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DOMÍNIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS/RECURSOS AVALIAÇÃO CALENDARIZAÇÃO/ TEMPO 

 Computação 
sem 
computadores 
 

 Trabalho de 
projeto 

 

 Algoritmia 
(passos para a 
resolução de 
um problema) 

 

 Programação 
simples 

 
 

 
 Sensibilizar e tomar consciência das questões 

de segurança na utilização dos computadores e 

Internet. 

 Compreender os fundamentos e os princípios 

do pensamento computacional sem a 

obrigatoriedade da utilização de equipamentos 

tecnológicos (computação sem computadores); 

 Implementar cenários de aprendizagem 

recorrendo às metodologias de trabalho de 

projeto e resolução de problemas;  

 Articular uma linguagem de programação 

simples. 
 

Participar em actividades e projetos 

Computador 

Internet 

Videoprojetor 

Software específico 

 

70% 

Projetos/Trabalhos 

 

20% 

Questões de aula/ 

Participação oral 1º / 2º e 3º períodos 

ATITUDES E 
VALORES 

Realização de actividades de forma autónoma, 
responsável e criativa 

 

10% 
Grelhas de observação/ 

verificação Cooperação com outros em tarefas e projectos comuns 

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

 


