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 Enquadramento das Metas TIC: 

o “programa” da disciplina 

 

 Constrangimentos 

 

 Possíveis estratégias 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

Despacho n.º 5306/2012 de 18 Abril 2012 
Criação do grupo de trabalho de reformulação das Metas Curriculares 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Foco no Português e Matemática 

◦ Revisão da Estrutura Curricular implica o 

aparecimento de “novas” disciplinas: 

 TIC 7º e 8º, EV e ET (2º ciclo) 

 

São precisos programas! 

 

 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ TIC; 

◦ 7.º e 8.º anos; 

◦ 90 minutos semestrais; 

◦ Turmas sem desdobramento; 

◦ Salas com 14 PCs com ligação à Internet; 

◦ Não terá programa.  Só Metas Curriculares. 

 Pouco tempo para criar um programa 

 Área em evolução. Metas são documento mais “leve” 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Estrutura pré-definida: 

 Domínio > Subdomínio > Objetivos > Descritores 

◦ Objetivo: “garantir a alunos mais jovens uma 

utilização segura e adequada dos recursos 

digitais” 

◦ Dotar os alunos de capacidades de 

manipulação das Tecnologias para utilização 

competente nas outras áreas disciplinares ao 

longo do seu percurso académico. 

 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Sem estar voltado para as ferramentas; 

◦ Alunos aos computadores desde o “1.º dia”; 

◦ Considerar outros dispositivos para além dos 

“computadores”; 

◦ Não indicar metodologias.  As metas devem 

ser encaradas como uma lista de objetivos 

que os alunos deverão atingir.  O “como” não 

fica definido.  Isso cabe a cada professor. 

◦ Não devem ser interpretadas com uma 

sequência de “conteúdos”. 

 



Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

Avaliação 

diagnóstica 

 

 

 

Metas já atingidas. 

É necessário criar 

“caminhos alternativos”. 

 

 ◦ Definidos 4 domínios: 

Informação / Produção / Comunicação / Segurança 
Transversal… 

 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ 3 domínios (explícitos): 

Informação 

Comunicação 
e Colaboração 

Produção 

Segurança 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Não referir marcas e assegurar que existem 

soluções gratuitas. 

◦ Reforçar o tema da Segurança: dos 

utilizadores, dos dados e dos equipamentos. 

◦ “Novas” temáticas:  Redes sociais, “cloud 

computing”,  direitos de autor,  plágio, 

licenciamento, … 

◦ Foco na “Pesquisa e seleção de informação”:  

pesquisa orientada no 7.º e autónoma no 8.º. 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Não sequencialidade dos “conteúdos”. 

◦ Avaliação diagnóstica.  Depois planificação. 

◦ Tornar possível que os alunos possam atingir 

metas de vários domínios com a realização 

de projetos práticos. 

◦ CeC no 8.º ano:  a questão da idade mínima 

para emails comerciais. 

 



 Enquadramento 

 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Versão para discussão pública 

 

 

 

 

 

Correio da manhã 2-Julho 2012 

 

 

 

 



 Enquadramento 

 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Versão para discussão pública 

 

 

 

 

 
Público 30-Junho-2012 

 

 

 

 

 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

Jornal de Notícias 30-Junho-2012 

 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7º e 8º anos 

Jornal de Notícias 30-Junho-2012 

 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 “Exploração de ambientes computacionais” 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 3 subdomínios de desenvolvimento: 

◦ (i) Dados e estatísticas 

◦ (ii) Imagem e vídeo 

◦ (iii) Sítios na Internet 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Utilização de ferramentas em contexto 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Utilização de ferramentas em contexto 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Menos “Informática”.  Mais “TIC” 

 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Porque não há programa para a disciplina 

foi-nos permitido colocar pequenas 

sugestões metodológicas ou sugestões de 

atividades ao longo do documento: 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Pequenas sugestões metodológicas ou 

sugestões de atividades ao longo do 

documento: 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Pequenas sugestões metodológicas ou 

sugestões de atividades ao longo do 

documento: 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Segurança dos equipamentos, dos dados e 

dos utilizadores 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Segurança dos equipamentos, dos dados e 

dos utilizadores 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Segurança dos equipamentos, dos dados e 

dos utilizadores 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Segurança dos equipamentos, dos dados e 

dos utilizadores 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Propriedade intelectual 



 Enquadramento 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

 Propriedade intelectual 



Constrangimentos 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Muitos alunos por turma; 

◦ Muitas turmas por professor; 

◦ Pouco tempo; 

◦ Muitos conteúdos; 

◦ Poucos computadores por sala; 

◦ Aulas de 45 minutos “não rendem”. 

◦ Poucos recursos educativos adaptados às Metas. 



Constrangimentos 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Muitos alunos por turma; 

◦ Muitas turmas por professor; 

 

 Estratégias 

◦ Consciencializar a direção da Escola; 

◦ Fazer declarações para as atas de grupo / 

departamento, de conselho de turma; 

◦ Distribuir por todos os professores do grupo. 

 



Constrangimentos 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Pouco tempo; 

◦ Muitos conteúdos; 

 Estratégias 

◦ Ler a introdução 

◦ Ler a introdução novamente 



 Estratégias 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 



 Estratégias 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 



 Estratégias 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 



 Estratégias 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Planificar uma atividade diagnóstica que abranja 

o maior número de metas e que ocupe várias 

aulas. 

◦ Planear trabalhos práticos que permitam que o 

aluno passa atingir várias metas de vários 

domínios em simultâneo.  

 e. g.: projeto sobre a arquitetura de um computador 

da sala de aula: pesquisa orientada de informação, 

criação de um documento de texto e uma 

apresentação eletrónica simples – 8 tempos 



Constrangimentos 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Poucos computadores por sala; 

◦ Aulas de 45 minutos “não rendem”. 

 Estratégias 

 Instrumentos de avaliação: 

◦ Portfólios 

◦ Grelhas de observação 

◦ “Não há tempo” para testes… 



Constrangimentos 

Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

◦ Poucos recursos educativos adaptados às Metas. 

 Estratégias 

◦ Manuais para adoção em Maio 2014. 

◦ Local de partilha de recursos digitais: 

       moodle da ERTE/DGE/MEC 



Metas curriculares TIC 7.º e 8.º anos 

“I believe the single skill that will, above all others, 

distinguish a literate person is programming 

literacy (…)” 
Mark Prensky,  “Programming is the new literacy”,  Janeiro 2008 



TIC nos 7.º e 8.º anos 

Estratégias 

e constrangimentos 

rui.nascimento@anpri.pt 

Rui Miguel Nascimento 

Coautor das Metas Curriculares TIC 7.º/8.º – MEC 2012 
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Muito obrigado. 


