunicar a mobilização do 
conhecimento, informação e outros 
saberes nos diversos domínios 
temáticos, utilizando conceitos 
técnicos rigorosos, com vocabulário 
diversificado. 
 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue comunicar a 
mobilização do conhecimento, 
informação e outros saberes nos 
diversos domínios temáticos, 
utilizando conceitos técnicos 
rigorosos, com vocabulário 
diversificado. 
 
 

 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

- Seleção de estratégias de 
resolução de problemas. 

. 

Demonstra muita facilidade em 
selecionar as soluções tecnológicas, 
mais adequadas, para realização de 
trabalho que se pretende efetuar 
no âmbito de atividades e/ou 
projetos. 
 
 
 

Demonstra facilidade em 
selecionar as soluções 
tecnológicas, mais adequadas, 
para realização de trabalho que 
se pretende efetuar no âmbito de 
atividades e/ou projetos. 
 
 
 

Demonstra algumas dificuldades 
em selecionar as soluções 
tecnológicas, mais adequadas, para 
realização de trabalho que se 
pretende efetuar no âmbito de 
atividades e/ou projetos. 
 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue selecionar as 
soluções tecnológicas, mais 
adequadas, para realização de 
trabalho que se pretende 
efetuar no âmbito de atividades 
e/ou projetos 
 
 

- Formulação de hipóteses 
e sustentação de opiniões e 
conclusões utilizando 
argumentação científica 
válida 

Demonstra muita facilidade em 
utilizar diferentes meios e 
aplicações digitais que permitem a 
realização de trabalho no âmbito 
de atividades e/ou projetos. 
 
 

Demonstra facilidade em utilizar 
diferentes meios e aplicações 
digitais que permitem a 
realização de trabalho no âmbito 
de atividades e/ou projetos. 
 
 

Demonstra algumas dificuldades 
em utilizar diferentes meios e 
aplicações digitais que permitem a 
realização de trabalho no âmbito de 
atividades e/ou projetos. 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue utilizar 
diferentes meios e aplicações 
digitais que permitem a 
realização de trabalho no âmbito 
de atividades e/ou projetos. 
 

 
PENSAMENTO 

CRÍTICO 
 

- Exercitação do raciocínio 
crítico e resolução de 
problemas aplicados a 
novas situações. 
 

 

Demonstra muita facilidade em 
analisar criticamente a qualidade 
da informação, do processo e do 
resultado. 
 
 

Demonstra facilidade em 

analisar criticamente a qualidade 

da informação, do processo e do 

resultado. 

 

 

Demonstra algumas dificuldades 

em analisar criticamente a 

qualidade da informação, do 

processo e do resultado. 

 

 

Demonstra muitas dificuldades 

e/ou não consegue utilizar e 

analisar criticamente a 

qualidade da informação, do 

processo e do resultado. 

Demonstra muita facilidade em 
utilizar o raciocínio lógico na 
aplicação de técnicas e/ou  
 

Demonstra facilidade em utilizar 

o raciocínio lógico na aplicação 

de técnicas e/ou procedimentos 

 

Demonstra algumas dificuldades 

em utilizar o raciocínio lógico na 

aplicação de técnicas e/ou  

 

Demonstra muitas dificuldades 

e/ou não consegue utilizar o 

raciocínio lógico na aplicação de 

técnicas e/ou procedimentos 

mailto:direcao@aemm.pt


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MORGADO DE MATEUS 152857 
 

Rua Dr. Sebastião Augusto Ribeiro 5004-011 Vila Real 
Telefone: 259 325 632 E-Mail: direcao@aemm.pt  

procedimentos científicos e 
tecnológicos rigorosos. 

 científicos e tecnológicos 

rigorosos. 

procedimentos científicos e 

tecnológicos rigorosos. 

científicos e tecnológicos 

rigorosos. 

PENSAMENTO 
CRIATIVO 

- Realização de tarefas com 
qualidade. 
 
 

Demonstra muita facilidade na 
realização de tarefas com 
qualidade. 
 
 
 
 

Demonstra facilidade na 

realização de tarefas com 

qualidade. 

 

 

 

Demonstra algumas dificuldades na 
realização de tarefas com qualidade. 
 
 
 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue realizar as 
tarefas com qualidade. 
 
 
 
 

- Cumprimento das tarefas 
propostas e superação das 
dificuldades. 
 

Demonstra muita facilidade no 
cumprimento das tarefas propostas 
e superação das dificuldades. 
 
 
 
 

Demonstra facilidade no 

cumprimento das tarefas 

propostas e superação das 

dificuldades. 

 

 

Demonstra algumas dificuldades no 
cumprimento das tarefas propostas 
e superação das dificuldades. 
 
 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue o 
cumprimento das tarefas 
propostas e superação das 
dificuldades. 
 
 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

 
- Autonomia, empenho e 
comportamento. 
 

Demonstra muita facilidade em ser 
responsável e autónomo. 
 
 
 
 
 

Demonstra facilidade em ser 
responsável e autónomo. 
 
 
 
 
 

  Demonstra algumas dificuldades em 
ser responsável e autónomo. 

 
 

 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue ser 
responsável e autónomo. 
 
 
 
 

- Cooperação, partilha e 
colaboração.  
 

Demonstra muita facilidade em 
desenvolver e manter relações 
diversas e positivas em contextos 
de cooperação, partilha e 
colaboração. 
 
 

Demonstra facilidade em 
desenvolver e manter relações 
diversas e positivas em contextos 
de cooperação, partilha e 
colaboração. 
 
 

  Demonstra algumas dificuldades em 
desenvolver e manter relações 
diversas e positivas em contextos de 
cooperação, partilha e colaboração. 

 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue desenvolver 
e manter relações diversas e 
positivas em contextos de 
cooperação, partilha e 
colaboração. 
 

Demonstra muita facilidade em 
adequar comportamentos 
responsáveis em diversos 
contextos revelando cidadania e 
consciência ambiental. 
 
 

Demonstra facilidade em 
adequar comportamentos 
responsáveis em diversos 
contextos revelando cidadania e 
consciência ambiental. 
 
 

  Demonstra algumas dificuldades em 
adequar comportamentos 
responsáveis em diversos contextos 
revelando cidadania e consciência 
ambiental. 

 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue adequar 
comportamentos responsáveis 
em diversos contextos revelando 
cidadania e consciência 
ambiental. 
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- Interação com tolerância, 
empatia e 
responsabilidade. 
 

Demonstra muita facilidade em 
participar nas atividades 
respeitando o espaço de 
intervenção dos outros. 
 
 
 

Demonstra facilidade em 
participar nas atividades 
respeitando o espaço de 
intervenção dos outros. 
 
 
 

  Demonstra algumas dificuldades em 
participar nas atividades 
respeitando o espaço de 
intervenção dos outros. 

 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
e/ou não consegue participar 
nas atividades respeitando o 
espaço de intervenção dos 
outros. 
 
 

 

1) Os instrumentos de avaliação serão adequados para avaliar os diferentes domínios e áreas de competência, valorizando a dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver. Cada professor, 

atendendo à especificidade de cada turma e cada aluno, assim como das dificuldades que lhe são inerentes terá a liberdade de adequar, escolher e gerir os diferentes instrumentos de avaliação de forma a potenciar 

uma avaliação rigorosa, conducente ao sucesso dos alunos. O professor informará os alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação na sala de disciplina. 

 

2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 
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