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PLANIFICAÇÃO DE AULAS (E@D) 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM ESSENCIAIS 
(de acordo com o perfil dos alunos) 

RECURSOS 

 

Processos 
Tecnológicos  
 
Tecnologia e 
Sociedade  
 
Recursos e 
Utilizações 
Tecnológicas 

Processo tecnológico 
 - Técnica e tecnologia 
 - Evolução da tecnologia  
- A tecnologia e o ambiente  
- Análise do objeto técnico 

 
Medição 

-Precisão e rigor nas medições 
-Grandezas, 
- Unidades de medida e instrumentos de 
medição 
 

Comunicação Tecnológica 
-Linguagem técnica 
-Codificação e simbologia técnica 
-Desenho técnico 
-Encadeamento cronológico 
-Enumerar, caracterizar e registar factos 
observados 

 
Energia 

-Fontes de energia 
-Produção e transformação de energia 
-Impacto ambiental e social do 
aproveitamento de energia 
-Operadores elétricos 

 

Professor: 
Aula síncrona - Apresentação dos conteúdos e exploração do tema com os alunos através de vídeo 
aula. 
Enviar o convite para o aluno participar na aula através da plataforma escolhida pela escola e pelo 
professor.  

Trabalho assíncrono - Enviar aos alunos os recursos existentes para exploração dos conteúdos e as 
tarefas a realizar, utilizando a plataforma escolhida pela escola e pelo professor.  

Fazer o registo e a respetiva avaliação dos alunos que cumpram a tarefa, em grelha própria.  

Comunicar ao aluno a informação sobre a avaliação do seu trabalho, utilizando a plataforma 
escolhida pela escola e pelo professor.  

Aluno: 
Trabalho síncrono - Participa na videoaula, aceitando o convite enviado pelo professor. 
- Ouve o professor com toda a atenção 
- Aguarda pela sua vez para falar e colocar as questões  

Trabalho autónomo - Realizar a atividade e envia-a para o professor, através dos meios 
tecnológicos disponíveis.  

 
 

 

Manual  

 

Caderno de fichas 

 

Materiais riscadores e outros 

 

Sítios eletrónicos 

 

Ferramentas: 

- Plataformas de aprendizagem/Aulas 
online  

- Imagem e Vídeo 

- Alojamento e partilha de ficheiros  

- Produtividade 

 

 

NOTA: Esta organização não implica que não se possam trabalhar, de forma intercalar e articulada, descritores de vários domínios, cabendo ao professor fazer essa gestão. Os conteúdos a 
desenvolver não são sequenciais, estes surgirão de acordo com os temas/unidades de trabalho a desenvolver. 

 


