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Departamento Disciplina Ano Ano letivo 

Expressões Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 7.º Ano 2020/2021 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 7.º ANO 

 

Domínio Aprendizagens Essenciais 
Ações estratégicas de ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 
Descritores do perfil 

dos alunos 

SEGURANÇA, 
RESPONSABILIDADE 

E RESPEITO EM 
AMBIENTES 

DIGITAIS 
 

(Este domínio é 
transversal e deve ser 

desenvolvido no âmbito 
dos três seguintes) 

▪ Conhecer diferentes sistemas operativos e os mecanismos de segurança 
que lhes estão associados; 

▪ Adotar práticas seguras de instalação, atualização, configuração e 
utilização de ferramentas digitais; 

▪ Conhecer comportamentos que visam a proteção da privacidade e adotar 
comportamentos seguros na utilização de ferramentas digitais; 

▪ Adotar práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e na 
navegação na Internet; 

▪ Respeitar as normas dos direitos de autor associados à utilização da 
imagem, do som e do vídeo. 

No âmbito dos domínios de Investigação, 
Comunicação e Criação, o professor promove a 
exploração de diferentes sistemas operativos, 
pelos alunos. O professor promove a criação de 
contextos que possibilitem a exploração, pelos 
alunos, de um sistema operativo, alertando para 
a necessidade de se configurarem os 
mecanismos de segurança. 
 
O professor poderá propor aos alunos a 
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. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 
Respeitador da diferença/ 

do outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 
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Domínio Aprendizagens Essenciais 
Ações estratégicas de ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 
Descritores do perfil 

dos alunos 

INVESTIGAR E 
PESQUISAR 

▪ Elaborar um plano de investigação e pesquisa online, recorrendo a uma 
diversidade de ferramentas digitais, que parta de um tema de natureza 
curricular ou de um problema real e significativo, identificando questões 
orientadoras, critérios, atividades e procedimentos para a recolha, 
seleção e análise de informações e dados pertinentes, incluindo os 
recursos necessários e o cronograma de atividades; 

▪ Usar estratégias de investigação online para efetuar pesquisas que 
garantam a obtenção de dados e informação de qualidade; 

▪ Identificar ferramentas de investigação online adequadas aos objetivos 
da pesquisa planificada; 

▪ Aplicar um conjunto de critérios previamente definido para verificar a 
qualidade e credibilidade dos dados e/ou informação disponíveis ou 
gerados online; 

▪ Adotar comportamentos seguros na navegação na Internet; 

▪ Utilizar, online ou offline, de forma criteriosa, eficiente e com alguma 
autonomia, uma diversidade de serviços, ambientes e ferramentas 
digitais em rede para organizar, gerir, categorizar e recuperar dados e 
informação. 

O professor propõe o desenvolvimento pelos 
alunos, de planos de investigação e pesquisa 
online em trabalho articulado com outras áreas 
curriculares. Na conceptualização da investigação 
podem ser construídos documentos, guiões, 
diagramas e apresentações. 
 
As pesquisas a serem realizadas pelos alunos, no 
âmbito de atividades e projetos, em diferentes 
motores de busca, deverão evoluir naturalmente 
de modo a contemplar o uso das funcionalidades 
de pesquisa avançadas e/ou em bases de dados 
online que permitam gerar os resultados 
pretendidos. 
 
No decorrer dos trabalhos de pesquisa, deve ser 
verificada a qualidade da informação recolhida e 
averiguada, criticamente, a qualidade de cada 
uma das entradas utilizadas, cruzando 
informação de diferentes fontes, que devem ser 
identificadas de forma rigorosa, em bibliografias 
a construir, por exemplo, com recurso a 
ferramentas simples. 
 
Sugere-se que no processo de recolha de 
informação os alunos Identifiquem 
categorias/subcategorias para organizar a 
informação recolhida, utilizando serviços que 
permitem a gestão de favoritos/marcadores, 
offline ou online, e explorando e analisando as 
potencialidades e os constrangimentos inerentes 
à utilização de etiquetas para descobrir novas 
fontes de informação. 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Comunicador / 

Desenvolvimento da 
linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 
 

Autoavaliador (transversal 
às 

áreas) 
 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
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Domínio Aprendizagens Essenciais 
Ações estratégicas de ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 
Descritores do perfil 

dos alunos 

COMUNICAR E 
COLABORAR 

▪ Identificar e distinguir as potencialidades e os constrangimentos de uma 
diversidade de estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração 
síncrona e assíncrona, utilizando as mais adequadas e sob supervisão, 
sempre que necessário (atendendo, por exemplo, ao requisito de idade), 
para a concretização dos objetivos previamente estipulados; 

▪ Utilizar plataformas digitais adequadas ao contexto a que se destinam, 
de forma segura e responsável, para armazenar e partilhar informação; 

▪ Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, em pares ou em 
grupo, utilizando os meios digitais de comunicação e colaboração. 

O professor supervisiona a 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.  
 
O professor sugere atividades em que os alunos 
usam o 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. 

 

CRIAR E INOVAR 

▪ Conhecer uma diversidade de estratégias e ferramentas para apoiar a 
criatividade e a inovação, utilizando critérios de análise; 

▪ Identificar problemas e/ou situações resolúveis com a criação de objetos 
imprimíveis em 3D; 

▪ Identificar os riscos do uso inapropriado de imagens, de sons e de vídeos;  

▪ Gerar e registar ideias, representar pensamentos e desenvolver planos 
de trabalho, identificando e utilizando tecnologias digitais adequadas; 

▪ Decompor um objeto/modelo nos seus elementos constituintes;  

▪ Produzir e modificar, de acordo com normas e diretrizes conhecidas, 
artefactos digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos e 
conhecimentos para públicos e propósitos específicos;  

▪ Desenhar objetos/modelos, utilizando técnicas e materiais adequados, 
tendo em vista a solução mais adequada à necessidade/problema; 

Os alunos devem mobilizar o conhecimento de 
uma diversidade de ferramentas digitais (mapas 
conceptuais, murais digitais, blocos de notas, 
processador de texto, diagramas, smartart, 
brainstorming online, entre outros) através da 
realização de projetos locais, nacionais e/ou 
internacionais, em articulação trans ou 
interdisciplinar. 
 
Sugere-se que o professor de TIC articule com o 
professor de Português, enfatizando-se 
processos criativos através da produção de um 
book-trailer para uma das obras. Em alternativa, 
poderá o professor estabelecer articulação com 
outras disciplinas, através da criação, pelos 
alunos, de um book-trailer de um livro que seja 
estudado neste ano de escolaridade. 
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Domínio Aprendizagens Essenciais 
Ações estratégicas de ensino orientadas para o 

perfil dos alunos 
Descritores do perfil 

dos alunos 

CRIAR E INOVAR 

▪ Aplicar as normas dos direitos de autor associados à utilização da 
imagem, do som e do vídeo; 

▪ Produzir narrativas digitais em suporte vídeo, utilizando as técnicas 
adequadas de captação de imagem, som e vídeo e as funcionalidades 
elementares de aplicações de edição de imagem, som e vídeo; 

▪ Integrar conteúdos provenientes de diferentes tipos de suportes. 

O professor poderá propor, igualmente, a 
produção de recursos multimédia educativos 
(com utilização de imagens, sons e vídeo), para 
integrar no Centro de Recursos da 
Escola/Agrupamento ou como atividades de 
projetos locais, nacionais e/ou internacionais.  
 
O professor propõe a utilização das 
funcionalidades elementares de uma aplicação 
3D para a conceptualização de protótipos de 
objetos/modelos para solucionar problemas reais 
ou simulados. 

 

 
 
 
 

Data: _____ / _____ / _______ 
 

_____________________________________________ 
(…………………………………………….) 

 


