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Ano Letivo 2021 – 2022
Grupo de Informática (550)

PLANIFICAÇÃO ANUAL
Tecnologias de Informação e Comunicação – 8º ano
Período

Metas/Objetivos

Temas/Conteúdos

 Identificar
diferentes
ferramentas de comunicação,
sabendo
selecionar
a(s)
adequada(s)
ao
tipo
de
comunicação pretendida.

 Características das ferramentas de comunicação numa
perspetiva de web social.
 Estrutura de um endereço de e-mail.
 Principais regras de netiqueta.
 Procedimentos a adotar em caso de deteção de spam ou
phishing.
 Utilização dos campos «Para», «Cc» e «Bcc».
 Conceito de fórum de discussão.
 Principais programas de mensagens instantâneos.
 Conceito e funcionalidades da videoconferência.
 Riscos e cuidados a ter ao utilizar um mensageiro
instantâneo.
 Aspetos negativos, riscos, cuidados a ter regras de
utilização de salas de conversação em direto.
 Conceito de plataformas de aprendizagens.
 Caracterização das redes sociais.
 Riscos e cuidados a ter ao utilizar uma rede social.

 Conhecer e utilizar o correio
eletrónico em situações reais de
realização de trabalhos práticos.

1.º

 Conhecer e utilizar mensageiros
instantâneos
e
sala
de
conversação em direto (chats) de
forma segura e adequada.
 Comunicação e colaboração em
rede.

 Utilizar as funcionalidades de
uma folha de cálculo







Avaliação

Aulas
Previstas

Ficha de Trabalho
pratica;
Trabalhos de grupo;
Questões-Aula;
Ficha de Avaliação

8

Grelha de avaliação de
trabalhos;
Grelha de observações
de atividades.

Conceitos gerais sobre folhas de cálculo.
Ambiente de trabalho de uma folha de cálculo.
Inserção e formatação de dados/células.
Ordenação.
Formatação condicional.
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 Utilização de fórmulas simples, utilizando os operadores
aritméticos.
 Funções básicas.
 Configuração de folhas

2º

 Criar um produto original de
forma colaborativa e com uma
temática definida, com recurso a
ferramentas
e
ambientes
computacionais apropriados à
idade e ao estádio de
desenvolvimento cognitivo dos
alunos, centrado na descrição e
resolução de problemas e na
organização lógica das ideias.

Ficha de Trabalho






Noção de linguagem de programação.
Conceito de algoritmo.
Fases de elaboração de um programa de computador.
O ambiente de programação Sapo Scratch.
Objetos do sapo Scratch e as suas características: sprite e
palco.
 A palete de comandos do Sapo Scratch.

praticas;
Trabalhos de grupo;
Questões-Aula;
Grelha de avaliação de
trabalhos;

10

Grelha de observações
de atividades.
Ficha de Trabalho
praticas;
Trabalhos de grupo:

3º

 Criar um vídeo original, com base
num projeto negociado e
estabelecido na turma, utilizando
as funcionalidades elementares
de uma ferramenta de edição e
de produção de vídeos.







Conceito de imagem vetorial ou imagem estática.
Formatos de ficheiros para armazenar imagens.
Conceitos básicos sobre vídeos.
Edição de imagens com o GIMP.
Edição de vídeo com o Windows Live Movie Maker.

Grelha de avaliação de
trabalhos;
Grelha de observações
de atividades.

10
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