
 

 

 

Planificação Anual da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação - 5ºAno 
(a disciplina é lecionada a cada turma apenas em um semestre) 

 

 

1ºSemestre 
(5ªD) 

Início das atividades letivas – 17 de setembro de 2020 Final das atividades letivas – 29 de janeiro de 2021 

2ºSemestre 
(5ºA, B e C) 

Início das atividades letivas – 1 de fevereiro de 2021 Final das atividades letivas – 30 de junho de 2021 

 

Período Letivo Conteúdos  

1 Semestre 

Domínios transversais: * 
Segurança, Responsabilidade e Respeito em ambientes digitais 

 As Tecnologias de Informação e Comunicação  

 Segurança  

 Direitos de autor 
 

Investigar e Pesquisar 

 Pesquisa e análise de informação  

 Organização e gestão da informação  
 

Colaborar e Comunicar 

 Ferramentas de comunicação e colaboração  

 Apresentação e partilha  
- Documentos de texto  
- Apresentações eletrónicas  
- Aplicações  
- Outros projetos  

_____________________________________________________________________ 
Domínio: Criar e Inovar 

 Processador de texto  
- Gerir documentos  
- Utilizar conteúdos obtidos em pesquisas  
- Localizar e substituir informação  
- Formatar documentos  
- Inserir objetos (imagens, tabelas, etc.)  
- Manusear objetos  
- Personalizar esquema de página  
- Personalizar cabeçalhos e rodapés  

 Apresentações Multimédia  
- Gerir apresentações  
- Inserir e editar diapositivos  
- Aplicar e personalizar temas  
- Inserir objetos na apresentação (imagens, tabelas, diagramas, etc.)  
- Manusear objetos  
- Transições entre diapositivos  
- Animar objetos  
-Utilizar modo de apresentação  
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Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, 19 de novembro de 2020 
 

 

A professora que leciona a disciplina de TIC, Ana Cláudia Nogueira 

 

Domínios a avaliar 
Domínio Cognitivo 

Domínio Afetivo e Social 

Fichas de avaliação /Trabalhos 
práticos 

Participação Comportamento 
Responsabilidade 

e autonomia 
Pontualidade e 

assiduidade 

Critérios de Avaliação 70% 5% 10% 5% 10% 

Esta planificação é meramente indicativa (14 aulas 50 min), sendo que o número de aulas previstas não deve ser 

levado "à risca", uma vez que o objetivo desta planificação não é percorrer os diversos conteúdos de uma forma 

linear. Estes tempos poderão depender das atividades e projetos desenvolvidos ao longo do ano. 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

Investigar e Pesquisar 

Colaborar e Comunicar 

* Os conteúdos dos domínios “Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais”, “Investigar e 

Pesquisar”, “Comunicar e colaborar”, não deverão ser abordados de forma isolada. Sempre que possível, serão 

integrados em atividades e projetos desenvolvidos no âmbito dos conteúdos trabalhados no domínio “Criar e 

Inovar”. 

 
Número de aulas previstas:  31 aulas 


