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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ERICEIRA  

Planificação Anual de TIC– 1º/2º ano 
  

 

 

Aprendizagens Essenciais (AE): 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
O aluno deve ficar capaz de: 

PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
Promover estratégias que envolvam: 

 

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

 

- Distinguir, em contexto digital, situações reais e/ou ficionadas. 

 
Promover situações de aprendizagem que 
envolvam por parte do aluno:  
 
Participar em projetos, recorrendo a práticas e 
recursos digitais. 1\ 
 
Utilizar trabalhos ou materiais produzidos pelos 
próprios ou por terceiros, apresentados em 
diferentes suportes físicos e digitais. 
 
Organizar e classificar recursos online segundo 
as necessidades e interesses, identificando a 
sua origem, autoria e forma de licenciamento.  
 
Desenvolver projetos que impliquem desenhar 
e pintar, ler e escrever, falar e ouvir, criar e 
apresentar ideias. 
 
Assumir atitudes críticas e fundamentadas para 
a utilização adequada e responsável das 
tecnologias. 
 
 
 
 
 
 

  

Visualização de vídeos para debate das 
temáticas: 
 
EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO  
https://youtu.be/tcLLTsP3wlo 
 
RTP ENSINA INTERNET - ALDEIA GLOBAL 
https://youtu.be/K_4ZWPMhgO8 
 
RTP ENSINA TECNOLOGIA -MANIA OU FOBIA? 
https://youtu.be/po83qY6Tri8 
 
USO DA INTERNET  https://youtu.be/OH9g6La09iI 
 
SENHAS   https://youtu.be/Qb_Zom6dFDs 
 
SAÚDE FÍSICA  https://youtu.be/jZX4VJrz-Ys 
 
PARTILHA DE DADOS PESSOAIS  
https://youtu.be/x16Aui0okVY 
            
 
 
 

Podcasts Zig Zag na Net (histórias sobre segurança na NET) 

https://media.rtp.pt/zigzag/zigzaga-na-net/ 

 

Pdcasts sobre tecnologias – para que serve/como funciona 

https://www.rtp.pt/play/zigzag/p2749/wwque 

 

Radar XS – Telejornal para crianças onde se pretende 

incentivar o pensamento crítico e a cidadania. 

www.rtp.pt/play/zigzag/radar-xs 

 

Redes das Bibliotecas 
https://www.rbe.mec.pt/ 
 

https://youtu.be/tcLLTsP3wlo
https://youtu.be/K_4ZWPMhgO8
https://youtu.be/po83qY6Tri8
https://youtu.be/OH9g6La09iI
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https://youtu.be/jZX4VJrz-Ys
https://youtu.be/x16Aui0okVY
https://media.rtp.pt/zigzag/zigzaga-na-net/
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https://www.rbe.mec.pt/
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Investigar e Pesquisar 
 
O aluno planifica uma investigação a realizar online sendo 
capaz de:  

- Formular questões simples que permitam orientar a recolha 
de dados ou informações;  

- Definir palavras-chave para localizar informação, 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;  

- Realizar pesquisas, utilizando os termos selecionados e 
relevantes de acordo com o tema a desenvolver;  

- Analisar a qualidade da informação recolhida;  

 

Realizar atividades que envolvam 
aprendizagens de diferentes componentes do 
currículo.  

Identificar um problema, uma necessidade ou 
uma temática do meio envolvente (local, 
nacional ou global), pesquisando em motores 
de busca, com o apoio do professor.  

Realizar atividades de debate que conduzam ao 
confronto de ideias e à apresentação de pontos 
de vista, partindo de informação recolhida 
online.  

Apresentar e partilhar resultados das 
investigações. 

 

 

  
 
Participar em ações de divulgação/promoção de Cidadania, 
online por videoconferência, com entidades públicas diversas 
(ZOO, Tratolixo, Fundação Oceanos…), sabendo colocar 
questões. 
 
Explorar a cidade PORDATA e descobrir o país em números 
www.pordatakids.pt/ 
 
Visualizar vídeos explicativos e milhares de exercícios práticos 
interativos  de matemática e ciência 
www.khanacademy.org 
 
Explorar o mundo inteiro visto de cima com as imagens de 
satélite e o terreno em 3D  
www.earth.google.com 
 
Genially -  Software de criação de conteúdo interativo para 
criar imagens, infográficos, apresentações 
www.genial.ly/pt 
 
Auladigital 
https://auladigital.leya.com/ 
 
Escolavirtual 
https://www.escolavirtual.pt 
 Redes das Bibliotecas 
https://www.rbe.mec.pt/ 

 

http://www.pordatakids.pt/
http://www.khanacademy.org/
http://www.earth.google.com/
http://www.genial.ly/pt
https://auladigital.leya.com/
https://www.escolavirtual.pt/
https://www.escolavirtual.pt/
https://www.rbe.mec.pt/
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Comunicar e Colaborar  

O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação, 

sendo capaz de:  

Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a 

comunicação em suporte digital, com públicos conhecidos, 

tendo em conta o público-alvo e o objetivo da comunicação;  

Comunicar  utilizando  ferramentas digitais, para expressar uma 

ideia ou opinião, explicar ou argumentar, no contexto das 

atividades de aprendizagem de diferentes áreas do currículo.  

O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de colaboração, 

sendo capaz de:  

Identificar diferentes meios e aplicações que permitam a 

colaboração 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);  

 

 

Gravar uma pequena notícia em áudio ou vídeo 

sobre a proteção ambiental, assumindo o papel 

de locutor/repórter de rádio ou de televisão.  

Comunicar, por videoconferência com colegas 

de outra turma/escola/país, no âmbito de um 

projeto colaborativo. 

Criar, em pequeno grupo, um vídeo (ou uma 

apresentação multimédia) sobre uma pesquisa 

efetuada. 

Partilhar textos ou apresentações para criação 
de uma história, de forma conjunta e 
colaborativa.  

 

 

 

Mural ou quadro virtual dinâmico e interativo para registrar, 

guardar e partilhar conteúdos  

https://padlet.com 

 
Interações em tempo real, nuvem de palavras ou recolha de 
perguntas para grandes grupos e visíveis para todos. 
www.mentimeter.com 
 
Mapas mentais, organização de informação 
www.popplet.com 
 
Criar, editar, ver, apresentar ou partilhar apresentações  

Powerpoints /googleslides 
 
Elaboração de questionários 
www.socrative.com 
 
Aplicação de testes com recurso a um cartão 
www.plickers.com 
 
Ferramentas Google - Domínio de acesso escolar 
Mail, Meet, Classroom… 
 
Redes das Bibliotecas 
https://www.rbe.mec.pt/ 
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Criar e Inovar  

O aluno conhece estratégias e ferramentas digitais de apoio à 
criatividade, sendo capaz de:  

Utilizar as TIC para gerar ideias, planos e processos de modo a 
criar soluções para problemas do quotidiano;  

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; 

Criar algoritmos de complexidade baixa para a resolução de 
desafios e problemas específicos;  

Distinguir as características, funcionalidades e aplicabilidade de 
diferentes objetos tangíveis (robôs, drones, entre outros);  

Resolver desafios através da programação de objetos tangíveis. 

 

Realizar debates sobre as características e 
vantagens do formato digital;  

Refletir sobre as diversas áreas da sociedade, 
onde o digital, a programação e a robótica se 
encontram presentes;  

Problematizar situações do quotidiano, 
formular e resolver problemas, utilizando o 
pensamento computacional e a programação;  

Desenvolver atividades de orientação, 
lateralidade e noções espaciais, através da 
movimentação de objetos virtuais ou tangíveis, 
em cenários e em interação com o seu contexto 
de forma criativa e inovadora;  

Criar algoritmos e/ou programas que envolvam 
conceitos matemáticos relacionados com o 
cálculo, a geometria, as sequências e as 
regularidades; 

  

  

 

 

Criação de jogos e quizzes  

www.create.kahoot.it 

www.wordwall.net/pt 

 

Literacia de código – UBBU - programação orientada. 

https://pt.ubbu.io/ 

 
Linguagem de programação visual para apresentações, 

animações ou jogos. 

https://scratch.mit.edu/ 

 

Robótica e programação 

 https://spike.legoeducation.com/ 

 

Redes das Bibliotecas 
https://www.rbe.mec.pt/ 
 
 

 

 

Operacionalização e avaliação / Instrumentos de avaliação Observação das apresentações dos trabalhos, grelhas de registo 

Participação e interação com os pares/trabalho colaborativo 

Resolução dos desafios apresentados na plataforma UBBU e Lego Spike Essencials  

Trabalho de Pesquisa  
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