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DOMÍNIOS/ÁREAS 
Ponderação % 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
(…) O ALUNO É CAPAZ DE: 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO ORIENTADAS 
PARA O PERFIL DOS ALUNOS (sugestões) 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO (sugestões)1 

DESCRITORES DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

DESCRITORES DE DESEMPE-
NHO 

 1 2 3 4 5 

Segurança, responsabili-
dade e respeito em ambi-

entes digitais  
(10%) 

 
§ Segurança 
§ Acessibilidade 
§ Critérios de validação 

da informação publi-
cada online. 

§ Direitos de autor rela-
cionados com a publi-
cação de conteúdos 

Adotar uma atitude crítica, refletida e respon-
sável no uso de tecnologias, ambientes e servi-
ços digitais: 
Adotar práticas seguras de utilização das aplica-
ções digitais e na navegação na Internet; 
Conhecer e utilizar critérios de validação da in-
formação publicada online; 
Conhecer e utilizar as normas (relacionadas 
com direitos de autor, com propriedade inte-
lectual e com licenciamento) relativas aos re-
cursos e aos conteúdos que mobiliza nos seus 
trabalhos, combatendo o plágio; 
Conhecer e utilizar as recomendações relativas 
à acessibilidade, no âmbito da criação e da pu-
blicação de conteúdos digitais, mesmo que de 
forma elementar; 
Conhecer comportamentos que visam a prote-
ção da privacidade; 
Adotar comportamentos seguros na utilização 
de aplicações digitais. 

Identificar problemas ou necessidades do 
meio envolvente. 
Utilizar vários meios audiovisuais. 
Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações. 
Disponibilizar roteiros/guiões orientado-
res. 
Aplicar, na prática, através da proposta 
de atividades e projetos. 
Realizar atividades individuais/pares. 
Fomentar o trabalho colaborativo em 
grupo. 
Fomentar a pesquisa e análise da infor-
mação a utilizar em atividades e projetos. 
Proporcionar momentos de reflexão, par-
tilha, discussão e avaliação presencial-
mente ou através de ferramentas de co-
municação e colaboração. 
Promover a articulação disciplinar. 
Apresentação de trabalhos de grupo/indi-
viduais. 
 

Observação 
- Grelhas de observação. 
- Listas de verificação. 
- Escalas de classificação. 
- Registo de incidentes 
críticos. 

 
Análise de Conteúdo 
- Projetos (produto, apre-
sentação e discussão) 
 
Testagem 
- Questões de aula digi-
tais. 
- Trabalhos/projetos indi-
viduais/grupo (Produção 
de artefactos digitais. 

Conhecedor/sabe-
dor/culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Crítico 
(A, B, D, J) 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Sistematizador/Organizador 
(A, B, C, I, J) 

Com
 m

uita dificuldade 

Com
 dificuldade 

Com
 algum

a facilidade 

Com
 facilidade 

Com
 m

uita facilidade 

Investigar e Pesquisar  
(20%) 

 
§ Pesquisa e análise de 

informação 
§ Organização e gestão 

da informação 

Planificar estratégias de investigação e de pes-
quisa a realizar online: 
Formular questões que permitam orientar a re-
colha de dados ou informações pertinentes; 
Definir palavras-chave para localizar informa-
ção, utilizando mecanismos e funções simples 
de pesquisa; 

Identificar problemas ou necessidades do 
meio envolvente. 
Utilizar vários meios audiovisuais. 
Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações. 
Disponibilizar roteiros/guiões orientado-
res. 

Observação 
- Grelhas de observação. 
- Listas de verificação. 
- Escalas de classificação. 
- Registo de incidentes 
críticos. 

 
Análise de Conteúdo 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador/Desenvolvi-
mento da linguagem e orali-
dade 
(A, B, D, E, H) 
 

Com
 m

uita dificuldade 

Com
 dificuldade 

Com
 algum

a facilidade 

Com
 facilidade 

Com
 m

uita facilidade 
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Utilizar o computador e outros dispositivos digi-
tais como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa; 
Conhecer as potencialidades e principais funci-
onalidades de aplicações, para apoiar o pro-
cesso de investigação e pesquisa online; 
Realizar pesquisa, utilizando os termos selecio-
nados e relevantes, de acordo com o tema a 
desenvolver; 
Analisar criticamente a qualidade da informa-
ção; 
Utilizar o computador e outros dispositivos digi-
tais, de forma a permitir a organização e gestão 
da informação. 

Aplicar, na prática, através da proposta 
de atividades e projetos. 
Realizar atividades individuais/pares. 
Fomentar o trabalho colaborativo em 
grupo. 
Fomentar a pesquisa e análise da infor-
mação a utilizar em atividades e projetos. 
Proporcionar momentos de reflexão, par-
tilha, discussão e avaliação presencial-
mente ou através de ferramentas de co-
municação e colaboração. 
Promover a articulação disciplinar. 
Apresentação de trabalhos de grupo/indi-
viduais. 

- Projetos (produto, apre-
sentação e discussão) 
 
Testagem 
- Questões de aula digi-
tais. 
- Trabalhos/projetos indi-
viduais/grupo (Produção 
de artefactos digitais. 

Autoavaliador (transversal às 
áreas) 
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Comunicar e Colaborar  
(20%) 

 
§ Ferramentas de co-

municação e colabo-
ração 

§ Apresentação e parti-
lha 

Mobilizar estratégias e ferramentas de comu-
nicação e colaboração: 
Identificar novos meios e aplicações que permi-
tam a comunicação e a colaboração; 
Selecionar as soluções tecnológicas mais ade-
quadas para a realização de trabalho colabora-
tivo e comunicação síncrona e assíncrona que 
se pretendem efetuar, no âmbito de atividades 
e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e 
responsável as soluções mais adequadas e efi-
cazes para partilhar ideias, sentimentos, infor-
mações ou factos na concretização dos objeti-
vos; 
Apresentar e partilhar os produtos desenvolvi-
dos utilizando meios digitais de comunicação e 
colaboração. 

Identificar problemas ou necessidades do 
meio envolvente. 
Utilizar vários meios audiovisuais. 
Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações. 
Disponibilizar roteiros/guiões orientado-
res. 
Aplicar, na prática, através da proposta 
de atividades e projetos. 
Realizar atividades individuais/pares. 
Fomentar o trabalho colaborativo em 
grupo. 
Fomentar a pesquisa e análise da infor-
mação a utilizar em atividades e projetos. 
Proporcionar momentos de reflexão, par-
tilha, discussão e avaliação presencial-
mente ou através de ferramentas de co-
municação e colaboração. 
Promover a articulação disciplinar. 

Observação 
- Grelhas de observação. 
- Listas de verificação. 
- Escalas de classificação. 
- Registo de incidentes 
críticos. 

 
Análise de Conteúdo 
- Projetos (produto, apre-
sentação e discussão) 
 
Testagem 
- Questões de aula digi-
tais. 
- Trabalhos/projetos indi-
viduais/grupo (Produção 
de artefactos digitais. 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador/Desenvolvi-
mento da linguagem e orali-
dade 
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador (transversal às 
áreas) 
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Com
 m

uita dificuldade 

Com
 dificuldade 

Com
 algum

a facilidade 

Com
 facilidade 

Com
 m

uita facilidade 
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Apresentação de trabalhos de grupo/indi-
viduais. 

Criar e Inovar  
(50%) 

 
§ Correio eletrónico 
§ Produtividade online 
§ Sítios Web 

Explorar ideias e desenvolver o pensamento 
computacional e produzir artefactos digitais 
criativos, recorrendo a estratégias e ferramen-
tas digitais de apoio à criatividade: 
Diferenciar as potencialidades e os constrangi-
mentos de diferentes estratégias e aplicações 
para apoiar a criatividade e a inovação, apli-
cando critérios de análise pertinentes, previa-
mente validados; 
Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos 
de trabalho de forma colaborativa, selecio-
nando e utilizando, de forma autónoma e res-
ponsável, as tecnologias digitais mais adequa-
das e eficazes para a concretização de projetos 
desenhados; 
Produzir, modificar e gerir artefactos digitais 
criativos, de forma autónoma e responsável, e 
de acordo com os projetos desenhados. 

Identificar problemas ou necessidades do 
meio envolvente. 
Utilizar vários meios audiovisuais. 
Demonstrar procedimentos a realizar nas 
aplicações. 
Disponibilizar roteiros/guiões orientado-
res. 
Aplicar, na prática, através da proposta 
de atividades e projetos. 
Realizar atividades individuais/pares. 
Fomentar o trabalho colaborativo em 
grupo. 
Fomentar a pesquisa e análise da infor-
mação a utilizar em atividades e projetos. 
Proporcionar momentos de reflexão, par-
tilha, discussão e avaliação presencial-
mente ou através de ferramentas de co-
municação e colaboração. 
Promover a articulação disciplinar. 
Apresentação de trabalhos de grupo/indi-
viduais. 

Observação 
- Grelhas de observação. 
- Listas de verificação. 
- Escalas de classificação. 
- Registo de incidentes 
críticos. 

 
Análise de Conteúdo 
- Projetos (produto, apre-
sentação e discussão) 
 
Testagem 
- Questões de aula digi-
tais. 
- Trabalhos/projetos indi-
viduais/grupo (Produção 
de artefactos digitais. 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador/Desenvolvi-
mento da linguagem e orali-
dade 
(A, B, D, E, H) 
 
Autoavaliador (transversal às 
áreas) 
 
Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

Com
 m

uita dificuldade 

Com
 dificuldade 

Com
 algum

a facilidade 

Com
 facilidade 

Com
 m

uita facilidade 
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DOMÍNIO/CONTEÚDOS 
OBJETIVOS 

Nº AU-
LAS Criar e Inovar 

Correio Eletrónico 
§ Criar uma conta de correio eletrónico 
§ Gerir conta de correio eletrónico 
§ Conhecer serviços associados a uma conta de 

correio eletrônico 

Do
m

ín
io

s t
ra

ns
ve

rs
ai

s2  
Se

gu
ra

nç
a,

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

e 
re

sp
ei

to
 e

m
 a

m
bi

en
te

s d
ig

ita
is 

In
ve

st
ig

ar
 e

 P
es

qu
isa

r 
Co

m
un

ica
r e

 co
la

bo
ra

r 

Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de 
trabalho de forma colaborativa, selecionando e 
utilizando, de forma autónoma e responsável, as 
tecnologias digitais mais adequadas e eficazes 
para a concretização de projetos desenhados. 

3 

Produtividade online 
§ Conhecer serviços de produtividade online 
§ Gerir armazenamento de dados na Internet 
§ Criar documentos online 
§ Gerir e partilhar documentos na Internet 

Diferenciar as potencialidades e os constrangi-
mentos de diferentes estratégias e aplicações 
para apoiar a criatividade e a inovação, aplicando 
critérios de análise pertinentes, previamente vali-
dados. 
Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de 
trabalho de forma colaborativa, selecionando e 
utilizando, de forma autónoma e responsável, as 
tecnologias digitais mais adequadas e eficazes 
para a concretização de projetos desenhados. 
Produzir, modificar e gerir artefactos digitais cria-
tivos, de forma autónoma e responsável, e de 
acordo com os projetos desenhados. 

5 

Sítios Web 
§ Planificar e estruturar um sítio Web 
§ Criar um sítio na Internet 
§ Criar conteúdos num sítio web 
§ Publicar e gerir um sítio web 

Diferenciar as potencialidades e os constrangi-
mentos de diferentes estratégias e aplicações 
para apoiar a criatividade e a inovação, aplicando 
critérios de análise pertinentes, previamente vali-
dados. 
Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de 
trabalho de forma colaborativa, selecionando e 
utilizando, de forma autónoma e responsável, as 
tecnologias digitais mais adequadas e eficazes 
para a concretização de projetos desenhados. 

10 

 

1 A lista de técnicas/instrumentos que se apresenta constitui apenas uma sugestão, competindo a cada professor, 
no âmbito da sua autonomia, fazer as opções pedagógicas mais adequadas às necessidades, interesses e perfil de 
aprendizagem dos seus alunos. 
2 Os conteúdos dos domínios “Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais”, “Investigar e Pesqui-
sar”, “Comunicar e colaborar”, não deverão ser abordados de forma isolada. Sempre que possível, devem ser inte-
grados em atividades e projetos desenvolvidos no âmbito dos conteúdos trabalhados no domínio “Criar e inovar”. 

                                                             


