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100                5        35                                                            5                        55           

Pré-requisitos (se aplicável): TIC na ótica do utilizador 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

Desenvolver competências digitais alargadas que permitam uma correcta integração na sociedade digital do 
séx. XXI. 
Conhecer ferramentas e recursos para o desenvolvimento de competências digitais. 
Avaliar e seleccionar ferramentas e recursos para o desenvolvimento de competências digitais. 
Desenvolver estratégias de desenvolvimento de competências digitais nos jovens, tendo em conta a 
consecução de uma plena cidadania digital e a aquisição de competências digitais para o mercado de 
trabalho. 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

a) <O que são competências digitais e por que são necessárias. 

b) Ferramentas e recursos para o desenvolvimento de competências digitais, que promovam estratégias 

activas de aprendizagem (software educativo, software não educativo de uso geral como ferramentas 

digitais do dia-a-dia, recursos online). 

c) Avaliação e selecção de recursos para o desenvolvimento de competências digitais. 

d) Estratégias e metodologias ativas de aprendizagem, e desenvolvimento das competências digitais 

(Kahoot e outras ferramentas de quiz). 

e) Criação de recursos e conteúdos digitais utilizando ferramentas grátis disponíveis (Hot Potatoes e outras 
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ferramentas similares). 

f) Utilização de ferramentas de comunicação digital (blogues, redes sociais, repositórios de conteúdos 

digitais). 

g) Ferramentas de programação para jovens (Logo Interpreter e Scratch). 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

a) O que são competências digitais e por que são necessárias. 

b) Ferramentas e recursos para o desenvolvimento de competências digitais, que promovam estratégias 

activas de aprendizagem (software educativo, software não educativo de uso geral como ferramentas 

digitais do dia-a-dia, recursos online). 

c) Avaliação e selecção de recursos para o desenvolvimento de competências digitais. 

d) Estratégias e metodologias ativas de aprendizagem, e desenvolvimento das competências digitais 

(Kahoot e outras ferramentas de quiz). 

e) Criação de recursos e conteúdos digitais utilizando ferramentas grátis disponíveis (Hot Potatoes e outras 

ferramentas similares). 

f) Utilização de ferramentas de comunicação digital (blogues, redes sociais, repositórios de conteúdos 

digitais). 

g) Ferramentas de programação para jovens (Logo Interpreter e Scratch). 

 
 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

a) O que são competências digitais e por que são necessárias. 

b) Ferramentas e recursos para o desenvolvimento de competências digitais, que promovam estratégias 

activas de aprendizagem (software educativo, software não educativo de uso geral como ferramentas 

digitais do dia-a-dia, recursos online). 

c) Avaliação e selecção de recursos para o desenvolvimento de competências digitais. 

d) Estratégias e metodologias ativas de aprendizagem, e desenvolvimento das competências digitais 

(Kahoot e outras ferramentas de quiz). 

e) Criação de recursos e conteúdos digitais utilizando ferramentas grátis disponíveis (Hot Potatoes e outras 

ferramentas similares). 

f) Utilização de ferramentas de comunicação digital (blogues, redes sociais, repositórios de conteúdos 

digitais). 

g) Ferramentas de programação para jovens (Logo Interpreter e Scratch). 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
 

a) O que são competências digitais e por que são necessárias. 

b) Ferramentas e recursos para o desenvolvimento de competências digitais, que promovam estratégias 
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activas de aprendizagem (software educativo, software não educativo de uso geral como ferramentas 

digitais do dia-a-dia, recursos online). 

c) Avaliação e selecção de recursos para o desenvolvimento de competências digitais. 

d) Estratégias e metodologias ativas de aprendizagem, e desenvolvimento das competências digitais 

(Kahoot e outras ferramentas de quiz). 

e) Criação de recursos e conteúdos digitais utilizando ferramentas grátis disponíveis (Hot Potatoes e outras 

ferramentas similares). 

f) Utilização de ferramentas de comunicação digital (blogues, redes sociais, repositórios de conteúdos 

digitais). 

g) Ferramentas de programação para jovens (Logo Interpreter e Scratch). 

 
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

Trabalhos práticos individuais 
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