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Segurança, 

Responsabilidade e 

Respeito em 

Ambientes Digitais 

(Domínio 

transversal) (D1) 

• Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços 

digitais. (A, B) 

• Compreender a necessidade de práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e na 

navegação na Internet e adotar comportamentos em conformidade. (A, B, E, F, H) 

• Conhecer e utilizar normas relativas aos recursos e aos conteúdos que mobiliza nos trabalhos. (C, 

D, E, F, G, I, J) 

• Conhecer e utilizar as recomendações relativas à acessibilidade, no âmbito da criação e da 

publicação de conteúdos digitais. (A, B, E, H) 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grelhas de observação. 

 

• Fichas de trabalho 

individuais/grupo. 

 

• Trabalhos de Projeto 

individuais/grupo. 

 

• Construção/ 

Apresentação do 

portfólio. 

 

Investigar e 

Pesquisar (D2) 

 

• Planificar estratégias de investigação e pesquisa online. (A, F, G, I, J) 

• Conhecer as potencialidades e principais funcionalidades de ferramentas para apoiar o processo 

de investigação e pesquisa online. (A, B, H) 

• Analisar criticamente a qualidade da informação. (A, B, D) 

20% 

 

 

Colaborar e 

Comunicar (D3) 

• Identificar novos meios e aplicações que permitam a comunicação e a colaboração. (A, F, G, I, J) 

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

comunicação) que se pretendem efetuar no âmbito de atividades e/ou projetos; (B, C, D, E, F) 

• Utilizar diferentes meios e aplicações que permitem a comunicação e a colaboração em 

ambientes digitais fechados. (B, C, D, E, F) 

• Apresentar e partilhar os produtos desenvolvidos utilizando meios digitais de comunicação e 

colaboração em ambientes digitais fechados. (E, F, G, I) 

20% 

 

 

Criar e Inovar (D4) 

• Compreender e utilizar técnicas elementares de captação e edição de imagem, som, vídeo e 

modelação 3D. (A, F, G, I, J) 

• Desenhar objetos utilizando as técnicas e os materiais adequados de captação de imagem, som, 

vídeo e modelação, tendo em vista soluções adequadas a um problema ou projeto. (B, C, D, E, F) 

• Produzir, modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e criativa. (C, D, E, F, 

G, I, J) 

40% 

              


