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Aprendizagens Essenciais 

Conteúdos - ações a desenvolver Recursos didáticos 
Descritores do 

Perfil dos Alunos 
Avaliação 

Domínio 
(organizador) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

 
Comunicar e 
Colaborar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigar e 
Pesquisar  
 
 
 
 

 
O aluno mobiliza as estratégias e ferramentas de 
comunicação e colaboração, sendo capaz de:  

• Identificar diferentes meios e aplicações que 
permitam a comunicação e a colaboração com 
públicos conhecidos;  

• Selecionar as soluções tecnológicas mais 
adequadas para realização de trabalho 
colaborativo e comunicação que se pretendem 
efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos;  

• Utilizar diferentes meios e aplicações que 
permitem a comunicação e colaboração com 
públicos conhecidos, sob orientação e supervisão 
do professor;  

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos, 
em pares ou em grupo, utilizando meios digitais de 
comunicação e colaboração.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno planifica uma investigação online, sendo 
capaz de:  

• Planificar estratégias de investigação e pesquisa 
online;  

 

• Promoção e criação de situações 
em que o aluno comunica, colabora 
e interage de forma adequada em 
ambientes virtuais de 
aprendizagem, utilizando o 
endereço eletrónico institucional 
para receção e envio de informação 
e entrada e saída em segurança e a 
classroom;  

• O professor promove a realização de 
atividades através do envio de 
mensagem eletrónica a partir do mail 
institucional; 

• Utilização das funcionalidades do 
Gmail (visualização de vídeo 
informativo);  

• Acesso à Escola Virtual a partir do 
Utilizador e da Password facultadas 
para o efeito; 

• Articulação com a disciplina de 
Português para garantir validação 
das atividades promotoras da 
expressão escrita e oral, através 
das tecnologias.  

 

• O professor promove uma atividade 
de pesquisa individual, com base 
em temáticas da disciplina, de 
outras áreas disciplinares ou 
transversais ao currículo (utilização 
de um processador de texto Word).  

  
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
 
 
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 
 
 
Comunicador / 
Desenvolvimento da 
linguagem e da 
oralidade  
(A, B, D, E, H)  
 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas)  
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 
 
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
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• Conhecer as potencialidades e principais 
funcionalidades de ferramentas para apoiar o 
processo de investigação e pesquisa online;  

• Formular questões que permitam orientar a 
recolha de dados ou informações pertinentes, 
testando e explorando as suas potencialidades 
com o apoio do professor;  

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 
como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa;  

• Adotar comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais e na navegação na Internet. 

 

• O professor privilegia o trabalho 
colaborativo entre alunos e orienta-
os no desenho e nas diferentes fases 
da pesquisa, com recurso às 
ferramentas digitais apropriadas, 
nomeadamente o Gmail, o acesso e 
a criação de etiquetas e de vários 
contactos;  

• Como ter acesso às aulas à 
distância em período de 
confinamento identificando as 
questões a ser respondidas.  

 
Cuidador de  
si e do outro  
(B, E, F, G)  
 
 
 
 
 


