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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Domínio Áreas de Competências Descritores 
Instrumentos de 

Avaliação 

 Conceptual 

(I) Saber científico, técnico e 

tecnológico 

 

 (C) Raciocínio e resolução de 

problemas 

 

(E) Relacionamento interpessoal 

 

(F) Desenvolvimento Pessoal e 

Autonomia 

Mobilizar conhecimentos, relacionar factos, conceitos e capacidades adquiridas no 
domínio das redes de comunicação e das seguintes tecnologias 

Testes  
Relatórios 

Dossier temático ou 
Portfolio 

Glossários 
Ficha de trabalho 
Questões de aula 

Apresentações Orais 
Trabalhos de pesquisa  

Trabalho de projeto 
Brochuras 

Grelhas de observação e 
registo 

 
 

 

Aplicacional 

Desenvolver processos conducentes à resolução de problemas no âmbito:  

 dos tipos, modos e meios de transmissão de dados 

 das várias arquiteturas e topologias de redes de computadores 

 das funções referentes às camadas do modelo OSI 

 das páginas web estáticas utilizando as tecnologias Client-side  

 das páginas web dinâmicas utilizando as tecnologias Server-side  

 das aplicações Web com acesso a bases de dados 

 da resolução e formação de endereços IP 

 da criação de sistemas de comunicação com recurso à interface socket 

 da programação de servidores e clientes 

 da Instalação e configuração de servidores de correio eletrónico 
 

Atitudinal 

 Cooperar, colaborar, partilhar e respeitar pontos de vista nas tarefas em aula e 
em rede; 

 Demonstrar autonomia no desenvolvimento de competências; 

 Desenvolver estratégias na superação de dificuldades ou na maximização das suas 
competências. 

 

 

 

 

                                                           
1 Módulo 1 - Comunicação de Dados; Módulo 2- Redes de Computadores; Módulo 3 - Redes de Computadores Avançado; Módulo 4 - Desenvolvimento de Páginas Web Estáticas; Módulo 5 - Desenvolvimento de 

Páginas Web Dinâmicas; Módulo 6 - Programação de Sistemas de Comunicação; Módulo 7 OP - Acesso a Bases de Dados via Web; Módulo 8 - OP - Servidores de Correio Eletrónico 

 Domínio Conceptual Domínio Aplicacional  Domínio Atitudinal 

Módulos: 1, 2, 3, 8OP 60% 30% 

10% 
Módulos: 4, 5, 6, 7OP 30% 60% 


