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INTRODUÇÃO 

No âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento e do seu Plano Plurianual de Melhoria que integra as decisões 

curriculares inerentes à Autonomia e Flexibilidade Curricular e de acordo com o DL n.º 55/2018, de 6 de julho, foi 

criada a disciplina de oferta complementar COMUNICAÇÃO@TECNOLOGIA (C@T), para o 3.º CEB, atribuindo-lhe 

cinquenta minutos semanais.  

Para o Plano de Estudos da disciplina teve-se em conta: 

1- Os princípios, valores e áreas de competência presentes no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória; 

2- Os princípios, valores, finalidades, objetivos e metas do Projeto Educativo do Agrupamento; 

3- A intencionalidade do Plano Plurianual de Melhoria que procura estabelecer núcleos de desenvolvimento das 

aprendizagens em diferentes dimensões, respondendo às necessidades de cada um dos alunos do 

Agrupamento. 

Para a definição dos critérios específicos de avaliação foram tidos em conta os critérios gerais aprovados pelo 

Agrupamento. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO 

Esta oferta curricular constitui-se como um espaço integrador do currículo, pretendendo, pelo desenvolvimento 
de competências de comunicação e de utilização das tecnologias de informação e comunicação, apoiar os alunos 
na realização das tarefas inerentes às atividades e aos projetos das restantes disciplinas do seu currículo escolar.  

Assim, este espaço disciplinar, permite que cada um dos alunos, individualmente ou em grupo, planifique, 
monitorize e avalie tarefas diferenciadas e prepare comunicações para a apresentação pública de processos e 
resultados das atividades e projetos vividos. 

Como o plano de estudo específico de cada turma está dependente das atividades e projetos a desenvolver pelos 
alunos assim como da profundidade das aprendizagens anteriores e do desenvolvimento das suas competências 
de comunicação em vários contextos e sustentando-se em diversos suportes tecnológicos, considera-se que 
processos de diagnóstico são essenciais para a realização das aprendizagens esperadas. 

 

2. APRENDIZAGENS 

As aprendizagens deverão ter a complexidade inerente à integração de conhecimentos específicos, utilizados 
através de procedimentos adequados a partir da seleção justificada de valores e princípios. O uso estratégico 
destas três dimensões do conhecimento (conceitos, procedimentos e atitudes) dará às aprendizagens a 
dimensão da competência. 

Assim entendidas, as aprendizagens a realizar ao longo dos dois anos de desenvolvimento da disciplina são as 
seguintes: 

- Uso, em contextos diferenciados, de linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar;  

- Exploração de linguagens simbólicas como elementos representativos do real e do imaginário; 

- Experimentação de códigos de leitura e de escrita em português (como língua materna ou como língua não 
materna) e de duas outras línguas. 
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- Comunicação de factos, opiniões, conceitos, pensamentos e sentimentos, em momentos e contextos 
diferenciados; 

- Utilização de produtos diversificados capazes de expressar as aprendizagens realizadas nas outras disciplinas do 
seu currículo; 

- Pesquisa de temáticas diversas em suportes diversificados; 

- Utilização das regras para a utilização segura das fontes documentais digitais, nomeadamente para a validação 
da informação recolhida; 

- Construção de argumentos inerentes a processos de análises críticas para a melhoria de qualquer processo ou 
produto; 

- Definição de critérios para a apreciação de ideias, processos ou produtos; 

 - Utilização de materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos, relacionando 
conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais; 

- Uso de processos de planeamento e desenvolvimento cumprindo as etapas de concretização de projetos. 

Todas as aprendizagens aqui definidas relacionam-se intrinsecamente com as aprendizagens essenciais das 
disciplinas do currículo do aluno, sendo, por isso, uma oportunidade para o seu uso global e com sentido. 

 

3. METODOLOGIAS 

As metodologias e estratégias de aprendizagem dependem das tarefas a realizar e dos produtos a conseguir. No 

entanto, estas devem estruturar-se, sempre que possível, no trabalho em grupo e na criação de condições que 

permitam que os alunos tomem decisões de forma autónoma e desenvolvam argumentos críticos capazes de 

potenciar a melhoria dos processos e dos produtos ou seja, a melhoria das aprendizagens individuais e coletivas. 

 

4. RECURSOS 

Recomenda-se o uso pelos alunos de recursos diversificados, nomeadamente os telemóveis e os computadores 

pessoais ou das salas de aula, para a pesquisa, a construção de documentos, a elaboração de vídeos ou 

fotografias, a apreciação da comunicação. 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação das aprendizagens realizadas nesta disciplina segue as orientações referentes às outras disciplinas do 
desenho curricular do 3.º ciclo do CEB, ou seja, expressa-se quantitativamente no final de cada período letivo, 
através da atribuição de níveis (1, 2, 3, 4 ou 5) que expressam a qualidade dos processos e dos resultados da 
aprendizagem de cada aluno, face ao diagnóstico inicial e às características das atividades e projetos 
desenvolvidos no seu contexto de trabalho e estudo. Desta forma fica assegurado o carácter formativo e 
formador dos processos avaliativos. 

Os descritores de avaliação definem quatro níveis de qualidade para as aprendizagens realizadas: Excelente (E), 
Satisfaz Bastante (SB), Satisfaz (S) e Não Satisfaz (N), com o significado processual de que o aluno “ainda não 
conseguiu”. A relação entre a atribuição do nível, a menção avaliativa e o seu significado, é a seguinte: 

Não Satisfaz / Nível 2 – É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho, não ter realizado as 
aprendizagens previstas; 

Satisfaz / Nível 3 - É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho, ter realizado as aprendizagens 
necessárias para prosseguir o plano de aprendizagem; 

Satisfaz Bastante / Nível 4 - É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho, ter realizado as 
aprendizagens, utilizando-as com segurança, na realização das tarefas; 
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Excelente / Nível 5 – É atribuído quando a qualidade do desempenho do aluno mostra ter expandido e aplicado 
as aprendizagens essenciais utilizando-as, com segurança e clareza, na realização das tarefas escolares. 

A aplicação do descritor “Não satisfaz” com o significado de “O aluno ainda não conseguiu” implica uma relação 
estreita entre os dados do diagnóstico e a definição das aprendizagens a realizar pelo aluno, assim como da 
definição das medidas capazes de facilitar essa aprendizagem, permitindo a melhoria. 

A atribuição do nível 1 segue as orientações presentes no documento orientador da avaliação das aprendizagens 
do AEFS. 

Tendo em conta os três domínios da aprendizagem definidos no Agrupamento, a avaliação das aprendizagens na 
disciplina de Comunicação@Tecnologia tem em conta os seguintes indicadores e descritores: 

 

 Na dimensão da “expressão das aprendizagens”, a avaliação refere-se à “comunicação das 

aprendizagens”, aplicando-se os seguintes indicadores e descritores: 

- Utilização de diferentes linguagens na comunicação das aprendizagens 
N – Utiliza uma linguagem pobre e pouco diversificada 
S – Utiliza diferentes linguagens de forma pouco elaborada 
SB – Utiliza diferentes linguagens mostrando evolução no seu domínio 
E – Utiliza diferentes linguagens com segurança e clareza 
 
- Interpretação de mensagens em diferentes suportes 
N – Tem dificuldade em interpretar mensagens simples em diversos suportes  
S – Interpreta a maior parte das mensagens em diferentes suportes 
SB – Interpreta facilmente mensagens em diferentes suportes 
E – Interpreta as diferentes mensagens com segurança e clareza 
 
- Utilização diferenciadamente as TIC na comunicação 
N – Não utiliza as TIC de forma a conseguir uma comunicação eficaz  
S – Utiliza as TIC na comunicação de forma pouco diferenciada 
SB – Utiliza com facilidade e diferenciadamente as TIC, na comunicação das aprendizagens 
E – Utiliza diferenciadamente as TIC com segurança e clareza 
 

 Na dimensão dos “métodos de trabalho”, a avaliação refere-se à “pesquisa e organização da informação” 

e à “participação no trabalho de grupo ou na equipa”, aplicando-se os seguintes indicadores e descritores: 

- Seleção de fontes de pesquisa 
N – Não seleciona fontes de pesquisa adequadas às tarefas a realizar 
S – Seleciona fontes de pesquisa adequadas às tarefas a realizar, com apoio 
SB – Seleciona fontes de pesquisa justificando a sua relevância para a tarefa 
E – Seleciona fontes de pesquisa justificando a sua relevância e eficácia com segurança e clareza 
 
- Organização da informação 
N – Não organiza a informação de acordo com as características da tarefa 
S – Organiza a informação de forma simples 
SB – Organiza a informação justificando os critérios utilizados 
E – Organiza a informação de forma criteriosa com segurança e clareza 
 
- Construção da identidade  
N – Não imprime identidade aos seus trabalhos 
S – Por vezes imprime identidade aos seus trabalhos 
SB – Preocupa-se em imprimir identidade aos seus trabalhos e consegue-o 
E – Imprime claramente identidade aos seus trabalhos 
 
- Cooperação no trabalho de grupo ou na equipa 
N – Nem sempre colabora no trabalho de grupo ou na equipa 
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S – Colabora no trabalho de grupo e, por vezes, coopera 
SB – Coopera no trabalho de grupo e na equipa 
E – Coopera no trabalho de grupo e na equipa de forma segura 
 
- Desenvolvimento de processos de mediação 
N – Não desenvolve processos de mediação 
S – Desenvolve, por vezes, processos de mediação 
SB – Desenvolve processos de mediação nos grupos a que pertence 
E – Desenvolve, com segurança e eficácia, processos de mediação nos grupos a que pertence 
 
- Representação do grupo 
N – Não representa o grupo 
S – Representa o grupo em situações controladas por si 
SB – Representa o grupo em todas as situações em que é necessário 
E – Representa o grupo com segurança e eficácia 
 

 Na dimensão do “compromisso com a aprendizagem” a avaliação refere-se a todos os indicadores e 

descritores das áreas da “participação nas atividades escolares” e na “utilização de processos de 

avaliação”: 

- Pontualidade / Cumprimento de prazos 
N – Não é pontual/não cumpre prazos nem mostra esforçar-se por o ser/fazer 
S – Nem sempre é pontual/nem sempre cumpre os prazos, mas esforça-se por o ser/fazer 
SB – Só não é pontual/cumpre prazos, por motivos que não consegue gerir 
E – É pontual e cumpre os prazos estipulados 
 
- Participação nas tarefas de aprendizagem 
N – Na maior parte das vezes não participa nas tarefas de aprendizagem 
S – Participa nas tarefas de aprendizagem com o apoio do professor ou dos colegas 
SB – Participa nas tarefas de aprendizagem 
E – Participa com segurança e eficácia nas tarefas de aprendizagem 
 
- Utilização dos recursos adequados à aprendizagem 
N – A maior parte das vezes não utiliza os recursos necessários à realização das tarefas de aprendizagem 
S – A maior parte das vezes utiliza os recursos necessários à realização das aprendizagens 
SB – Utiliza os recursos adequados à aprendizagem e utiliza outros recursos facilitadores por sua livre 
iniciativa 
E – Utiliza os recursos mais eficazes nos processos de aprendizagem, justificando-o o seu uso 
 
- Avaliação do seu trabalho 
N – Tem dificuldade em avaliar o trabalho que desenvolveu e em identificar as aprendizagens realizadas 
S – Avalia o trabalho desenvolvido e as aprendizagens realizadas com apoio 
SB – Avalia a qualidade do trabalho realizado 
E – Avalia a qualidade do trabalho realizado utilizando indicadores/descritores de realização e qualidade 
 
- Participação na avaliação do trabalho dos outros 
 
N – Tem dificuldade em participar na avaliação do trabalho dos colegas 
S – Participa na avaliação do trabalho realizado pelos colegas com apoio 
SB – Avalia a qualidade do trabalho realizado pelos colegas  
E – Avalia a qualidade do trabalho realizado pelos colegas, utilizando indicadores de realização e qualidade 
 
- Reorientação da sua aprendizagem face aos resultados dos processos de avaliação 
N – Tem dificuldade em reorientar os processos de aprendizagem face aos resultados da avaliação 
S – Reorienta a sua aprendizagem face aos resultados de avaliação, com apoio 
SB – Reorienta os processos de aprendizagem face aos resultados da avaliação 
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E – Reorienta, com eficácia, os processos de aprendizagem face aos resultados de avaliação 
 

Os instrumentos de avaliação a utilizar devem ser diferenciados e diversificados de forma a responderem às 

exigências do que tem de ser avaliado, dos contextos e momentos de avaliação e das características e 

necessidades de cada aluno. 

 

NOTAS FINAIS 

Este documento deverá ser analisado e reformulado no final de cada ano letivo para que se mantenha adequado 

aos orientadores nacionais e do agrupamento e responda à sua finalidade como espaço integrador das 

aprendizagens, valorizando a comunicação e a tecnologia como resultados e recursos da aprendizagem escolar. 


