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Domínio Áreas de 
Competências Critérios Descritores Específicos 

Níveis de desempenho 

Muito 
Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Segurança, 
responsabilidade 

e respeito em 
ambientes 

digitais 
(10%) 

 
Investigar e 
pesquisar 

(20%) 
 

Comunicar e 
Colaborar 

(20%) 
 

Criar e inovar 
(50%) 

● Linguagens e 
textos 

● Informação 
comunicação 

● Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

● Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

● Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

● Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

● Bem-Estar, 
Saúde e 
Ambiente 

● Sensibilidade 
estética e 
artística 

● Relacionamento 
Interpessoal 

● Consciência e 
domínio do corpo 

Comunicação 

● Utiliza meios e 
aplicações digitais que 
permitem a 
comunicação e a 
colaboração 

● Mobiliza informação 
de suporte à 
comunicação 

● Pensa, observa, 
analisa e argumenta 

Revela muitas 
dificuldades na 
comunicação, na 
mobilização de 
informação e na 
argumentação 

Revela 
dificuldades na 
comunicação, na 
mobilização de 
informação e na 
argumentação 

Revela alguma 
facilidade na 
comunicação, na 
mobilização de 
informação e na 
argumentação 

Revela facilidade 
na comunicação, 
na mobilização 
de informação e 
na argumentação 

Revela muita 
facilidade na 
comunicação, na 
mobilização de 
informação e na 
argumentação 

Conhecimentos 

● Conhece técnicas e 
ferramentas de 
pesquisa. 

● Pesquisa, valida, 
organiza e gere a 
informação 

● Compreende, adquire 
e aplica 
conhecimentos 

Revela muitas 
dificuldades no 
processo de 
compreensão 
, aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos 

Revela 
dificuldades no 
processo de 
compreensão, 
aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos 

Revela alguma 
facilidade no 
processo de 
compreensão, 
aquisição e 
aplicação de 
conhecimento s 

Revela facilidade 
no processo de 
compreensão, 
aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos 

Revela muita 
facilidade no 
processo de 
compreensão, 
aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos 

Resolução de 
problemas 

● Interpreta informação 
● Planeia e mobiliza 

conhecimentos 
● Utiliza as 

potencialidades de 
aplicações digitais 
para a solução de 
problemas 

Revela muitas 
dificuldades na 
interpretação e 
na mobilização 
de 
conhecimentos e 
em resolver 
problemas 

Revela 
dificuldades na 
interpretação e 
na mobilização 
de conhecimento 
s e em resolver 
problemas 

Revela alguma 
facilidade na 
interpretação e 
na mobilização 
de 
conhecimentos e 
em resolver 
problemas 

Revela facilidade 
na interpretação 
e na mobilização 
de 
conhecimentos e 
em resolver 
problemas 

Revela muita 
facilidade na 
interpretação e 
na mobilização 
de 
conhecimentos e 
em resolver 
problemas 

 



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Autonomia 

● Participa ativamente 
na sua aprendizagem 

● Apresenta espírito de 
iniciativa 

● Traça planos e 
concretiza projetos 

Revela muitas 
dificuldades em 
tomar decisões e 
ser participativo 
na sua 
aprendizagem 

Revela 
dificuldades em 
tomar decisões e 
ser participativo 
na sua 
aprendizagem 

Revela alguma 
facilidade em 
tomar decisões e 
ser participativo 
na sua 
aprendizagem 

Revela facilidade 
em tomar 
decisões e ser 
participativo na 
sua 
aprendizagem 

Revela muita 
facilidade em 
tomar decisões e 
ser participativo 
na sua 
aprendizagem 

Responsabilidade 

● Utiliza as normas 
relacionadas com 
direitos de autor, 
propriedade 
intelectual e 
licenciamento. 

● Adota práticas 
seguras de utilização 
das aplicações digitais 
e na navegação na 
Internet 

● Manifesta consciência 
e responsabilidade 
pessoal, ambiental e 
social. 

● Adota 
comportamentos que 
promovem a saúde, o 
bem-estar e o respeito 
pelo ambiente 

Revela muito 
pouco sentido de 
responsabilidade 
pessoal, 
ambiental e 
social. 

Revela pouco 
sentido de 
responsabilidade 
pessoal, 
ambiental e 
social. 

Revela algum 
sentido de 
responsabilidade 
pessoal, 
ambiental e 
social. 

Revela sentido 
de 
responsabilidade 
pessoal, 
ambiental e 
social. 

Revela 
consciência e 
sentido de 
responsabilidade 
pessoal, 
ambiental e 
social. 

Criatividade 

● Desenvolve novas 
ideias e soluções 
digitais, de forma 
imaginativa e 
inovadora 

● Reconhece, 
experimenta, aprecia 
e valoriza as 
diferentes 
manifestações 
culturais 

Revela muito 
pouca 
criatividade, 
pouco sentido 
estético e 
respeito pela 
diversidade 
cultural. 

Revela pouca 
criatividade, 
pouco sentido 
estético e 
respeito pela 
diversidade 
cultural. 

Revela alguma 
criatividade, 
algum sentido 
estético e 
respeito pela 
diversidade 
cultural. 

Revela 
criatividade, 
sentido estético 
e respeito pela 
diversidade 
cultural. 

Revela muita 
criatividade, 
muito 
sentido estético e 
respeito pela 
diversidade 
cultural. 

Cooperação 

● Coopera e partilha 
● Interage com 

tolerância, empatia e 
aceita diferentes 
pontos de vista 

Revela muito 
pouco sentido de 
cooperação e 
entreajuda. 

Revela pouco 
sentido de 
cooperação e 
entreajuda. 

Revela algum 
sentido de 
cooperação e 
entreajuda. 

Revela sentido 
de cooperação e 
entreajuda. 

É atento aos 
outros e coopera 
com muita 
facilidade. 
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