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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: TIC                                                                  Ciclo: 2º 

 

Domínios de 
avaliação 

Ponderação 
dos domínios 
de avaliação 

Descritores 

Processo de recolha de 
informação 

(técnica de avaliação | tarefa de 
avaliação | instrumento de recolha 

de informação) 

Criar e Inovar 

85% 

Conhece sempre as potencialidades de diferentes aplicações digitais. 

Técnica: Observação 

Instrumentos de recolha de 

informação:  

Grelhas de observação 

Listas de verificação  

 

Técnica: Inquérito/testagem 

Instrumentos de recolha de 

informação:  

Quizziz 

Kahoot 

 

Técnica: Análise de Conteúdo 

Instrumentos de recolha de 

informação:  

Produtos de trabalhos de grupo 

e/ou individuais (construção de 

documentos); 

Fichas de Trabalho 

Portfólio (classroom) 

Caracteriza, pelo menos, uma das ferramentas digitais abordadas. 

Produz sempre artefactos digitais criativos, para exprimir ideias, 
sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados. 

Compreende o conceito de algoritmo e analisa e elabora corretamente 
algoritmos simples; antevendo sempre resultados esperados e/ou 
detetando erros nos mesmos. 

Segurança, 
responsabilidade e 
respeito em 
ambientes digitais 

Compreende a necessidade de práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e de navegação na Internet e adota sempre 
comportamentos em conformidade.  

Conhece e adota corretamente as regras de ergonomia subjacentes ao 
uso de computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos. 

Conhece e utiliza sempre as normas relacionadas com os direitos de 
autor e a necessidade de registar as fontes. 

Investigar e Pesquisar 

Planifica sempre estratégias de investigação e pesquisa a realizar 
online, formulando questões que permitam orientar a correta recolha 
de dados e informação. 

Analisa sempre criticamente a qualidade da informação. 

Utiliza corretamente os dispositivos digitais, de forma a permitir a 
organização e gestão da informação. 

Comunicar e 
colaborar 

Seleciona e utiliza sempre as soluções tecnológicas mais adequadas, 
para realização de trabalho colaborativo e de comunicação no âmbito 
de atividades e/ou projetos; 

Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos, utilizando 
corretamente meios digitais de comunicação e colaboração. 

Responsabilidade 

15% 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 

Técnica: Observação 

Instrumentos de recolha de 

informação:  

Anedotários (registos de 

incidentes críticos) 

Grelhas de observação 

Listas de verificação  

Traz diariamente o material indispensável à execução das atividades 
escolares.  

Cumpre sempre o prazo estabelecido para a realização das tarefas 
escolares. 

Adota sempre comportamentos  
exemplares e respeita as regras de  
convivência social. 

Mostra sistematicamente persistência em superar as dificuldades e/ou 
em aprofundar as aprendizagens. 

Cooperação 

Cumpre sempre o(a)s papéis/funções na aprendizagem cooperativa. 

Contribui sistematicamente com saberes, ideias e/ou opiniões. 

Mostra sempre capacidade para ouvir o outro. 

Argumenta sempre de forma educada. 

Evidencia permanentemente capacidade para ajudar o outro a 
compreender o conteúdo e/ou a tarefa. 

Mantém-se constantemente concentrado na tarefa a realizar. 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.mosteiroecavado.net/
mailto:eb23@mosteiroecavado.net

