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Comunicar e Colaborar 

 

 

Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração: 

 Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e colaboração (C, D, F, H, I) 

 Selecionar as soluções tecnológicas (mais adequadas para realização de trabalho colaborativo e 

comunicação) que se pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ ou projetos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

 Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e colaboração em ambientes digitais 

fechados (B, C, D, H, I) 

 Apresentar e partilhar produtos desenvolvidos, utilizando meios digitais de comunicação e colaboração em 

ambientes digitais fechados (A, B, C, D, E, F, G) 

30% 

Participação dos alunos 

 

Análise de trabalhos práticos 

(individuais, e/ou de grupo) 

 

Avaliação formativa 

 

Grelha de registo de 

observação 

 

Grelhas de verificação 

 

 

Criar e Inovar 

 

 

Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais criativos, 

recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 

 Reconhecer as potencialidades de aplicações digitais (A, B, C, D, I) 

 Conhecer as potencialidades de aplicações digitais de iniciação à organização e tratamento de dados (B, C, 

D, I) 

 Elaborar algoritmos no sentido de encontrar soluções para problemas simples (reais ou simulados), 

utilizando aplicações digitais (ambientes de programação, mapas de ideias, murais, diagramas e 

brainstorming online) (C, D, F, H, I) 

 Utilizar ambientes de programação para interagir com robots e outros artefactos tangíveis (B, C, D, F, H, I) 

 Produzir e modificar artefactos digitais criativos para exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em 

ambientes digitais fechados (A, B, D, F, G, J) 

70% 

Participação dos alunos 

 

Análise de trabalhos práticos 

(individuais, e/ou de grupo) 

 

Avaliação formativa 

 

Grelha de registo de 

observação 

 

Grelhas de verificação 
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A. Linguagem e textos 
B. Informação e Comunicação 
C. Raciocínio e resolução de problemas 
D. Pensamento Crítico e pensamento Criativo 
E. Relacionamento interpessoal 
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G. Bem estar, saúde e ambiente 
H. Sensibilidade estética e artística 
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
J. Consciência do domínio e do corpo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


