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Critérios de Avaliação 
 

Sistemas Operativos 
 
 

 

Ensino Profissional (10.º Ano) 
Dimensões Ponderação Instrumentos de Avaliação 

Conhecimentos (Saber) / 

Capacidades (Saber fazer) 

70% 

Escrita 

(ver Nota) 
55% 

 Provas individuais de carácter prático 
ou teórico-prático 

 Projetos de aplicação 

Prática e ou experimental 10% 
 Construção de Projetos de aplicação / 

Trabalho de aula 

Oralidade 5% 
 Observação direta na aula: 

Intervenções formais e informais dos 
alunos durante a aula 

Atitudes (Saber ser) 

30% 

Comportamento 10% 
 Tabelas de auto e heteroavaliação 

 Fichas de autoavaliação. 

 Observação direta / grelhas de registo 

Autonomia 10% 

Cooperação 10% 
 

Nota: O peso percentual a atribuir nos instrumentos de avaliação é equitativo. Nos módulos em que não seja necessário a 

realização de um dos instrumentos de avaliação, o respetivo peso parcial reverterá a favor do restante. 

 

Conhecimentos (Saber) / Capacidades (Saber fazer) – Indicadores 

Prática e ou experimental 
(10%) 

- Revela atenção/interesse e empenho pelas tarefas propostas. 

- Aplica o conhecimento adquirido em diferentes contextos. 

- Planifica e desenvolve investigações/projetos, de forma sistemática. 

 

Conhecimentos (Saber) / Capacidades (Saber fazer) – Indicadores 

Oralidade 

 (5%) 

- Comunica com correção linguística. 

- Utiliza a linguagem científica da disciplina revelando compreensão (conhecimento) 

- Revela atenção/interesse e empenho pelas tarefas propostas. 

 

Atitudes (Saber ser) – Indicadores 

Comportamento 

(10%) 
- Cumpre as regras de trabalho de sala de aula/Regulamento Interno. 

Autonomia 

(10%) 
- Mostra espírito de iniciativa e ultrapassa as dificuldades sem a ajuda contínua de outros. 

Cooperação 

(10%) 

- Colabora nas atividades propostas na aula. 

- Coopera nos trabalhos elaborados em grupo partilhando saberes e responsabilidades. 
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Ensino Profissional (11.º e 12.º Anos) 

Domínios Parâmetros Percentagem 

Cognitivo/Capacidades 

(70%) 

Fichas de Avaliação/Trabalhos 
(fichas de avaliação; trabalhos de projeto; trabalhos de grupo e trabalhos 

individuais) 
60% 

Trabalho desenvolvido na sala de aula 10% 

Atitudes/Valores  

(30%) 

Responsabilidade 10% 

Comportamento 10% 

Interesse e Empenho 10% 

 


