
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Programação e 

Sistemas de Informação 
 Ano: 12º  Curso: Profissional Técnico de 

Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

 
Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

Módulo 15 – Linguagem de 

Definição de Dados 
1. Criação, alteração e eliminação de tabelas e índices em SQL 

a. Criação de tabelas (create table)  
b. Alteração de tabelas (alter table)  
c. Criação de índices (create index)  
d. Eliminação de tabelas e índices (drop table e drop index)  

2. Atualização de dados 
a. Inserção de linhas (insert into) 
b. Alteração de valores nas linhas (update) 
c. Eliminação de linhas (delete from) 

3. Privilégios e controlo de acessos (grant e revoke) 

24 

 

1º/2.º 
Módulo 16 – Projeto de software 

Faseamento de um projeto: 
1. Elaboração da análise do projeto a desenvolver 
2. Desenho do software 

3. Implementação do Projeto 
4. Elaboração do relatório final 
5. Apresentação do produto final 
Programação de aplicações 
• Tipos de dados (variáveis), constantes, variáveis, instruções de 

atribuição, input e output, operadores aritméticos, relacionais e 
lógicos 

• Estruturas condicionais ou de decisão 
• Estruturas de repetição 
o Com condição de controlo 
o Com contador automático 
o Conceito de iteração, contador e acumulador 

78 



Modelo Relacional de Base de Dados 
• Conceito de campo, registo e chaves 
• Relacionamento entre tabelas e integridade de informação 
• Projetor e planear uma base de dados 
VISUAL BASIC 
• Aplicação de estruturas de programação na construção de aplicações 

em Visual Basic, com utilização de objetos, propriedades, eventos, 
funções de diálogo e matemáticas. 

• Programação de uma aplicação para acesso e gestão de uma base de 
dados. Operações de navegação e edição de registos aplicados à 
gestão de uma base de dados.   

 

2.º 

Módulo 17E – Ferramentas de 

desenvolvimento de páginas 

web 

1. Modelos (Templates) 
o Criar, configurar e aplicar um modelo 

2. Folhas de Estilos 
o Painel css 
o Estilos css personalizáveis 

3. Behaviors 
o Painel 
o Eventos 
o Aplicar Behaviors 

4. Requisitos para a criação de um site dinâmico 
o Linguagem script 

5. Ligação a Base de dados 
o Construção e ligação à Base de dados. 

6. Criação de fontes de conteúdo dinâmico 
7. Inserção de conteúdos dinâmicos 
8. Trabalhar com páginas dinâmicas 
o Mostrar registos da base de dados 
o Criar páginas de pesquisa a bases de dados 
o Criação de página principal/detalhes de registo 
o Inserir, atualizar e apagar dados 
o Restrição de acesso ao site 

9. Extensões 

36 
 

 

Módulo 17F – Ferramentas de 

animação gráfica 

1. Ambiente de edição (Interface, Separador de documentos, 
Propriedades do documento e o Palco). 

2. Desenho de objetos. 
3. Bitmaps e texto. 
4. Camadas (layers) e pastas. 
5. Linha do tempo e frames. 

36 
 



6. Símbolos e bibliotecas. (Símbolos, Bibliotecas e Instâncias) 
7. Animações simples e complexas (cenas, frame-a-frame, 

interpolação de movimento e de forma, Máscaras, Interpolação 
sobre trajetória, Interpolação simultânea, Reverter animações, 
animação de texto) 

8. Efeitos da timeline. 
9. Som e Vídeo. 
10. Tratamento de acções (Criação de botões). 
11. Introdução ao actionscript. 

 

Módulo 17G – Ferramentas de 

tratamento de imagem 

1. Ambiente de trabalho. 
2. Ferramentas e respetivas funcionalidades. 

a. gerir imagens e caixa de ferramentas. 
3. Trabalhar com cores 

a. Aspetos básicos sobre a cor 
b. Resolução e tamanho da imagem 
c. Modelos e gamuts de cores 
d. Canais e profundidade de bits 
e. Modos grayscale, bitmap e cores indexadas 
f. Aplicar efeitos especiais de cor 

4. Técnicas de desenho e pintura 
a. Técnicas de desenho e de pintura 

5. Trabalhar com camadas 
a. Utilizar a paleta layers, trabalhar e gerir camadas 
b. Opções de opacidade e mesclagem 
c. Efeitos, estilos e composição de camadas 

6. Trabalhar com texto 
a. Conceitos sobre texto 
b. Ferramentas type, paleta character e paragraph e os comandos 

warp e raster 
c. Caixa delimitadora e a borda de seleção de texto 
d. Efeitos especiais com texto 

7. Corrigir e alterar fotografias 
a. Formatos de imagem 
b. Adicionar contraste a uma fotografia 
c. Alterar camadas 
d. Clarear e escurecer áreas 
e. Criar uma moldura numa fotografia 
f. Ajustar o contraste e a cor 
g. Transformar objetos 

36 
 



h. Retocar e reparar imagens, aumentar a nitidez das fotografias e 
reduzir imperfeições em imagens 

8. Filtros e efeitos especiais 
9. Aplicação de filtros, criação de efeitos especiais e escolha de um 

efeito de filtro 
  10.   

 
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 15 – Linguagem de 

Definição de Dados 
a) Cria, altera e elimina tabelas e índices em SQL; 
b) Cria e elimina de tabelas; 
c) Altera tabelas; 
d) Cria e elimina índices; 
e) Compreende o conceito de transação;  
f) Atribui privilégios e controlo de acessos. 

• 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 16 – Projeto de software 

a) Elaboração da análise do projeto a desenvolver 
b) Desenho do software 
c) Implementação do Projeto 
d) Elaboração do relatório final 
e) Apresentação do produto final 

Módulo 17E – Ferramentas de 

desenvolvimento de páginas web 
a) Cria Modelos (Templates); 
b) Interage com outras aplicações; 
c) Cria um servidor virtual num computador pessoal; 
d) Cria e Configura Bases de Dados; 
e) Liga Bases de dados com a aplicação criada. 

Módulo 17F – Ferramentas de 

animação gráfica 
a) Cria automatizações utilizando uma linguagem script; 
b) Cria animações 3D; 
c) Integra outras tecnologias com a ferramenta de animação 

gráfica; 



d) Utiliza o ambiente de desenvolvimento de conteúdo remoto;  
e) Instala, utiliza e personaliza componentes. 

Módulo 17G – Ferramentas de 

tratamento de imagem 
a) Efetua a aquisição e impressão de imagens; 
b) Efetua edição de imagem para melhoria e/ou restauro, 

utilizando os diferentes métodos e técnicas; 
c) Efetuar composição de imagem, utilizando os diferentes 

métodos e técnicas. 
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.  

 



 


