
	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Programação de 

Sistemas de Informação 
 Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de 

Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

 
Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 
1.º 

Módulo 8 – Conceitos Avançados 
de Programação 

• Vantagens de um sistema operativo gráfico; 
• Conceito de janela; 
• Conceitos acerca da interface com o utilizador; 
• Programação por eventos e “queues”; 
• Conceitos relativos à interface de desenvolvimento de 

aplicações (API) do sistema operativo; 
• O modelo de memória; 
• Conceito de Multitarefa. 

18 

 
1º 

Módulo 9 – Introdução à 
Programação Orientada a 
Objetos 

• Características da programação Orientada por Objetos; 
• Conceito de Classe, Atributos, Métodos e Eventos; 
• Conceito de Objeto; 
• Conceito de Encapsulamento; 
• Conceito de Visibilidade de Classes, Métodos e Atributos; 
• Diagramas de Classe. 

36 

2.º 
 

Módulo 10 – Programação 
Orientada a Objetos 

• Conceito de Herança e Polimorfismo; 
• Mensagens entre Objetos (relação entre objetos); 
• Redefinição de métodos; 
• Métodos virtuais e não virtuais; 
• Diagramas de Classe; 
• Problemas de complexidade crescente, que justifiquem 

claramente a necessidade da utilização de mecanismos 
herança, polimorfismo e exceções. 

36 

2º 
Módulo 11 – Programação 
Orientada a Objetos Avançada 

• Introdução ao conceito de Exceção; 
• Manipulação de Exceções; 

30 



• Criação de Exceções próprias; 
• Introdução ao conceito de Stream; 
• Derivação de Streams. 

3.º 

Módulo 12 – Introdução aos 
Sistemas de Informação 

• Necessidade das bases de dados; 
• Sistemas de gestão de bases de dados; 
• Os modelos como métodos de conceção de sistemas; 
• Modelos utilizados na gestão de bases de dados (Relacional, 

Hierárquico, Rede). 

24 

3º 

Módulo 13 – Técnicas de 
Modelação de Dados 

• Bases de dados relacionais; 
• Relações entre tabelas; 
• O modelo ER (entidade-relação) para representação gráfica 

de bases de dados; 
• Integridade e consistência de base de dados; 
• O papel da normalização no desenho de bases de dados. 

36 

3º 

Módulo 14 – Linguagem de 
Manipulação de Dados 

• SQL como linguagem “universal” para pesquisas sobre bases 
de dados; 

• Apresentação da linguagem SQL; 
• Pesquisas (“queries”) simples sobre a base de dados 

(estrutura básica do comando SELECT): 
• Predicados ALL e DISTINCT; 
• Pesquisas complexas. Agregação de dados com a instrução 

SELECT; 
• Lógica e funções de grupo; 
• JOIN como forma de extrair informação de tabelas diferentes 

com base em critérios de comparação de valores em colunas 
comuns (INNER JOIN, LEFT JOIN e RIGHT JOIN); 

• Utilização de sub pesquisas (ou pesquisas encadeadas); 
• Uniões. 

36 

 
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 Instrumentos de Avaliação 

Módulo 8 – Conceitos Avançados 
de Programação 
 

a. Entende as especificidades da programação em ambiente 
gráfico; 

b. Constata as diferenças entra a programação 
procedimental e a programação por eventos; 

c. Conhece a interface de programação do sistema 
operativo; 

d. Tomar conhecimento dos problemas associados à 
interface com o utilizador no desenvolvimento de 
aplicações para ambientes gráficos. 

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

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

avaliação; 
• Contributos dados para as 

atividades de articulação 
curricular; 

• Auto e heteroavaliação. Módulo 9 – Introdução à 
Programação Orientada a Objetos 
 

a) Identifica as diferenças entre uma Linguagem Estruturada 
e uma Linguagem Orientada por Objetos; 

b) Adquire a noção de objetos e sua classificação; 
c) Adquire as noções de classe, tipo, métodos, 

comportamentos e instâncias; 
d) Representa esquematicamente uma classe; 
e) Compreender o conceito de encapsulamento de dados. 

Módulo 10 – Programação 
Orientada a Objetos 
 

a) Define relações entre objetos; 
b) Entende os conceitos de Herança e Polimorfismo; 
c) Distingue os Métodos Virtuais e Virtuais Puros; 
d) Representa esquematicamente diagramas de classes. 

Módulo 11 – Programação 
Orientada a Objetos Avançada 
 

a) Faz o tratamento de erros de uma maneira estruturada; 
b) Virtualiza fluxos de dados através do conceito de Stream: 
c) Manipula Streams em diversos contextos; 
d) Estrutura uma solução usando o paradigma da 

programação orientada a objetos. 
Módulo 12 – Introdução aos 
Sistemas de Informação 

a) Percebe a necessidade das bases de dados; 
b) Adquire o vocabulário mínimo relativo às bases de dados; 
c) Identifica Sistemas de gestão de bases de dados; 
d) Os modelos como métodos de conceção de sistemas; 
e) Reconhece Modelos utilizados na gestão de bases de 

dados (Relacional, Hierárquico, Rede). 
Módulo 13 – Técnicas de 
Modelação de Dados 

a) Planifica a estrutura de bases de dados relacionais; 
b) Representa graficamente as relações existentes na base 

de dados; 
c) Utiliza um programa de gestão de bases de dados para a 

organização da informação; 
d) Distingue os modelos como métodos de conceção de 



sistemas; 
e) Percebe as Relações entre tabelas; 
f) Utiliza o modelo ER (entidade-relação) para 

representação gráfica de bases de dados; 
g) Reconhece a Integridade e consistência de bases de 

dados; 
h) Reconhece o papel da normalização no desenho de bases 

de dados; 
i) Define a Normalização. 

Módulo 14 – Linguagem de 
Manipulação de Dados 

a) Utiliza uma linguagem de manipulação de dados; 
b) Pesquisa informação numa base de dados; 
c) Insere, remover e atualizar dados numa base de dados; 
d) Produz pesquisas complexas recorrendo aos mecanismos 

próprios do SQL. 
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) O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 



Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

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.  

 

 


