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Tema: Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

Subtemas:  

Segurança em ambientes digitais 

Malware 

Phishing  

- Malware 

- Phishing 

- Práticas seguras: 

- Segurança do dispositivo 

     Atualização do sistema operativo  

    Proteção contra Vírus e Ameaças  

- Cópias de segurança 

- Palavras-passe seguras 

- Proteção da privacidade 

Direitos de autor 

Respeitar normas na utilização de imagem, som e vídeo 

Identificar riscos do uso inapropriado de imagens, sons e vídeos 

Regras de licenciamento  

Creative Commons  

 

Criação e publicação de conteúdos: 

- Fases de criação de conteúdos digitais 

- Pesquisa de informação 

 

 

 

 

1º  

2º e 3º  



- Critérios de validação da informação 

- Gestão e organização da informação 

- Acessibilidade dos conteúdos digitais 

Tema: Comunicar e colaborar 

Subtemas:  

Meios e aplicações de comunicação e colaboração online: 

- Comunicação síncrona e assíncrona 

. Correio eletrónico 

. Fórum 

. Mensageiro instantâneo 

. Sistema de videoconferência 

. Sala de conversação em direto 

- Regras de participação (netiqueta) 

– Regras de segurança (cuidados) 

- Armazenamento, produtividade e colaboração online 

- Plataformas de apoio à comunicação e colaboração: 

- Plataformas de aprendizagem 

- Redes sociais 

 

 

1.º 

2º e 3º 

Tema: Investigar e Pesquisar 

Subtemas:  

Pesquisa e análise de informação  

- Navegadores web (browsers) 

- Motores de pesquisa 

-Estratégias de pesquisa 

Seleção, análise e avaliação da informação pesquisada: 

- Organização da pesquisa; 

Trabalho de projeto. 

Organização e gestão da informação: 
- Gestão de pastas e ficheiros no Windows 

- Organização de marcadores no browser 

- Gestão de pastas e ficheiros na «nuvem». 

1.º 

2º e 3º 



 

Tema: Criar e Inovar 

Subtemas:  

Correio Electrónico 

 Criar uma conta de correio electrónico; 

Gerir conta de correio electrónico; 

Conhecer serviços associados a uma conta de correio eletrônico. 

Produtividade Online 

Conhecer serviços de produtividade online 

Gerir armazenamento de dados na Internet;  

Criar documentos online; 

Gerir e partilhar documentos na Internet. 

 

Blogues e sites  

- Conceito de site e de blogue 

- Planeamento de um site 

- Criação e gestão de um site 

- Criação de conteúdos 

- Publicação e manutenção 
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