
  

LITERACIA DIGITAL 
5.º Ano 

 

[Departamento de Disciplinas de Oferta Complementar] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Literacia Digital entende-se a capacidade de usar de forma adequada e eficaz 

as tecnologias da informação e da comunicação. 

  



 

 

 

 

No que concerne às áreas de intervenção do agrupamento, a utensilagem estratégica do projeto 

educativo articula-se em torno de vários eixos estruturantes de intervenção temática da qual se 

salienta o Eixo 1 - Tecnologia e Comunicação, com as seguintes áreas de intervenção: 

 

▪ Aplicação das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).  

▪ Incremento da utilização pedagógica das TIC em situação de sala de aula.   

▪ Inovação Tecnológica em domínio Pedagógico/Didático. 

 ▪ Desenvolvimento de competências para o século XXI. 

 

A introdução, no 5.º ano, da disciplina de Literacia Digital pretende alargar a mais alunos a 

oportunidade para usarem os recursos tecnológicos de ponta que estão disponíveis no 

Agrupamento e permitir a aquisição, cada vez mais cedo, das competências digitais para o século 

XXI. 

 

Queremos, pois, cultivar nos nossos alunos estas novas competências. Acreditamos que este é 

um dos caminhos que podem assegurar que os jovens serão cidadãos bem preparados para 

enfrentar o futuro, dotados de capacidades de resolução de problemas, comunicação e 

colaboração, bem como cidadãos críticos e bem informados, criativos e capazes de aprender a 

aprender de forma progressivamente autónoma. 

  

FUNDAMENTAÇÃO 



 

 

 

▪ Utilizar as TIC para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

▪ Dinamizar atividades com recurso às TIC recorrendo a diferentes plataformas, programas e 

aplicações, nomeadamente da web 2.0. 

▪ Fomentar a utilização segura da Internet. 

▪ Fomentar o respeito pelos direitos de autor e de propriedade intelectual. 

▪ Desenvolver atividades de pesquisa, seleção e tratamento da informação. 

▪ Desenvolver atividades que fomentem o raciocínio, a resolução de problemas e o pensamento 

divergente. 

▪ Facilitar e estimular o trabalho em equipa e a cooperação, fundamentais para a execução de 

qualquer projeto. 

▪ Incentivar os alunos a pensar de forma crítica e criativa.                                                                                                                 

▪ Analisar e resolver problemas do mundo real.                                                                                                                                                                              

▪ Conhecer rudimentos de linguagens de programação. 

▪ Construir jogos e animações aplicando conceitos de várias áreas articulando-as com conceitos 

básicos de programação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 



 

 

 

1. Segurança (Adotar comportamentos responsáveis de segurança na utilização da internet e 

que respeitem as regras de conduta online, respeitando os direitos de autor e de propriedade 

intelectual e reconhecendo a existência de perigos na utilização de ferramentas digitais) 

 

2. Informação (Utilizar recursos online/offline diversos para pesquisar, selecionar e tratar 

informação, de forma eficaz, pertinente e adequada aos objetivos previamente definidos) 

 

3. Comunicação (Comunicar, interagir e colaborar com os outros, usando ferramentas e 

ambientes de comunicação em rede adequados a diferentes situações e respeitando as regras 

de conduta subjacentes) 

 

4. Produção (Conceber e desenvolver trabalhos em formato digital, adequados a diferentes 

finalidades e como resultado de tarefas de aprendizagem, com recurso a diferentes 

ferramentas – programas e aplicações online/offline)  

 

5. Programação (Desenvolver a estruturação e organização das ideias, a resolução de problemas, 

o pensamento analítico, a atenção aos detalhes e a criatividade através do desenvolvimento de 

atividades básicas de programação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/METAS DE APRENDIZAGEM 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Período 

- Apresentação da disciplina – metas, regras, material e avaliação; 

- Segurança na net – criação de um mural da turma; análise de situações várias e respetivas 

respostas/soluções; 

- Conhecer alguns componentes do computador; 

- Funcionalidades do programa ActivInspire; 

- O meu computador – criação de pastas e atalhos; como guardar documentos e imagens;   

- Processamento de Texto – utilização do programa Word (inserção e formatação de texto e de 

imagens);  

- Estratégias de aperfeiçoamento das pesquisas online (como pesquisar, selecionar, guardar e/ou 

copiar imagens para usar em trabalhos) 

- Criação de imagens vetoriais com recurso ao programa PowerPoint; 

- Criação de emails; 

- Participação na atividade “Hour of Code”/”Codeweek”; 

- Participação nos desafios Seguranet, com a realização de um debate sobre os temas neles 

desenvolvidos; 

- Hetero e Autoavaliação; 

2.º Período 

- Criação de uma cloud de armazenamento online e/ou utilização da drive do email; 

- Como fazer uma boa apresentação – cuidados a ter e programas possíveis de usar; 

- Análise de algumas apresentações feitas por alunos; 

- Seleção do tema e subtemas a desenvolver; 

- Explicação da metodologia de trabalho de projeto; 

- Pesquisa, seleção e tratamento da informação recolhida; 

- Realização de apresentações com recurso a diferentes programas e/ou aplicações – Powerpoint, 

ActivInspire, Powtoon, Emaze e MovieMaker, entre outros;  

- Participação nos desafios Seguranet, com a realização de debates sobre os temas neles 

desenvolvidos; 

- Hetero e Autoavaliação; 

3.º Período 

- Criação de avatares e de jogos em programas específicos (Voki, Kahoot, Triventy e/ou Quizalize, 

entre outros); 

- Atividades básicas de programação, com recurso ao programa Scratch – animação do nome, 

criação de um jogo; 

- Atividades de robótica (Wedo); 

- Participação nos desafios Seguranet, com a realização de debates sobre os temas neles 

desenvolvidos; 

- Hetero e Autoavaliação; 

ATIVIDADES A DESENVOLVER AO LONGO DO ANO 



 

 

 

 

. Caderno Diário 

. Fichas informativas e/ou de trabalho 

. Computadores 

. Tablets 

. Dispositivos de resposta do aluno (ActivExpression) 

. Mesa interativa 

. ActiView 

. ActivPannel 

. ActivBoard 

. ActivSlate 

 

 

Software (Programas/Aplicações): 

. ActivInspire 

. Word 

. PowerPoint 

. MovieMaker 

. Applets diversas 

. Email (Gmail) 

. Padlet 

. Kahoot 

. Powtoon 

. Emaze 

. Voki 

. QR Code 

. Classflow 

. Google Docs/Forms 

. Thinglink 

. Meocloud e/ou Google Drive 

. Scratch  

. WeDo 

. E/Ou Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS/FERRAMENTAS 



 

 

 

 

 

 

Domínio Cognitivo e Operativo                                                                                            80% 

(Saber e Saber fazer)  

 

• Conhecer e aplicar conceitos e conhecimentos, relacionados com os temas a 

desenvolver. 40% 

• Pesquisar e selecionar informação essencial ao processo de aprendizagem. 

• Produzir trabalhos criativos sobre os temas. 

40% 

• Utilizar as novas tecnologias na elaboração e apresentação de trabalhos. 

• Organizar e apresentar os trabalhos. 

• Refletir e avaliar de forma responsiva, crítica e consciente o seu trabalho e o dos 
outros 

 

 

 

Domínio Afetivo                                                                                                                      20% 

(Saber Ser e Saber Estar)  

 

• Participação e envolvimento. 

• Autonomia e iniciativa. 

• Responsabilidade e aplicação de regras. 

• Respeito e interajuda nas relações com os outros. 

 

 

Serão considerados: 

    ▪ Observação direta das ações realizadas durante os trabalhos individuais e/ou de pares/grupo 

    ▪ Trabalhos práticos 

    ▪ Trabalhos de pesquisa individual e/ou de pares/grupo 

    ▪ Apresentações orais e/ou escritas de trabalhos 

    ▪ Atitudes e comportamentos 

    ▪ Auto e heteroavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 



 


