
 

 

 
 

               
                      Áreas de Competência:  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. 

            
                Programa de Mentorias: será atribuído um Diploma de Mentoria aos alunos mentores e uma bonificação de 5 pontos na(s) disciplina(s) envolvida(s). 

                                  

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 9 de setembro de 2021 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
   (Perfil do Aluno à Saída do Ensino Secundário) 

 
Módulos 

 
CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

Ponderaç
ão 

(%) 

 INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, I)  
 
Criativo (A, C, D, H) 
 
 Crítico/Analítico (A, B, C, D, E, I)  
 
Responsável/ autónomo (D, E, F, G) 
 
 Sistematizador/ organizador (A, B, C, D, F, I)  
 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F, H, I) 
 
 Respeitador da diferença/ do outro (A, B, D, E, F, H) 

Unidade 1- Conceitos 
Essenciais e Sistema 

Operativo em 
Ambiente Gráfico 

 

• Conceitos básicos: 

• Áreas de aplicação das TIC. 

• Introdução à estrutura e funcionamento de um sistema informático 
(computador) 

• Decisões fundamentais na aquisição e/ou remodelação de material 
informático. 

• Os programas informáticos: 

• Ambiente gráfico: 

• Os elementos básicos da interface de utilizador: 

• As operações básicas do sistema operativo de interface gráfico: 

• Programa de gestão de ficheiros em ambiente gráfico: 

• Configuração do computador com o sistema operativo de interface gráfico: 
-  

 

75% 

Observação direta 

 

Fichas formativas 
 
 

Provas de avaliação; 
 
 

Trabalhos individuais 
e/ou de 

grupo 

Registos vários sobre 
o processo de ensino- 

aprendizagem 

; 

 

Unidade 2- 
Processamento de 

Texto 

•  Introdução ao Processamento de Texto: 

•  Criação e guarda de documentos: 

•   Edição e formatação de um documento: 

Unidade 3 - Utilização 
da Internet 

 

• Introdução à Internet 

• Navegação na Web 

• Procura de informações na Internet 
 

Unidade 4- Criação de 
Apresentações 

 

• Iniciação ao programa de apresentações 

• Criação de uma apresentação: 

• Configuração da apresentação; 

• Reorganização de diapositivos 

 

Responsável/autónomo (E, F) Respeitador da 
diferença/ do outro (E, F) Participativo/ colaborador 
(E, F) 

 RESPONSABLIDADE 
. Assiduidade e Pontualidade; -Material necessário; -Cumprimento dos prazos das tarefas; 
- Realização adequada da sua autoavaliação; -Cumprimento de normas, respeito pelo outro, cooperação 
e empenho na realização de atividades e projetos. 

10% 

 
 
 
 

Grelha de observação 
- COMPORTAMENTO 
. Cumprimento das regras estabelecidas; -Apresentação de uma atitude correta perante os outros; -
Atenção na aula 

10% 

- PARTICIPAÇÃO  
. Intervenção adequada e pertinente; -Demonstração de interesse e participação nas atividades 
propostas; -Responsabilização pela realização das tarefas 

5% 
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