|PLANIFICAÇÃO ANUAL - PAFC
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  ÁREA DISCIPLINAR: 550 - INFORMÁTICA  COMPONENTE DO CURRÍCULO /DISCIPLINA: Tecnologias da Informação e
Comunicação
NÍVEL DE ENSINO: 3.º Ciclo  ANO: 7.º CURSO: - - - - - - - - - - - - - - - - -  ANO LETIVO: 2018/19  MANUAL: TecnIC Raizeditora  ACPA* - LEGENDA:
TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

Adotar uma atitude crítica, refletida e
responsável no uso de tecnologias, ambientes e
serviços digitais:
- Conhecer e adotar as regras de ergonomia
subjacentes ao uso de computadores e/ou outros
dispositivos eletrónicos similares;
- Conhecer diferentes sistemas operativos e
mecanismos de segurança;
- Adotar práticas seguras de instalação,
atualização, configuração e utilização de
Segurança,
responsabilidade ferramentas digitais;
- Conhecer comportamentos que visam a proteção
e respeito em
ambientes digitais da privacidade;
- Adotar práticas seguras de utilização das
ferramentas digitais e na navegação na Internet;
- Ler, compreender e identificar mensagens
manipuladas ou falsas;
- Identificar os riscos do uso inapropriado de
imagens, de sons e de vídeos;
- Respeitar as normas dos direitos de autor
associados à utilização da imagem, do som e do
vídeo.
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- Exploração de diferentes sistemas
operativos, pelos alunos;
- Exploração, pelos alunos, de um
sistema operativo, alertando para a
necessidade de se configurarem os
mecanismos de segurança;
- Instalação e configuração de
aplicações a serem utilizadas em sala
de aula, no contexto de atividades e
projetos, reforçando a importância de
conhecer as regras de licenciamento e
a adoção de práticas seguras de
instalação, atualização, configuração e
utilização de ferramentas digitais e na
navegação na Internet;
- Criação de um avatar como forma de
se identificar nos ambientes digitais;
- Inscrição na plataforma educacional
Google ClassRoom;
- Registo no mural do paddlet, para
debate/exposição de ideias.

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)
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MÓDULO

Investigar e
pesquisar
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CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

Planificar estratégias de investigação e de
pesquisa a realizar online:
- Formular questões que permitam orientar a
recolha de dados ou informações pertinentes;
- Definir palavras-chave para localizar
informação, utilizando mecanismos e funções
simples de pesquisa;
- Utilizar o computador e outros dispositivos
digitais como ferramentas de apoio ao processo de
investigação e pesquisa;
- Conhecer as potencialidades e principais
funcionalidades de aplicações para apoiar o
processo de investigação e de pesquisa online;
- Realizar pesquisas, utilizando os termos
selecionados e relevantes de acordo com o tema a
desenvolver;
- Analisar criticamente a qualidade da
informação;
- Utilizar o computador e outros dispositivos
digitais, de forma a permitir a organização e
gestão da informação.

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS

- Desenvolvimento de planos de

investigação e pesquisa online em
trabalho articulado com outras áreas
curriculares;
- Utilização de diferentes motores de
busca, de modo a contemplar o uso
das funcionalidades de pesquisa
avançadas e/ou em bases de dados
online que permitam gerar os
resultados pretendidos;
- Verificação da qualidade da
informação recolhida e averiguada,
criticamente, cruzando informação de
diferentes fontes, que devem ser
identificadas de forma rigorosa, em
bibliografias a construir, por exemplo,
com recurso a ferramentas simples;
- Identificação de
categorias/subcategorias para
organizar a informação recolhida,
utilizando serviços que permitem a
gestão de favoritos/marcadores,
offline ou online;
- Publicação, no mural do paddlet, do
resultados das pesquisas efetuadas.

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)
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TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

Comunicar e
colaborar

Criar e Inovar
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CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O
PERFIL DOS ALUNOS

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

Mobilizar estratégias e ferramentas de
comunicação e colaboração:
- Identificar novos meios e aplicações que
permitam a comunicação e a colaboração;
- Selecionar as soluções tecnológicas (mais
adequadas para realização de trabalho
colaborativo e comunicação) que se pretendem
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;
- Utilizar diferentes meios e aplicações que
permitem a comunicação e colaboração em
ambientes digitais fechados;
- Apresentar e partilhar os produtos
desenvolvidos, utilizando meios digitais de
comunicação e colaboração em ambientes digitais
fechados.

- Participação dos alunos em
plataformas de gestão de
aprendizagem de modo a tornar
possível a participação em projetos
colaborativos com outros alunos e
outras escolas, em projetos locais,
nacionais e/ou internacionais;
- Utilização do computador e/ou
dispositivos eletrónicos similares para
processar dados, partilhar informação
e comunicar de forma síncrona e
assíncrona em fóruns, salas de
conversação instantânea e outras que
potenciem o trabalho colaborativo;
- Partilha e colaboração de ideias,
utilizando para tal diferentes meios e
aplicações que permitem a
comunicação e colaboração em
ambientes digitais fechados.
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Explorar ideias e desenvolver o pensamento
computacional e produzir artefactos digitais
criativos, recorrendo a estratégias e
ferramentas digitais de apoio à criatividade:
- Conhecer as potencialidades de diferentes
aplicações digitais, por exemplo, de escrita
criativa, explorando ambientes de programação;
- Compreender o conceito de algoritmo e elaborar
algoritmos simples;
- Elaborar algoritmos no sentido de encontrar

- Mobilização do conhecimento de
uma diversidade de ferramentas
digitais através da realização de
projetos em articulação
interdisciplinar;
- Organização da informação, em
diferentes formatos, por exemplo: em
relatórios, diagramas, infográficos,
cartazes digitais, apresentações
multimédia, entre outros;
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TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)
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CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

soluções para problemas simples (reais ou
simulados), utilizando aplicações digitais, por
exemplo: ambientes de programação, mapas de
ideias, murais, blocos de notas, diagramas e
brainstorming online;
- Utilizar ambientes de programação para
interagir com robots e outros artefactos tangíveis;
- Reconhecer as potencialidades de aplicações
digitais;
- Conhecer as potencialidades de aplicações
digitais de iniciação à organização e tratamento de
dados;
- Compreender e utilizar técnicas elementares
(enquadramento, ângulos, entre outras) de
captação e edição de imagem, som, vídeo e
modelação 3D;
- Analisar que tipos de problemas podem ser
resolvidos usando, imagem, som, vídeo,
modelação e simulação;
- Decompor um objeto nos seus elementos
constituintes;
- Desenhar objetos, produzir narrativas digitais,
utilizando as técnicas e materiais adequados de
captação de imagem, som, vídeo e modelação,
tendo em vista soluções adequadas a um problema
ou projeto;
- Mobilizar os conhecimentos sobre as normas
dos direitos de autor associados à utilização da
imagem, do som e do vídeo e modelação 3D;
- Integrar conteúdos provenientes de diferentes
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COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

- Produção de recursos multimédia
educativos (com utilização de
imagens, sons e vídeo), para integrar
como atividades de projetos;
- Criação de artefactos digitais
diversificados: narrativas (digitais),
jogos, vídeos, booktrailers, podcasts,
audiolivros, posters,flyers, cartões
comemorativos, banda desenhada,
animações, etc.;
- Articulação com outras disciplinas,
através da criação, pelos alunos, de
um book-trailer de um livro que seja
estudado neste ano de escolaridade;
- Utilização das funcionalidades
elementares de uma aplicação 3D para
a conceptualização de protótipos de
objetos/modelos para solucionar
problemas reais ou simulados.
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CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO ALUNO
A DESENVOLVER| (ACPA)*

TEMPOS LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

tipos de suportes, para produzir e modificar, de
acordo com normas e diretrizes conhecidas,
artefactos digitais criativos para exprimir ideias,
sentimentos e propósitos específicos.

Oliveira de Azeméis, 20 de setembro de 2018
O/A Professor
_____________________________
O/A Coordenador(a) de Área disciplinar
_____________________________
O/A Coordenador(a) de Departamento
____________________________

LEGENDA:
*AE - Aprendizagens Essenciais.
* ACPA - Áreas de Competência-Chave do Perfil de Competências do Aluno à Saída do Século XXI
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