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1. Sei avaliar quais os recursos tecnológicos utilizados pelo aluno em suas produções.
2. Uso a informática para organizar produções acadêmicas.
3. Oriento atividades voltadas para solução de problemas usando a informática.
4. Oriento atividades voltadas para aprendizagem colaborativa usando a informática.
5. Escolho programas para meu uso profissional.
6. Uso informática para pesquisar informações de diferentes fontes.
7. Elaboro planos de aula para utilização da informática.
8. Sei avaliar a qualidade das pesquisas eletrônicas feitas pelo aluno.
9. Planejo as estratégias de avaliação da aprendizagem usando a informática.
10. Compreendo e discuto as questões legais relacionadas à informática.
11. Compreendo e discuto as questões culturais e sociais relacionadas à informática.
12. Uso a informática para representar e comunicar, em gráficos ou tabelas, dados
sobre o desempenho dos alunos.
13. Uso informática para processar dados e informações.
14. Sei avaliar os recursos tecnológicos utilizados pelo aluno em suas publicações.
15. Identifico, avalio e seleciono os recursos tecnológicos específicos disponíveis na
escola.
16. Sei resolver problemas técnicos básicos que possam ocorrer quando uso a
informática.
17. Analiso os efeitos do uso de recursos tecnológicos no planejamento do ensino e
aprendizagem.
18. Escolho os melhores recursos tecnológicos para elaborar atividades de
aprendizagem, considerando as necessidades individuais dos alunos.
19. Compreendo e discuto as questões éticas relacionadas a informática.
20. Uso informática para comunicar-me com colegas e outros profissionais.
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21. Identifico quais recursos informatizados tenho disponíveis para usar no meu dia-adia.
22. Uso a informática para realizar minha aprendizagem.
23. Identifico quais recursos informatizados tenho disponíveis para
usar na minha casa.
24. Elaboro aulas que usam a informática garantindo igualdade de acesso dos alunos
aos recursos.
25. Desenvolvo planos e ações de segurança de dados na escola.
26. Avalio de diferentes maneiras práticas instrucionais que empreguem informática
para melhorar a aprendizagem.
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27. Uso informática para comunicar os resultados de informações processadas.
28. Planejo atividades que possibilitem ao aluno adquirir habilidade para usar
informática.
29. Uso a informática para avaliar as produções dos alunos.
30. Sei planejar atividades de aprendizagem nas quais os alunos utilizam a informática.
31. Avalio aulas que usem a informática.
32. Uso a informática para analisar dados sobre o desempenho dos alunos.
33. Seleciono os recursos tecnológicos disponíveis para o ensino e aprendizagem.
34. Sei avaliar a competência do aluno para usar a informática.
35. Utilizo recursos tecnológicos para o ensino e aprendizagem.
36. Uso a informática para coletar dados sobre o desempenho dos alunos.
37. Soluciono problemas relativos a equipamentos e programas que possam ocorrer em
sala de aula.
38. Sei avaliar os efeitos do uso da informática pelos alunos em sua aprendizagem.
39. Escolho equipamentos e programas para meu uso pessoal.
40. Dou aulas que usam a informática garantindo igualdade de acesso dos alunos aos
recursos.

