
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Programação e 
Sistemas de Informação 

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

 

Planificação Anual 

Semestre 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 
o Criação de tabelas (create table)  
o Alteração de tabelas (alter table)  
o Criação de índices (create index)  
o Eliminação de tabelas e índices (drop table e drop index)  

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

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

24 

 
1º 

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 

Modelo Relacional de Base de Dados 

78 



• 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  

 
1.º 

Módulo 17E – Ferramentas de 
desenvolvimento de páginas 
web 

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

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

3. Behaviors 
o Painel 
o Eventos 
o Aplicar Behaviors 

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

5. Criação e inserção de fontes de conteúdo dinâmico em 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 

36 
 

1º 

Módulo 17F – Ferramentas de 
animação gráfica 

1. Ambiente de edição 
o  Desenho de objetos, texto, imagem 

2. Camadas (layers) e pastas 
3. Linha do tempo e frames 
4. Animações simples e complexas 
o Cenas 
o Frame-a-frame 
o Interpolação de movimento e de forma 
o Máscaras 
o Interpolação sobre trajetória 
o Interpolação simultânea 

36 
 



o Reverter animações 
o Animação de texto 

5. Símbolos, bibliotecas e instâncias 
o Gráficos 
o Clipes de filme 
o Botões 

6. Linguagem de Script (ActionScript) 
a. Tratamento de ações básicas 
b. Conteúdos avançados de interação 

2º 

Módulo 17G – Ferramentas de 
tratamento de imagem 

1. Ambiente de edição 
o Ferramentas de seleção, recorte e free transform 
o Gestão e configuração de camadas (coloração e efeitos de estilo) 
o Ferramentas de desenho e texto 

2. Tratamento e edição de imagem 
o Ajustes de cor 
o Filtros e efeitos especiais 

3. Ferramentas de correção e alteração de imagem 

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 15 – Linguagem de 
Definição de Dados 

a) Cria, altera e elimina tabelas e índices em SQL 
b) Insere, altera e elimina dados nas tabelas 
c) Atribui e retira privilégios e controlo de acessos 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
d) Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, 

com sentido de responsabilidade e autonomia 
e) 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. 

Módulo 16 – Projeto de software a) Elabora e analisa o projeto a desenvolver 



b) Desenha o software 
c) Implementa o Projeto 
d) Elabora o relatório final 
e) Apresenta o produto final 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
f) Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e 

inovadora, como resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas 
de aprendizagem 

g) Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade e autonomia 

h) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos 

Módulo 17E – Ferramentas de 
desenvolvimento de páginas web 

a) Cria e aplica Modelos (Templates) 
b) Cria e aplica Folhas de estilo 
c) Cria e aplica Behaviors 
d) Constrói e liga a aplicação à Bases de Dados 
e) Cria e insere conteúdos dinâmicos a partir da Bases de dados 

em páginas web dinâmicas 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
f) Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e 

inovadora, como resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas 
de aprendizagem 

g) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos 

Módulo 17F – Ferramentas de 
animação gráfica 

a) Conhece o ambiente de edição e desenha conteúdos 
b) Cria e configura camadas e pastas 
c) Faz a gestão das frames e da linha do tempo 
d) Cria animações simples 
e) Manipula símbolos, bibliotecas e instâncias 
f) Utiliza a linguagem de Script no tratamento de ações básicas 
g) Utiliza a linguagem de Script na criação de conteúdos 

avançados 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
h) Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, 

com sentido de responsabilidade e autonomia 
i) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 

comportamentos 



Módulo 17G – Ferramentas de 
tratamento de imagem 

a) Conhece o ambiente de edição e utiliza as ferramentas de 
seleção, recorte e free transform e gere e configura camadas 

b) Faz o tratamento e edição de imagem 
c) Utiliza as ferramentas de correção e alteração de imagem; 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
d) Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e 

inovadora, como resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas 
de aprendizagem 

e) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos 

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


