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ELEMENTOS/
PERÍODO

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

1.ºP
Domínio - Segurança, Responsabilidade e respeito em
4 semanas ambientes digitais
(4tempos)
Conteúdos
As Tecnologias de Informação e Comunicação
 Impacto das TIC no dia a dia
Segurança

 Utilização de ferramentas digitais
 Navegação na Internet
 Ergonomia na utilização do computador e/ou outros dispositivos
eletrónicos.
 Regras de utilização e criação de palavras passe

Direitos de autor

 Normas
 Registos das fontes

Domínio - Investigar e Pesquisar
6 semanas Conteúdos
(6 tempos) Pesquisa e análise de informação
 Utilização do navegador Web
 Pesquisa de informação

Estratégias de investigação, pesquisa e análise da
informação
2.ºP
Domínio - Comunicar e Colaborar
8 semanas
(8 tempos) Conteúdos
Ferramentas de comunicação e colaboração
 Comunicação síncrona
 Comunicação assíncrona
 Colaboração em ambientes fechados
Apresentação e partilha
 Documentos de texto
 Apresentações eletrónicas
 Aplicações

Domínio - Criar e Inovar
Conteúdos
Processador de texto







Gerir documentos
Utilizar conteúdos obtidos em pesquisas
Formatar documentos
Inserir objetos (imagens, tabelas, etc)
Manusear objetos
Personalizar esquema de página

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
 Debate sobre as regras
da segurança digital.
Cada aluno vai redigir
4 regras e colocá-las
no mural do Paddlet,
para debater com os
colegas.
 Definição de direitos
de autor, noção de
plágio. Os alunos
colocam no mural a
sua opinião sobre as
formas de violação de
direitos de autor.

Articulação com outras
áreas disciplinares e/ou
transversais
 Realização
de
trabalho/s
articulado(s)
com
outras disciplinas.
 A
pesquisa
e
elaboração do produto
final são executadas
na disciplina de TIC.
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3.ºP
Domínio - Criar e Inovar
8 semanas
(8 tempos) Conteúdos
Apresentações multimédia







Gerir apresentações
Inserir e editar diapositivos
Aplicar e personalizar temas
Inserir objetos na apresentação
Manusear objetos
Transições entre diapositivos

Tratamento e organização
os dados recolhidos, em
diferentes formatos, por
exemplo: em relatórios,
cartazes
digitais,
apresentações multimédia,
entre outros.

Introdução à programação








Gerir objetos
Gerir personagens e cenários
Decompor problemas em pequenas partes mais simples
Utilizar blocos de ação
Utilizar estruturas condicionais
Utilizar estruturas de repetição
Detetar e corrigir erros

Criação de algoritmos
simples
para
efetuar
cálculos simples, criação de
jogos, animações, entre
outros.

(1) Utilizar a designação mais adequada e ajustada à disciplina a que se refere a planificação síntese

