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Nível de 

Desempenho 

PERFIL DE DESEMPENHO 

SEGURANÇA, 

RESPONSABILIDADE E RESPEITO 

EM AMBIENTES DIGITAIS 

INVESTIGAR E PESQUISAR 
COMUNICAR E 

COLABORAR 
CRIAR E INOVAR 

5 

Participa de forma esclarecida e 

adequada em diversos contextos. 

Desenvolve uma conduta crítica, 

refletida e responsável no uso das 

tecnologias, ambientes e serviços 

digitais, respeitando as normas de 

utilização das TIC, dos direitos de 

autor e de propriedade 

intelectual. 

 

Desenvolve competências de 

seleção e análise crítica de 

informação. 

Aplica e consolida métodos de 

pesquisa e investigação de forma 

consolidada, aprofundada e com 

rigor. 

Utiliza metodologias de trabalho 

adaptadas aos projetos em 

desenvolvimento, com crescente 

autonomia ma escrita e na 

referência bibliográfica. 

Desenvolve regras de 

comunicação em 

ambientes digitais, 

em situações reais ou 

simuladas. 

Apresenta e partilha 

os produtos 

desenvolvidos com 

crescente autonomia. 

Cria conteúdos com recurso a 

aplicações digitais adequadas 

a cada situação. 

Mobiliza as normas 

relacionadas com os direitos 

de autor, licenciamento e 

recomendações para a 

acessibilidade e o combate ao 

plágio. 

4 

Participa de forma esclarecida e 

adequada em diversos contextos. 

Desenvolve uma conduta crítica, e 

responsável no uso das 

tecnologias, ambientes e serviços 

digitais, respeitando as normas de 

utilização das TIC, dos direitos de 

autor e de propriedade 

intelectual. 

Desenvolve competências de 

seleção e análise crítica de 

informação. 

Aplica métodos de pesquisa e 

investigação de forma 

consolidada, aprofundada e com 

rigor. 

Utiliza metodologias de trabalho 

adaptadas aos projetos em 

desenvolvimento. 

Desenvolve regras de 

comunicação em 

ambientes digitais, 

em situações reais. 

Apresenta e partilha 

os produtos 

desenvolvidos. 

Cria conteúdos com recurso a 

aplicações digitais adequadas 

a cada situação. 

Mobiliza as normas 

relacionadas com os direitos 

de autor, licenciamento e 

recomendações para a 

acessibilidade e o combate ao 

plágio. 

3 

Participa de forma esclarecida em 

diversos contextos. 

Desenvolve uma conduta crítica 

no uso das tecnologias, ambientes 

e serviços digitais, respeitando as 

normas de utilização das TIC, dos 

direitos de autor e de propriedade 

intelectual. 

Desenvolve competências de 

seleção de informação. 

Aplica métodos de pesquisa com 

algum rigor. 

Utiliza metodologias de trabalho 

adaptadas aos projetos em 

desenvolvimento. 

Desenvolve regras de 

comunicação em 

ambientes digitais. 

 Apresenta mas não 

partilha os produtos 

desenvolvidos. 

Cria conteúdos com recurso a 

aplicações digitais adequadas 

a cada situação.~ 

Mobiliza as normas 

relacionadas com os direitos 

de autor, licenciamento e 

recomendações para a 

acessibilidade e o combate ao 

plágio. 

2 

Participa em diversos contextos. 

Desenvolve uma conduta crítica, 

mas não refletida e pouco 

responsável no uso das 

tecnologias, ambientes e serviços 

digitais, respeitando as normas de 

utilização das TIC, dos direitos de 

autor e de propriedade 

intelectual. 

Desenvolve competências de 

seleção de informação. 

Aplica métodos de pesquisa com 

pouco rigor. 

Utiliza metodologias de trabalho 

adaptadas aos projetos em 

desenvolvimento. 

Não desenvolve 

regras de 

comunicação em 

ambientes digitais. 

Não apresenta nem 

partilha os produtos 

desenvolvidos. 

Cria conteúdos com recurso a 

aplicações digitais. 

Não mobiliza as normas 

relacionadas com os direitos 

de autor, licenciamento e 

recomendações para a 

acessibilidade e o combate ao 

plágio. 

1 

Não participa. 

Não desenvolve uma conduta 

crítica, refletida e responsável no 

uso das tecnologias, ambientes e 

serviços digitais, respeitando as 

normas de utilização das TIC, dos 

direitos de autor e de propriedade 

intelectual. 

Não consegue desenvolver 

competências de seleção crítica 

de informação. 

Não aplica métodos de pesquisa e 

investigação. 

Não utiliza metodologias de 

trabalho adaptadas aos projetos 

em desenvolvimento. 

Desenvolve regras de 

comunicação em 

ambientes digitais, 

em situações reais ou 

simuladas. 

Apresenta e partilha 

os produtos 

desenvolvidos. 

Não consegue criar conteúdos 

com recurso a aplicações 

digitais adequadas a cada 

situação. 

Não mobiliza as normas 

relacionadas com os direitos 

de autor, licenciamento e 

recomendações para a 

acessibilidade e o combate ao 

plágio. 

 


