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Aulas Previstas/Turma Observações 

Período A B C D E F G H I J K L M N O P Q As Aulas previstas são 
contabilizadas em unidades 

de 50 minutos 
1.º Período 14 14                               

2.º Período 11 11                               

3.º Período 8 8                               

Total 33 33                               
 

 Instrumentos e Critérios de Avaliação 

Unidades Temáticas Instrumentos base % Instrumentos complementares % 

1.º Período  Descrição dos Instrumentos %  
80 

Descrição dos Instrumentos %  
20 Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes 

digitais (desenvolver) 
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no 
uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais 
Investigar e pesquisar (desenvolver) 
Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a 
realizar online 

1 Trabalho Prático 
 

100 Grau de concretização do trabalho 
proposto pelo professor 
Assiduidade, participação ativa e 
pertinente na aula. 

70 
 

30 

2.º Período Descrição dos Instrumentos %  
80 

Descrição dos Instrumentos %  
20 Comunicar e colaborar (desenvolver) 

Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e 
colaboração 
Criar e inovar (desenvolver) 
Explorar ideias e desenvolver o pensamento 
computacional e produzir artefactos digitais criativos, 
recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de 
apoio à criatividade 

1 Trabalho Prático 
 

100 Grau de concretização do trabalho 
proposto pelo professor 
Assiduidade, participação ativa e 
pertinente na aula. 

70 
 

30 

3.º Período Descrição dos Instrumentos %  
80 

Descrição dos Instrumentos %  
20 Criar e inovar (conclusão)  

Produzir artefactos digitais criativos 
1 Trabalho Prático 
 

100 Grau de concretização do trabalho 
proposto pelo professor 
Assiduidade, participação ativa e 
pertinente na aula. 

70 
 

30 

 

Material básico para a aula 

Laboratório de informática (quadro, videoprojetor e computadores com ligação à Internet), dispositivo de armazenamento portátil (Pen Drive/Disco Externo), 
Caderno diário, Esferográfica, Acesso e utilização do material de apoio na Plataforma Moodle. 
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Classificação Final Ensino Básico Ensino Secundário 

1.º Período Resulta da aplicação dos critérios de avaliação Resulta da aplicação dos critérios de avaliação 

2.º Período (Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 2º período x 0,6) + (0,4 x 
resultados médios obtidos nos instrumentos de avaliação do 1º período). 

(Critérios de avaliação no 2º período x 0,6) + (0.4 x Classificação do 1º período) 

3.º Período (Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 3º período x 0,4) + (0,6 x média 
aritmética dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação dos 1º e 2º períodos) 

(Critérios de avaliação no 3º período x 0,4) + (0,6 x Classificação do 2º período) 

 


