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Ano Lectivo 2016/2017 
Planificação Anual 

Disciplina: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) – Ano: 7º 

 
Avaliação: Quatro trabalhos Práticos + observação directa da evolução dos alunos + participação e empenho nas 

actividades. 

 

UNIDADEDIDÁCTICA CONTEÚDOS 
Duração 

7º A, B, C, D, E 

Informação. 
 

1. A Informação, o Conhecimento 
e o Mundo das Tecnologias 

2. Utilização do Computador e/ou 
de dispositivos electrónicos si-
milares em segurança. 

3. Pesquisa de informação na In-
ternet.  

4. Análise da informação na In-
ternet. 

 

 Tecnologias de informação e comunicação.  

 As tecnologias na sociedade. 

 A sociedade contemporânea e a web social. 

 Aplicações das tecnologias a contextos de cidadania 
digital. 

 Estrutura e componentes de um sistema informático. 

 Classificação do software quanto à propriedade 
intelectual. 

 Medidas básicas de protecção do computador. 

 Regras de ergonomia no uso do computador. 

 Estrutura de um endereço URL. 

 Segurança na navegação. 

 Critérios de credibilidade das fontes de informação. 

 Direitos de autor e propriedade intelectual. 

 Regras de licenciamento. 

4 semanas 

Comunicação e Colaboração. 
 

1. Conhecimento e Utilização ade-
quada e segura de diferentes ti-
pos de ferramentas de comuni-
cação, de acordo com as situa-
ções de comunicação e as regras 
de conduta e de funcionamento 
de cada ambiente digital. 

2. Uso da língua e adequação lin-
guística aos contextos de comu-
nicação através da Internet. 

3. Comunicação e Colaboração em 
Rede.  

 Diferentes ferramentas e ambientes de comunicação na 
internet. 

 Correio electrónico. 

 Fóruns. 

 Mensageiros instantâneos. 

 Salas de conversação em directo. 

 Estratégias linguísticas associadas aos contextos de 
comunicação online. 

 Plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem. 

 Redes sociais. 

1 semana 

Produção e Edição de Documentos.  

 Ambiente de trabalho. 

 Friso. 

 Separadores. 

 Cuidados a ter na construção de um documento.  

9 semanas 

Produção e Edição de Apresen-
tações Multimédia 

 Ambiente de trabalho. 

 Friso. 

 Separadores. 

 Normas para a construção de uma apresentação. 

3 semanas 

Total: 17 semanas 
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