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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 

Sede: Escola Básica e Secundária Vale Tamel 
www.aevt.pt 

 

Tel. 253808170 

Critérios de Avaliação – OC-PTD 2º e 3º ciclos 
     

 
 

 
DOMÍNIOS CRITÉRIOS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

•  

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 
 
 
Segurança, 
Responsabilidade 
e Respeito em 
Ambientes 
Digitais 
(50%) 

 

Aquisição 

Aplicação 

Adequação 

Participação 

Responsabilidade 

 

Nível 5 

• Reconhece, adota e demonstra autonomamente práticas seguras de utilização das aplicações digitais e 
na navegação na Internet. 

• Reconhece, adota e demonstra as normas (relacionadas com direitos de autor, com propriedade 
intelectual e com licenciamento) relativas aos recursos e aos conteúdos que mobiliza nos seus 
trabalhos, combatendo o plágio. 

• Utiliza o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa e demonstra como faz. 

• Apresenta e partilha, os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração e demonstra como faz. 

• Gera e prioriza ideias, desenvolvendo planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e 
utilizando, de forma autónoma e responsável, as tecnologias e digitais mais adequadas e eficazes para a 
concretização de projetos desenhados e demonstra como se faz. 

• Produz, modifica e gere artefactos digitais criativos, de forma autónoma e responsável, e de acordo 
com os projetos desenhados e demonstra como se faz. 

 
 

 
Utilização de 
software/aplicações 
específicas 
 
Trabalho de pesquisa 
(rubrica) 
 
Fichas Formativas 
 
Trabalho do Aluno em 
Sala de Aula Individual 
(rubrica) 

Raciocínio e Resolução 
de Problemas Saber 
Científico, Técnico e 
Tecnológico 
Pensamento Crítico e 
Pensamento Criativo 
Saber Científico, 
Técnico e Tecnológico 

Nível 4 
NÍVEL INTERMÉDIO 

Nível 3 

• Reconhece a necessidade de adotar práticas seguras de utilização das aplicações digitais e na 
navegação na Internet. 
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Criar e Inovar 
50%) 

• Reconhece a necessidade de adotar as normas (relacionadas com direitos de autor, com propriedade 
intelectual e com licenciamento) relativas aos recursos e aos conteúdos que mobiliza nos seus 
trabalhos, combatendo o plágio.  

• Consegue utilizar, com apoio, o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio 
ao processo de investigação e pesquisa. 

• Consegue apresentar, com apoio, os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração. 

• Gera, com apoio, as ideias, desenvolvendo planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e 
utilizando, de forma autónoma e responsável, as tecnologias e digitais mais adequadas e eficazes para a 
concretização de projetos desenhados 

• Consegue, com apoio, produzir, modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e 
responsável, e de acordo com os projetos desenhados. 

 

Saber Científico, 
Técnico e Tecnológico 
Pensamento Crítico e 
Pensamento Criativo 
Saber Científico, 
Técnico e Tecnológico 
Raciocínio e Resolução 
de Problemas 
Desenvolvimento 
Pessoal e Autonomia 

Nível 2 
NÍVEL INTERMÉDIO 

Nível 1 

• Desconhece a necessidade de adotar práticas seguras de utilização das aplicações digitais e na 
navegação na Internet. 

• Não reconhece as normas (relacionadas com direitos de autor, com propriedade intelectual e com 
licenciamento) relativas aos recursos e aos conteúdos que mobiliza nos seus trabalhos, combatendo o 
plágio. 

• Não consegue utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e pesquisa 

• Não consegue apresentar e os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração. 

• Não gera e prioriza ideias, desenvolvendo planos de trabalho de forma colaborativa, selecionando e 
utilizando, de forma autónoma e responsável, as tecnologias e digitais mais adequadas e eficazes para a 
concretização de projetos desenhados. 

• Não consegue produzir, modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e 
responsável, e de acordo com os projetos desenhados. 

 


