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2021/2022 Departamento de Informát ica  
Grupo 550 

 

Critérios Específicos de Avaliação  

• IP1C 3º / 4º ano 

 

1. Domínios avaliados 

• Domínio específico: Criar e inovar  

• Domínios transversais:  
o Investigar e pesquisar 
o Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 
o Comunicar e colaborar 

 
Estes domínios têm todos o mesmo peso na classificação final do aluno. 
 
 

Documentos de 
apoio 

Link 

Orientações 
curriculares TIC 1º 
ciclo 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ERTE/oc_1_tic_1.pdf  

Linhas orientadoras 
para IP1C 

https://www.erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/Programacao/IP1CEB/linhas_orientadoras.pdf  

Linhas orientadoras 
para Robótica 

https://www.erte.dge.mec.pt/sites/default/files/linhas_orientadoras_para_a_robotica.pdf  

 

2. Instrumentos de Avaliação 

 
Privilegia-se o trabalho em par/equipa, podendo realizar-se diversas atividades, como trabalhos de 
investigação e/ou experimentais, sob a forma de fichas de trabalho ou projetos, dos quais podem resultar 
os seguintes produtos: 

• Apresentações orais; 

• Relatórios; 

• Criações digitais (jogos digitais, folhetos, cartazes, e-books, sites, documentos de texto, …). 
 
Os trabalhos serão acompanhados de uma grelha de avaliação com perfis de desempenho para cada um dos 
domínios, que apresenta o que é exigido ao aluno para ser avaliado com MB, B, S ou I em cada domínio. 
 
Na observação da aula será privilegiada a interação com os alunos, no âmbito da avaliação formativa, 
promovendo o desenvolvimento das competências dos vários domínios de trabalho.  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ERTE/oc_1_tic_1.pdf
https://www.erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/Programacao/IP1CEB/linhas_orientadoras.pdf
https://www.erte.dge.mec.pt/sites/default/files/linhas_orientadoras_para_a_robotica.pdf
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3. Descritores de desempenho para os 4 domínios 

 
DOMÍNIO ESPECÍFICO  - CRIAR E INOVAR (CI) 

Pretende-se o desenvolvimento do pensamento computacional e da capacidade de criação de produtos 
digitais criativos, para exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em ambientes digitais fechados. 

 

Perfil Descritores de desempenho 

MB 1. Concebe soluções de qualidade para os problemas apresentados;  
2. Cria produtos digitais de qualidade, utilizando as aplicações estudadas com correção e 

explorando bem as suas potencialidades; 
3. Mostra quase sempre:  

a. espírito de iniciativa e capacidade de ultrapassar dificuldades, tomando decisões 
fundamentadas; 

b. atitude responsável (cumpre regras e respeita prazos); 
4. Reflete sobre o seu desempenho e procura forma de melhorar. 

B 1. Concebe soluções para os problemas apresentados;  
2. Cria produtos digitais, utilizando as aplicações estudadas com correção; 
3. Mostra frequentemente:  

a. espírito de iniciativa e vontade de ultrapassar dificuldades, tomando decisões 
fundamentadas; 

b. atitude responsável (cumpre regras e respeita prazos); 
4. Reflete sobre o seu desempenho e procura forma de melhorar. 

S 1. Concebe, com ajuda, soluções para os problemas apresentados;  
2. Cria produtos digitais, utilizando as aplicações estudadas com algumas incorreções e/ou de 

forma desadequada ao objetivo pretendido; 
3. Mostra, com pouca frequência:  

a. espírito de iniciativa e vontade de ultrapassar dificuldades; 
b. atitude responsável (cumpre regras e respeita prazos); 

4. Reflete sobre o seu desempenho e procura forma de melhorar. 

I O aluno não desenvolveu as competências associadas ao perfil S 

 
 

DOMÍNIO TRANSVERSAL - INVESTIGAR E PESQUISAR (IP) 

 

Perfil Descritores de desempenho 

MB O aluno quase sempre: 
1. Faz pesquisas relevantes para o tema, verifica a sua fiabilidade e utiliza fontes diversificadas; 
2. Organiza a informação recolhida de forma adequada ao tema e ao objetivo. 

B O aluno frequentemente: 
1. Faz pesquisas relevantes para o tema, verifica a sua fiabilidade e utiliza fontes diversificadas; 
2. Organiza a informação recolhida de forma adequada ao tema e ao objetivo. 

S O aluno raramente: 
1. Faz pesquisas relevantes para o tema, verifica a sua fiabilidade e utiliza fontes diversificadas; 
2. Organiza a informação recolhida de forma adequada ao tema e ao objetivo. 

I O aluno não desenvolveu as competências associadas ao perfil S 
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DOMÍNIO TRANSVERSAL - SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES 
DIGITAIS (SD) 

 

Perfil Descritores de desempenho 

MB O aluno quase sempre: 
1. Conhece e adota práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e de navegação na 

Internet: respeita a privacidade, não partilha informações pessoais, conhece as regras de 
criação de passwords seguras, respeita a ética digital; 

2. Conhece e utiliza (respeita) as normas relacionadas com os direitos de autor; 
3. Refere as fontes de dados consultadas e utilizadas. 

B O aluno frequentemente: 
1. Conhece e adota práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e de navegação na 

Internet: respeita a privacidade, não partilha informações pessoais, conhece as regras de 
criação de passwords seguras, respeita a ética digital; 

2. Conhece e utiliza (respeita) as normas relacionadas com os direitos de autor; 
3. Refere as fontes de dados consultadas e utilizadas. 

S O aluno raramente: 
1. Conhece e adota práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e de navegação na 

Internet: respeita a privacidade, não partilha informações pessoais, conhece as regras de 
criação de passwords seguras, respeita a ética digital; 

2. Conhece e utiliza (respeita) as normas relacionadas com os direitos de autor; 
3. Refere as fontes de dados consultadas e utilizadas. 

I O aluno não desenvolveu as competências associadas ao perfil S 

 
 
DOMÍNIO TRANSVERSAL - COMUNICAR E COLABORAR (CC) 

 

Perfil Descritores de desempenho 

MB O aluno quase sempre: 

1. Participa ativamente nas atividades e para o trabalho produzido; 
2. Contribui para um bom clima no grupo e na turma; 
3. Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos, utilizando corretamente ferramentas digitais. 

B O aluno frequentemente: 

1. Participa ativamente nas atividades e para o trabalho produzido; 
4. Contribui para um bom clima no grupo e na turma; 
3. Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos, utilizando corretamente ferramentas digitais. 

S O aluno raramente: 

1. Participa ativamente nas atividades e para o trabalho produzido; 
5. Contribui para um bom clima no grupo e na turma; 
3. Apresenta e partilha os produtos desenvolvidos, utilizando corretamente ferramentas digitais. 

I O aluno não desenvolveu as competências associadas ao perfil S 
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4. Apuramento da classificação final 

 
No final de cada semestre, o professor analisa o desempenho de cada aluno e enquadra-o num perfil de 
aprendizagem em cada um dos domínios de competência. 

Assim, o nível atribuído ao aluno no final de cada semestre resulta de:  
 

Nível Perfil de aprendizagem 

MB MB em 3 domínios, pelo menos, e B em 1 domínio 

B B em 3 domínios, pelo menos, e S em 1 domínio 

S S em 3 domínios, pelo menos, e I em 1 domínio 

I I em 2 ou mais domínios 

 
 
 


