AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO LOURENÇO – VALONGO
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Tecnologias de Informação e Comunicação – 3º Ciclo

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS – 8º ANO
O perfil do aluno foi definido com base nas Metas de Aprendizagem e nos Critérios de Avaliação do
Agrupamento.

Aprendizagens Académicas
O aluno é capaz de…
1. Rendibilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação nas tarefas de construção do conhecimento em
diversos contextos do mundo atual.
2. Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo selecionar a(s) adequada(s) ao tipo de
comunicação pretendida.
3. Conhecer e utilizar o correio eletrónico.
4. Utilizar fóruns na Internet de forma segura e adequada.
5. Comunicar e colaborar de uma forma eficiente em rede.
6. Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e salas de conversação em direto (chats) de forma segura e
adequada.
7. Conhecer e adotar normas de conduta nas situações comunicacionais em linha.
8. Conhecer diferentes usos da língua associados aos contextos de comunicação através da Internet.
9. Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e interagir.
10. Utilizar as potencialidades de pesquisa, recolha, análise e gestão da informação.
11. Utilizar os procedimentos de pesquisa racional e metódica de informação na Internet, com vista a uma
seleção criteriosa da informação.
12. Respeitar os direitos de autor.
13. Gerir de uma forma adequada e garantir a segurança de dados.
14. Ter noções básicas de programação.
15. Cooperar em grupo na realização de tarefas.
16. Aplicar as suas competências em TIC em contextos diversificados.

Aprendizagens Sociais
O aluno revela …
1. Responsabilidade
Ser assíduo, pontual, cumprir as regras de trabalho, apresentar o material necessário e realizar o
trabalho individual e os trabalhos de casa.
2. Empenho nas aprendizagens
Realizar as tarefas propostas, prestar atenção e participar nas aulas.
3. Boas relações interpessoais
Respeitar o outro, cumprir as regras de convivência e demonstrar responsabilidade social.

