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Aulas Previstas/Turma Observações 

Período A B C D E F G H I J K L      

As Aulas previstas são 
contabilizadas em unidades 

de 50 minutos 

1.º Período 39 37 35 39 --- 38 37 --- 35 35 37 37      

2.º Período 37 37 37 35 --- 38 35 --- 37 37 35 35      

3.º Período 21 23 21 21 --- 22 21 --- 21 21 23 21      

Total 97 97 93 95 --- 98 93 --- 93 93 95 93      
 

 Instrumentos e Critérios de Avaliação 

Domínios / Áreas Temáticas Instrumentos base % Instrumentos complementares % 

1.º Período  Descrição dos Instrumentos % 

75 

Descrição dos Instrumentos % 

25 
Introdução à Programação 2 Testes ou Provas Práticas 100 Observação direita em Aula 100 

2.º Período Descrição dos Instrumentos % 

75 

Descrição dos Instrumentos % 

25 Introdução à Programação (continuação) 
Introdução à Multimédia 

2 Testes ou Provas Práticas 100 Observação direta em Aula 100 

3.º Período Descrição dos Instrumentos % 

75 

Descrição dos Instrumentos % 

25 
Introdução à Multimédia (continuação) 

1 Teste ou Prova Prática 
Trabalho de Projeto  

60 
40 

Observação direta em Aula 100 

 

Material básico para a aula 

Sebentas e Manuais de Apoio a Unidades Temáticas. Disco Externo e/ou Google Drive para transporte / guarda dos trabalhos realizados. Acesso e utilização ao 
material de apoio na plataforma Moodle. 

 

Classificação Final Ensino Secundário 

1.º Período Resulta da aplicação dos critérios de avaliação 

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

3.º Período (Critérios de avaliação no 3º período x 0,4) + (0,6 x Classificação do 2º período) 
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INSTRUMENTO OBJETO DE AVALIAÇÃO – OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO EM AULA 

CRITÉRIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Empenho 

Empenha‐se na realização das atividades propostas.  Realiza as atividades propostas, mas necessita da 

intervenção do professor. 

 Não realiza as atividades propostas. 

Segurança 

Utiliza métodos de trabalho eficazes. 
Desenvolve as aprendizagens previstas. 

 Necessita de ajuda do professor, para adequar os métodos 
de trabalho à atividade proposta, no sentido de desenvolver 
as aprendizagens previstas. 

 Não realiza as aprendizagens previstas. 

Responsabilidade 

É pontual. 
Faz‐se acompanhar do material necessário. 

Realiza a tarefa dentro do prazo estabelecido. 

 Chega atrasado. 
Faz‐se acompanhar do material necessário. 

Realiza a tarefa, mas não cumpre o prazo estabelecido. 

 Chega atrasado. 
Não se faz acompanhar do material 
necessário. 

Não cumpre o prazo estabelecido. 

Cooperação / Interação 

Cumpre as regras estabelecidas contribuindo para um 
clima favorável à aprendizagem. 

Contribui para a construção de um clima de tolerância e 

empatia. 

 Cumpre as regras estabelecidas, mas necessita da 
monitorização do professor. 

 Não cumpre as regras estabelecidas. 

 
INSTRUMENTO OBJETO DE AVALIAÇÃO – TRABALHO DE PROJETO  

CRITÉRIOS 
NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Apropriação 
Descodifica o objetivo do projeto. Recolhe informação 
sobre o tema. Distingue e destaca o essencial do acessório. 

 
Descodifica o enunciado do problema. 

Não destaca todos os elementos necessários. 
 

Não descodifica o enunciado do problema. 
Não distingue nem destaca 
o essencial do acessório. 

Relevância 

Apresenta uma estratégia eficaz ao desenvolvimento do projeto 
proposto, estruturando os diferentes passos a cumprir. 
Planifica o trabalho de forma autónoma. O produto final 
corresponde aos objetivos da proposta de projeto e demonstra 
aplicação de conhecimentos solicitados. 

 

Apresenta uma estratégia que responde minimamente ao 
objetivo do projeto, sem uma estruturação efetiva. 
Necessita e solicita o apoio do professor para a 
planificação do trabalho. 
O produto final corresponde parcialmente aos objetivos 
iniciais do projeto e demonstra com falhas pontuais a 
aplicação de conhecimentos solicitados. 

 

Não apresenta uma estratégia e planificação 
adequada ao projeto proposto e não solicita 
apoio do Professor. 
O produto final não tem em conta os 
objetivos iniciais do projeto. 
Não demonstra os conhecimentos 
solicitados.  

Resiliência / 
Empenho 

Desenvolve o projeto de forma progressiva e autónoma. 
Consegue ultrapassar as dificuldades surgidas com facilidade e 
partilha a solução. 

 

Desenvolve progressivamente o projeto com orientação 
constante do Professor. 
Necessita e solicita da orientação do Professor para 
ultrapassar as dificuldades surgidas. 

 
O desenvolvimento do projeto é rudimentar. 
Ignora as dificuldades surgidas ou sucumbe 
face a elas, sem solicitar apoio do Professor. 

Criatividade 
Expressividade 

Mostra originalidade na procura de soluções para os problemas 
surgidos no desenvolvimento do projeto. 
Apresenta o/os produto(s) de forma inovadora e graficamente 
atrativa, justificando as opções realizadas. 

 

Resolve os problemas surgidos no desenvolvimento do 
projeto. 

Apresenta o/os produto(s), sem justificar as opções 

realizadas. 

 

Não resolve os problemas surgidos no 
desenvolvimento do projeto. 

Não justificativa para opções realizadas na 

apresentação do/dos produto(s). 

 


