
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Redes de Comunicação  Ano: 12º  Curso: Profissional Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

 

Planificação Anual 

Semestre 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 

36 
 

 
1º 

Módulo 7A – Acesso a Bases de 
Dados via Web 

1. Conceitos sobre a programação para Web: 

• Arquitetura das aplicações para Web 
2. Desenvolvimento de conteúdo ativo no cliente (Linguagem de 

Scripting): 

• Diferenças da linguagem face ao padrão 

• Validações locais (no cliente) 

• Programação Orientada a Eventos 
3. Desenvolvimento de conteúdo dinâmico no servidor (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 

36 
 

 
1º/2.º 

Módulo 7C – Serviços de Redes 1. Serviço DHCP: 

• Funcionamento do DHCP 

36 
 



• 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 páginas Web: 

• Internet Information Server 

 

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 o modelo de programação cliente-servidor 
associados aos protocolos de comunicação 

b) Cria sistemas de comunicação com recurso ao interface 
socket 

c) Distingue as funções de um servidor e de um cliente num 
sistema comunicação 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
d) Desenvolve 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 

• Observação direta das tarefas 
realizadas em aula;   

• Participação em aula;  

• Fichas/testes de avaliação; 

• Projetos/trabalhos de 
avaliação; 

• Auto e heteroavaliação. 



 
Módulo 7A – Acesso a Bases de 
Dados via Web 

a) Conhece os conceitos de programação em ambiente Web 
b) Utiliza uma linguagem de scripting para desenvolvimento de 

conteúdo ativo na parte do cliente 
c) Utiliza uma linguagem de acesso e gestão de bases de dados 

para desenvolvimento de conteúdo dinâmico na parte do 
servidor 

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 

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 servidores de páginas Web 
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 

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; 

 

 

 


