
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DA RAMADA      ENSINO BÁSICO – 8.º ANO 
 

Critérios de Avaliação Oferta Complementar 

 

 - 1 - 

 

Domínios % Documentos de Referência 

 

1. Segurança, Responsabilidade e respeito em 

ambientes digitais 

 

2. Comunicar e Criar com imagem digital 

 

 

 

 

100 

− Aprendizagens Essenciais da disciplina 

Adotar práticas seguras de instalação, atualização, configuração e 

utilização de ferramentas digitais; •. Conhecer comportamentos que 

visam a proteção da privacidade e adotar comportamentos seguros na 

utilização de ferramentas digitais; •. Adotar práticas seguras de 

utilização das ferramentas digitais e na navegação na Internet; •. 

Respeitar as normas dos direitos de autor associados à utilização da 

imagem, do som e do vídeo. •. Formular questões que permitam orientar 

a recolha e registo de informação; •. Utilizar o computador e outros 

dispositivos digitais como ferramenta de apoio, produção e organização 

da informação; •. Conhecer as potencialidades e funcionalidades dos 

equipamentos de registo de imagem; •. Selecionar as soluções mais 

adequadas a realização de trabalho individual/colaborativo; •. 

Apresentar os produtos desenvolvidos utilizando os meios digitais e 

analógicos; •. Produzir, modificar e gerir os trabalhos criativos 

 

− Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(https://bit.ly/2HKTigF)  

 

− Estratégia Nacional para a Cidadania e Desenvolvimento 

(https://bit.ly/3aELxYM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2HKTigF
https://bit.ly/3aELxYM
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 Descritores de desempenho do aluno 

Domínio Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

 

SEGURANÇA, 

RESPONSABILIDADE E 

RESPEITO EM AMBIENTES 

DIGITAIS 

 

− Não adota uma atitude 
crítica, refletida e 
responsável no uso de 
tecnologias, ambientes 
e serviços digitais. 
 

− Não mobiliza 
estratégias e 
ferramentas de 
comunicação e 
colaboração. 

 

− Não explora ideias nem 
desenvolve criatividade 
a produzir artefactos 
digitais criativos, 
recorrendo a 
estratégias e 
ferramentas digitais.  

− Adota uma atitude 
crítica, não refletida no 
uso de tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 
 

− Mobiliza de forma 
rudimentar estratégias 
de comunicação e 
colaboração. 

 

− Explora de forma 
simples ideias sem 
criatividade na 
produção de artefactos 
digitais.  

− Adota uma atitude 
crítica, refletida no uso 
de tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 

 

− - Mobiliza estratégias 
de comunicação e 
colaboração. 

 

− Explora ideias e 
desenvolve criatividade 
na produção de 
artefactos digitais. 

− Adota uma atitude 
crítica, refletida e 
responsável no uso de 
tecnologias, 
ambientes. 

 

− Aplica estratégias e 
ferramentas de 
comunicação e 
colaboração. 
 

− Explora e aplica ideias 
e desenvolve a 
criatividade na 
produção de 
artefactos digitais 
recorrendo a 
ferramentas digitais. 

− Adota uma atitude 
crítica, refletida e 
responsável no uso de 
tecnologias, 
ambientes e serviços 
digitais. 

 

− Aplica e adequa 
estratégias e 
ferramentas de 
comunicação e 
colaboração. 

 

− Explora, aplica e 
adequa ideias e 
desenvolve a 
criatividade para 
produzir artefactos 
digitais criativos, 
recorrendo a 
estratégias e 
ferramentas digitais 
de apoio.  

COMUNICAR E CRIAR 

COM IMAGEM DIGITAL  
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