
 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Cursos Profissionais – Ano Letivo 2020-2021 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA  
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

I – Princípios Gerais  

À avaliação dos alunos que frequentam a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação do               

Ensino Secundário, ano letivo 2020-2021, da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves,            

aplicam-se os seguintes pontos:  

1. A avaliação deve contribuir para o sucesso educativo dos alunos e para a qualidade do sistema                 

educativo;  

2. Como elemento regulador da prática educativa, a avaliação tem caráter sistemático e contínuo;  

3. A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos               

conhecimentos, competências, atitudes e valores do aluno, tomando como referência os objetivos            

gerais e específicos de cada módulo;  

4. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com intervenção do professor, do aluno e do                  

Conselho de Turma;  

5. A avaliação sumativa, na disciplina e para cada módulo deverá ser:  

5.1.Quantitativa; 

5.2. Exprimir-se numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores;  

5.3. Sempre que, cumulativamente, qualitativa recorrendo à seguinte nomenclatura  

− Muito Bom, de 18 a 20 valores;  

− Bom, de 14 a 17 valores;  

− Suficiente, de 10 a 13 valores;  

− Medíocre, de 5 a 9 valores;  

− Mau, de 0 a 4 valores.  

5.4. A prova realizada, para além das indicações acima referidas, deverá, sempre que seja uma               

prova teórico/prática:  

5.4.1. Ter a estrutura da prova com as respetivas cotações;  

5.4.2. Indicar a cotação obtida pelo aluno referente em cada questão;  

5.5. No final de cada módulo:  

5.5.1. Se o aluno atingir a classificação mínima de 10 (dez) valores:  

5.5.1.1. Registo em pauta a entregar ao Diretor de Curso;  

5.5.1.2. Lavrar termo do módulo nos Serviços Administrativos (no prazo máximo de            
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quinze dias);  

II. Implementação  

Tendo em atenção os diferentes domínios da avaliação serão considerados na classificação dos             

alunos os seguintes parâmetros:  

1. Conhecimentos e Competências »»» 80%  

2. Atitudes e Valores »»» 20%  

 

Atendendo ao caráter prático da disciplina não serão avaliados os conhecimentos isoladamente            

pois estes de nada servem se os alunos os não souberem aplicar através da utilização dos                

diferentes meios informáticos de que dispõem.  

A avaliação incidirá nos trabalhos realizados pelos alunos individualmente e em grupo, ao longo              

do módulo, todos eles de caráter prático e/ou teórico-prático.  

No domínio das Atitudes e Valores serão observados o sentido de responsabilidade, o espírito de               

iniciativa, a capacidade para ultrapassar dificuldades, a autonomia, a relação com os colegas             

(cooperação e entreajuda) e com o professor tendo-se em especial atenção os progressos             

registados pelo aluno ao longo do módulo.  

No final de cada módulo deverá ser feito e sumariado um momento de auto e heteroavaliação.  

Na atribuição das classificações deverão, ainda, ser considerados os seguintes aspetos:  

− Em cada módulo deverá ser realizada, pelo menos, uma avaliação sumativa individual que              

poderá ter uma das modalidades: uma prova teórico prática ou um trabalho de projeto ou, ainda,                

uma prova oral;  

− As classificações das avaliações sumativas constituem a base da proposta de classificação do              

aluno, contribuindo os restantes elementos de avaliação para a ponderação da classificação do             

aluno no final de cada módulo. Devendo aplicar-se a seguinte fórmula:  

CF = 40%TP + 40%AS + 20%A/V em que:  

CF = Classificação de final de módulo  

TP = Trabalho Prático realizado nas aulas 

AS = Avaliação Sumativa individual (final de módulo)  

A/V = Atitudes e Valores  

Assim, para a disciplina e Tecnologias de Informação e Comunicação, a classificação de fim de  

módulo (CF) será a classificação de aprovação de módulo.  


