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Plano TIC – Atividades
Software Livre e Serviços Web
Atividade 1 - Animator
Esta atividade consiste na criação de filmes animados com bonecos de plasticina.
Pretende-se envolver todas as turmas da escola, as educadoras de infância, os professores
titulares de turma, o professor de Expressão Plástica, o professor de Educação Musical e o
professor de TIC, fomentando a interdisciplinaridade de conteúdos. Algumas das tarefas
para a concretização da atividade são: Escolha da história/tema; Exploração da história/tema
e a criação de um guião; Criação de personagens e cenários; Gravação de clipes de vídeo;
Gravação de som; Edição de vídeo e som; Produção de um DVD com os filmes produzidos.
Destinatários: Alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Data de início: 01 de dezembro de 2015
Data de conclusão: 15 de junho de 2016

Integração das TIC no PAA/PEE
Atividade 2 - Jornal Escolar “O Lombinho de São Roque”
O jornal escolar trimestral tem como objetivo a divulgação de atividades/projetos
escolares à Comunidade Educativa.
Destinatários: Comunidade Educativa.
Data de início: 21 de setembro de 2015
Data de conclusão: 24 de junho de 2016

Integração das TIC no PAA/PEE
Atividade 3 - Postais de Natal
Esta atividade tem como objetivo a criação de postais e mensagens de Natal no
formato digital. Pretende-se também, o desenvolvimento do gosto artístico e da capacidade
de desenho e ilustração dos alunos.
Destinatários: Alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Data de início: 15 novembro de 2015
Data de conclusão: 15 dezembro de 2015

Software Livre e Serviços Web
Atividade 4 - Workshops ExamTime
Workshops destinados a fornecer aos docentes conhecimentos e competências na
utilização da tecnologia que permite criar e elaborar mapas mentais, “flashcards”, “quizzes”
e notas grátis.
Destinatários: Docentes.
Data de início: 01 de fevereiro de 2016
Data de conclusão: 29 de fevereiro de 2016

Integração das TIC no PAA/PEE
Atividade 5 - Memórias fotográficas
O principal objetivo desta atividade é reunir vídeos e fotografias digitais das
atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo e posteriormente, criar um CD ou DVD
para divulgar à Comunidade Educativa.
Destinatários: Comunidade Educativa.
Data de início: 21 de setembro de 2015
Data de conclusão: 24 de junho de 2016

Multimédia
Atividade 6 - Lombinho
Participação no Programa Educamedia. Visa a produção de documentos de apoio
com linhas orientadoras para a criação de Web rádios escolares. Pretende-se explorar as
potencialidades pedagógicas da rádio para difusão de conteúdos escolares. Projeção de
diversos filmes durante o ano letivo, propondo uma leitura diferente da habitual da obra
cinematográfica, através da exploração de guias curriculares.
Destinatários: Alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Data de início: 21 de setembro de 2015
Data de conclusão: 24 de junho de 2016

Ambientes de Aprendizagem Digitais
Atividade 7 - Moodle
Com esta atividade pretende-se: Disponibilizar um ambiente de aprendizagem virtual
e gratuito; Promover a utilização das TIC; Fomentar a criação e divulgação de recursos
educativos na plataforma; Responder às necessidades dos utilizadores (Professores e
Alunos) oferecendo um vasto leque de soluções que estão na vanguarda da tecnologia
educativa.
Destinatários: Docentes e alunos.
Data de início: 21 de setembro de 2015
Data de conclusão: 24 de junho de 2016

