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Planificação anual síntese de 7º ano
2017/2018

Períodos

Conteúdos

Tempos
letivos

1.º Período

A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias
 Compreender a evolução das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) e o seu papel no mundo contemporâneo.
Utilização do computador e/ou de dispositivos eletrónicos
similares em segurança
 Utilizar adequadamente o computador e/ou dispositivos
eletrónicos similares que processem dados.
 Explorar diferentes tipos de software.
 Gerir a informação num computador e/ou em dispositivos
eletrónicos similares disponíveis na sala de aula.

13

2.º Período

Pesquisa de informação na Internet
 Explorar diferentes formas de informação disponível na Internet.
 Navegar de forma segura na Internet.
 Pesquisar informação na Internet.
Análise da informação na Internet
 Analisar a informação disponível de forma crítica.

11

3.º Período

Informação a prestar aos encarregados de educação conforme a legislação em vigor.

Análise da informação na Internet
 Respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual.
 Executar um trabalho de pesquisa e de análise de informação
obtida na Internet sobre um dado tema (utilizando programas de
produção e edição de documentos e de apresentação
multimédia).

9

Número de aulas previstas

33

Aula de apresentação e teste diagnóstico

1

Aulas de avaliação (1.º e 2.º períodos)

2

Aulas de entrega e correção de testes (1.º e 2.º períodos)

2

Aulas de apresentação de trabalhos

6

Aulas de hetero e autoavaliação

3

Número de aulas de desenvolvimento de conteúdos

19

Nota: Não se trata de uma planificação rígida, pelo que poderá estar sujeita a reajustes pontuais, em função
das características e necessidades específicas das turmas e de acordo com as prioridades delineadas no
âmbito do Projeto Curricular de Turma, embora tendo sempre em vista o cumprimento da Planificação.

TIC – 3º Ciclo do Ensino do Ensino

