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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CURSO PROFISSIONAL: TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS/ TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO 

TIC - 10º ANO 

Observação:  

No domínio dos conhecimentos a ponderação de 50% será equitativamente distribuída pelos 

diferentes instrumentos de avaliação que forem aplicados.  

Domínio de 
Aprendizagem 

Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação 
Ponderação 

Parcial Total 

Conhecimentos  
e 

capacidades 

Adquirir, compreender e aplicar 
conhecimentos. 

Realizar trabalhos individuais e/ou em 
pares e/ou em grupo. 

Participar oralmente utilizando 
vocabulário específico e mobilizando 

os conceitos da disciplina. 

Testes/Trabalhos de 
Projeto/Trabalhos de 
Grupo/Trabalhos Individuais 

 
50% 

 
 
 
 
 
 

80% 

Portefólio  
 

10% 
 

Outros instrumentos de 
avaliação: 
Trabalhos pesquisa / 
Resolução de problemas / 
Fichas de Trabalho 

 
 

10% 
 

Instrumentos exclusivamente 
considerados para avaliação 
do trabalho desenvolvido no 
âmbito do DAC 

10% 

 
Atitudes  

e  
valores 

Responsabilidade e Cidadania 
 

 Cumprimento dos deveres 
escolares 

(assiduidade e pontualidade; material 
escolar; realização das tarefas; 
participação nas atividades de 
enriquecimento.) 
 Respeito pelas regras de 

conduta 
(respeito pelo outro; cooperação com 
os colegas, professores e funcionários; 

conservação/limpeza dos espaços e 
materiais escolares.) 

 

Grelhas de observação/ 
Observação direta 

 20% 

Autonomia 
 Iniciativa 
 Recurso às tecnologias 
 Perseverança na realização do 

trabalho e do estudo, bem 
como na superação das 
dificuldades. 

 Capacidade de autoavaliação 
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Do mesmo modo, a ponderação de 10% dos outros instrumentos de avaliação será 

equitativamente distribuída pelos instrumentos de avaliação aplicados.  

Sempre que não seja possível avaliar todos os itens de um determinado domínio a percentagem 

dos não avaliados será distribuída pelos itens do mesmo domínio. 

Quando o domínio dos instrumentos exclusivamente considerados para avaliação do trabalho 

desenvolvido no âmbito dos DAC não for avaliado, por a turma não ter desenvolvido qualquer 

projeto nesse âmbito, a respetiva percentagem reverterá para o portefólio, alterando-se para 20 

(vinte) a respetiva percentagem.  

 
 
 


