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SEÇÃO A – IDENTIFICAÇÃO 

 

Identificação da Escola 

Nome: Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol 

Email: ebspsol.ce@edu.madeira.gov.pt 

 

Identificação do Coordenador TIC 

Nome: Micaela Fernandes 

Email: micacf@gmail.com 

 

Identificação da Equipa TIC 

 

Para as EB23 e EBS a Equipa TIC deve contemplar, no mínimo, os seguintes 

elementos: Coordenador TIC, Presidente do Conselho Executivo, Técnico de 

Informática, Professor de uma Área Disciplinar (excetuando os docentes que 

pertencem ao Grupo 550) e um aluno que reúna competências no âmbito das 

TIC. 

Nome Email 
Cargo/Funções que 

desempenha 

Micaela Fernandes micacf@gmail.com 

Coordenadora de TIC 
Projeto SeguraNet 
Projeto TIC 
Oficinas TIC 
Página Facebook da 
EBSPS 
Página Oficial da 
EBSPS 
Formação 
Professora de 
Informática 3.º Ciclo e 
Secundário 

Sandra Minhós sandraminhos@gmail.com 

Vice-Presidente do 
Conselho 
Executivo Supervisão 
da aplicação do plano 
TIC 

Ana Margarita 
Ferreira 

ana.margarita.ferreira@gmail.com 

Professora de 
Informática 
Projeto Seguranet 
Projeto Robótica 
Oficinas TIC 

Fátima Caldeira ffatimacaldeira@gmail.com 
Professora de 
Informática 
Projeto Seguranet 
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Projeto TIC 
Oficinas TIC 

Priscilla Moraes priscillafunchal@gmail.com 

Professora de 
Informática 
Projeto Seguranet 
Projeto Robótica 
Projeto TIC 

Vasco Dias vmpdias@gmail.com 

Professor de 
Informática 
Projeto Seguranet 
Projeto TIC 

Orlando Ribeiro orlandoeribeiro@gmail.com 

Professor de Educação 
tecnológica 
Professor de Técnicas 
Multimédia 
Projeto EcoEscolas 
Projeto Comunicar 
Expressar 
Projeto PRER 

Célia Velosa celiavelosa@gmail.com Técnica de Informática 

Gorete Leça goretefreitasle@gmail.com 
Aluna do 2º ano do 
Curso Profissional de 
Técnico de Multimédia 

 

 

SEÇÃO B – IDENTIFICAÇÃO 

 

Selecione a estrutura do Plano TIC do seu estabelecimento de ensino: 

 

☐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 

 

Atividades a desenvolver ao longo do ano letivo: 

 

1ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☒ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☐ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Demonstração de Robótica  

Realizar uma demonstração de robótica com os robôs disponíveis na escola no 

âmbito do Clube das Feiras da escola. 

Objetivos: Estimular a criatividade no âmbito curricular; Desenvolver o raciocínio 

lógico na construção de algoritmos e programas. 

 

Destinatários: Alunos 

 

Data de Início: 4 de outubro de 2018 

Data de Fim: 4 de outubro de 2018 
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2ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☐ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☒ Criação de recursos educativos digitais 

☐ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Cibersegurança na Escola 

Realizar uma exposição com cartazes e dilemas no âmbito do Mês Europeu da 

Cibersegurança que é comemorado durante o mês de outubro, pelo sexto ano 

consecutivo, com diversos eventos e atividades em 28 países europeus. Os 

docentes acompanham as suas turmas à exposição, e os alunos podem dar a 

sua opinião e debater vários dilemas associados à segurança na Internet/Redes 

Sociais. 

Objetivos: Promover uma utilização esclarecida, crítica e segura da Internet; 

Alertar toda a comunidade educativa para os perigos das Redes Sociais. 

 

Destinatários: Alunos e Docentes 

 

Data de Início: 22 de outubro de 2018 

Data de Fim: 29 de outubro de 2018 
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3ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☐ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☐ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☒ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Plataforma Moodle 

Ação de formação de 8 horas para dois grupos de docentes (perfazendo um  total 

de 16 horas) em regime presencial com o objetivo de dotar os formandos das 

competências necessárias para a utilização da plataforma Moodle no contexto 

escolar agilizando e facilitando a gestão e partilha de recursos educativos. 

Objetivos: Promover o uso pleno das TIC em matéria de ensino e de métodos 

pedagógicos; Utilizar metodologias ativas e participativas com recurso às TIC no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Destinatários: Docentes 

 

Data de Início: 16 de outubro de 2018 

Data de Fim: 29 de outubro de 2018 
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4ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☐ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☒ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Semana da Internet Segura e Dia da Informática 

Criar uma semana interativa entre alunos e docentes com exposição de cartazes, 

vídeos, demonstrações e jogos educativos. 

Objetivos: Promover uma utilização esclarecida, crítica e segura da Internet; 

Alertar os alunos para os perigos das Redes Sociais. 

 

Destinatários: Alunos 

 

Data de Início: 4 de fevereiro de 2019 

Data de Fim: 8 de fevereiro de 2019 
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5ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☐ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☐ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☒ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Projeto Google Drive 

Editar, organizar e retificar os ficheiros de avaliação de cada turma, bem como 

partilhar cada turma com os respetivos docentes. 

Objetivos: Trabalhar colaborativamente nos ficheiros de avaliação; Permitir o 

acesso aos ficheiros digitais; Possibilitar a organização das grelhas de avaliação. 

 

Destinatários: Docentes 

 

Data de Início: 17 de setembro de 2018 

Data de Fim: 14 de junho de 2019 

 

 

 

 



Modelo do Plano TIC 

Inovar as Atividades de TIC na RAM 
Novembro de 2018 

6ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☐ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☐ As TIC no PAA/PEE 

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

☒ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Educamedia - Aprender com o Cinema 

Promover novos métodos pedagógicos na sala de aula, técnicas de ensino e 

formas alternativas de aprendizagem ativa, através do contacto com as TIC, com 

os media e com o audiovisual. Debater a temática do filme a apresentar; 

apresentar o filme; e realizar atividades resultantes da aprendizagem do filme. 

Objetivos: Desenvolver um trabalho transdisciplinar, que tem como ponto de 

partida a sétima arte; Explorar o nível de compreensão do filme, a análise dos 

personagens e desenvolver atividades relacionadas com as diferentes áreas do 

currículo. 

 

Destinatários: Alunos 

 

Data de Início: 1 de outubro de 2018 

Data de Fim: 14 de junho de 2019 
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7ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☐ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☐ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☒ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Desafios Seguranet 

Debater a segurança na Internet com os alunos, auxiliados com vídeos de apoio, 

seguidos da realização dos desafios online. 

Objetivos: Alertar os alunos para a relevância das questões relacionadas com a 

utilização esclarecida, crítica e segura das tecnologias de informação e 

comunicação, nomeadamente da Internet; Fomentar o debate de questões 

relacionadas com a Segurança na Internet. 

 

Destinatários: Alunos 

 

Data de Início: 1 de outubro de 2018 

Data de Fim: 14 de junho de 2019 
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8ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☐ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☒ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Oficinas TIC 

Prestar apoio na utilização das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

Objetivos: Promover a utilização das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação; Desenvolver atividades pedagógicas durante os tempos livres 

dos alunos, docentes e de todos os que desempenham funções na nossa escola. 

 

Destinatários: Alunos e Pessoal docente e não docente 

 

Data de Início: 1 de outubro de 2018 

Data de Fim: 14 de junho de 2019 
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9ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☒ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☐ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Clube de Robótica 

Orientar os alunos na construção e programação de robôs. 

Objetivos: Fomentar o interesse pela Ciência e Tecnologia, nas áreas de 

computação, eletrónica e mecânica para futuras atividades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico; Estimular a criatividade e a inteligência, bem como 

o interesse pela execução de atividades experimentais, promovendo a 

investigação na procura das melhores soluções para um melhor desempenho 

dos robôs construídos. 

 

Destinatários: Alunos 

 

Data de Início: 1 de outubro de 2018 

Data de Fim: 14 de junho de 2019 
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10ª ATIVIDADE 

Selecione o tema/área: 

☐ Programação (Ciências da Computação) 

☐ Robótica Educativa 

☐ Digital design 3D (impressão 3D brevemente) 

☐ Dispositivos móveis 

☐ Criação de recursos educativos digitais 

☒ As TIC no PAA/PEE 

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

☐ Multimédia 

☐ Plataformas Digitais Educativas 

☐ Biblioteca Digital 

☐ Serviços Cloud. 

☐ Programas e/ou sítios na Internet. 

 

Descrição: Projeto de TIC 

Prestar apoio na construção de materiais/recursos educativos digitais. Notificar 

a Técnica de Informática de anomalias encontradas nas salas TIC e material 

audiovisual. Apoiar a Técnica de Informática na manutenção das salas TIC para 

uma atualização constante e um bom funcionamento dos equipamentos. 

Objetivos: Apoio à comunidade educativa na utilização das novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

 

Destinatários: Conselho Executivo e pessoal docente e não docente 

 

Data de Início: 1 de outubro de 2018 

Data de Fim: 14 de junho de 2019 

 

 


