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SEÇÃO A – IDENTIFICAÇÃO 

 

Identificação da Escola 

Nome: Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras 

Email: eb23santonio@edu.madeira.gov.pt 

 

Identificação do Coordenador TIC 

Nome: Maria Luísa Ferreira da Silva Pita Perdigão 

Email: mluisapita@gmail.com 

 

Identificação da Equipa TIC 

Função Nome Email 

Coordenadora TIC Luísa Perdigão mluisapita@gmail.com 

Presidente do Conselho Executivo Vítor Gomes vcgomes@hotmail.com 

Docente do grupo 550 – Informática / 

Delegado de grupo / Responsável pela 

divulgação de atividades 

Marco Catarino marco.pm.catarino@gmail.com 

Docente do grupo 550 - Informática Hugo Perdigão hugopq@gmail.com 

Docente do grupo 550 – Informática / 

Responsável pela divulgação de atividades 
Filipe Ornelas filipeornelas@gmail.com 

Docente do grupo 550 – Informática / 

Responsável pela divulgação de atividades 
Tiago Braga tcbraga@gmail.com 

Docente do grupo 550 – Informática / 

Responsável pela plataforma Moodle 
Lara Costa lara.barcelos2013@gmail.com 

Docente do grupo 520 /  Gestor dos recursos 

de audiovisuais 
João Fernandes faustooscarfidel@gmail.com 

Docente do grupo 430 / Responsável pela 

Comissão de Formação / Divulgação das 

Ações de Formação 

Ana Nascimento ananascimento@edu.madeira.gov.pt 

Docente de TIC de 1.º Ciclo João Paulo joaopjm@outlook.pt 

Técnico de Informática / Gestor da rede 

informática da escola 
Lino Andrade andradelr@edu.madeira.gov.pt 

Técnico de audiovisuais/ responsável pelos 

recursos de audiovisuais 
José Alves alvesjap@hotmail.com 

Aluna do CEF de Informática Cristina Câmara cristinasacamara@gmail.com 

Aluno do CEF de Informática Nuno Freitas nunoalexandrefarinhadefreitas@gmail.com 

Aluno do CEF de Informática Gonçalo Rodrigues goncalo057@gmail.com 
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SEÇÃO B – IDENTIFICAÇÃO 

 

A estrutura do Plano TIC para a Escola Básica com Pré-Escolar de Santo 

António e Curral das Freiras é a seguinte: 

 

☐Projeto Anual (o Plano TIC estruturado sob a forma de projeto anual 

contempla um conjunto de atividades/situações de aprendizagem subordinadas 

a um único tema/área das tecnologias educativas que estão interligadas e são 

desenvolvidas sequencialmente ao longo do ano letivo.) 

 

☒Atividades Individuais (o Plano TIC é constituído por atividades 

específicas, independentes, subordinadas a diferentes áreas/temas das 

tecnologias educativas. É obrigatório desenvolver uma atividade por período 

escolar.) 
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ATIVIDADES 

 

A equipa TIC, propõe-se a desenvolver as seguintes atividades ao longo do 

ano letivo: 

 

 

1ª ATIVIDADE – HORA DO CÓDIGO 

 

Tema/área: 

☒ Programação (Ciências da Computação) 

 

Descrição: 

Participação dos alunos no evento mundial “Hour of Code”, cujo objetivo é levar 

a programação ao máximo de pessoas possível e desmistificar a ideia de que 

programar é difícil. 

Esta campanha popular é suportada por mais de 400 parceiros e 200.000 

educadores em todo o mundo, envolvendo dezenas de milhões de estudantes 

em mais de 180 países. 

Qualquer um, em qualquer lugar, pode organizar um evento da Hora do 

Código, pois não é necessário ser experiente em programação. 

Na página web do evento, https://hourofcode.com, estão disponíveis tutoriais 

de uma hora em mais de 45 idiomas. 

 

Destinatários: 

Alunos do 1.º ciclo e dos 5.º, 7.º e 8.º anos. 

 

Data de Início: 3 de dezembro de 2018 

Data de Fim: 7 de dezembro de 2018 

 

  

https://hourofcode.com/
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2ª ATIVIDADE – SEMANA DA INTERNET SEGURA 

 

Tema/área: 

☒ Programas e/ou sítios na Internet. 

☒ Plataformas Digitais Educativas 

 

Descrição: 

Comemoração do dia da Internet Segura que será celebrado no dia 5 de 

fevereiro de 2019. Este evento de âmbito internacional “Safer Internet Day”, 

terá como tema “Together for a better internet”, conforme a página web do 

evento https://www.saferinternetday.org/ 

A escola tem um papel predominante na promoção da segurança dos seus 

alunos e deve alertá-los para os riscos e mostrar-lhes os benefícios de 

utilização da Internet. Para tal, serão elaborados flyers e cartazes que serão 

expostos para divulgação a toda a comunidade escolar. A exposição deverá 

também contemplar a visualização dos vídeos disponíveis nos portais 

InternetSegura.pt e SeguraNet.pt . Além disso, serão proporcionadas palestras 

para todos os alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação. 

 

Destinatários: 

Toda a comunidade escolar 

 

Data de Início: 4 de fevereiro de 2019 

Data de Fim: 8 de fevereiro de 2019 

 

  

https://www.saferinternetday.org/
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3ª ATIVIDADE – UNIFORMIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DA ESCOLA 

 

Tema/área: 

☒ Criação de recursos educativos digitais 

☒ As TIC no PAA/PEE 

 

Descrição: 

Atualização de cabeçalhos/rodapés de documentação (ofícios, informações 

internas, cartas, sobrescritos, etc) com o atual logo da escola (vetorial) e 

correta identidade gráfica da Secretaria Regional de Educação. 

Elaboração das grelhas de avaliação (MS Excel) para todos os departamentos 

curriculares da escola. 

Toda esta documentação deverá estar disponível para toda a comunidade 

escolar no ano letivo 2019/2020. 

 

Destinatários: 

Toda a comunidade escolar 

 

Data de Início: 2.º período 

Data de Fim: 3.º período 
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4ª ATIVIDADE – EDUCAMEDIA – “APRENDER COM O CINEMA” 

 

Tema/área: 

☒ Multimédia 

☒ Plataformas Digitais Educativas 

 

Descrição: 

Divulgação do EDUCAMEDIA, que se apresenta como veículo de promoção da 

inclusão social e exercício da cidadania, introduzindo novos métodos 

pedagógicos na sala de aula. 

O projeto “Aprender com o Cinema” assenta na projeção de diversos filmes 

durante o ano letivo, que foram selecionados segundo dois critérios: o 

conteúdo temático a ser desenvolvido na sala de aula e a idade do aluno. 

Para tal, a escola deverá favorecer a difusão dos media no âmbito educativo, 

propondo uma leitura diferente da habitual da obra cinematográfica, através de 

guias curriculares. 

 

Destinatários: 

Alunos dos 1.º e 2.º ciclos 

 

Data de Início: 2.º período 

Data de Fim: 3.º período 
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5ª ATIVIDADE – DIA DA INFORMÁTICA 

 

Tema/área: 

☒ Programação (Ciências da Computação) 

☒ Robótica Educativa 

☒ Dispositivos móveis 

☒ Gamification (jogos lúdico-didáticos no processo de ensino aprendizagem) 

 

Descrição: 

Exposição sobre as diferentes áreas da Informática. Nesta atividade pretende-

se que os alunos tenham conhecimento de várias vertentes da informática, 

dinamizando atividades em áreas como: Robótica, Realidade Aumentada, 

Jogos Lúdico-Didáticos, Impressão 3D, etc… 

Serão também divulgados trabalhos criados ao longo do ano letivo pelos 

alunos da escola. 

 

Destinatários: 

Toda a comunidade escolar 

 

Data de Início: 3.º período 

Data de Fim: 3.º período 
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6ª ATIVIDADE – DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS EM TIC 

 

Tema/área: 

☒ As TIC no PAA/PEE 

 

Descrição: 

Preparação para o exame (em conjunto com o docente de TIC de 1.º ciclo) 

realizando uma pequena revisão dos conteúdos contemplados no exame. 

Recolha da documentação necessária e aplicação do exame. 

 

Destinatários: 

Alunos do 4.º ano (1.ºCiclo) 

 

Data de Início: 3.º período 

Data de Fim: 3.º período 
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7ª ATIVIDADE – ELABORAÇÃO DO PROJETO “CLUBE DE CÓDIGO” 

 

Tema/área: 

☒ Programação (Ciências da Computação) 

 

Descrição: 

Elaboração de um projeto para a criação do Clube de Código. Tendo em conta 

a crescente utilização das Ciências da Computação e o benefício que trazem 

para o pensamento lógico e racional, torna-se fundamental a criação de um 

clube que dê a possibilidade a todos os alunos de aprenderem programação 

direcionada para qualquer área disciplinar. Assim, deverá ser elaborado um 

projeto de modo a criar o “Clube de Código” para começar a funcionar em 

pleno na abertura do ano letivo 2019/2020. 

 

Destinatários: 

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos. 

 

Data de Início: 3.º período 

Data de Fim: 3.º período 
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