PERFIL DE APRENDIZAGENS

TIC

7.º ano
Competências
(domínio da
Informação e da
Produção)

8.º ano
Competências
(Domínio da
Informação,
Comunicação e
Colaboração e
da Produção)

7.º e 8.º ANOS

O aluno:
 Rentabiliza Tecnologias de Informação e Comunicação nas tarefas
de construção do conhecimento em diversos contextos do mundo atual.
 Usa os conceitos associados à estrutura e funcionamento básico do
computador.
 Distingue os diferentes tipos de software.
 Utiliza:
 as funções básicas do sistema operativo de ambiente gráfico,
fazendo uso das aplicações informáticas lecionadas
 o processador de texto;
 o aplicativo de apresentações eletrónicas;
 as potencialidades de pesquisa, comunicação e investigação
cooperativa da Internet e do correio eletrónico;
 os procedimentos de pesquisa racional e metódica de Informação na
Internet, com vista a uma seleção criteriosa da informação;
 as suas competências em TIC em contextos diversificados.
O aluno:
 Pesquisa, analisa e gere informação da Internet, de acordo com uma
temática pré-estabelecida.
 Conhece e utiliza diferentes tipos de ferramentas de comunicação,
de acordo com as situações de comunicação e as regras de conduta e de
funcionamento de cada ambiente digital.
 Utiliza:
 as potencialidades de pesquisa, comunicação e investigação
cooperativa da Internet e do correio eletrónico;
 os procedimentos de pesquisa racional e metódica de Informação na
Internet, com vista a uma seleção criteriosa da informação;
 o aplicativo de apresentações eletrónicas;
 as suas competências em TIC em contextos diversificados.

O aluno:

7.º e 8.º anos
Comportamentos
e atitudes














Revela autonomia e sentido crítico;
é assíduo e pontual;
revela bom comportamento;
demonstra bastante interesse e empenho nas atividades propostas;
revela iniciativa, participando espontaneamente e com sentido de
oportunidade;
coopera no trabalho de pares, assumindo muitas vezes uma postura ativa;
respeita a opinião dos outros;
revela métodos de trabalho e estudo eficazes;
pesquisa e seleciona fontes de informação para a concretização de
trabalhos;
desenvolve e utiliza estratégias de superação das suas dificuldades;
é organizado no que respeita a trabalhos, apontamentos e material
escolar;
faz a sua autoavaliação de modo consciente.
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