A CURRICULA
AR: TECNOLOGIAAS DE INFORMAÇÇÃO E COMUNICCAÇÃO
ÁREA

8ºº Ano

GUIÃO ORIENTADOR
O
R DO TRABALH
HO A DESENVOLVER AO LO
ONGO DO ANO
O LETIVO
Ao lo
ongo deste an
no letivo o alu
uno deve:
‐ 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;
mentos da comunidade esccolar em conttexto de aula e fora dela;
‐ Resspeitar os elem
‐ 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 8º ano de eescolaridade e o programa em vigor, aboordaremos oss seguintes tem
mas:
Nº DE
PEERÍODOS
D
DOMÍNIO
SUBDO
OMÍNIO/CONT
TEÚDOS TEMÁTICOS
TEMPOSS
1. Conhecimento e utilizzação adequaada e segura
a de diferenttes tipos de
ordo com as situações de comunicação
ferramentas de comuniicação, de aco
e as regrass de conduta e de funcionamento de cad
da ambiente ddigital.
 Caraterísticas dos tipoos de ferrame
entas e ambientes de combbinação.
 Selecion
nar as ferrameentas adequad
das ao tipo de
e comunicaçãoo pretendida.
 Caraterísticas das ferrramentas de comunicação numa perspeectiva de web
social.
 Estruturra de um endeereço de e‐maail.
 Identificcação de proggramas e servviços de e‐mail para acederr e gerir uma
conta de
e correio electtrónico.
 Criação de uma contaa de webmail.
c
de e‐ma
ail.
 Principais tarefas a reealizar numa conta
 Principais regras de n etiqueta.
e correio electtrónico.
 Riscos e cuidados a teer aquando daa utilização de
mento a adotaar em caso de
e spam ou phishing.
 Procedim
 Acesso ao
a serviço de w
webmail.
 Criação de um grupo de contactos..
mensagem.
 Composição de uma m
 Utilizaçã
ão dos campo s “Para”, “CC”” e “Bcc”.
omunicação
 Anexar ficheiros.
f
Co
Ao
A longo
 Inserção
o de objectos.
e
do
d ano
12
Co
olaboração
 Envio de
e mensagens.
letivo
 Encerram
mento em seggurança da co
onta de e‐mail.
CC8
 Conceito
o de fórum dee discussão.
 Caraterísticas gerais ddos fóruns de discussão.
 Registo num fórum.
 Principais regras de n etiqueta.
m fórum.
 Funcionalidades de um
d conversaçãão em direto.
 Diferençça entre menssageiro instantâneo e sala de
 Principais programas de mensageirros instantâne
eos.
o de videoconnferência.
 Conceito
 Funcionalidades de um
ência.
ma sessão de videoconferê
u mensageiro instantâneoo.
 Riscos e cuidados a teer ao utilizar um
m mensageiro
o instantâneo.
 Funcionalidades de um
 Criação de uma lista dde contactos.
o de sala de coonversação em direto.
 Conceito
 Estruturra geral de um
ma sala de conversação em direto.
 Aspetos negativos, risscos, cuidadoss a ter e regra
as da utilizaçãão de salas de
ação em diretto.
conversa
 Funcionalidades de um
onversação em
m direto.
ma sala de co
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Ao
A longo
do
d ano
letivo

nformação
In
I8

1º
1 e 2º ‐
1ºS
ou
2º
2 e 3º ‐
2ºS

(i) Dados e
eestatísticas
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2. Uso da lííngua e adeqquação linguística aos co
ontextos de comunicação
através da
a internet.
 Diferençça entre linguaagem formal e informal.
 Caraterísticas dos difeerentes níveiss de linguagem
m.
 Caraterísticas de aalguns tipos de e‐mail (de apressentação de
agradecimento e de ppedido de info
ormações).
nico referenttes aos difeerentes tipos
 Mensagens de corrreio electrón
estudados.
nstantâneos, das salas de conversação
 Caraterísticas dos m ensageiros in
online e dos fóruns quuanto ao tipo de linguagem
m utilizado.
e, que envolva
am situações dde linguagem
 Ambienttes de comunnicação online
formal e informal e dee diferentes níveis
n
de linguagem.
3. Comunicaçção e colaborração em rede
e.
 Conceito
o de ferramenntas web 2.0.
 Conceito
o de plataform
mas de aprend
dizagem.
 Acesso à plataforma dde ensino e ap
prendizagem.
 Caraterização da plataaforma de ensino e aprend
dizagem.
e plataforma de ensino e
 Principais regras de netiqueta na utilização de
aprendizzagem.
 Registo na plataformaa de ensino e aprendizagem
m da escola.
endizagem da escola.
 Funcionalidades da pllataforma de ensino e apre
 Caraterização das reddes sociais.
u rede social.
 Riscos e cuidados a teer ao utilizar uma
 Registoss numa conta de uma rede social.
 Definiçõ
ões de privaciddade numa re
ede social.
 Gestão de
d uma lista dde amigos.
 Eliminaçção de uma coonta numa red
de social.
 Funcionalidades princcipais de um grupo
g
numa re
ede social.
d um grupo nnuma rede so
ocial.
 Gestão de
 Conhecimento das fu ncionalidadess principais de
e uma página de uma rede
social.
d uma páginaa numa rede social.
 Gestão de
1. Pesquisa de
d informaçãoo.
 Conceito
o de motor dee pesquisa.
 Alguns dos
d maiores m
motores de pesquisa da atualidade.
 História da evolução ddos motores de
d pesquisa.
motor de pesqu
uisa.
 Funcionamento do m
d pesquisa.
 Funçõess avançadas dee um motor de
 Filtros para melhorar os resultadoss de pesquisa.
 Procura por tipo de fi cheiros.
2. Análise da informação.
o de uma pessquisa, selecçãão e tratamen
nto de inform
mação de uma
 Conceito
forma efficaz.
 Metodologia Big6.
mmons.
 Licençass de utilizaçãoo Creative Com
3. Gestão da informação.
namento de ddados na interrnet.
 Armazen
 Segurança na criação de palavras passe.
p
 Vírus infformáticos.
 Conceito
o de phishing..
1. Produção e edição de foolhas de cálcu
ulo.
os gerais sobrre folhas de cáálculo.
 Conceito
 Ambientte de trabalhoo de uma folha de cálculo.
 Propried
dades de um l ivro.
 Temas.
o de dados.
 Inserção
 Formata
ação de célulaas.
 Ordenaçção.
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2º
2 ‐ 1º S
ou
3º
3 ‐ 2º S

Prrodução P8

 Transferrência (copiar,, cortar e colaar).
 Formata
ação condicionnal.
 Manipullação de colunnas e linhas.
 Funçõess básicas e fór mulas simpless, utilizando os
o operadoress aritméticos.
 Manipullação de funçõões e fórmulaas.
 Manipullação de imaggens.
 Organiza
ação e configuuração de folh
has.
 Integraçção de tabelass e de gráficoss no Word e no PowerPointt.
 Gravação em diferenttes formatos e localizações.
1. Exploração
o de ambientees computacio
onais (Scratch
h)
 Noção de
d linguagem dde programaçção.
 Conceito
o de algoritmoo.
 Estruturra e caraterístiicas de um alggoritmo.
 Fases de
e elaboração dde um programa de computador.
 O ambie
ente de prograamação Scratcch.
 Objetos do Scratch e suas carateríssticas: sprite e palco.
e de comando s do Scratch.
 A palete
 Noção e importância de variável e lista.

8

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%
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