
Ano Letivo 2022/23 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE AÇÃO EDUCATIVA 

10º Ano Disciplina: TIC – Tecnologias e Informaçãode Comunicação  

P L A N I F I C A Ç Ã O A L O N G O P R A Z O 

Módulo base 1 – Pesquisar, Filtrar e Estruturar 
Informação e Conteúdos em Ambientes Digitais 

PLATAFORMA DE TRABALHO COLABORATIVO: 
• Apresentação e manipulação da plataforma Google Drive 

• Utilização e Integração das ferramentas Google (Processadorde 
Texto, Folha de cálculo, Formulários e Apresentações 

• Aplicação de técnicas de trabalho colaborativo no Google Drive 

PROCESSADOR DE TEXTO: 
• Operações Avançadas 
• Gestão de Documentos 
• Capacidades de Edição 
• Índices 
• Vista de Destaques 
• Impressão em Série 

Data de início 

21.09.22 

Data de conclusão 

15.12.22 

Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

48 

Módulo base 2 – Organização e Tratamento de Dados 

FOLHA DE CÁLCULO: 
• Conceitos básicos 
• Criação de uma folha de cálculo 

• Elaboração e formatação de uma folha de cálculo 
• Utilização de fórmulas e funções 
• Impressão de uma folha de cálculo 
• Geração de gráficos 

Data de início 

04.01.23 

Data de conclusão 

23.02.23 

Nº Aulas Previstas  

(50 min) 

28 

Módulo opcional 4 – Aquisição e Tratamento de Imagem 

AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGEM ESTÁTICA: 
• Gestão de projeto de imagem 
• Transferir imagens capturadas para o computador 
• Utilização das ferramentas 
• Utilização de filtros 
• Utilizar e gerir camadas 
• Manipulação de imagens 

• Exportar imagem 

Data de início 
24.02.23 

Data de conclusão  

30.03.23 

Nº Aulas Previstas  

(50 min) 

26 

Módulo opcional 3 - Criação de Páginas Web 

CRIAÇÃO DE PÁGINAS WEB: 
• Técnicas de implantação de páginas na Web 
• Criação de páginas: 

o Conceitos de ergonomia de uma página Web 
o Conceitos de HTML e hipertexto 
o Programa de edição Web 

• Publicação 

Data de início  

19.04.23 

Data de conclusão 
14.06.23 

Nº Aulas Previstas  

(50 min) 

32 
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A classificação final, em cada módulo, resulta da média das classificações de todas as avaliações sumativas realizadas. 

 

Critérios Avançado Intermédio Elementar Inicial 

• • • • • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Não consegue pesquisar, 

recolher e organizar a  

informação ou pesquisa, 

recolhe e organiza a  

informação com  

dificuldade. 

Não distingue ou revela 

grande dificuldade em  

distinguir as fases de  

realização e planeamento 

de um projeto. 

Executa operações 

técnicas, segundo uma  

metodologia de trabalho 

apropriada, para criar um 

produto final de 

qualidade. 

• • • • 

• • • • • 

Desenvolve uma atitude 

ponderada face às  

aplicações sobre  

Tecnologias da Informação  

e Comunicação. 

Exemplifica facilmente,  

características na  

utilização de aplicações  

sobre Tecnologias da  

Informação e  

Comunicação. 

Exemplifica algumas 

características na 

utilização de aplicações 

sobre Tecnologias da  

Informação e  

Comunicação. 

Exemplifica com 

dificuldade, algumas 

características na 

utilização de aplicações 

sobre Tecnologias da  

Informação e 

Comunicação. 

Não consegue 

exemplificar 

características na 

utilização de aplicações 

sobre Tecnologias da  

Informação e  

Comunicação. 

Estuda o planeamento e 

desenvolvimento de  

projetos sobre 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação. 

Pesquisa, recolhe e 

organiza com facilidade 

informação pertinente 

obtida a partir de fontes 

diversas. 

Distingue plenamente as 

fases de planeamento e 

realização de um projeto. 

Pesquisa, recolhe e  

organiza informação  

obtida a partir de fontes 

diversas. 

Distingue as fases de 

planeamento e realização 

de um projeto. 

Pesquisa, recolhe e  

organiza informação não 

tendo em atenção as 

fontes consultadas.  

Distingue as fases de 

realização e planeamento 

de um projeto. 

Sem rigor na 

apresentação. 

Produz com facilidade  

produtos, adequando os 

meios materiais e  

tecnológicos disponíveis. 

Produz produtos, 

adequando os meios 

materiais e tecnológicos 

disponíveis. 

Produz com alguma  

dificuldade produtos, 

adequando os meios 

materiais e tecnológicos 

disponíveis. 

Produz com dificuldade ou  

não cria produtos, 

adequando os meios  

materiais e tecnológicos 

disponíveis. 

Apresenta capacidade de 

se expressar e utiliza  

métodos que façam com  

que o outro o compreenda  

com exatidão. 

Comunica com facilidade  

ideias e apresenta 

projetos de forma clara,  

direta e objetiva. 

Comunica ideias e 

apresenta projetos de  

forma clara, direta e 

objetiva. 

Comunica algumas ideias 

e apresenta alguns 

projetos de forma clara, 

direta e objetiva. 

Apresenta alguma 

dificuldade ou não  

consegue comunicar 

ideias nem apresentar 

projetos de forma clara, 

direta e objetiva. 


