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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. COMPETÊNCIAS GERAIS
Conhecimentos, capacidades e atitudes.
2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS
TEMSAS

0769
0770
0797
0771
0798

DOMÍNIOS
ESPECÍFICOS

Arquitetura interna do computador
Dispositivos e periféricos
Sistemas operativos - tipologias
Conexões de rede
Utilitários

PONDERAÇÃO

Apropriação e reflexão
(análise)

33,3%

Interpretação e
comunicação (análise)

33,3%

Criação (síntese)

33,3%
Total

3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO

0770

Descritores
Arquitetura interna do computador

Identifica os elementos base da arquitetura de um computador.
Reconhece as unidades de execução do computador.
Identifica a estrutura da memória e as funções de um processador.
Descreve as formas de gestão da memória e do processador de um computador.

0770

Descritores
Dispositivos e periféricos

Instala e configura dispositivos internos e externos no computador.
Identifica as avarias mais frequentes na conexão dos dispositivos.

100%
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0797

Descritores
Sistemas operativos - tipologias

Identifica os elementos base da arquitetura de um computador.
Reconhece as unidades de execução do computador.
Identifica a estrutura da memória e as funções de um processador.
Descreve as formas de gestão da memória e do processador de um computador.

0771

Descritores
Conexões de rede

Instala redes locais

Descritores
0798 Utilitários
Instala e configura utilitários sobre o sistema operativo (SO).
NÍVEIS
Muito Bom

Bom

Suficiente

Insuficiente

Sempre ou quase
sempre 18-20

Na maior parte dos
casos 14-17

Com alguma
regularidade 10-13

Poucas vezes
0-9

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Fichas de avaliação.
Ficha de trabalho (Prova de caráter prático).
Trabalhos individual/pesquisa.
Observação direta das operações realizadas durante a execução dos trabalhos.
Trabalho colaborativo
Trabalho de grupo.
Nota: Cada instrumento de avaliação poderá ter ponderações diferentes conforme o grau de dificuldade e/ou a
abrangência de conteúdos. Os alunos serão informados acercas das respetivas ponderações que serão
traduzidas através de grelhas de classificação a elaborar no final de cada módulo.
NOTA FINAL:
Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.

