A CURRICULA
AR: TECNOLOGIAAS DE INFORMAÇÇÃO E COMUNICCAÇÃO
ÁREA

7ºº Ano

GUIÃO ORIENTADOR
O
R DO TRABALH
HO A DESENVOLVER AO LO
ONGO DO ANO
O LETIVO
ongo deste an
no letivo o alu
uno deve:
Ao lo
‐ Serr responsável,, concentrado
o e participativvo;
‐ Utilizar corretam
mente a Línguaa Portuguesa em contexto de aula e na realização
r
doss trabalhos dee casa/ pesquiisa/ outros;
‐ Resspeitar os elem
mentos da comunidade esccolar em conttexto de aula e fora dela;
‐ Cum
mprir as regraas estabelecid
das;
‐ Escclarecer sempre as suas dúvvidas;
‐ Serr autónomo e cooperante;
‐ Revvelar espírito crítico e espírrito de iniciativa.
a
com o estabelecido
o no Projeto Curricular
C
de A
Agrupamento, as Metas Cu
urriculares, htttp://www.dge.mec.pt prevvistas
De acordo
paraa o 7º ano de eescolaridade e o programa em vigor, aboordaremos oss seguintes tem
mas:

PEERÍODOS

D
DOMÍNIO

SUBDO
OMÍNIO/CONT
TEÚDOS TEMÁ
ÁTICOS

Nº DE
TEMPOSS
LETIVOSS

1. A informa
ação, o conheccimento e o mundo
m
das teccnologias.
 Conce
eito de tecnoloogia de inform
mação e comunicação.
 Noção
o de sociedadee de informaçção.
 Conce
eito de inform ática.
 Distinçção entre daddos e informaçção.
 Unidades de armaz enamento de
e informação (bit, byte e seuus
plos).
múltip
 O acessso às tecnoloogias na socied
dade.
 A socie
edade contem
mporânea e a web social.
 A cidadania digital e os seus dom
mínios de acção.
andes marcos da história do
os computado
ores.
 Os gra

1º P
Ao
A longo
do
d ano
letivo

nformação
In
I7

o do computaador e/ou de
e dispositivos eletrónicos ssimilares em
2. Utilização
segurança
a.
 Compo
onentes de um
m sistema info
ormático.
 Estrutura física de uum sistema informático.
o de software de sistema.
 Noção
 Noção
o de software de aplicação.
 Classifficação de soft
ftware quanto
o à propriedad
de intelectual..
 Medid
das básicas dee proteção do computador.
 Regrass de ergonom
mia no uso do computador.
c
 O siste
ema operativoo Windows 7.
 Conce
eito de compreessão de fiche
eiros ou pastas.
 Forma
atos de ficheirros ou pastas.
 O proggrama 7zip paara comprimirr ficheiros ou pastas.
p

14

d informaçãoo na internet..
3. Pesquisa de
 Noção
o de internet.
 Serviços disponíveiss na internet.
 Estrutura de um en dereço na internet (URL).
b
para a sua utilizaçãão em
 A utilizzação e a conffiguração do browser
segura
ança.
 Breve história da in ternet.
u lista de F avoritos no browser.
 Criar uma
 A informação dispoonível em enciclopédias digitais e outros repositórios.
eito e utilizaçãão de motoress de pesquisa.
 Conce
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4
4.

2º
e
3º

Prrodução P7
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Análise da informação na internet.
ntes de inform
mação.
 Critériios de credibillidade das fon
 Direito
os de autor e a propriedade
e intelectual.
 Noção
o de plágio.
 Conce
eito de referênncia bibliográffica.
 Noção
o de software pirata.
 Regrass de licenciam
mento.
 Executtar um trabalhho de pesquissa e de análise
e de informaçção obtida na
internet sobre um ddado tema.
1. Produção
o e edição de ddocumentos.
 Introd
dução ao proc essador de te
exto Microsoftt Word.
 Cuidad
dos a ter na coonstrução de um documen
nto.
 Carate
erização geral do processad
dor de texto.
 Ambie
ente de traballho.
 Friso.
atação do doccumento.
 Forma
 Localizzação e subst ituição de texxto.
 Manip
pulação de ilusstrações.
 Utiliza
ação de marcaas e listas num
meradas.
 Forma
atação de textto em colunass.
 Manip
pulação de tabbelas.
 Configguração de pááginas.
 Utiliza
ação de folhass de rosto.
 Inserção de cabeça lhos e rodapé
és.
 Inserção de estilos de texto.
 Utiliza
ação do paine l de navegaçãão.
 Criaçã
ão de índice auutomático.
 Utiliza
ação de modeelos de docum
mentos.
 Gravação de docum
mentos.

18

o e edição de aapresentações multimédia.
2. Produção
 Introd
dução ao Micrrosoft PowerP
Point.
 Cuidad
dos a ter na coonstrução de uma apresentação multim
média.
 Carate
erização geral do PowerPoint.
 Propriiedades de um
ma apresentaçção.
 Temass.
 Esquemas de diapoositivos.
 Inserção de diaposiitivos.
 Inserção e formataçção de texto.
 Inserção e formataçção de ilustrações / objecto
os.
 Transfferência de im
magens.
 Alteração da ordem
m dos diaposittivos.
 Botões de acção.
 Hiperligações.
ações de objettos.
 Anima
 Efeitos de transiçãoo entre diapossitivos.
entação.
 Modos de visualizaçção da aprese
 Cabeççalhos e rodappés.
 Gravação em difereentes formato
os.
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TÉRIOS DE AV
VALIAÇÃO
CRIT

DOMÍNIO
O

PA
ARAMETROS

O
CONHECIMENTO
Do
omínio do Saber e
Saber fazer
CO
OMPREENSÃO
APROPRIAÇÃO
A
O DE
CONHECIMENT
C
TOS,
DEESENVOLVIMEENTO
DE
D CAPACIDAD
DES E
METAS
M
A ATIN
NGIR

CAPACIDADE DE
UESTIONAR /
QU
PRO
OBLEMATIZAR /
PRODUZIR
DOMÍNIO DE
D
TÉCNICAS

RESP
PONSABILIDAD
DE

Domínio do SSer

ATITUDES E
VALORES

RESPEITO/
CUM
MPRIMENTO DE
D
REGRAS

AUTONOMIA,
OOPERAÇÃO E
CO
ESP
PÍRITO CRÍTICO
O

INDICADORES
mentos de cap
pítulos anterioores para
Domínioo dos conhecim
prosseguuir ou aprofun
ndar conhecim
mentos.
Aquisiçã o dos conhecimentos dos conteúdos
c
esttudados.
m específica das TIC em gerral e da
Domínioo da linguagem
Informáttica em particcular.
Organizaação do conhe
ecimento de forma a respoonder às
questõess propostas.
Aplicaçã o dos conhecimentos a novvas situações..
Descriçã o/ explicitaçãão do raciocíniio utilizado paara resolver
um probblema.
Ampliaçãão de conhecimentos consultando livross ou
Internet .
nhecimentos.
Autoava liação dos con
Domínioo de técnicas, e programas informáticos.
i
Utilizaçãão correta do computador
c
e seus recursoos.
Assiduid ade/pontualid
dade
Realizaçãão das atividaades da aula e trabalhos de pesquisa
Cumprim
mento de prazzos
Materiall necessário
Organizaação
Persistênncia/perseverrança
Concent ração/Interessse/ empenho
o

PONDERAÇÃ
ÃO

20%

20%

20%

20%

6%

Respeitoo pelos outross
Cumprim
mento de regrras da aula

7%

Participaação solicitadaa
Participaação espontân
nea
Realizaçãão de atividad
des de forma autónoma
a
Hábitos dde trabalho
Cooperaação com os outros
Justificaçção/fundamentação de opiiniões
Espírito dde iniciativa e curiosidade pelo
p saber

7%

setembro de 2014
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