
 

 
 

 
 

Disciplina: Programação e sistemas de Informação 

Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos Portaria nº 
916/2005 de 26 de 
Setembro 

Professor(es); Virgínia Pereira  

 
 
AVALIAÇÃO: 

Dimensões de acordo com o Perfil dos Alunos 
Domínio Cognitivo - Conhecimentos e Capacidades (80%) 

Domínio Transversal - Atitudes e Valores (20 %) 

Parâmetros Indicadores 
Instrumentos de 

Avaliação Peso 

Postura do aluno na sala de 
aula e a sua atitude perante a 
aprendizagem  
 
 
Responsabilidade/Postura face à 
aprendizagem (aspirar a um trabalho de qualidade, ser 

perseverante perante as aprendizagens, ser curioso, ser 
reflexivo, ser inovador, …); 

Cidadania ativa/Participação e 
Relacionamento interpessoal (Intervir 

civicamente, participar positivamente, relacionar-se 
adequadamente com os outros (manifestar respeito pelos 
outros e suas opiniões, tolerância, solidariedade e respeito 
pelos valores universais,…) 

 

Resultados da observação direta 
 
NOTA:  
Quanto à responsabilidade, assume-se que todos partem 
de 20/20 e poderão diminuir em função da manifestação da 
ausência das atitudes elencadas (as ausências, à 3ª 
ocorrência, são registadas).  
Quanto à cidadania, a manifestação consistente de cada 
uma das cinco elencadas atitudes positivas face aos outros 
poderá valer de 1/20 a 4/20 valores).  
Os alunos são informados que todos estes aspetos serão 
tidos em atenção, podendo aumentar ou diminuir esta 
classificação (ex: as perturbações de aula serão registadas, 
bem como as participações manifestamente positivas ou 
inovadoras). 

 
 
 

Observação direta 
 
 
 
 

 

 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Data: 1ºPeríodo / 2019   O(s) Professor(es), 

(Virgínia M. G. M. Pereira) 

Ano Letivo 2019/2020 

Ano:___10º__ 

Turma:__P2___ 

Parâmetros Indicadores 
Instrumentos de 

Avaliação Peso 

 
 Conhecimento das matérias lecionadas 
 Compreensão das matérias lecionadas 

 
Aquisição e compreensão de conhecimentos 

Resultados de Testes 
(e/ou Projetos, em casos devidamente 
ponderados) 

Teste de avaliação 
Sumativo  

(e/ou Projetos) 

60% 
 

Aplicação dos conhecimentos adquiridos 
em novas situações; 
Capacidades desenvolvidas  
 
 

Aplicação de conhecimentos a novas situações, 
raciocínio e resolução de problemas.  

Comunicação, autonomia, pesquisa, análise e 
relacionação da informação 

 
Resultados de Fichas de trabalho  e 
respetiva apresentação 
(e/ou Projetos de turma, em casos devidamente 
ponderados) 

 
NOTA: Os trabalhos individuais e de grupo e a 
organização do caderno digital entrarão também 
na avaliação da dimensão “ Atitudes e Valores” 
(ver “Observações”) 
NOTA: Os projetos de turma serão introduzidos 
quando tal for proveitoso para a turma (face às 
caraterísticas que forem manifestadas). Valerão, 
quando aplicados, 5% do total desta dimensão. 

Trabalhos realizados e 
apresentados 

(e/ou Projetos) 

 

20% 


