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Temas/ Domínios

Cidadania Digital

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e
Atitudes
O aluno adota uma atitude crítica, refletida e
responsável no uso de tecnologias e em ambientes
digitais, sendo capaz de:
Expressar-se enquanto cidadão digital, manifestando
noção de comportamento adequado, enquadrado com o
nível de utilização das tecnologias digitais;

Criativo (A, C, D, J)

Reconhecer procedimentos de segurança básicos em
relação a si e aos outros (por exemplo, o registo de dados
do utilizador);
Ter consciência do impacto das TIC no seu dia-a-dia;

Questionador (A, F, G, I, J)

digital,

situações

reais

e/ou

O aluno planifica uma investigação a realizar online
sendo capaz de:
Formular questões simples que permitam orientar a
recolha de dados ou informações;

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J)

Comunicador / Desenvolvimento da
linguagem e da oralidade (A, B, D, E, H)
Autoavaliador (transversal às áreas)
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)
Responsável/ autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)

Definir

palavras-chave

para

localizar

informação,
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Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)
Indagador/ Investigador
(C, D, F, H, I)
Respeitador da diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

contexto

Ponderações
por Domínio
(%)

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Compreender a necessidade de práticas seguras na
utilização de dispositivos digitais, nomeadamente no
que se refere aos conceitos de privado/público;

Distinguir, em
ficcionadas.

Investigar e Pesquisar

Áreas de Competência - Perfil do Aluno
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utilizando mecanismos e funções simples de pesquisa;
Planificar estratégias de investigação e pesquisa a realizar
online;
Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como
ferramentas de apoio ao processo de investigação e
pesquisa;
Identificar as potencialidades e principais funcionalidades
de ferramentas para apoiar o processo de investigação e
pesquisa online;
Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e
relevantes de acordo com o tema a desenvolver;
Analisar a qualidade da informação recolhida;

Comunicar e
Colaborar

Validar a informação recolhida, com o apoio do professor, a
partir do cruzamento de fontes e ou da natureza das
entidades que a disponibilizam.
O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de
comunicação, sendo capaz de:
Identificar diferentes meios e aplicações (síncronos ou
assíncronos) que permitam a comunicação em suporte
digital, com públicos conhecidos, tendo em conta o
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público-alvo e o objetivo da comunicação;
Comunicar (por texto, áudio, vídeo, etc.), utilizando
ferramentas digitais, para expressar uma ideia ou
opinião, explicar ou argumentar, no contexto das
atividades de aprendizagem de diferentes áreas do
currículo;
Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a
colaboração (síncrona ou assíncrona) em suporte digital
com públicos conhecidos;

Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a
colaboração com públicos conhecidos;
Colaborar com os colegas, utilizando ferramentas digitais,
para criar de forma conjunta um produto digital (um texto,
um vídeo, uma apresentação, entre outros);
Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos,
utilizando meios digitais de comunicação e colaboração;
Interagir e colaborar com os seus pares e com a
comunidade, partilhando trabalhos realizados e utilizando
espaços previamente preparados para o efeito (páginas Web
ou blogues da turma, entre outros).
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O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de
apoio à criatividade, sendo capaz de:
Criar e Inovar

Utilizar as TIC para gerar ideias, planos e processos de
modo a criar soluções para problemas do quotidiano;
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Identificar e compreender a utilização do digital e o seu
potencial na compreensão do mundo que os rodeia;
Compreender a importância da produção de artefactos
digitais;
Utilizar e transformar informação digital, sendo capaz de
criar novos artefactos;
Identificar e resolver problemas matemáticos simples, com
apoio em ferramentas digitais.
Instrumentos de avaliação e processos de recolha da informação: grelhas de registo de observação direta; fichas de trabalho; conversas em chats,
participação em fóruns; trabalhos de pesquisa; trabalhos de grupo/pares; apresentações orais; fichas de auto e heteroavaliação e outros.

Áreas de competências do Perfil do aluno (ACPA): A - Linguagens e textos B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H
- Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo.
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