ÁREA DISCIPLINAR DE INFORMÁTICA E ELETRÓNICA
Critérios de Avaliação da Disciplina Aplicações de Informática B
Ensino Secundário - 12.º Ano
Competências
Específicas (a)

Conceptuais

Processuais

Indicadores

Compreende os fundamentos da lógica da
programação;
Identifica componentes estruturais da
programação;
Utiliza estruturas de programação;
Aprofunda os saberes sobre as tecnologias
da informação e comunicação para a
construção do conhecimento no contexto
da sociedade da informação;
Procede à utilização alargada das
tecnologias de informação e comunicação;
Compreende a importância da
interactividade;
Adquire conhecimentos elementares sobre
sistemas e concepção de produtos
multimédia;
Identifica e caracteriza software de edição
e composição multimédia;
Desenvolve a capacidade de comunicar,
quer pelos meios tradicionais, quer através
das novas tecnologias de informação e
comunicação;
Desenvolve o interesse pela pesquisa,
descoberta e inovação;
Desenvolve a capacidade de trabalhar em
equipa;
Conhece a importância da segurança e da
privacidade de dados;
Implementa práticas inerentes à segurança
e saúde no trabalho que estejam
relacionadas com os condicionalismos das
profissões da área da informática,
nomeadamente a ergonomia e a saúde
ocular.

Instrumentos
de Avaliação (b)

Fator de
ponderação

 Testes de
Avaliação

30%

 Fichas de
Trabalho
 Questões
de aula
 Registo de
observação
 Listas de
Observação

30%

 Trabalhos
de Projeto
30%

(Grupo e/ou
Individuais)

(a) De acordo com o programa homologado
(b) Todos os instrumentos são possíveis mas não obrigatórios

Notas:
Nomenclatura a utilizar nos trabalhos escritos: Classificação quantitativa — 0 a 200
pontos.
Nos Trabalhos de Projeto serão tidos em conta os indicadores de aprendizagem
específicos e a:






Gestão correta do tempo na realização das tarefas, em particular, cumprimento de prazos.
Adoção de metodologias de trabalho e de aprendizagem.
Adoção de estratégias adequadas à resolução de problemas e tomada de decisões.
Capacidade de trabalho em pares e/ou em grupo em tarefas e projetos comuns.
Relatório Individual.
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