
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B 
 

No 12º ano, esta disciplina deve ser encarada, já não como um complemento de generalidades 
de saberes associados às TIC, por mais evolutivos que possam ser (e são), mas sobretudo 
como um complemento de formação nesta área, que visa direccionar os saberes dos alunos 
para aplicações específicas da sua esfera de conhecimentos e que sirvam como pré-requisitos 
adicionais para um prosseguimento de estudos que é, sabemo-lo hoje, profundamente 
condicionante de mestrias de aprendizagem ao nível do ensino superior.  

 

Não se deseja implementar saberes profissionais de cada aplicação, mas sobretudo abrir 
pistas e horizontes associados à especificidade de cada curso, ou seja, conhecimentos 
que serão objecto de desenvolvimento posterior caso seja necessário, no prosseguimento de 
estudos de cada sujeito. Atente-se que se trata de um ano terminal, em que a formação 
adquirida nesta área representa uma porta de entrada num mundo comunicacional que se 
deseja interventivo em aprendizagens futuras.  

 

O programa foi concebido procurando dar respostas às questões essenciais das tecnologias 
actuais, no que elas têm de respostas às diferentes áreas do saber, numa perspectiva de 
opções direccionadas, articulando o desenvolvimento acelerado destas tecnologias com um 
suporte teórico que as enquadram, quer ao nível técnico quer ao nível das ciências que servem, 
não deixando de ter em linha de conta que a evolução do software, bem como dos 
equipamentos, aponta para um crescimento acelerado das soluções que vão surgindo no 
mercado.  

 

São objectivos gerais da disciplina de Aplicações Informáticas B do 12º ano de escolaridade:  

 Resolver problemas específicos por via digital;  

 Adequar os modelos de aquisição de saber às ferramentas decorrentes das tecnologias de informação e 
comunicação;  

 Promover o reconhecimento de aplicações de simulação computacional;  

 Permitir a compreensão da importância da modelação computacional;  

 Dotar os alunos do conhecimento genérico dos princípios básicos da Inteligência Artificial;  

 Permitir aos alunos o reconhecimento da importância quer da investigação quer das soluções em IA;  

 Criar as competências necessárias ao reconhecimento de um Sistema Pericial;  

 Promover a compreensão da importância dos Sistemas Periciais e da sua aplicabilidade;  

 Sensibilizar os alunos para a necessidade da análise de sistemas;  

 Dotar os alunos de conhecimentos elementares sobre paginação e grafismo;  

 Proporcionar o desenvolvimento de competências criativas na área da edição electrónica;  

 Desenvolver a capacidade de comunicar, quer pelos meios tradicionais, quer através das novas tecnologias de 
informação e comunicação;  

 Desenvolver o interesse pela pesquisa, descoberta e inovação;  

 Desenvolver a capacidade para trabalhar em equipa;  

 Sensibilizar os alunos para a importância da segurança e privacidade de dados;  

 Promover as práticas inerentes à segurança, higiene e saúde no trabalho que estejam relacionadas com os 
condicionalismos das profissões da área da informática, nomeadamente, a ergonomia e a saúde ocular.  

 
 

 

Como se disse, trata-se de um programa em opção, sendo de desejar que cada aluno cumpra pelo menos 
quatro das unidades apresentadas, devendo ter esta disciplina um carácter predominantemente prático e 
experimental.  

 



A título de exemplo:  

Para o Curso de Ciências e Tecnologias  

Unidades 1, 2, 3 e 7, ou seja:  

Introdução à Programação  
Simulação e Modelação Computacional Aplicada  
Introdução à Inteligência Artificial  
Introdução à Análise de Sistemas  

 

Para o Curso de Ciências Socioeconómicas  

Unidades 1, 2 , 4 e 7, ou seja:  

Introdução à Programação  
Simulação e Modelação Computacional Aplicada  
Software Aplicado à Estatística Social  
Introdução à Análise de Sistemas  
 

Para o Curso de Artes Visuais  

Unidades 1, 2 , 7 e 8, ou seja:  

Introdução à Programação  
Simulação e Modelação Computacional Aplicada  
Introdução à Análise de Sistemas  
Software Aplicado às Artes e Teoria da Cor  

 

Indicam-se, de seguida, duas unidades obrigatórias por cada curso, como elemento de unificação sectorial 
dos saberes, e que serão:  

Para o Curso de Ciências e Tecnologias  

Introdução à Programação  
Introdução à Análise de Sistemas  

 

Para o Curso de Ciências Socioeconómicas  

Simulação e Modelação Computacional Aplicada  
Introdução à Análise de Sistemas  

 

Para o Curso de Artes Visuais  

Software Aplicado às Artes e Teoria da Cor  

Introdução à Análise de Sistemas  

 


