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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na 

disciplina de Administração de Sistemas e Serviços 

Ano letivo 2018/2019 
 

Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes – 1º Ano 
 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 ASS 

1º Período 38 

2º Período 38 

3º Período 23 

 
As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 30 de junho. 
 

1º Período 

 
● UFCD 7846 – Informática – Noções Básicas 

 

 

 

2º Período  

 
● UFCD 7846 – Informática – Noções Básicas (Continuação) 

● UFCD 0822 – Gestão e organização da informação 

 

 

3º Período 
● UFCD  0822 – Gestão e organização da informação (Continuação) 

 

 
Vamos valorizar: 
 

● O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

● Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

● A resolução dos trabalhos de casa; 

● A resolução de problemas; 

● Comportamento e postura na sala de aula. 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na 

disciplina de Administração de Sistemas e Serviços 

Ano letivo 2018/2019 
 

Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes – 2º Ano 
 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 ASS 

1º Período 60 

2º Período 66 

3º Período 7/Estágio 

 
As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 30 de junho. 
 

1º Período 

 
● UFCD 0834 – Windows Server – Instalação e Configuração de Rede  

 

 

2º Período  

 
● UFCD 0834 – Windows Server – Instalação e Configuração de Rede (Continuação) 
● UFCD 0835 – Windows Server – Instalação e Configuração de Serviços 

 

 

3º Período 

 
● UFCD 0835 – Windows Server – Instalação e Configuração de Serviços (Continuação) 
● Estágio 

 

 
Vamos valorizar: 
 

● O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

● Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

● A resolução dos trabalhos de casa; 

● A resolução de problemas; 

● Comportamento e postura na sala de aula. 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na 

disciplina de Linux, Administração e Serviços 

Ano letivo 2018/2019 
 

Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes – 1º Ano 
 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 Linux 

1º Período 102 

2º Período 100 

3º Período 82 

 
As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 30 de junho. 
 

1º Período 

 
● UFCD 0836 - Linux - instalação e configuração 

● UFCD 0824 - Sistema operativo - Distribuições Linux (Fedora, Debian, Suse...)      
 

 

 

2º Período  

 
● UFCD 0837 – Linux - Kernel e componentes do sistema 
● UFCD 0828 – Protocolos de redes - instalação e configuração em sistema Linux 

 

 

3º Período 
● UFCD 0828 – Protocolos de redes - instalação e configuração em sistema Linux (continuação) 
● UFCD 0838 – Linux – administração 

 
Vamos valorizar: 
 

● O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

● Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

● A resolução dos trabalhos de casa; 

● A resolução de problemas; 

● Comportamento e postura na sala de aula. 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na 

disciplina de Linux, Administração e Serviços 

Ano letivo 2018/2019 
 

Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes – 2º Ano 
 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 Linux 

1º Período 76 

2º Período 76 

3º Período Estágio 

 
As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 30 de junho. 
 

1º Período 

 
● UFCD 0839 - Linux – Serviço de Redes  

 

 

 

2º Período  

 
● UFCD 0840 – Servidores Web 

 

 

3º Período 
● Estágio 

 
Vamos valorizar: 
 

● O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

● Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

● A resolução dos trabalhos de casa; 

● A resolução de problemas; 

● Comportamento e postura na sala de aula. 



 
 

5/13 

 

 

Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na 

disciplina Electrónica Fundamental 

 

Ano letivo 2018/2019 

 

Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos – 3º Ano 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 IMEI 

1º Período 13 

2º Período 14 

3º Período 04 

 

As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 30 de junho. 

 

1º Período 
• Módulo 7 – Amplificadores Operacionais 

• Módulo 8 – Tecnologias de Eletricidade 

 

 

2º Período  
• Módulo 8 – Tecnologias de Eletricidade  

• Módulo 9 – Circuitos Impressos 
 

 

3º Período 
• Módulo 9 – Circuitos Impressos 
• Estágio  

 

 

Vamos valorizar: 

● O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

● Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

● A resolução dos trabalhos de casa; 

● A resolução de problemas; 

● Comportamento e postura na sala de aula. 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na 

disciplina Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos 

Ano letivo 2018/2019 

 

Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos – 3º Ano 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 IMEI 

1º Período 50 

2º Período 52 

3º Período Estágio 

 

As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 3 de maio. 

 

1º Período 

● Módulo 7- Manutenção de equipamentos                                                                                          

● Módulo 8 - Montagem e manutenção de redes de dados                                                                 

 

 

2º Período  

● Módulo 8: Montagem e manutenção de redes de dados (continuação)                                                                

● Módulo 9: Gestão de procedimentos de manutenção 

 

 

3º Período 

● Estágio curricular  

 

 

Vamos valorizar: 

● O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

● Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

● A resolução dos trabalhos de casa; 

● A resolução de problemas; 

● Comportamento e postura na sala de aula. 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na 

disciplina de Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores 

Ano letivo 2018/2019 
 

Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos – 3º Ano 
 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 S.D.A.C 

1º Período 62 

2º Período 56 

3º Período Estágio 

 

As aulas têm início a 14 de setembro e terminam a 23 de março. 
 

1º Período 

 
● Módulo 9 – Arquitetura de Microprocessadores 
● Módulo 10 – Programação de Microprocessadores 

 

 

2º Período  

 
● Módulo 10 – Programação de Microprocessadores (continuação) 
● Módulo 8 – Análise de Equipamentos Informáticos 

 

 

3º Período 

 
● Estágio curricular 

 

 

Vamos valorizar: 

● O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

● Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

● A resolução dos trabalhos de casa; 

● A resolução de problemas; 

● Comportamento e postura na sala de aula. 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na 

disciplina de Computador e Segurança 

Ano letivo 2018/2019 

 

Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes 

Informáticas – 1º Ano 

 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 Nº de aulas 

1º Período 48 

2º Período 48 

3º Período 28 

 
As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 28 junho. 
 

1º Período 

● UFCD n.º 749 – Arquitetura de Computadores  

 

 

2º Período  

● UFCD n.º 749 – Arquitetura de Computadores  

● UFCD n.º 823 – Sistema Operativo Plataformas  

 

 

3º Período  

● UFCD n.º 823 – Sistema Operativo Plataformas  

 

Vamos valorizar: 

 

● O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

● Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

● A resolução dos trabalhos de casa; 

● A resolução de problemas. 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na disciplina de 

Redes de Comunicação 

 

Ano letivo 2018/2019 

 

Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes 

Informáticas – 1º Ano 

 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 

 

 

 

 

 

 

As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 28 junho. 

 

1º Período 
• Tipologias de rede 

• Topologias de rede 

 

2º Período  
• Topologias de rede 

• Topologias de redes – fibra ótica e wireless 

 

3º Período 
• Topologias de redes – fibra ótica e wireless 
• Topologias de redes – Ethernet, Token Ring e FDD                                                         

 

Vamos valorizar: 

 

• O desenvolvimento de catividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

• Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

• A resolução de problemas práticos; 

• Comportamento e postura na sala de aula. 

 RC 

1º Período 62 

2º Período 60 

3º Período 30 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na disciplina de 

Redes de Comunicação 

 

Ano letivo 2018/2019 

 

Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes Informáticas – 2º Ano 

 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 
 

 

 

 

 

 

As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 3 de maio. 
 

1º Período 
• Equipamentos passivos da rede 

 

 

2º Período  
• Equipamentos passivos da rede 

• Equipamentos ativos da rede 

 

 

3º Período 
• Equipamentos passivos da rede 

• Estágio                                                         

 

Vamos valorizar: 
 

• O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

• Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

• A resolução de problemas práticos; 

• Comportamento e postura na sala de aula. 

 
Nº de 

aulas 

1º Período 60 

2º Período 68 

3º Período 5/estágio 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na disciplina de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (11ºano) 

Ano letivo 2018/2019 

 

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde – 2º ano 

 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 
 

 

 

 

 

 

As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 19 de março. 
 

1º Período 

● Módulo 3 - Criação de páginas Web  

● Módulo 2 - Gestão de Bases de Dados  

 

 

2º Período 

● Módulo 2 - Gestão de Bases de Dados  

 

 

3º Período 

● Estágio 

 

Vamos valorizar: 
 

• O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

• Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

• A resolução de problemas práticos; 

• Comportamento e postura na sala de aula. 

 Nº de aulas 

1º Período 38 

2º Período 29 

3º Período Estágio 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na disciplina de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (11ºano) 

Ano letivo 2018/2019 

 

Curso Profissional de Técnico de Desporto– 2º ano 

 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 
 

 

 

 

 

 

As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 19 de março. 
 

1º Período 

● Módulo 3 - Criação de páginas Web  

● Módulo 2 - Gestão de Bases de Dados  

 

 

2º Período 

● Módulo 2 - Gestão de Bases de Dados  

 

 

3º Período 

● Estágio 

 

Vamos valorizar: 
 

• O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

• Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

• A resolução de problemas práticos; 

• Comportamento e postura na sala de aula. 

 Nº de aulas 

1º Período 38 

2º Período 29 

3º Período Estágio 
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Informação aos Pais e Encarregados de Educação do trabalho a realizar na disciplina de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (11ºano) 

Ano letivo 2018/2019 

 

Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes Informáticas – 2º Ano 

 

Número de aulas em meios blocos (45 minutos) previstas para a turma:  

 
 

 

 

 

 

 

As aulas têm início a 18 de setembro e terminam a 19 de março. 
 

1º Período 

● Módulo 3 - Criação de páginas Web  

● Módulo 2 - Gestão de Bases de Dados  

 

 

2º Período 

● Módulo 2 - Gestão de Bases de Dados  

 

 

3º Período 

● Estágio 

 

Vamos valorizar: 
 

• O desenvolvimento de atividades propostas na aula, a realização de trabalhos, trabalho em 

grupo e/ou individual, projetos; 

• Tarefas que implicam apresentações orais, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo; 

• A resolução de problemas práticos; 

• Comportamento e postura na sala de aula. 

 

 Nº de aulas 

1º Período 38 

2º Período 29 

3º Período Estágio 


