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Módulo IV - Sistema Operativo Open Source  
Conteúdos: Data de início  

21-09-2022  
Características de software Open Source  
Características de um Sistema Operativo Open Source  
Versões e distribuições de um Sistema Operativo Open Source  

Instalação e configuração de um Sistema Operativo 

Open Source o Particionamento  
o  Formatação  
o Opções de instalação o 

Otimização de recursos 
 

o Instalação de dispositivos e device 

drivers o Configuração do sistema  
Múltiplas configurações do 

sistema Resolução de problemas 
 

Instalação de Aplicativos  

 
 

Data de conclusão  
01-02-2023 

 
 
Nº Aulas Previstas (50 min) 

 
 
 
 
 

32 

 
Módulo III - Sistema Operativo Servidor   

Conteúdos:  
 

Instalação do Sistema Operativo Servidor 

Otimização do Sistema Operativo Servidor 

Backup e Sistemas de Proteção contra falhas 

Utilizadores – Definição e parametrização 
 

Gestão de recursos  
Administração – Ferramentas  
Instalação e configuração de clientes  

 

 
Data de início  

08-02-2023 
 
 

Data de conclusão  
14-06-2023  

 
 
Nº Aulas Previstas (50 min)  

34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 



  
 

 S.O. (Sistemas Operativos) 
 Critérios de Avaliação 
 
Os critérios específicos de avaliação na disciplina de Sistemas Operativos, apresentados de seguida, permitem avaliar um conjunto de comportamentos observáveis que são uma 
visão globalizante do aluno, do seu processo de desenvolvimento e das competências a desenvolver. 
A avaliação nesta disciplina tem por referência as AE, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no PASEO 
(http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf) e no Referencial de Avaliação Interna do AES 
(https://aesampaio.pt/portaldoc/geral/Referencial_de_Avaliacao.pdf). 
 
 

 
A classificação final, em cada módulo, resulta da média das classificações de todas as avaliações sumativas realizadas. 

 

Critérios Avançado Intermédio Elementar Inicial 

▪ Desenvolve uma attitude 
ponderada face às aplicações de  
Sistemas Operativos. 

▪ Exemplifica facilmente,  

características na utilização de 

aplicações sobre aplicações de  

Sistemas Operativos. 

▪ Exemplifica algumas  

características na utilização de 

aplicações sobre aplicações de 

Sistemas Operativos. 

▪ Exemplifica com dificuldade,  

algumas características na  

utilização de aplicações sobre  

Sistemas Operativos. 

▪ Não consegue exemplificar 

características na utilização de  

aplicações sobre Sistemas 

Operativos. 

▪ Estuda o planeamento e 

desenvolvimento de projetos  

sobre instalação e configuração  

de Sistemas Operativos. 

▪ Pesquisa, recolhe e organiza  

com facilidade informação 

pertinente obtida a partir de 

fontes diversas. 

▪ Distingue plenamente as fases 
de planificação e realização de  
um projeto. 

▪ Pesquisa, recolhe e organiza 
informação obtida a partir de  
fontes diversas. 

▪ Distingue as fases de 
planeamento e realização de 
um projeto. 

▪ Pesquisa, recolhe e organiza 
informação não tendo em 
atenção as fontes consultadas. 

▪ Distingue as fases de realização 
e planeamento de um projeto. 

▪ Sem rigor na apresentação. 

▪ Não consegue pesquisar, 

recolher e organizar a 

informação ou pesquisa,  

recolhe e organiza a  

informação com dificuldade. 

▪ Não distingue ou revela grande 
dificuldade em distinguir as 
fases de realização e 
planeamento de um projeto. 

▪ Executa operações técnicas, 

segundo uma metodologia de  

trabalho apropriada, para  

instalação final de qualidade de  

um sistema operativo. 

▪ Produz com facilidade 

produtos, adequando os meios  

materiais e tecnológicos  

disponíveis. 

▪ Produz produtos, adequando 
os meios materiais e 
tecnológicos disponíveis. 

▪ Produz com alguma dificuldade  

produtos, adequando os meios 

materiais e tecnológicos  

disponíveis. 

▪ Produz com dificuldade ou não  

cria produtos, adequando os 

meios materiais e tecnológicos  

disponíveis. 

▪ Apresenta capacidade de se  

expressar e utiliza métodos  

que façam com que o outro o  

compreenda com exatidão. 

▪ Comunica com facilidade ideias  e 
apresenta projetos de forma 
clara, direta e objetiva. 

▪ Comunica ideias e apresenta  
projetos de forma clara, direta 
e objetiva. 

▪ Comunica algumas ideias e 
apresenta alguns projetos de 
forma clara, direta e objetiva. 

▪ Apresenta alguma dificuldade  

ou não consegue comunicar  

ideias nem apresentar projetos  

de forma clara, direta e  

objetiva. 
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