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REFERENCIAL (ÁREA C): Literacia da informação  

NÍVEL DE ENSINO: 1.º ciclo – Alunos da turma TRE04 (4º ano) – EB Recardães 

ATIVIDADE: Oficinas de formação em PowerPoint 

ENQUADRAMENTO: Atividade desenvolvida em articulação com o professor titular de 

turma, no âmbito do Estudo do Meio. 

 

 

 

 

Aprendizagens 
associadas ao 
trabalho da 
biblioteca escolar 

 

Conhecimentos/ Capacidades 

 Enuncia os conhecimentos que já tem sobre o tema e coloca 
questões. 

 Interage e colabora com os pares, apresentando as suas ideias e 
opiniões. 

. 

Atitudes/ Valores 

 Age de forma metódica e rigorosa; 

 Aceita a crítica; 

 Tem em consideração as regras de utilização da biblioteca. 

 
 

Conteúdos 
curriculares 
 

Bloco 2 - À descoberta dos outros e das instituições 

1. O passado nacional 
 Localizar as datas e os factos estudados no friso cronológico da 

História de Portugal (até à Democracia); 

 Identificar personagens e factos da história nacional; 

 Utilizar vestígios de outras épocas como fontes de informação 
para reconstituir o passado, compreendê-lo e organizar o 
presente. 

 
 

Objetivos da 
atividade 
 

 Aprender e conhecer as etapas inerentes a uma apresentação 
em PowerPoint; 

 Pesquisar, selecionar e produzir informação pertinente acerca 
dos assuntos em estudo; 

 Identificar as ferramentas de pesquisa e fontes de informação. 

 

 

 

Estratégias/Tarefas 
 

 Desenvolvimento de sessões de literacia de informação que 
forneçam aos alunos conhecimentos sobre o modo de explorar 
as diferentes ferramentas do PowerPoint, através de exercícios 
de aplicação prática: 

 Criar uma apresentação em PowerPoint; 

 Inserir e formatar imagens e texto; 

 Criar animações em imagens e texto; 

 Criar transições entre diapositivos; 

 Duplicar diapositivos; 

 Pesquisar em motores de busca (Google ou outro); 

 Procurar e selecionar informação no manual; 

 Apresentação à turma de alguns dos produtos finais. 

 

Destinatários 

 

 Turma TRE04 (4º ano) da EB de Recardães 

 

Duração 

 

 4 sessões de  1 hora por grupo. 
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Recursos 
 

 Manual escolar; 

 Computadores com acesso à Internet; 

 Tutorial; 

 Projetor; 

 Office 365; 

 Questionário. 

 

 

 

Avaliação 
 

 

Indicadores de desempenho 

 Domínio de conceitos; 

 Iniciativa, interesse, cooperação e empenho dos alunos nas 
tarefas propostas. 
 

 

Instrumentos de avaliação 

 Trabalhos realizados; 

 Observação direta. 

  

 


