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Matemática e Ciências Experimentais

TIC

Disciplina

Curso:

Ano:

Formação Sociocultural

Componente:
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2021-2022

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS
LINGUAGENS E TEXTOS (A)

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (B)

RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (C)

PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO (D)

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (E)

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA (F)

BEM-ESTAR, SAÚDE E AMBIENTE (G)

SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA
(H)

SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (I)

CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO
(J)

ORGANIZADOR
Domínio

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

CONTEÚDOS

OPERACIONALIZAÇÃO

DESCRITORES DO PERFIL
DOS ALUNOS

TEMPOS
(50 min)

Módulo 1 - Pesquisar, Filtrar e Estruturar Informação e Conteúdos em Ambientes Digitais
LITERACIA DA
INFORMAÇÃOE
DOS DADOS

▪

▪

Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo
de investigação e de pesquisa em ambientes
digitais.
Conhecer as potencialidades e as principais
funcionalidades de ferramentas para localizar
informação, o âmbito do processo de pesquisa
e investigação em ambientes digitais.

PROCESSADOR DE TEXTO:
1.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Operações Avançadas
Modelos de documento;
Estilos de letra;
Temas;
Proteção do documento;
Peças rápidas;
Editar Pdf.
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- Fomentar a utilização de
métodos de pesquisa e de investigação, com vista à sua
apropriação e consolidação,
no âmbito de projetos e atividades, em articulação com
outras áreas disciplinares.
- Garantir a produção de documentos com conteúdos estruturados, que fomentem a
apropriação das regras de

Indagador | Investigador
(B, C, D, F, H, I)
Questionador
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
Crítico | Analítico
(A, B, C, D, G)
Responsável | Autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
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▪

Formular questões que permitam orientar a recolha e a filtragem de informações pertinentes.

▪

Realizar pesquisas, utilizando palavras-chave e
termos selecionados e relevantes, de acordo
com o tema a desenvolver.

▪

Analisar, comparar e avaliar criticamente a
qualidade e a credibilidade da informação.

▪

Respeitar os direitos de autor e as licenças e
compreender como se aplicam à informação e
aos conteúdos digitais.

▪

Utilizar as potencialidades e as características
das aplicações digitais para estruturar os conteúdos em documentos no modelo de relatório
ou outro, nomeadamente, nas partes que o
constituem (como, capa, índice, introdução,
desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas), devidamente formatados de
acordo com uma norma.

▪

Comunicar e colaborar utilizando as potencialidades e características das aplicações digitais,
para estruturar os conteúdos em documentos
de suporte a uma apresentação ou interação
através de tecnologias digitais.

2.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestão de Documentos
Tipos de quebras;
Secções;
Notas de rodapé e de fim;
Marcadores e referências cruzadas;
Trabalhar com comentários;
Revisão, comparação e combinação.

3.
✓
✓
✓
✓
✓

Capacidades de Edição
Texto em colunas;
Hifenização de texto;
Inserção de elementos gráficos;
Captura de ecrã;
Hiperligações.

4. Índices
✓ Índice;
✓ Índice remissivo;
✓ Índice de Ilustrações.
5. Vista de Destaques
✓ Vista de destaques;
✓ Documento principal e subdocumentos.
6.
✓
✓
✓
✓

Impressão em Série
Cartas;
Correio eletrónico;
Etiquetas;
Envelopes.
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produção escrita em suporte
digital.

Criativo
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

- Propiciar práticas de comunicação e colaboração com
recurso a tecnologias digitais,
através de apresentações e
partilhas no âmbito de projetos, com propósitos e públicos diferenciados.

Sistematizador | Organizador
(A, B, C, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H, I)
Participativo | Colaborador
(A, B, C, D, E, F, H, I)
Autoavaliador
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

ORGANIZADOR
Domínio

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

CONTEÚDOS

OPERACIONALIZAÇÃO

DESCRITORES DO PERFIL
DOS ALUNOS

Módulo 2 - Organização e Tratamento de Dados
LITERACIA DA
INFORMAÇÃOE
DOS DADOS

▪

Formular questões que permitam orientar a
pesquisa e a recolha de dados pertinentes.

▪

Reconhecer as potencialidades de aplicações
digitais que propiciam a pesquisa, a recolha, a
análise, a organização e a representação de dados e estatística.

▪

▪

▪

Respeitar os direitos de autor e as licenças e
compreender como se aplicam aos dados e aos
conteúdos digitais.
Proteger informação pessoalmente identificável, obtida no processo de pesquisa e de recolha dos dados.
Manipular dados, aplicando critérios, funções e
filtros para gerar tabelas, gráficos e diagramas
com as aplicações digitais de representação de
dados.

1. Introdução à folha de cálculo
✓ Personalização da folha de cálculo;
✓ Estrutura geral de uma folha de cálculo;
✓ O ambiente de trabalho da folha de
cálculo.
2. Criação de uma folha
✓ Conceitos de Livro e Folha de trabalho;
✓ Seleção de Células e Intervalos;
✓ Construção de uma folha;
✓ Utilização de livros para organizar informação;
✓ Introdução e manipulação da informação;
✓ Edição de uma folha;
✓ Inserção e eliminação de Colunas, Linhas e Células;
✓ Atribuição de um nome a uma Célula
e a um Intervalo;
✓ Modificação da largura das Colunas e
da altura das Linhas.
3.

Utilização de fórmulas e funções
para processar números

4.

Aumento da produtividade com macros
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- Proporcionar o desenvolvimento de atividades, individualmente, em pares ou em
grupo, de recolha através de
formulários, tratamento e organização de dados recolhidos, em diferentes formatos,
como em tabelas, gráficos, diagramas, infográficos, entre
outros.

Indagador | Investigador
(B, C, D, F, H, I)
Questionador
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
Crítico | Analítico
(A, B, C, D, G)
Responsável | Autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Criativo
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Sistematizador | Organizador
(A, B, C, I, J)
Participativo | Colaborador
(A, B, C, D, E, F, H, I)
Autoavaliador
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

TEMPOS
(50 min)

5.

Impressão de uma folha de cálculo

6. Formatação de uma folha
✓ Formatação de texto e números;
✓ Aplicação de cores e padrões a células;
✓ Formatação de células utilizando os limites.
7.

ORGANIZADOR
Domínio

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Criação de gráficos em folhas

CONTEÚDOS

OPERACIONALIZAÇÃO

DESCRITORES DO PERFIL
DOS ALUNOS

Módulo 3 – Edição de Som e Vídeo
CRIAÇÃO DE
CONTEÚDOS E
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Conhecer os diversos formatos de ficheiros de
áudio e de vídeo.
Identificar as fases do processo de autoria de
vídeo – pré-produção, produção e pós-produção.
Reconhecer o enquadramento de planos e os
ângulos de captação de vídeo.
Criar um guião com narrativa para vídeo.
Captar e editar som, de forma a produzir o áudio para vídeo.
Captar e editar vídeo.
Criar conteúdos, integrando som e vídeo em situações concretas.

1. Transferir vídeo capturado para
o computador
2. Gerir projeto de vídeo
3. Inserir elementos multimédia (vídeo, imagem, som e texto) na linha de tempo
4. Gerir elementos multimédia na
linha de tempo
5. Aplicar efeitos de vídeo e som
num projeto
6. Exportar vídeo
7. Capturar áudio a partir do microfone
8. Exportar áudio
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- Proporcionar o desenvolvimento de atividades, individualmente, em pares ou em
grupo dos diversos formatos
de ficheiros de áudio e vídeo,
produção e edição.

Indagador | Investigador
(B, C, D, F, H, I)
Questionador
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
Crítico | Analítico
(A, B, C, D, G)
Responsável | Autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Criativo
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Sistematizador | Organizador
(A, B, C, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H, I)
Participativo | Colaborador
(A, B, C, D, E, F, H, I)
Autoavaliador
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

TEMPOS
(50 min)

ORGANIZADOR
Domínio

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

CONTEÚDOS

OPERACIONALIZAÇÃO

DESCRITORES DO PERFIL
DOS ALUNOS

Módulo 4 - Criação de Páginas WEB
CRIAÇÃO DE
CONTEÚDOS E
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

▪

Conhecer e utilizar critérios de validação da informação publicada em ambientes digitais.

▪

Compreender as potencialidades dos editores
de páginas eletrónicas.

▪

Implementar as diferentes fases de desenvolvimento de um site: planeamento, conceção,
produção, teste e validação.

1.
✓
✓
✓
✓

▪

Saber criar e atualizar sites.

▪

Lembrar e utilizar as normas relacionadas com
direitos de autor, com propriedade intelectual
e com licenciamento, relativas à criação e publicação de recursos e conteúdos, que mobiliza
nos seus trabalhos, combatendo o plágio.

✓
2.
✓
✓
3.

4.
▪

▪

Conhecer e utilizar as recomendações relativas
à acessibilidade, no âmbito da criação e da publicação de conteúdos digitais.

✓
✓

Desenvolver sites e criar conteúdos no âmbito
de situações concretas.

5.
✓

Técnicas de Implantação
Programação de páginas Web;
Editores de páginas Web;
Editores de imagens e efeitos especiais;
Editores e programas de animação
gráfica;
Ferramentas e utilitários.
Criação de páginas Web
Conceitos de ergonomia e amigabilidade de uma página Web;
Conceitos de HTML e hipertexto.
Apresentação de um programa de
criação de páginas Web
Planeamento e criação de um Web
site
Planeamento de um Web site;
Criação e gestão de um Web site.

✓

Criação de documentos HTML
Criação, abertura e guarda de documentos HTML;
Definição das propriedades.

6.

Desenho de páginas

7.

Inserção e formatação de texto
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- Fomentar a criação de um
site, percorrendo as fases do
processo de desenvolvimento
de páginas eletrónicas, em
articulação com outras áreas
disciplinares.
- Implementar atividades que
integrem tratamento e organização dos conteúdos criados ou recolhidos, em diferentes formatos, como em
site, plataformas sociais, de
aprendizagem, entre outros.
- Proporcionar a criação de
artefactos digitais diversificados: blogues, sites ou plataformas sociais para criação
de um portefólio digital pessoal, site da turma, jornal digital, entre outros.

Indagador | Investigador
(B, C, D, F, H, I)
Questionador
(A, B, C, D, E, F, G, I, J)
Crítico | Analítico
(A, B, C, D, G)
Responsável | Autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Criativo
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Sistematizador | Organizador
(A, B, C, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H, I)
Participativo | Colaborador
(A, B, C, D, E, F, H, I)
Autoavaliador
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

TEMPOS
(50 min)

✓
✓

Inserção de texto e objetos;
Definição da fonte, tamanho, cor e
alinhamentos.

8.
✓

Multimédia
Inserção de objetos multimédia.

9.
✓

Formulários
Criação de formulários.

10. Hiperligações
✓ Criação e edição de links.
11. Publicação
✓ Publicação das páginas num servidor
Web.
✓ Gestão e atualização do conteúdo de
um site.
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