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DOMÍNIOS 
ÁREAS DE COMPETÊNCIA 

de acordo com o PASEO, tendo em conta o 
referencial comum da EBSQF 

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS (Currículo disciplinar e Aprendizagens Essenciais) 
DESCRITORES de DESEMPENHO do ALUNO 

é capaz de:  nem sempre é capaz de:  não é capaz de: 

 
 

Conhecimento 
ACPA 

(A, B, D, F, I) 
 

40% 

 
Conhecimento e informação  

A - Linguagens e textos. 
B -Informação e comunicação 

D - Pensamento crítico e criativo 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
I - Saber científico técnico e tecnológico 

 
 

Mobilização do conhecimento  
A - Linguagens e textos 

B -Informação e comunicação 
C - Raciocínio e Resolução de Problemas 

D - Pensamento crítico e criativo 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
I - Saber científico técnico e tecnológico 

 

Comunicação 
A - Linguagens e textos 

B -Informação e comunicação 
D - Pensamento crítico e criativo 
E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
H – Sensibilidade estética e artística 

I – Saber científico, técnico e tecnológico 
 

 
UFCD 7846 – Informática - noções básicas 

Microinformática – evolução histórica 
Principais ferramentas informáticas na ótica do utilizador 
Hardware – Introdução básica 
Software – Identificação e caracterização 
Técnicas de processamento de texto 
Técnicas de processamento de folhas de cálculo 
Técnicas de criação e apresentação de diapositivos 
Fundamentos de armazenamento de dados 
Utilização da internet 
Utilização de correio eletrónico 
Impressoras - manuseamento 
Tipos de impressoras 

UFCD 0770 – Dispositivos e periféricos 
Instalação de dispositivos internos 

Memórias RAM e VRAM; Unidades de discos; Unidades de disquetes; Unidades de CD-ROM 
Adaptadores de rede; Adaptadores SCSI; Adaptadores de vídeo; Adaptadores de som; 
Adaptadores de emulação 
Controladores de periféricos 
Modems 
Fontes de alimentação 

Configuração de dispositivos internos 

 
Resolução de 

problemas 
ACPA 

(A, B, C, D, F, I) 
 

35% 

 
Comunicação 

(A, B, D, E, F, G, H, I) 
 

10%  
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Instrumentos de recolha de informação e avaliação a aplicar: 

 Provas de avaliação escritas teóricas e/ou práticas; 
 Atividades de trabalho / pesquisa (exclusivamente realizados dentro da sala de aula), que poderão ser em grupo ou individuais; 
 Trabalhos de projeto / relatórios (exclusivamente planeados e realizados dentro da sala de aula), que poderão ser em grupo ou individuais; 
 Grelhas/Registos de observação direta; 
 Sessões de pergunta/resposta direcionada. 

 
A elaboração dos Critérios de Avaliação da disciplina teve em conta: a definição de competência apresentada no PASEO, o estipulado nas AE em vigor, os Critérios de 
avaliação e respetivos níveis de desempenho definidos no Referencial Comum anexo do Plano de Intervenção da Escola (projeto MAIA), e a forma como aglutinam as 
Áreas de Competências definidas no PASEO. Não é obrigatória a utilização de todos os instrumentos de avaliação referidos sendo a lista apresentada meramente 
indicativa, podendo recorrer-se a outros diferentes sempre que necessário. 

 
PA - perfil dos alunos | ACPA - áreas de competências do perfil dos alunos 

  

 
 

Colaboração 
(E, F, G, J) 

15% 

 

Desenvolvimento pessoal e 
interpessoal 

E - Relacionamento interpessoal 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G - Bem-estar, saúde e ambiente 
J - Consciência e domínio do corpo 

Níveis de interrupção 
Sistema de buses 
Ports 
Software de setup 
Formatação física dos discos 

Instalação de dispositivos externos 
Impressoras 
Unidades de discos; Unidades de disquetes; Unidades de CD-ROM 
Teclados 
Ratos 
Mesas digitalizadoras 
Plotters 
Scanners 
Modems 
Fontes de alimentação 

Avarias 
Por erro de configuração; Por erro dos dispositivos 
Por inadequação do software; Por drivers impróprios 

Manuseamento e segurança de componentes e do material utilizado 
 


