
	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: TIC  Ano:10º  Curso: Profissional 

 
Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 
1.º 

Módulo 1: FOLHA DE CÁLCULO • Introdução à folha de cálculo 
• Criação de uma folha 
• Utilização de fórmulas e funções para processar números 
• Aumento da produtividade com macros 
• Impressão de uma folha de cálculo 
• Formatação de uma folha 
• Criação de gráficos em folhas 
• Trabalho com Listas (bases de dados) 
• Trabalho com tabelas dinâmicas 
• Integração de tabelas e gráficos no processador de texto 
• Utilização da folha de cálculo para publicar na Web 
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1/2.º 

Módulo 2 Base de dados 
 

• Conceitos básicos 
• Planificação de uma base de dados 
• Programa de gestão de base de dados 
• Abertura, criação e gravação de uma base de dados 
• Criação de uma base de dados usando o assistente de bases 

de dados 
• Criação de tabelas 
• Criação de uma consulta 
• Criação de um formulário utilizando o assistente de 

formulários 
• Criação de um relatório utilizando o assistente de relatórios 
• Criação de páginas utilizando o assistente de páginas 
• Conceito de Macro 
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• Conceito de Moldulo 

 
3.º 

Módulo 3: Criação de Páginas 
Web 

Dreamweaver 
• Apresentação do programa 
• Planeamento e criação de um Web site 
• Criação de documentos HTML  
• Desenho de páginas 
• Inserção e formatação de texto  
• Inserção de imagens 
• Multimédia  
• Camadas dinâmicas  
• Formulários 
• Hiperligações 
• Publicação 

Flash 
• Apresentação do programa 
• Ferramentas de desenho 
• Fundamental do programa 
• Animações simples 
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores com ponderação Instrumentos de Avaliação 

Módulo 1: FOLHA DE 
CÁLCULO 
 

a) Conhece a folha de cálculo e as suas finalidades funcionais 
b) Usa a folha de cálculo de forma racional  e eficaz 
c) Utiliza convenientemente as potencialidades e características 

das folhas de cálculo para ambiente gráfico nas suas múltiplas 
funções 

d) Cria, edita e formata folhas de cálculo 
e) Manipula dados e gerar gráficos em folhas de cálculo 
f) Aplica a utilização da folha de cálculo a situações concretas 

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

• Participação em aula;  
• Fichas/testes de avaliação; 
• Projetos/trabalhos de 

avaliação; 



Módulo 2 Base de dados 
 
 

a) Conhece um SGBD e as suas finalidades funcionais 
b) Compreende as inter-relações entre as componentes de um SGBD 
c) Identifica a estrutura e componentes de uma base de dados 
d) Utiliza convenientemente as potencialidades e características de 

um SGBD nas suas múltiplas funções 
e) Cria, edita e formata tabelas, consultas, relatórios etc.  
f) Manipular dados e gerar modelos de tratamento desses mesmos 

dados 
g) Utiliza os componentes essenciais de uma ferramenta de SGBD  

• Contributos dados para as 
atividades de articulação 
curricular; 

• Auto e heteroavaliação. 

Módulo 3: Criação de 
Páginas Web 
 
 
 
 
 
 
 

a) Reconhece editores e ferramentas para a Web  
b) Cria e define documentos HTML 
c) Identifica técnicas de criação de paginação Web 
d) Identifica linguagens de programação para a Web 
e) Cria páginas na Web, utilizando editores e programas de 

animação gráfica 
f) Publica páginas na Web 
g) Cria e mantem um Web site. 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
 

 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 
(linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; 
relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e artística; saber 
científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 
(Muito Bom) 

Nível 5 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 



Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma 
satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da escolaridade 
obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

 

 


