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AGRUPAMENTO de ESCOLAS Nº1 de SANTIAGO do CACÉM 3º CICLO 
 Ano Letivo 2013/2014  TIC – 7º ANO 

|PLANIFICAÇÃO ANUAL| 
Documento(s) Orientador(es): Metas curriculares TIC 7º e 8º ano 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

Informação 

 

 
 

 

 
 A informação, o conhecimen-

to e o mundo das tecnologias 

 

1. Compreender a evolução das tecnologias de infor-
mação e comunicação (TIC) e o seu papel no mun-
do contemporâneo 

2 tempos 
45’ 

semanais 
semestral 

 

De acordo com os 
critérios de avaliação 

 

 Utilização do computador 

e/ou de dispositivos eletróni-

cos similares em segurança 
 

1. Utilizar adequadamente o computador e/ou disposi-
tivos eletrónicos similares que processem dados 

2.  Explorar diferentes tipos de software 
3. Gerir a informação num computador e/ou em dis-

positivos eletrónicos similares disponíveis na sala 
de aula. 

 Pesquisa de informação na 

Internet 
 

1. Explorar diferentes formas de informação disponível 
na Internet 

2. Navegar de forma segura na Internet 
3. Pesquisar informação na Internet 

 

 Análise da informação na 

Internet 
 

1. Analisar a informação disponível de forma crítica 
2. Respeitar os direitos de autor 
3. Executar um trabalho de pesquisa e de análise de 

informação obtida na Internet sobre um dado tema 

Produção 

 
 Produção e edição de docu-

mentos 

1. Criar um documento com texto e objetos gráficos, 
resultante de trabalho de pesquisa e de análise de 
informação obtida na Internet sobre um tema 
específico do currículo, utilizando as funcionalida-
des elementares de uma ferramenta de edição e 
produção de documentos, instalada localmente ou 
disponível na Internet 

 Produção e edição de apre-

sentações multimédia 

1. Criar uma apresentação multimédia original sobre 
uma temática decorrente do trabalho produzido no 
subdomínio “Produção e edição de documentos”, 
utilizando as funcionalidades elementares de uma 
ferramenta de edição e de produção de apresenta-
ções multimédia, instalada localmente ou disponível 
na Internet 

 


