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Planificação Anual 

2019/2020 

Curso Profissional de Técnico de Informática - Sistemas 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

 10.º ANO 

 
MÓDULO 1: Folha de Cálculo 

MÓDULO 2: Gestão de Bases de 
Dados 

MÓDULO A2: Aquisição e 
Tratamento de Imagem 

Estática 

MÓDULO 3: Criação de páginas 
web 

Nº de Aulas (45’) 30 27 31 47 

Datas de Início/Fim 
Início: 16 de setembro de 2019  

Fim: 4 de novembro de 2019 

Início: 7 de novembro de 2019 

Fim: 9 de janeiro de 2020 

Início: 9 de janeiro de 2020 

Fim: 5 de março 2020 

Início: 9 de março de 2020 

Fim: 18 de junho de 2020 

Fichas de Avaliação 
1 ficha de avaliação (90 

minutos) 

1 ficha de avaliação (90 minutos 

cada) 

1 ficha de avaliação (90 

minutos) 

1 ficha de avaliação (90 

minutos) 

Trabalhos de 
Projeto 

1 trabalho de projeto 1 trabalho de projeto 1 trabalho de projeto 1 trabalho de projeto 

Conteúdos 

 Introdução à folha de 

cálculo 

 Criação de uma folha 

 Utilização de fórmulas e 

funções para processar 

números 

 Aumento da produtividade 

com macros 

 Impressão de uma folha de 

cálculo 

 Formatação de uma folha 

Criação de gráficos em 

folhas 

 Trabalho com Listas (bases 

de dados) 

 Conceitos básicos 

 Planificação de uma base de 

dados 

 Programa de gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação 

de uma base de dados  

 Criação de uma base de dados 

usando o assistente de base de 

dados  

 Criação de tabelas  

 Criação de uma Consulta  

 Criação de um formulário 

utilizando o assistente de 

formulários  

 Introdução ao tratamento 

da cor e da imagem 

 Ferramentas e ambiente de 

trabalho 

 Trabalho com seleções 

 Trabalho com cores 

 Trabalho com camadas 

(layers) 

 Adição de efeitos, 

deformações e molduras 

 Utilização das ferramentas 

de edição 

 Edição de imagens 

 O programa de aquisição e 

tratamento de imagem e a 

 Técnicas de Implantação  

 

 Programa de edição de 
páginas Web: Dreamweaver 

- Apresentação do programa 

- Planeamento e criação de 

um Web site 

- Criação de documentos 

HTML 

- Desenho de páginas 

- Inserção e formatação de 

texto 

- Inserção de imagens 

- Multimédia 

- Camadas dinâmicas 
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 Trabalho com Tabelas 

Dinâmicas 

 Integração de Tabelas e 

Gráficos no processador de 

texto 

 Utilização da folha de 

cálculo para publicar na 

Web 

 Criação de um relatório 

utilizando o assistente de 

relatórios  

 Criação de páginas utilizando o 

assistente de páginas 

 Conceito de Macro 

 Conceito de Módulo 

Internet - Formulários 

- Hiperligações 

- Publicação 

 

Outras atividades a 
desenvolver 

 Realização de fichas de trabalho. 

 Realização de trabalho de projeto.  

 Avaliação formativa/esclarecimento de dúvidas. 

 Correção de testes. 

 Autoavaliação e heteroavaliação. 

 

A professora: Maria de Fátima Teixeira 

 


