
Planificação de 5º ano TIC/CD  

1º Período 

Setembro  

- Elaborar um cartão de apresentação em PowerPoint – “Quem és tu?” 

- Recolha de autorizações de email e criação de contas de email.  

- Acesso à plataforma ClassRoom e envio de ficheiros. 

 

Setembro/Outubro 

Tema de trabalho: Educação Ambiental 

- Trabalho de pesquisa sobre a política dos 5R´s e elaboração de um documento Word 

devidamente formatado. 

- Eleição do delegado e subdelegado ambiental. 

- Elaboração de um calendário de recolha de lixo por turma. 

- Identificar os locais na escola com mais lixo, utilizando a planta da escola. 

- Trabalho de pesquisa sobre os tipos de reciclagem e elaboração de um cartaz com o tipo de 

reciclagem sorteado.  

- Identificar através do Google Earth os locais na escola com mais lixo. Fazendo Print da 

imagem para Word e identificação na imagem.  

 

Novembro/Dezembro 

Tema de trabalho: Igualdade de género 

- Elaboração de um documento Word com “Diferentes tipos de família”. 

- Criação de um mural onde são identificadas as funções de cada membro da família.  

- Sessões de esclarecimento, realizadas por uma associação, sobre Valores. 

- Debate com os alunos sobre os diferentes tipos de família.  

- Debate com os alunos sobre as funções dos elementos de uma família. Análise do porquê da 

diferença entre o género feminino e as suas funções.  

 

 

 



2º Período 

Tema de trabalho: Direitos Humanos 

- Sessão de sensibilização, Mostra de Filme Solidário – I love to help- 

- Debate/explicitação dos Direitos Humanos inscritos na Convenção dos Direitos 

Humanos;  

- Utilização do PowerPoint para expressão de um Direito Humano. 

 

Tema de trabalho: Risco 

- Sessão de sensibilização com a Proteção Civil - Debate 

- Utilização de materiais da DGE – livro digital sobre o Risco 

- Apresentação /diferenciação dos vários tipos de Risco – naturais, tecnológicos e 

mistos… 

 - Banda desenhada "Storyboard"– Risco (utilização do WordArt; tabelas) 

 

3º Período 

Tema de trabalho: Segurança rodoviária 

 -Sessão de sensibilização com Escola Segura; 

 Realização de atividades sobre Seg. Rodoviária, na vertente do peão e do 

condutor - Debate; 

 Jogo de mímica sobre este tema; 

 Trabalho em Scratch - prevenção rodoviária. 

 

Tema de trabalho: Média 

 - Debate sobre o que é, qual a sua importância, vantagens e desvantagens (prós 

e contras); 

 - "sketch", vídeo - apresentação de um anuncio publicitário, uma notícia ou 

reportagem. 

Tema de trabalho: Bem-estar animal  

- Recolha de alimento para uma instituição de acolhimento de animais; recolha de mantas; 

recolha de detergentes para limpeza de jaulas. 

- Elaboração de cartazes de apelo ao respeito pelos animais e apelo à ajuda. 



 

Grelha de observação e registo 

INDICADORES/DESCRITORES DE 

APRENDIZAGEM 

1. Domina os temas tratados (15%) 

2. Procura informação, seleciona-a e trata-a 

(10%) 

3. Comunica de forma clara e adequada 

factos e ideias (10%) 

4. Mostra respeito pelos outros - (10%)  

5. Colabora com os colegas e professores 

(10%) 

6. Tem uma intervenção cívica na escola 

e/ou na comunidade (5%) 

7. É responsável (15%) 

8. Analisa criticamente situações sociais e 

propõe formas de as melhorar (10%) 

9. Analisa criticamente o seu desempenho e 

o dos colegas  (5%) (auto e heteroavaliação)  

10. Apresenta propostas de Projetos, 

Atividades e Resoluções de Problemas. (5%) 

11. Contribui para a realização de produtos 

de qualidade (originais, diversificados e 

relevantes). (5%). 

 


