
  

 

COORD.035.rv01  

☑ DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: Formação Técnica 

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades 

Área dos 
Conhecimentos 

A, B, C, D, E, F, G, H, I 

 

776 Sistema de informação da empresa
780 Aplicações de gestão administrativa
778 Folha de cálculo 
786 Instalação e configuração de sistemas de gestão de 
787 Administração de bases de dados
788 Instalação e administração de servidores WEB
784 Programação em C/C++ 
785 Programação em C/C++ 
791 Programação em JAVA 
(Referencial de Formação ANQE
01/09/2016) 

Atitudes 
e 

Valores 

Responsabilidade e integridade
Excelência e exigência 
Curiosidade, reflexão e inovação
Cidadania e participação 
Liberdade 

  

* Instrumentos a utilizar nas situações de ensino à distância 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

  Ciclo de Formação 2019 

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Sistema de informação da empresa 
Aplicações de gestão administrativa 

Instalação e configuração de sistemas de gestão de bases de dados 
Administração de bases de dados 
Instalação e administração de servidores WEB 
Programação em C/C++ - funções e estruturas 
Programação em C/C++ - formas complexas 
Programação em JAVA - avançada 

(Referencial de Formação ANQEP 481039 - Técnico/a de Informática - Sistemas de 

80% 

Testes 
Trabalhos de grupos e ou individuais
Relatórios de Atividades/Projetos e outros momentos 
formais de avaliação com apresentação escrita e/ou oral
Desempenho nas atividades 
Grelhas de observação
Observação direta
Trabalhos de casa
Portefólio
Participação oral nas aulas online*
Cumprimentos das tarefas / trabalho autónomo*

Responsabilidade e integridade 

Curiosidade, reflexão e inovação 20% 

TOTAL 100%  

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Ciclo de Formação 2019 -2022 Técnico Instalador de Sistemas 
Ano letivo 2021-2022 

Instrumentos de Avaliação 

 
Trabalhos de grupos e ou individuais 
Relatórios de Atividades/Projetos e outros momentos 
formais de avaliação com apresentação escrita e/ou oral 
Desempenho nas atividades letivas/oralidade (se aplicável) 
Grelhas de observação 
Observação direta 
Trabalhos de casa 
Portefólio 
Participação oral nas aulas online* 
Cumprimentos das tarefas / trabalho autónomo* 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


