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UFCD 3 – Gestão e organização da informação 

UFCD 6 – Sistemas Operativos utilitários complementares 

UFCD 8 – Processador de Texto (Microsoft Word) – funcionalidades avançadas 

UFCD 10 – Folha de Cálculo (Microsoft Excel) – funcionalidades avançadas 

UFCD 12 – Sistema de gestão de base de dados (SGBD) 

UFCD 13 – Automatização de operações em SGBD 

 

Competências Instrumentos Ponderação 
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Identificar e implementar procedimentos de organização da informação. 

Trabalho de projeto 
Projetos de Avaliação 
Fichas de Avaliação 
Fichas Orientadas 

Grelhas de autoavaliação 

30% 

Aplicar técnicas de gestão e organização da informação. 

Instalar e configurar utilitários complementares aos sistemas operativos. 

Operar utilitários de antivírus. 

Executar tarefas de compressão e descompressão de ficheiros. 

Elaborar e editar documentos longos. 

Efetuar impressões em série. 

Elaborar e utilizar macros e formulários. 

Elaborar e editar folhas de cálculo. 

Efetuar a análise de dados. 

Elaborar tabelas relacionais de bases de dados. 

Criar filtros para consulta de dados. 

Produzir formulários para inserção de dados. 

Automatizar ações através da utilização de macros, funções e/ou 

formulários. 
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Usar a linguagem técnica no sentido de comunicar, de forma precisa e 

coerente, uma ideia ou uma informação. 

Fichas de trabalho 
Trabalho de sala de aula 

Relatórios 
Trabalhos de pesquisa 
Grelhas de observação 

50% 

Identifica dúvidas e dificuldades. 

Manifestar segurança e autonomia, recorrendo seletivamente a saberes e 

competências adquiridas. 

Utiliza corretamente os meios informáticos, tirando partido das suas 

potencialidades. 

Utilizar técnicas de gestão e da organização da informação. 

Criar documentos através da respetiva ferramenta. 

Produzir folha de cálculo com os respetivos dados. 

Criar bases de dados. 
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Participação  

Grelhas de observação 
Grelhas de autoavaliação 

Observação direta 
20% 

Responsabilidade 

Cooperação 

Respeito 

Autonomia 

 


