
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2022/2023 

 

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

 Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º 

Módulo 8 – Conceitos 
Avançados 
de Programação 

• Vantagens de um sistema operativo gráfico 

• Conceito de janela 

• Conceitos acerca da interface com o utilizador 

• Programação por eventos e “queues” 

• Conceitos relativos à interface de desenvolvimento de aplicações 
(API) do sistema operativo 

• O modelo de memória 

• Conceito de Multitarefa 

18 

1º 

Módulo 9 – Introdução à 
Programação Orientada a 
Objetos 

• Características da programação Orientada por Objetos 

• Conceito de Classe, Atributos, Métodos e Eventos 

• Conceito de Objeto 

• Conceito de Encapsulamento 

• Conceito de Visibilidade de Classes, Métodos e Atributos 

• Diagramas de Classe 

36 

1º 

Módulo 10 – Programação 
Orientada a Objetos 

• Conceito de Herança e Polimorfismo 

• Mensagens entre Objetos (relação entre objetos) 

• Redefinição de métodos 

• Métodos virtuais e não virtuais 

• Diagramas de Classe 

• Problemas de complexidade crescente, que justifiquem claramente 
a necessidade da utilização de mecanismos herança, polimorfismo e 
exceções 

36 

  



1º 

Módulo 11 – Programação 
Orientada a Objetos 
Avançada 

• Introdução ao conceito de Exceção 

• Manipulação de Exceções 

• Criação de Exceções próprias 

• Introdução ao conceito de Stream 

• Derivação de Streams 

30 

1º/2º 

Módulo 12 – Introdução aos 
Sistemas de Informação 

• Necessidade das bases de dados 

• Sistemas de gestão de bases de dados 

• Os modelos como métodos de concepção de sistemas 

• Modelos utilizados na gestão de bases de dados (Relacional, 
Hierárquico, Rede) 

24 

2º 

Módulo 13 – Técnicas de 
Modelação de Dados 

• Bases de dados relacionais 

• Relações entre tabelas 

• O modelo ER (entidade-relação) para representação gráfica de bases 
de dados 

• Integridade e consistência de base de dados 

• O papel da normalização no desenho de bases de dados 

36 

2º 

Módulo 14 – Linguagem de 
Manipulação de Dados 

• SQL como linguagem “universal” para pesquisas sobre bases de 
dados 

• Pesquisas simples sobre a base de dados 

• Predicados ALL e DISTINCT 

• Pesquisas complexas 

• Lógica e funções de grupo 

• JOIN como forma de extrair informação de tabelas diferentes 

• Utilização de sub pesquisa 

• Uniões 

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 8 – Conceitos Avançados 
de Programação 
 

a) Entende as especificidades da programação em ambiente 
gráfico 

b) Constata as diferenças entra a programação 
procedimental e a programação por eventos 

c) Conhece a interface de programação do sistema 
operativo 

d) Tomar conhecimento dos problemas associados à 
interface com o utilizador no desenvolvimento de 
aplicações para ambientes gráficos 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
e) Identifica áreas de interesse e de necessidade de 

aquisição de novas competências 
f) 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 9 – Introdução à 
Programação Orientada a Objetos 
 

a) Identifica as diferenças entre uma Linguagem Estruturada 
e uma Linguagem Orientada por Objetos 

b) Adquire a noção de objetos e sua classificação 
c) Adquire as noções de classe, tipo, métodos, 

comportamentos e instâncias 
d) Representa esquematicamente uma classe 
e) Compreende o conceito de encapsulamento de dados 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
f) Desenvolve processos conducentes à construção de 

produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados 

g) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos 

Módulo 10 – Programação 
Orientada a Objetos 
 

a) Define relações entre objetos 
b) Entende os conceitos de Herança e Polimorfismo 
c) Distingue os Métodos Virtuais e Virtuais Puros 
d) Representa esquematicamente diagramas de classes 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
e) Estabelece objetivos, traçar planos e concretizar 

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

comportamentos 

Módulo 11 – Programação a) Faz o tratamento de erros de uma maneira estruturada 



Orientada a Objetos Avançada 
 

b) Virtualiza fluxos de dados através do conceito de Stream 
c) Manipula Streams em diversos contextos 
d) Estrutura uma solução usando o paradigma da 

programação orientada a objetos 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 

e) Gere projetos e tomar decisões para resolver problemas 
f) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 

comportamentos 

Módulo 12 – Introdução aos 
Sistemas de Informação 

a) Percebe a necessidade das bases de dados 
b) Adquire o vocabulário mínimo relativo às bases de dados 
c) Identifica Sistemas de gestão de bases de dados 
d) Os modelos como métodos de conceção de sistemas 
e) Reconhece Modelos utilizados na gestão de bases de 

dados (Relacional, Hierárquico, Rede) 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 

f) Prevê e avalia o impacto das suas decisões 
g) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 

comportamentos 

Módulo 13 – Técnicas de 
Modelação de Dados 

a) Conceitos básicos 
b) Planifica a estrutura de bases de dados relacionais 
c) Representa graficamente as relações existentes na base 

de dados 
d) Utiliza um programa de gestão de bases de dados para a 

organização da informação 
e) Distingue os modelos como métodos de conceção de 

sistemas 
f) Percebe as Relações entre tabelas 
g) Utiliza o modelo ER (entidade-relação) para 

representação gráfica de bases de dados 
h) Reconhece a Integridade e consistência de bases de 

dados 
i) Reconhece o papel da normalização no desenho de bases 

de dados 
j) Define a Normalização 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
k) Adequa comportamentos em contextos de cooperação, 

partilha, colaboração e competição 
l) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 

comportamentos 



Módulo 14 – Linguagem de 
Manipulação de Dados 

a) Utiliza uma linguagem de manipulação de dados 
b) Pesquisa informação numa base de dados 
c) Insere, remove e atualiza dados numa base de dados 
d) Produz pesquisas complexas recorrendo aos mecanismos 

próprios do SQL 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 

e) adequa a ação de transformação e criação de produtos 
aos diferentes contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades experimentais, projetos e 
aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e 
digitais 

f) 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; 


