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 Segurança, 

Responsabilidade 

e respeito em 

ambientes 

digitais  

 
 Investigar e 

Pesquisar 

 

 Comunicar e 

Colaborar 

 

 Criar e Inovar 
 

O aluno adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de 

tecnologias, ambientes e serviços digitais: 
 Uso de plataforma colaborativa; 

 A evolução da informática e sua segurança/insegurança digital;  

 Direitos de autor, noção de plágio;  

 O computador e/ou de dispositivos eletrónicos 

O aluno planifica estratégias de investigação e de pesquisa a 

realizar online, sendo capaz de:  

 Pesquisar, organizar e gerir informação; 

 Fazer atividades de trabalho articulado com conteúdos de outras áreas 

disciplinares e/ou transversais;  

 Pensar em soluções para problemas, discutir ideias, formular questões 

e planear as fases de investigação e pesquisa; 

 Utilizar instrumentos que apoiem a recolha, gestão e organização de 

informação 

O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e 

colaboração, sendo capaz de: 
 Explorar as ferramentas de comunicação; 

 Usar espaços/momentos de discussão sobre os temas pesquisados; 

 Utilizar ferramentas de partilha de informação. 

O aluno explora ideias e desenvolve o pensamento computacional e 

produzir artefactos digitais criativos, recorrendo a estratégias e 

ferramentas digitais de apoio à criatividade, sendo capaz de: 

 Reconhecer as potencialidades de aplicações digitais; 

 Criar diferentes tipos de artefactos digitais, por exemplo: narrativas 

digitais, animações, jogos, entre outros; 

 Utilização de ferramentas digitais de criação de histórias digitais/ jogos 

por programação por blocos. 

 
 Avaliação escrita (preparação, execução, apresentação e correção). 
 Outras atividades (PAA, PTT, outros projetos de escola, disciplina de 

Desenvolvimento e Cidadania) 
Planificação sujeita a ajustes de conteúdos de consolidação devido aos 
constrangimentos do Covid-19 

 

Nota: Estes domínios não devem ser vistos como estanques, mas antes como áreas de 

trabalho que se cruzam e que em conjunto concorrem para o desenvolvimento das 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2017). 

Em particular, o domínio Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 

assenta no pressuposto de que as questões de ética e segurança devem estar 

continuamente presentes e devem ser trabalhadas de forma sistemática e explícita ao longo 

de todas as aprendizagens essenciais que os alunos realizam. Espera-se, desta forma, 

promover a capacidade de os alunos participarem de forma mais esclarecida e adequada 

em diversos contextos, desenvolvendo uma conduta crítica, refletida e responsável no uso 

de tecnologias, ambientes e serviços digitais, respeitando as normas de utilização das TIC, dos 

direitos de autor e de propriedade intelectual dos recursos e conteúdos que mobilizam nos 

seus trabalhos. Ainda, no quadro desta perspetiva transversal, espera-se reforçar uma 

preocupação na salvaguarda de publicação e/ou divulgação de dados pessoais ou de 

outros, apelando sistematicamente ao desenvolvimento do sentido comunitário e de 

cidadania interventiva e um comportamento adequado na utilização das redes sociais. 
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