
 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES E TECNOLOGIAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 8.º ANO 

 
 
SEMESTRAL -------------------------------------------- 32 tempos 
 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais* 

Direitos de autor………………………………………………..………………...1 tempos 

 Respeitar normas na utilização de imagem, som e vídeo; 

 Identificar riscos do uso inapropriado de imagens, sons e vídeos. 

Critérios de validação da informação ……………………………………1 tempos 

 Navegação na internet; 

 Análise da veracidade de textos e mensagens. 

Acessibilidades ……………………………………………………………….……1 tempos 

 Proteção da privacidade; 

 Utilização de ferramentas digitais; 

 Navegação na internet; 

 Análise da veracidade de textos e mensagens. 

 

Investigar e Pesquisar* 

Pesquisa e análise de informação………………………………………… 2 tempos 

 Utilização do navegador web; 

 Pesquisa de informação; 

 Modelos de pesquisa; 

 Estratégias de investigação, pesquisa e análise de informação. 

Organização e gestão da informação………………………………………1 tempo 

 Organização de marcadores; 

 Gestão de pastas e ficheiros. 

 

Colaborar e Comunicar* 

Ferramentas de comunicação e colaboração………………………….1 tempo 

 Comunicação síncrona; 

 Comunicação assíncrona; 

 Colaboração em ambientes fechados. 

Apresentação e partilha……………………………………………..…………6 tempos 

 Imagens; 

 Vídeos e som; 

 Modelos tridimensionais; 

 Apresentações eletrónicas. 

 

Criar e Inovar 

Correio Eletrónico ……………………………………………….……………….2 tempos 

 Criar uma conta de correio eletrónico; 

 Gerir conta de correio eletrónico; 

 Conhecer serviços associados a uma conta de correio eletrônico; 

 

 

 

Blogues……………………….………………………………………..………………7 tempos 

 Criar blogue; 

 Gerir blogue; 

 Criar conteúdos num blogue; 

 Partilhar e divulgar blogue; 

 

Produtividade Online………………………………………………………..….3 tempos 

 Conhecer serviços de produtividade online; 

 Gerir armazenamento de dados na Internet; 

 Criar documentos online; 

 Gerir e partilhar documentos na Internet; 

 

Sítios Web………………………………………………………………………..…..7 tempos 

 Planificar e estruturar um sítio Web; 

 Criar um sítio na Internet; 

 Criar conteúdos num sítio web; 

 Publicar e gerir um sítio web. 

 

Nota: *Os conteúdos dos domínios “Segurança, responsabilidade e 

respeito em ambientes digitais”, “Investigar e Pesquisar”, “Comunicar e 

colaborar”, podem não ser abordados de forma isolada. Sempre que 

possível, devem ser integrados em atividades e projetos desenvolvidos 

no âmbito dos conteúdos trabalhados no domínio “Criar e inovar”. 

 
 

 
 
 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 22´23 
GESTÃO CURRICULAR 


