
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Arquitetura de 
Computadores 

 Ano: 12º  Curso: Profissional Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º/2º 

Módulo 4C – Instalação e 
Configuração de Redes Locais 

1. Planeamento de redes estruturadas: 

• Escolha da topologia 

• Estruturação da rede (integração de voz e dados) 

• Localização de bastidores e pontos de acesso à rede 

• Escolha dos caminhos de cabos 

2. Tipos Cabos: 

• Par trançado: UTP/FTP/STP 

• Fibra ótica 

3. Montagem de cablagem de redes estruturadas 

4. Instalação de tomadas 

5. Instalação de equipamento passivo e ativo de rede: 

• Concentradores de rede de dados: hubs, switchs 

• Routers (interligação entre diversas redes de dados) 

• Bridges 

• Pontos de acesso a redes sem fios 

• Firewalls 

• Gateways de Voip 
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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 4C – Instalação e 
Configuração de Redes Locais 

a. Projeta o layout de uma rede local 
b. Identifica o equipamento passivo/ativo necessário a uma 

rede local 
c. Crava e testa cabos RJ45 diretos e cruzados 
d. Instala cabos e equipamentos em bastidores 
e. Instala equipamentos ativos de rede com e sem fios 
f. Respeita as regras de segurança 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
g. Manipula e manuseia materiais e instrumentos 

diversificados para controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar produtos e sistemas 

h. Executa operações técnicas, segundo uma metodologia 
de trabalho adequada, para atingir um objetivo ou 
chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou 
intenção expressa 

i. Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos 

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

• Participação em aula;  

• Fichas/testes de avaliação; 

• Projetos/trabalhos de 
avaliação; 

• Auto e heteroavaliação. 

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; 

Diretor
Imagem colocada


