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Introdução 

Estabelecem-se neste documento as aprendizagens essenciais a realizar pelos alunos na disciplina de TIC, no 7º ano de escolaridade, que se organizam em quatro domínios de trabalho, 

para cada um são apresentadas orientações metodológicas. A seleção das aprendizagens essenciais para a disciplina de TIC convocou dados científicos, bem como recomendações 

produzidas no âmbito da OCDE (2016), do World Economic Forum (2016), do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2017), entre outros, que sublinham a importância 

de, desde cedo, os alunos utilizarem as tecnologias como ferramentas de trabalho promotor de competências digitais múltiplas, enquanto alicerces para aprender e continuar a aprender ao 

longo da vida. A utilização das tecnologias pelos alunos deve permitir-lhes alcançarem níveis de literacia digital, tendo em conta a igualdade de oportunidades para todos. Há que fomentar 

nos alunos a análise crítica da função e do poder das tecnologias de informação e comunicação e criar condições para desenvolver a capacidade de pesquisar, tratar, produzir, comunicar e 

colaborar através das tecnologias, paralelamente e de forma integrada à capacidade de pesquisa e de análise de informação nos  formatos tradicionais (livros, revistas, enciclopédias, 

jornais e outros suportes de informação). 

A disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação vai para além do desenvolvimento das literacias digitais básicas e avança para o domínio do desenvolvimento das capacidades 

analíticas dos alunos, através da exploração de ambientes computacionais apropriados às suas idades. No 3.º Ciclo do Ensino Básico, os alunos devem desenvolver, de forma progressiva, 

literacias digitais básicas que lhes permitam (i) a adoção de uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais, (ii) o desenvolvimento de 

competências avançadas de pesquisa, análise e organização de informação online, (iii) a capacidade de comunicar e colaborar adequadamente, utilizando meios e recursos digitais e (iv) o 

conhecimento aprofundado de estratégias e ferramentas de apoio à criatividade, através da exploração de ideias e do desenvolvimento do pensamento computacional que lhes permitam 

produzir artefactos digitais criativos. 

 

Os domínios de trabalho nesta nova disciplina são: 

1. SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES DIGITAIS, sendo este domínio transversal e para ser desenvolvido no âmbito dos três que se seguem. 

2. INVESTIGAR E PESQUISAR 

3. COLABORAR E COMUNICAR 

4. CRIAR E INOVAR 



 

Estes domínios não devem ser vistos como estanques, mas antes como áreas de trabalho que se cruzam e que em conjunto concorrem para o desenvolvimento das competências previstas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2017). Em particular, o domínio Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais assenta no pressuposto de que 

as questões de ética e segurança devem estar continuamente presentes e devem ser trabalhadas de forma sistemática e explícita  ao longo de todas as aprendizagens essenciais que os 

alunos realizam. Espera-se, desta forma, promover a capacidade de os alunos participarem de forma mais esclarecida e adequada em diversos contextos, desenvolvendo uma conduta 

crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais, respeitando as normas de utilização das TIC, dos direitos de autor e de propriedade intelectual dos 

recursos e conteúdos que mobilizam nos seus trabalhos. Ainda, no quadro desta perspetiva transversal, espera-se reforçar uma preocupação na salvaguarda de publicação e/ou divulgação 

de dados pessoais ou de outros, apelando sistematicamente ao desenvolvimento do sentido comunitário e de cidadania interventiva e um comportamento adequado na utilização das redes 

sociais. 

 
O desenho de uma nova disciplina em torno da utilização das TIC no 3.º ciclo do ensino básico convoca uma arquitetura muito mais alargada do que a da estrita identificação de 

aprendizagens essenciais organizadas em domínios. O referido desenho pede, desde logo, uma compreensão alargada do papel e dos objetivos desta nova disciplina na preparação dos 

alunos para um futuro que, por incerto que seja, não deixará de incluir de forma clara o digital nas suas diversas aceções. Assim, uma nova disciplina deverá ser vista não numa lógica 

restrita de conteúdos instrumentais ou de aquisição de conceitos, mas sobretudo de desenvolvimento de competências capazes de preparar os jovens para as exigências do século XXI, em 

sintonia com o estabelecido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, nomeadamente nas áreas de competências de “Linguagens e textos”, “Informação e comunicação” e 

“Raciocínio e resolução de problemas”. 

 
Espera-se, pois, que na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação se recorra ao digital de forma muito clara e concreta, promovendo a interdisciplinaridade e a integração 

curricular das TIC, recorrendo a metodologias de trabalho de projeto e de resolução de problemas, apelando ao desenvolvimento de competências de pesquisa, colaboração e comunicação 

e promovendo a inovação e a criatividade. 

 
O trabalho de projeto, baseado em situações reais ou simuladas, visa não só o desenvolvimento de aprendizagens sobre assuntos diversos subjacentes aos projetos em si, que se pretendem 

interdisciplinares e integrados curricularmente, como procura favorecer o desenvolvimento de aprendizagens relacionadas com as áreas de competências de “Relacionamento interpessoal” 

e “Desenvolvimento pessoal e autonomia”. Em suma, como referido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, pretende-se que o jovem seja um cidadão “munido de 

múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia a 

dia; (…) apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social” (ME, 2017, p. 10). 

 
A listagem de aprendizagens essenciais, organizadas em domínios, não indica nem sugere uma sequencialidade temporal obrigatória na sua abordagem didática. A lógica que deverá 

prevalecer será a do desenvolvimento de projetos, recomendando-se um trabalho conjunto e em simultâneo em torno das aprendizagens de diferentes domínios, bem como a programação 

e desenvolvimento de trabalho interdisciplinar, sempre que possível e adequado. 



 

 

 
 
 
 

 
(Organização temática para adaptar em cada Conselho de Turma de acordo com as atividades no contexto das DAC, devendo ser respeitados os tempos indicados 
para cada tema) 

 
 

TEMA 
(conhecimentos) 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 
Ações estratégicas orientadas para o perfil 

do aluno 

 
Perfil do aluno 

 
 
 

 
SEGURANÇA, 

RESPONSABILIDADE 
E RESPEITO EM 

AMBIENTES 
DIGITAIS 

Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, 
ambientes e serviços digitais: Ter consciência do impacto das tecnologias 
emergentes (por exemplo: realidade virtual, realidade aumentada e inteligência 
artificial) na sociedade e no dia-a-dia 
 
Adotar práticas seguras de utilização de dispositivos móveis  
 
Conhecer funcionalidades de configuração dos dispositivos móveis que condicionam 
a privacidade (por exemplo: georreferenciação, acesso à câmara e microfone do 
dispositivo) 
 
Conhecer e utilizar as normas relacionadas com direitos de autor, propriedade 
intelectual e licenciamento relativas à utilização e criação de aplicações para 
dispositivos móveis 

Abordar e discutir as questões éticas das 
implicações na sociedade das tecnologias 
emergentes, por exemplo: impacto da 
robótica, realidade aumentada e inteligência 
artificial, entre outras.  

Organizar tarefas que impliquem por parte do 
aluno a assunção de responsabilidades 
adequadas na aplicação de normas de 
acessibilidade, de direitos de autor e de 
licenciamento, quando desenvolvem 
aplicações para dispositivos móveis. 

A, B, G, I, J 
 

A, B, D, J 
 

A, B, C, D, G 

C, D, F, H, I 
 

A, B, E, F, H 
 

A, B, C, I, J 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGAR E 
PESQUISAR 

Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online 

Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e funções 
de pesquisa 

Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e de pesquisa 

Conhecer 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 criticamente a qualidade da informação 

Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, de forma a permitir a 
organização e gestão da informação 

Propor atividades/desafios de trabalho 
articulado com conteúdos de outras áreas 
disciplinares e/ou transversais.  
 
Promover a identificação de problemas ou de 
uma necessidade do meio envolvente (local, 
nacional ou global).  
 
Promover atividades que impliquem que os 
alunos encontrem soluções para um 
problema, discutam ideias, formulem 
questões e planifiquem as fases de uma 
investigação e pesquisa, individualmente, em 
pares ou em grupo, recorrendo a aplicações 
digitais que permitam a criação de mapas 
conceptuais, registo de notas, murais digitais, 
diagramas, brainstorming online, entre 
outras.  
 
Promover atividades e/ou projetos que 
impliquem que o aluno selecione e utilize os 
instrumentos mais adequados à produção de 
protótipos e ao desenvolvimento de 
aplicações para dispositivos móveis. 

A, F, G, I, J 

 
 

A, B, D, E, H 

 
 
 

 
B, C, D, E, F  

 
 

 
C, D, E, 
F, G, I, J 

 
 

B, E, F, G 

 
 
 
 

COMUNICAR E 
COLABORAR 

Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração: Identificar meios 
e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração 
 
Selecionar as soluções tecnológicas mais adequadas para a realização de trabalho 
colaborativo e comunicação síncrona e assíncrona que se pretendem efetuar, no 
âmbito de atividades e/ou projetos, utilizando de forma autónoma e responsável as 
soluções mais adequadas e eficazes para partilhar ideias, sentimentos, informações 
ou factos na concretização dos objetivos 
 
Apresentar e partilhar informações sobre o processo de desenvolvimento e sobre os 
produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração. 

Proporcionar momentos que permitam aos 
alunos apresentar e partilhar, individualmente, 
em pares ou em grupo, o desenvolvimento dos 
projetos.  
 
Sugere-se a utilização de plataformas distintas 
das utilizadas nos anos anteriores. 

 
 
 
 
B, C, D, E, F, 

G, I, J 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRIAR E INOVAR 

Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos 
digitais criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à 
criatividade: Conhecer e utilizar as potencialidades de aplicações digitais de 
representação de dados e estatística 
 
Conhecer e explorar os conceitos de “Internet das coisas” e outras tecnologias 
emergentes (por exemplo: realidade virtual, realidade aumentada e inteligência 
artificial) 
 
Conhecer e explorar novas formas de interação com os dispositivos digitais 
 
Explorar os conceitos de programação para dispositivos móveis; Produzir, testar e 
validar aplicações para dispositivos móveis que correspondam a soluções para o 
problema enunciado. 

Fomentar o desenvolvimento de projetos, em 
articulação com outras áreas disciplinares, 
serviços e projetos da escola, com a família e 
com instituições regionais, nacionais ou 
internacionais; 
 
 Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos para criar aplicações 
para dispositivos móveis, utilizando as 
metodologias de desenho e desenvolvimento 
adequadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B, C, D, E, F, 

G, I, J 

 


