Professor + Aluno

Tecnologias de Informação
e Comunicação 8.º ano

emoTICon

Organizado
Conteúdos estruturados de acordo com
as Aprendizagens Essenciais

Orientado
Instruções passo a passo para apoiar
a exploração dos conteúdos
Manual

Transdisciplinar

Contém informações
exclusivas do Professor

Propostas de trabalho integradas
e articuladas com outras disciplinas

Prático
Exercícios para verificação e aplicação
das aprendizagens e desenvolvimento
da criatividade e da proatividade

Gerador de
testes interativo
Possibilidade de gerar novas versões dos
testes do projeto, de forma automática
Caderno de Atividades

Tutoriais, QuizEV, infografias animadas,
jogo interativo e outros recursos

Exclusivo do Professor**

Fichas de trabalho organizadas de
acordo com os conteúdos do manual
Exclusivo do professor: soluções
integradas nos exercícios

Recursos Digitais*

Guia do Professor
Planificações, grelhas de observação,
rubricas de avaliação, testes,
propostas de solução dos exercícios
do manual, DAC, documentos
de apoio e tutoriais de exploração
de ferramentas alternativas

emoTICon Play
Recurso didático de revisão/
aplicação das aprendizagens

Manual Digital

* Acesso e condições de utilização em www.escolavirtual.pt
** A opção por este projeto permitirá dotar a Escola e os professores com estes recursos
pedagógicos para apoio à prática letiva, em número de exemplares igual ao número
de professores desta área disciplinar, caso o Ministério da Educação o permita.

Manual Exemplar do Professor
Tecnologias de Informação e Comunicação 8.º ano

emoTICon

O mundo digital é infinito e apelativo, e as suas maravilhas
fascinam os alunos cada vez mais cedo. Mas há perigos a que
devem estar atentos e sobre os quais devem estar informados.
Acompanhe os seus alunos nesta jornada e promova o
desenvolvimento da literacia digital, incentivando a utilização de
práticas responsáveis na utilização das novas tecnologias, através
de ferramentas e recursos diversificados e interdisciplinares.
Explore o mundo digital com emoção!

Textos simples
e infografias
para sistematizar
os conteúdos

Embarque nesta viagem digital, percorra os vários domínios das Aprendizagens Essenciais
e promova o desenvolvimento de competências digitais múltiplas.

Explicações passo a passo,
Explicações passo a passo,
para uma maior autonomia
para uma maior autonomia
na realização das tarefas
na realização das tarefas

Exercícios
Exercícios

Treino e aplicação dos conhecimentos.
Treino e aplicação dos conhecimentos.

Propostasde
detrabalho
trabalho
Propostas

Recursosdigitais*
digitais*
Recursos
Vídeos tutoriais
Vídeos tutoriais
Infografias animadas
Infografias animadas
Links
Links
Jogo interativo – emoTICon Play
Jogo interativo – emoTICon Play
QuizEV
QuizEV
Testes interativos
Testes interativos
E muito, muito mais!
E muito, muito mais!

Desafios
Desafios
interdisciplinares
interdisciplinares
para consolidação
para consolidação
e ampliação dos
e ampliação dos
conhecimentos.
conhecimentos.

Projeto Digital
Todos os livros
em formato digital

NOVIDADE

No computador, no tablet ou no telemóvel.

Manual Digital Interativo
Descubra a versão mais recente do manual digital,
com conteúdos diversificados, especialmente
desenvolvidos para facilitar o trabalho do professor
e a aprendizagem dos alunos.

Vídeos
tutoriais

emoTICon Play

Apoio e centenas de
recursos digitais* na
app EV Smart Book e em
www.escolavirtual.pt

Ficha

Caderno de Atividades Digital
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Netiqueta

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais

Indica três atitudes que deves ter quando utilizas as ferramentas digitais.
respeitar os direitos de autor.

2

Completa o texto com os termos que se seguem:
senso

eficiente

netiqueta
eficácia

entendidos

qualidade

risco

comunicas

EMTIC8CA © Porto Editora

Adotar comportamentos seguros e responsáveis; proteger a minha identidade e privacidade;

regras

confiança

regras
A (a) netiqueta
– etiqueta da Internet – é um conjunto de (b)
senso
que deves ter em
recomendadas e normas gerais de bom (c)
através da Internet e que proporcionam um
consideração quando (d) comunicas
e amigável. Caso não sejam
correto uso, de forma mais agradável, (e) eficiente
risco
o teu nome, a (g) confiança
depositada
respeitadas, pode pôr em (f)
eficácia
e (i)
,
em ti e a tua capacidade de comunicar com (h) qualidade
provocando mal-( j) entendidos .

3

Classifica as afirmações que se seguem em verdadeiras ou falsas, assinalando
com X. Corrige as falsas.

Explore o Caderno de Atividades Digital
Exclusivo do Professor: projetável, com e sem soluções.

Outros componentes digitais
d) Não ofendas nem magoes aqueles com quem estás a interagir, pois só assim terás uma reação

DOWNLOAD

adequada e proporcionada. h) Referencia a origem das fotografias, da informação e das citações que
publicas, atribuindo os créditos aos respetivos autores. i) Evita o excesso de abreviaturas, pois pode gerar
confusão ou tornar a mensagem impercetível.
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Guia do Professor
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emoTICon Play

Gerador de testes

A partir dos conteúdos do manual
Pode gerar automaticamente
várias versões de um mesmo teste
e personalizá-las com diferentes graus
de dificuldade ou questões criadas por si.
Gerador de testes
do emoTICon

