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Informações da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação – 5.º ano 

 

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

SEMESTRAL                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 32 

Domínios/Conteúdos: 

1. Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais:                                                        6 
• Impacto das TIC no dia a dia; 

• Utilização de ferramentas digitais; 

• Navegação na Internet; 

• Ergonomia na utilização do computador e/ou outos dispositivos eletrónicos; 

• Regras de utilização e criação de palavras passe. 

2. Investigar e Pesquisar:                                                                                                                         8 
• Utilização do navegador web; 

• Organização de marcadores; 

• Gestão de pastas e ficheiros; 

• Pesquisa de informação; 

• Modelos de pesquisa; 

• Estratégias de investigação, pesquisa e análise de informação. 

3. Comunicar e Colaborar:                                                                                                                     10 
• Ferramentas de comunicação;  

• Documentos de texto; 

• Apresentações eletrônicas; 

• Aplicações. 

4. Criar e Inovar:                                                                                                                                     8 
• Introdução à programação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Domínios Competências * Percentagem Total 

COMPORTAMENTOS,  
ATITUDES E VALORES  

Responsabilidade ambiental e social (G) 2% 

20% 

Cooperação/Partilha/Trabalho em equipa 
(E) 

3% 

Interesse/Empenho (F) (H) 3% 

Iniciativa/Autonomia (F) (H) 3% 

Respeito pelas regras instituídas (J) 3% 

Decisão (E) 1% 

Organização (E) 1% 

Domínio das novas tecnologias da 
informação e comunicação (I) 

2% 

Espírito crítico e criativo (D) (H) 1% 

Autoavaliação (D) 1% 

CONHECIMENTOS E 
COMPETÊNCIAS / 

CAPACIDADES 

Aquisição e aplicação de conhecimentos 
(F) 

65% 

80% 

Pesquisa, seleção e organização de 

informação (B) 
5% 

Uso correto da Língua Portuguesa para 
comunicar de forma adequada e para 
estruturar pensamento próprio (A)  

5% 

Adoção de estratégias adequadas à 
resolução de problemas (C) 

5% 

 
* NOTA:  De acordo com o “Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 

 
Áreas de competência: 

(A) Linguagens e textos 
(B) Informação e comunicação 
(C) Raciocínio e resolução de problemas 
(D) Pensamento crítico e pensamento criativo 
(E) Relacionamento interpessoal 
(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia 
(G) Bem-estar, saúde e ambiente 
(H) Sensibilidade estética e artística 
(I) Saber científico, técnico e tecnológico 
(J) Consciência e domínio do corpo 

 

 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

 QUADRO; 

 VIDEOPROJETOR; 

 COMPUTADOR; 

 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS; 

 INTERNET; 

 APLICAÇÕES; 

 PEN. 


