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Critérios de Avaliação e de Classificação  

Aplicações Informáticas B | 12º ano CCH 

O PE deste agrupamento estabelece como objetivo a preparação dos alunos “(...) enquanto cidadãos, com uma visão ampla do outro e do mundo capazes de construir o 

futuro com base nas experiências de aprendizagem”. (PE, 2021)  
  
Partindo deste pressuposto, e enquadrado com o PASEO, considera-se que as aprendizagens dos alunos se organizam em três áreas de competências:  
  

a. Conhecimento; 
b. Comunicação;  
c. Autonomia e Desenvolvimento do trabalho.  

  
As áreas Comunicação e Autonomia e Desenvolvimento do trabalho são os pilares para o trabalho desenvolvido em todas as disciplinas, constituindo-se como áreas 
transversais.  
  
A demonstração de competência do aluno manifesta-se através da aquisição das aprendizagens definidas para cada temática de acordo com níveis de complexidade e 
aprofundamento das aprendizagens.   
   
Os dois níveis de desempenho são:    
   
Nível elementar (E) – demonstração de competências simples e fundamentais que revelam compreensão dos assuntos abordados e aprendizagens realizadas.   
   
Nível avançado (A) – demonstração de competências complexas que revelam um uso diferenciado de aprendizagens em novas situações e conhecimentos mais 
aprofundados das temáticas abordadas.   
   
Notas:   
Nível intermédio (I) - demonstração total dos descritores previstos nas competências do nível Elementar e de alguns do nível Avançado.   
Não elementar (NE) - quando o aluno ainda não conseguiu atingir o nível Elementar. 
                                                                                                                                                                                   (cf. “Referencial de Avaliação de e para as Aprendizagens”) 
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Áreas Critérios de Avaliação Avançado I Elementar Instrumentos de 
recolha 

 
 
 
 
Conhecimentos  

Científico e tecnológico Reconhece e caracteriza os diferentes 
conceitos da disciplina. 
 
Caracteriza os elementos necessários à 
implementação de uma determinada 
solução. 
 

 Identifica os diferentes conceitos 
da disciplina. 
 
Identifica os elementos 
necessários à implementação de 
uma determinada solução. 
 

Registo de observação. 
 
Trabalhos de 
projeto/experimentais. 
 
Teste de avaliação. 
 
Questão aula. 
 
Apresentações orais. 
 

Desenvolvimento de 
produto 

Planeia e desenvolve o produto 
solicitado de acordo com o plano por si 
traçado. 
 
Reflete sobre as diferentes etapas do 
desenvolvimento de forma a otimizar o 
seu produto. 

 Planifica e desenvolve com apoio 
sistemático o produto solicitado. 
 

Cidadania digital Conhece e adota práticas seguras de 
navegação na Internet: respeita a 
privacidade, não partilha informações 
pessoais, respeita a ética digital e cria 
passwords seguras. 
 
Refere corretamente as fontes de 
dados utilizadas e respeita os direitos 
de autor. 
 
Utiliza uma licença CC adequada para 
registar os seus produtos digitais. 
 

 Conhece e adota práticas seguras 
de navegação na Internet: não 
partilha informações pessoais e 
respeita a ética digital. 
 
Refere as fontes de dados 
utilizadas e respeita os direitos de 
autor. 

 
Comunicação 

 
Comunicação 
 
 

Pesquisa, seleciona e analisa 
informação fiável e relevante. 
 

 Pesquisa, seleciona e organiza 
informação fiável e adequada ao 
solicitado. 
 

Registo de observação. 
 
Trabalhos de 
projeto/experimentais. 
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Interpreta, analisa criticamente a 
informação oral, escrita e multimodal e 
argumenta. 
 
Expressa-se com clareza e usando um 
vocabulário adequado aos diversos 
contextos de comunicação. 
 

Interpreta informação oral, escrita 
e multimodal. 
 
Expressa-se com clareza em 
diversos contextos de 
comunicação. 

 
Apresentações orais. 
 
Teste de avaliação. 
 

 
Autonomia e 
Desenvolvimento 
do Trabalho 

 

Autonomia e 
Desenvolvimento do 
Trabalho 
 

Trabalha de forma regular, com 
qualidade e eficácia, revelando 
autonomia.  
 
Procura melhorar o seu desempenho 
de forma regular, de modo a superar-
se.   
 
Escuta as ideias do outro, com 
tolerância e empatia, visando a 
procura de consensos e a melhoria do 
trabalho da equipa. 
 

 Trabalha de forma regular, 
correspondendo ao solicitado. 
Procura melhorar o seu 
desempenho com base no 
feedback do professor. 
Escuta as ideias do outro, 
aceitando, frequentemente, 
diferentes pontos de vista. 

Registo de observação. 
 
Trabalhos de 
projeto/experimentais, em 
equipa. 
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Valor  
ES-CCH 

 
Critérios de Classificação 

 
18-20 

20: 3A no Conhecimento + 2A nas Transversais 

19: 3A no Conhecimento + 1A e 1I nas Transversais 

18: 3A no Conhecimento + 2I nas Transversais 

 
14-17 

17: 3A no conhecimento 

16: 2A no Conhecimento + 1A+1I nos Transversais 

15: 2A no Conhecimento + 1I+1E nos Transversais 

14: 2A no Conhecimento + 2E nos Transversais 

Não pode ter NE 

 
10-13 

13: 2A no Conhecimento + não pode ter NE 

12: 1I+1E no Conhecimento + (1I+1E) nos Transversais 

11: 2E no Conhecimento + (1I + 1E) nos Transversais 

10: 2E no Conhecimento + 1E nos Transversais 

1-9 

9: 2E no Conhecimento 

8: 1E no Conhecimento + 2A nos Transversais 

7: 1E no Conhecimento + (1A+1I) nos Transversais 

6: 1E no Conhecimento + 2I nos Transversais 

5: 1E no Conhecimento + (1I+1E) nos Transversais 

4: 1E no Conhecimento + 2E ns Transversais 
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3: 1E no Conhecimento + 1E nas Transversais 

2: 1E nos Transversais 

1: Tudo NE 

Os patamares de apuramento da classificação são os mínimos. Se o aluno não atingir um patamar superior, as combinações posicionam-no sempre no 

nível mínimo. 

 


