INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO

SERVIÇO ESCOLAR

DEPARTAMENTO CURRICULAR Matemáticas e Ciências Experimentais
PLANO CURRICULAR DA DISCIPLINA/ MÓDULO TIC - 7º ANO
Ano Letivo 2018-2019

Aulas Previstas
(* )

TEMAS/ CONTEÚDOS

Criar e Inovar
 Produção de conteúdos multimédia
 Produção de artefactos digitais
criativos.

Nº de testes
1

Criar e Inovar
- Produção e Edição de documentos
- Produção e edição de apresentações multimédia

Comunicar e Colaborar
 Identificar diferentes ferramentas de
comunicação, sabendo selecionar a(s)
adequada(s) ao tipo de comunicação
pretendida;
 Participar em ambientes colaborativos
na rede como estratégia de
aprendizagem individual e como
contributo para a aprendizagem dos
outros, através da partilha de
informação e conhecimento, usando
plataformas de apoio ao ensino e
aprendizagem;

1º PERÍODO
Nº de aulas
14

Pesquisar
- Explorar diferentes formas de informação disponível na Internet
- Navegar de forma segura na Internet
- Pesquisar informação na Internet
- Analisar a informação disponível de forma crítica
- Respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual

Segurança, responsabilidade e respeito em
ambientes digitais
 Compreender a evolução das
tecnologias de informação e
comunicação (TIC) e o seu papel no
mundo contemporâneo
 Utilizar adequadamente o computador
e/ou dispositivos eletrónicos similares
que processem dados
 Explorar diferentes tipos de software

2º PERÍODO
Nº de aulas
12
Nº de testes
1

3º PERÍODO
Nº de aulas
6
Nº de testes
1

(*)Não estão contabilizadas as faltas não imputáveis ao
professor: Eventos do IMPE, Visitas de estudo, etc.
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Nº total de aulas:32
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A planificação do Domínio de Autonomia Curricular (DAC)
será feita com base nos temas organizadores / Domínios
estruturantes/ Conteúdos de aprendizagens abordados e nas
aprendizagens essenciais focadas. De acordo com o Projeto
de autonomia e flexibilidade curricular, a listagem de
aprendizagens essenciais, organizadas em domínios, não
indica nem sugere uma sequencialidade temporal obrigatória
na sua abordagem didática.
O tema organizador Criar e Inovar será trabalhado ao longo
de todo o ano letivo no desenvolvimento de projetos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Instrumentos de Avaliação
Domínio Cognitivo

Disciplinas

Testes

Trabalhos

Oralidad
e

75%

20%

------

TIC

IPE, 20 de Setembro de 2018

A equipa disciplinar de Informática

O Coordenador do Departamento Curricular

_________________________________
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Domínio
Atitudinal
5%

