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FICHA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DO USO DO COMPUTADOR 

- SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS - 

Introdução 

 Na disciplina de TIC, pretende-se promover o desenvolvimento de 

conhecimentos e capacidades na utilização das tecnologias de informação 

e comunicação. 

 Uma vez que estamos a trabalhar à distância e muitos alunos não têm 

todas as condições para realizar tarefas no computador, flexibilizaram-se 

os conteúdos da disciplina.  

 Assim, pede-se que, e para fomentar uma das aprendizagens 

essenciais da disciplina, os alunos usem da sua análise crítica para 

pensar sobre a função e o poder das tecnologias de informação e 

comunicação nas atividades comuns do dia a dia. 

 

Instruções:  

Para realizares esta ficha podes com o teu telemóvel produzir narrativas 

digitais (respostas) em suporte vídeo ou captação de imagem das 

respostas em papel. Envia depois para o email da professora: 

stora.sandra.rios@gmail.com 

 

UNIDADE 1 
Conceitos básicos 

Características da Informação 

Áreas de aplicação das TIC 
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Parte I 

    As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são parte 

integrante da sociedade e ajudam na construção do conhecimento em 

diversos contextos do mundo atual. 

 

1 -  Dá alguns exemplos de equipamento tecnológico que operas 

habitualmente no teu dia a dia. 
 

 
2 -  Apresenta alguns fatores de risco e as precauções a tomar 

quando se trabalha com determinado tipo de equipamento 
tecnológico.  

 
 

3 -  Identifica problemas ou necessidades que obtiveram solução 
com a introdução e invenção da tecnologia. 

 

 
4 -  Identifica diferentes áreas de aplicação das TIC na sociedade. 

 
 

5 -  Indica na tua opinião quais foram as maiores invenções a nível 
tecnológico. 

 
 

6 -  Reflete sobre o papel das tecnologias na vida de cada um e a 
sua importância para o trabalho e sociedade em geral. 

 
 

Parte II 

Envia as tuas reflexões para o email da professora:  

stora.sandra.rios@gmail.com 

 

Nota: Não te esqueças de te identificar: nome, ano e turma. 

 

 

Fim!!!!  

Continuação de boa saúde 

☺ ☀♥♥♡❀☻  
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