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DOMÍNIOS SUBDOMINIOS/CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS RECURSOS 

AVALIAÇÃO 
CALENDARIZAÇÃO/ 

TEMPO PESOS 
INSTRUMENTO

S 

Folha de 

cálculo 

 

Excel 

 

 Conceitos básicos 

 Edição e formatação de 
tabelas, gráficos e outros 
objetos 

 Funções simples (soma, 
média, máximo, mínimo,…) 

 Fórmulas 

 Produção e edição de 
folhas de cálculo 
 

 Utilizar, de forma simples, as 
funcionalidades de uma folha de 
cálculo, produzindo, com base 
num projecto negociado e 
estabelecido 
 

 Utilizar fórmulas com cálculos 
aritméticos simples e funções 
para processamento de dados 

 

-Realizar um breve enquadramento teórico de 

cada tema e proceder à demonstração do 

funcionamento global do software;  

-Exemplificar com a ajuda do computador;  

-Privilegiar as aulas práticas para que os alunos 

utilizem o computador;  

-Estimular o trabalho de grupo;  

-Propor aos alunos atividades de carácter 

experimental e de pesquisa;  

-Propor aos alunos a realização de trabalhos 

práticos (que possam eventualmente ser postos 

ao serviço da comunidade), nos quais tenham 

de aplicar os conhecimentos adquiridos;  

-Apresentar aos alunos situações novas em que 

tenham de aplicar os conhecimentos adquiridos; 

 Incitar os alunos a procurar, a manusear e a 

utilizar software equivalente ao utilizado nas 

aulas.  

Computador 
 

Internet 
 

Software 
específico 

 
Videoprojetor 

 
 

Testes 
 
 

Projetos/Trabalhos 
individuais ou de grupo 

 

70% 
 
 
 
 

Questões de aula 
 

Fichas de trabalho  
 

Participação oral 
 

20% 
 

2º semestre ͌ 32 aulas* 

Publicações 
 Publisher 

 

 Conceitos básicos 

 Criação de folhetos, 
panfletos, etc 

 Utilização de diversos tipos 
de publicações 

 Elaboração de publicações 
variadas 

Tratamento de 
imagem 

Photoshop 

 

 Conceitos básicos 

 Tratamento de imagens 

 Produção de imagens 
 Iniciação ao tratamento da 

fotografia digital 

ATITUDES E 
VALORES 

 

Realização de actividades de forma 
autónoma, responsável e criativa 

Demonstra autonomia  

10% 
Grelhas de observação/ 

verificação 

Auto avalia-se 

Revela criatividade 

É assíduo e pontual 

Cooperação com outros em tarefas e 
projectos comuns 

Coopera com os colegas 

Cumpre regras e prazos 

Relacionar harmoniosamente o corpo 
com o espaço, numa perspectiva 
pessoal e interpessoal, promotora da 
saúde e da qualidade de vida 

Sabe estar 

* o nº de aulas pode variar conforme a turma/dia da semana devido ao calendário escolar e feriados. 
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Perfil do aluno no final do ciclo do Ensino Básico: 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural científico e tecnológico para se expressar; 

 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagens adequadas a objectivos visados; 

 Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 

 Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

 Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa, aplicando métodos de trabalho, organizando as suas atividades de aprendizagem; 

 Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns; 

 Discutir e defender, de forma fundamentada e argumentada, ideias, dando espaços de intervenção aos outros;  

 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas, expressando dúvidas e dificuldades, demonstrando persistência, esforço, iniciativa e criatividade. 

 


