
 
Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide 

 

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Aplicações Informáticas B - 12.º Ano – 2020/2021 

 

Domínios/Conteúdos Competências demostradas 
 
Ponderação 

Instrumentos de avaliação  

Introdução à Programação 
Conceitos Básicos de Multimédia 
Utilização de Sistemas Multimédia 

- Adota uma atitude crítica e responsável no uso de 
tecnologias e serviços digitais  
 - Utiliza ferramentas digitais de comunicação e 
colaboração de forma correta, segura e responsável, 
respeitando as regras de conduta próprias de cada 
ambiente  
 - Mostra espírito de iniciativa e revela confiança em si 
próprio, tentando ultrapassar as dificuldades, 
assumindo posições fundamentadas e tomando 
decisões  
 - Trabalha colaborativamente, presencialmente e em 
rede, participando ativamente nas atividades e 
contribuindo para um bom clima no grupo e para o 
trabalho produzido, valorizando a diversidade de 
opiniões  
 - Demonstra respeito por si, pelos outros e pelos 
espaços/equipamentos  
 - Reflete sobre o seu desempenho e identifica modos 
de melhorar  
 - Adota uma atitude responsável (cumpre as regras e 
normas de conduta, faz-se acompanhar pelo material 
necessário para as atividades e respeita prazos) 

30% 
Grelha de Observação 
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Introdução à Programação 
Conceitos Básicos de Multimédia 
Utilização de Sistemas Multimédia 

 - Adquire a linguagem científica da disciplina 
revelando compreensão (conhecimento) 
 - Aplica o conhecimento adquirido em diferentes 
contextos 
- Planifica e desenvolve investigações online, de forma 
crítica e autónoma, verificando diferentes fontes 
documentais e a sua credibilidade 
 - Desenvolve novas ideias e soluções, de forma 
imaginativa e inovadora, como resultado da interação 
com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de aprendizagem 
 - Comunica com correção linguística 

45% 

Fichas de Trabalho 
Projetos 
Testes 

Adquire a linguagem científica da disciplina revelando 
compreensão (conhecimento) 
Aplica o conhecimento adquirido em diferentes 
contextos 
Planifica e desenvolve investigações online, de forma 
crítica e autónoma, verificando diferentes fontes 
documentais e a sua credibilidade 
Comunica com correção linguística 

15% 

Atitudes e valores 10% Grelha de Observação 

 

 

 


