
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Redes de Comunicação  Ano: 12º  Curso: Profissional Técnico de 

Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

 
Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

 

1.º 

Módulo 6 – Programação de 

Sistemas de Comunicação 
1. Modelo de programação cliente-servidor: 

• Servidores monoclientes e multiclientes; 
• Resolução e formação de endereços IP. 

2. O interface Socket: 
• Sockets UDP e TCP; 
• Criação de Sockets; 
• Associação de Sockets com a ligação; 
• Envio e receção de informação via Socket. 

3. Programação de Servidores e Clientes 
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1º/2.º 

Módulo 7A – Acesso a Bases de 

Dados via Web 
1. Conceitos sobre a programação para Web: 

• Arquitetura das aplicações para Web. 
2.  Linguagem de Scripting: 

• Diferenças da linguagem face ao padrão; 
• Validações locais (no cliente); 
• Animações (no cliente); 
• Programação Orientada a Eventos; 
• Processamento de informação no cliente: Cookies e outras 

técnicas. 
3. Bases de Dados: 

• Utilização de ferramentas de acesso a BDs; 
• Utilização do SQL em consultas; inserção, modificação e 

eliminação de dados 
• Formatação de saída de BDs num Browser. 
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4. Desenvolvimento de conteúdo dinâmico no servidor; 
5. Desenvolvimento de conteúdo ativo no cliente. 

 

 

2.º 

Módulo 7C – Serviços de Redes 1. Serviço DHCP: 
• Funcionamento do DHCP; 
• Instalação e configuração do DHCP: Utilização do DHCP Manager 

e manipulação de scopes; 
• Clientes estáticos e reserva de endereços; 
• Manutenção das configurações: backups e recuperações. 

2. Serviço DNS: 

• Funcionamento do DNS; 
• Name space e zones; 
• Tipos de servidores DNS; 
• Instalação e configuração do DNS: Utilização do DNS Manager, 

criação de zonas, adição de registos e integração com WINS; 
• Configuração de clientes. 

3. Servidores de routeamento; 
4. Servidores de páginas Web: 

• Internet Information Server; 
5. Apache. 
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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 Instrumentos de Avaliação 

Módulo 6 – Programação de 

Sistemas de Comunicação 
a) Conhece os modelos de programação associados aos 

protocolos de comunicação; 
b) Distingue as funções de um servidor e de um cliente num 

sistema comunicação; 

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

• Participação em aula;  



c) Cria sistemas de comunicação com recurso ao interface 
socket. 

• Fichas/testes de avaliação; 
• Projetos/trabalhos de 

avaliação; 
• Contributos dados para as 

atividades de articulação 
curricular; 

• Auto e heteroavaliação. 

 
Módulo 7A – Acesso a Bases de 

Dados via Web 

a) Conhece e aplica os diferentes mecanismos de acesso a base 
de dados; 

b) Utiliza componentes específicos de acesso a base de dados; 
c) Utiliza técnicas avançadas de consultas numa base de dados; 
d) Desenvolve páginas dinâmicas; 
e) Sabe elaborar e atualizar páginas Web com integração de 

Bases de Dados; 
f) Analisa as questões de segurança; 
g) Distingue Processamento Server-Side de Client-Side. 

Módulo 7C – Serviços de Redes 
 

a) Carateriza, instala e configura o serviço DHCP; 
b) Carateriza, instala e configura o serviço DNS; 
c) Carateriza, instala e configura serviços de routeamento de 

dados; 
d) Carateriza, instala e configura servidores de páginas Web. 

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.  

 

 


