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Ficha da Ação

Título Iniciação à Programação em PHP
Área de Formação G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-103433/19

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 8109247    Nome ANTÓNIO JOSÉ LIRA RAMOS FERNANDES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-15101/02
Componentes do programa Todas    Nº de horas 25

B.I. 9853028    Nome JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-14841/02
Componentes do programa    Nº de horas 25

B.I. 11768415    Nome Rui Pedro Correia Barreiro    Reg. Acr. CCPFC/RFO-38484/17
Componentes do programa    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O PHP continua a ser a linguagem de programação de desenvolvimento para aplicações e sistemas web, mais usada no
backend de sites. PHP é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada
para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML.

Esta linguagem de programação pode ser integrada no currículo dos cursos profissionais da área de informática, pelo que
a formação é essencial para os professores da área. É também uma das áreas que continua a ser procurada pelas
empresas na área das tecnologias de informação
Objetivos a atingir
Introdução do PHP;
Reconhecer os conceitos de PHP, principais funções, instruções e a respetiva sintaxe;
Gerir cookies e sessões, autenticação, segurança;
Utilizar o PHP com base de dados;
Conhecer truques e técnicas na utilização do PHP e algumas ferramentas associadas.
Partilhar o produto produzido na Internet.
Conteúdos da ação
1. Introdução ao PHP, instalação e configuração do xamp server, sintaxe e variáveis
2. Input e Outputs, if e switch
3. Arrays, for, while e foreach
4. Forms
5. Cookies e Session
6. Base de dados phpmyadmin
7. Operação com tabelas: Select, insert, update e delete
8. Classes em php
9. Realização de um pequeno site
10. Avaliação da ação
Metodologias de realização da ação

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Professores de Informática - grupo 550
DCP 99   Descrição Professores de Informática - grupo 550



O curso será organizado em sessões teóricas/práticas.
As sessões serão organizadas em blocos com três momentos, um de exposição teórica dos conceitos, outro destinado à
exploração das aprendizagens e outro destinado à sua reflexão.
Regime de avaliação dos formandos
Avaliação contínua tendo em conta os seguintes parâmetros:
- Participação e empenhamento nas tarefas propostas – 40%
- Produção de um trabalho e/ou reflexão crítica - 60%

A avaliação final será quantitativa numa escala de 1 a 10, conforme indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
W3schools.com. PHP 5 Tutorial, https://www.w3schools.com/php, 2019
Tavares, F. PHP com programação orientada a objectos, FCA, 2016.
Tavares, F. Desenvolvimento de Aplicações em PHP, FCA, 2012.
Converse, T; Park, J. PHP a Bíblia. Editora Campus-Elsevier, 2003
Silva, M. S. Criando sites com HTML. Editora Novatec, 2008.
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