
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2022/2023 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Redes de Comunicação  Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1º 

Módulo 4: Desenvolvimento 
de Páginas Web Estáticas 

• Construção base de páginas Web 

• Utilização e formatação de tabelas 

• Utilização de frames e iframes 

• Utilização de formulários 

• Conceitos de eventos e javascript aplicados a páginas Web 

• Utilização de Cascading Style Sheets 

• Publicação de sites e gestão de conteúdos 

36 

1º/2.º 

Módulo 5: Desenvolvimento 
de Páginas Web Dinâmicas 

• Introdução à programação Web 

• Scripting do lado do servidor e do lado do cliente 

• Técnicas básicas de escrita de páginas dinâmicas 

• Variáveis e estruturas de controlo de execução 

• Objetos disponibilizados pela linguagem 

• Métodos, propriedades e eventos dos principais objetos 

• Objetos dinâmicos de escrita e pedidos de dados 

• Noção de sessão e Cookies 

• Tratamento de erros 

42 

 

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 4: Desenvolvimento 
de Páginas Web Estáticas 
 

a. Define e constrói páginas HTML 
b. Enumera as principais etiquetas do HTML 
c. Define o conceito de hipertexto 
d. Aplica estilos a páginas de HTML 
e. Insere imagens 
f. Conhece as limitações do HTML 
g. Utiliza uma linguagem de script para efetuar validações 
h. Publica e gere os conteúdos de um sítio na Internet 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
i. Gere projetos e toma decisões para resolver problemas; 
j. Desenvolve processos conducentes à construção de 

produtos e de conhecimento, usando recursos 
diversificados 

k. 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 5: Desenvolvimento 
de Páginas Web Dinâmicas 
 

a. Compreende a construção do HTML numa página 
dinâmica 

b. Distingue entre código server-side e client-side 
c. Constrói páginas com recurso a uma linguagem de 

scripting server-side 
d. Utiliza as estruturas de controlo de execução de uma 

linguagem de scripting 
e. Conhece e manipula os objetos mais comuns 

disponibilizados 
f. Determina a construção dinâmica da página em função 

de parâmetros 
g. Manipula sessões de ligação ao servidor e cookies. 
h. Estabelece um adequado tratamento dos erros de 

execução em páginas dinâmicas 
Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 

i. Manipula e manuseia materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar produtos e sistemas 

j. 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 

k. 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; 


