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Produção P8 

► Pesquisar informação na Internet, de acordo com uma temática 

preestabelecida 

► Analisar a informação disponível, recolhida no âmbito de um 

trabalho específico, de forma crítica e autónoma. 

►   Respeitar os direitos de autor. 

►   Gerir, de forma eficiente, dados guardados na Internet. 

► Garantir a segurança dos dados. 

► Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo 

selecionar a(s) adequada(s) ao tipo de comunicação pretendida. 

► Conhecer e utilizar o correio eletrónico em situações reais de 

realização de trabalhos práticos. 

► Participar em ambientes colaborativos na rede como estratégia 

de aprendizagem individual e como contributo para a aprendizagem 

de outros, através da partilha de informação e conhecimento, 

usando plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem 

► Utilizar fóruns na Internet de forma segura e adequada, em 

situações reais de realização de trabalhos práticos. 

► Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e salas de 

conversação em direto (chats) de forma segura e adequada, em 

situações reais de realização de trabalhos práticos. 

► Conhecer e adotar normas de conduta nas situações 

comunicacionais em linha. 

► Conhecer diferentes usos da língua associados aos contextos de 

comunicação através da Internet. 

►  Adequar o uso da língua aos contextos de comunicação na 

Internet. 

► Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para 

comunicar, partilhar e interagir 

► Criar um produto original de forma colaborativa e com uma 

temática definida, com recurso a ferramentas e ambientes 

computacionais apropriados à idade e ao estádio de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, instalados localmente ou 

disponíveis na Internet. 
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Número de aulas previstas (90 min) 17 

Aula de apresentação e teste diagnóstico 1 

Aulas de avaliação 1 

Aulas de entrega e correção de testes 1 

Aulas de apresentação de trabalhos 4 

Aulas de hetero e autoavaliação 2 

Número de aulas de desenvolvimento de conteúdos 8 

 


