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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022   DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Arquiteturas de Computadores 
 
10.º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos MÓDULOS: 1 e 2 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 
/ PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem Instrumentos de Avaliação 
 

Competências Específicas 

Conhecimentos e 
capacidades / 80% 

 
 

Módulo1: Identificar os sistemas de nume-

ração utilizados pelos computadores e apli-

cações informáticas; Converter correcta-

mente valores entre os diversos sistemas de 

numeração; Utilizar correctamente a Álge-

bra de Boole para resolver problemas; Re-

conhecer Circuitos Lógicos; Criar e utilizar 

Circuitos Lógicos. 

  
 
 
 
 
 
 

Módulo 2: Reconhecer os diversos compo-

nentes de um computador; Montar compu-

tadores de diversas arquitecturas; Instalar e 

configurar periféricos; Instalar e configurar 

software. 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 

Módulo 1:  

Sistemas de Numeração e Códigos : Sistemas de Numera-

ção; Sistema Decimal; Sistema Binário; Sistema Octal; 

Sistema Hexadecimal; Conversão entre Sistema; Códigos.   

 

Álgebra de Boole e Circuitos Lógicos: Introdução; Cons-

tantes e Variáveis de Boole; Tabelas de Verdade; Operação 

OR; Operação AND; Operação NOT; Análise Algébrica de 

Circuitos Lógicos; Portas NAND e NOR; Portas EXCLU-

SIVE-OR e EXCLUSIVE-NOR ; Teoremas da Álgebra de 

Boole; Teoremas de DeMorgan; Representações alternati-

vas das portas; Símbolos lógicos IEEE/ANSI; Síntese de 

Circuitos Combinatórios. 

 

Módulo 2: 

Montagem e configuração de computadores: Motherbo-

ards; Processadores; Placas de Vídeo; Placas de Som; Pla-

cas de Rede; Memórias; Controladoras; CD-ROM / CD-

RW; DVD-ROM / DVD-RAM; Instalação e configuração 

de software. 
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Estudo de Periféricos e suas características e configuração: 

Impressoras / Plotters; Scanners / Digitalizadores; Tecla-

dos; Ratos; Equipamentos de Comunicação. 

Socioafetivo / 20% 

 

 

 Respeitar os intervenientes do processo 
de ensino / aprendizagem 

 Aplicar os direitos e deveres dos alunos 
estipulados no Regulamento Interno da 
instituição de ensino 

 Zelar pelo bom estado dos espaços de 
trabalho (sala de aula, computador, ma-
terial eletrónico, microsoft teams, e-mail) 

 Comunicar de um modo correto e opor-
tuno 

 Participar nas tarefas propostas 

 Colaborar/cooperar 

 Ser pontual e assíduo 

 Adotar medidas de saúde, higiene e se-
gurança 

 Utilizar adequadamente os recursos, fer-
ramentas e equipamentos apropriados 
para a execução das tarefas propostas 

Observação direta 
Grelhas de observação 
Registos no Inovar e no 
Microsoft Teams 

 Respeito e cidadania 

 Comunicação 

 Participação 

 Cooperação 

 Pontualidade e assiduidade 

 Adoção de medidas de saúde, higiene e segurança 

 Uso de recursos 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2021-2022     DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
 
12º ANO  - CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE SAÚDE 
 

 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Objetivos de aprendizagem 

 
Instrumentos de Avaliação 

 
  Competências Específicas 

 
 

1 - Análise e sistematização 
(40 %) 

 

 Identificar possíveis estratégias para ultrapassar as barreiras 
na comunicação e interação com utente. 

 Identificar mitos e crenças comuns nas populações migrantes 
e minorias étnicas em Portugal. 

 Identificar os aspetos de natureza cultural, de género e de 
vulnerabilidade que podem constituir obstáculo à 
comunicação e à interação. 

 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão de ser 
sempre executadas com orientação e supervisão de um 
profissional de saúde. 

 Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho. 

 Aplicar técnicas de comunicação na interação com o utente, 
cuidador e/ou família com alterações de comportamento ou 
alterações ou perturbações mentais. 

 Aplicar técnicas de comunicação na interação com utentes 
com alterações sensoriais. 

 
- Testes 
- Fichas de Trabalho 
- Questões de aula 
(oral/escrita). 
- Trabalhos de grupo. 
- Apresentações orais de 
trabalhos individuais ou 
em grupo (elaboração de 
posters, comentários, 
mapas concetuais; 
participação num role-
play; relatórios de 
atividades;  
- Trabalhos de pesquisa; 
- Debates. 
 
 
 
 
 
 

 

Ao nível da análise e 
sistematização pretende-se 
que cada discente: 
- Analise factos, teorias, 
situações, identificando os 
seus elementos ou dados, em 
particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar. 
- Analise textos com diferentes 
pontos de vista; confronte 
argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, 
consistência interna. 
- Realize tarefas de síntese, 
planificação, revisão, registo 
seletivo e organização. 
Ao nível da problematização 
e argumentação pretende-se 
que cada discente: 

 

2 - Problematização e 
argumentação 

 
(40%) 

 

3 - Comunicação 
(20%) 
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 Explicar a importância de comunicar de forma clara, precisa 
e assertiva. 

 Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes, familiares e/ou 
cuidadores. 

 Explicar a importância de manter autocontrolo em situações 
críticas e de limite. 

 Explicar o dever de agir em função das orientações do 
Profissional de saúde. 

 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-estar 
emocional de terceiros. 

 Explicar a importância de respeitar os princípios de ética no 
desempenho das suas funções de Técnico/a Auxiliar de 
Saúde. 

 Explicar a importância de adequar a sua ação profissional a 
diferentes públicos e culturas. 

 Explicar a importância de adequar a sua ação profissional a 
diferentes contextos institucionais no âmbito dos cuidados de 
saúde. 

 Explicar a importância da cultura no agir profissional. 

Nota: 
A aplicação dos 
instrumentos de avaliação 
é flexível, podendo alguns 
dos instrumentos 
apresentados não serem 
aplicados, dependendo 
do perfil de discentes da 
turma/curso. 
 
 
 

- Discuta conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar 
específico. 
- Problematize situações. 
- Mobilize o discurso (oral e 
escrito) argumentativo 
(expresse uma tomada de 
posição). 
- Organize debates que 
requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de 
opiniões ou análises de factos 
ou dados.  
Ao nível da comunicação 
pretende-se que cada 
discente: 
- Analise e interprete textos 
científicos e/ou outros. 
 - Participe em contextos 
comunicativos diversificados.  
- Comunique, oralmente ou 
por escrito, com correção 
linguística. 
 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

A  –  L i n g u a g e n s  e  T e x t o s B - Info rmação e comunicaçã o  C –  Raciocín io  e  reso lução de prob lemas D –  Pensamento crí t ico e criat ivo E –  Relacionamento interpessoa l  

F –  Desenvolv imento pessoal  e  autonomia G –  Bem –  estar,  saúde e ambiente H –  Sensib i l idade estét ica  e  art ís t ic a I –  Saber  cientí f ico,  técn ico e tecnológ ic o  J –  Consciênc ia e domín io do corpo  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – COMUNICAR EM INGLÊS - 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO CURSOS PROFISSIONAIS- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE 

CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
por Módulo 

 

 

   
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

Ouvir 
(20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Compreensão oral  
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de 
argumentação dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, 
emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto; 
identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 
interagir progressivamente na diversidade da língua inglesa 
em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de 
culturas distintas. 
 

Compreensão escrita  
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-chave, ideias presentes no texto, 
marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 

1 Ficha 
1 Teste de Avaliação 
Formativa 
1 Apresentação oral 
Grelha de atitudes 
observadas em aula 
 
Metodologia: 
Trabalho individual e 
de pares /grupo 
 
 

 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 
 

 

Ler 
(20%) 

 
 



2/2 

 

 
 
 

interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos 
de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 
 
Expressão escrita 
Elaborar respostas adequadas; responder a um questionário, 
email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 
outras disciplinas. 
 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista; 
elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário. 
 
 
 
 
Expressão Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, 
defendendo pontos de vista; interagir, pedindo clarificação, 
reformulação e/ou repetição; usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível. 
 
 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas; produzir enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista. 
 
 

 
 
 
 
        Sistematizador     
/organizador (A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador / Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 

Falar 
(30%) 

 
 

NOTA: A COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA E A COMPETÊNCIA SÓCIOCULTURAL SERÃO DESENVOLVIDAS E AVALIADAS AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – INGLÊS - 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO CURSOS PROFISSIONAIS- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
por Módulo 

 

 

   
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

Ouvir 
(20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Compreensão oral  
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de 
argumentação dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, 
emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto; 
identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 
interagir progressivamente na diversidade da língua inglesa 
em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de 
culturas distintas. 
 

Compreensão escrita  
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-chave, ideias presentes no texto, 
marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 

1 Ficha 
1 Teste de Avaliação 
Formativa 
1 Apresentação oral 
Grelha de atitudes 
observadas em aula 
 
Metodologia: 
Trabalho individual e 
de pares /grupo 
 
 

 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 
 
 

 

Ler 
(20%) 

 
 
 



2/2 

 

 
 

interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos 
de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 
 
Expressão escrita 
Elaborar respostas adequadas; responder a um questionário, 
email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 
outras disciplinas. 
 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista; 
elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário. 
 
 
 
 
Expressão Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, 
defendendo pontos de vista; interagir, pedindo clarificação, 
reformulação e/ou repetição; usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível. 
 
 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas; produzir enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista. 
 
 

 
 
 
        Sistematizador     
/organizador (A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador / Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 

Falar 
(30%) 

 
 

NOTA: A COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA E A COMPETÊNCIA SÓCIOCULTURAL SERÃO DESENVOLVIDAS E AVALIADAS AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – INGLÊS - 12.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO CURSOS PROFISSIONAIS- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
por Módulo 

 

 

   
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

Ouvir 
(20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Compreensão oral  
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de 
argumentação dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, 
emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto; 
identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 
interagir progressivamente na diversidade da língua inglesa 
em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de 
culturas distintas. 
 

Compreensão escrita  
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-chave, ideias presentes no texto, 
marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 

1 Ficha 
1 Teste de Avaliação 
Formativa 
1 Apresentação oral 
Grelha de atitudes 
observadas em aula 
 
Metodologia: 
Trabalho individual e 
de pares /grupo 
 
 
 

 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 
 
 

 

Ler 
(20%) 
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interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos 
de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 
 
Expressão escrita 
Elaborar respostas adequadas; responder a um questionário, 
email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 
outras disciplinas. 
 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista; 
elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário. 
 
 
 
 
Expressão Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, 
defendendo pontos de vista; interagir, pedindo clarificação, 
reformulação e/ou repetição; usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível. 
 
 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas; produzir enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista. 
 
 

 
 
 
        Sistematizador     
/organizador (A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador / Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 

Falar 
(30%) 

 
 

NOTA: A COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA E A COMPETÊNCIA SÓCIOCULTURAL SERÃO DESENVOLVIDAS E AVALIADAS AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – INGLÊS - 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO CURSOS PROFISSIONAIS- (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
por Módulo 

 

 

   
Competências Específicas/ 

Áreas de competências do Perfil 
do Aluno: 

 

Ouvir 
(20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Compreensão oral  
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de 
argumentação dentro das áreas temáticas apresentadas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; interpretar atitudes, 
emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e 
informação explícita e implícita em diversos tipos de texto; 
identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 
interagir progressivamente na diversidade da língua inglesa 
em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de 
culturas distintas. 
 

Compreensão escrita  
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; 
descodificar palavras-chave, ideias presentes no texto, 
marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de 
estratégia discursiva, de assunto e de argumentação; 

1 Ficha 
1 Teste de Avaliação 
Formativa 
1 Apresentação oral 
Grelha de atitudes 
observadas em aula 
 
Metodologia: 
Trabalho individual e 
de pares /grupo 
 

 
 
 
 
 

Criativo (A, C, D, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico (A, B, C, 
D, G) 
 
 

 

Ler 
(20%) 

 
 
 



2/2 

 

 
 

interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos 
de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
 
 
Expressão escrita 
Elaborar respostas adequadas; responder a um questionário, 
email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, dentro das áreas temáticas, integrando 
a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 
outras disciplinas. 
 
Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para 
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista; 
elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário. 
 
 
 
 
Expressão Oral 
Interagir com eficácia, participando em discussões, 
defendendo pontos de vista; interagir, pedindo clarificação, 
reformulação e/ou repetição; usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível. 
 
 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas 
apresentadas; produzir enunciados para descrever, narrar e 
expor informações e pontos de vista. 
 
 

 
 
 
        Sistematizador     
/organizador (A, B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador / Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
 
 
 
Comunicador (A, B, D, E, H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrever 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 

Falar 
(30%) 

 
 

NOTA: A COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA E A COMPETÊNCIA SÓCIOCULTURAL SERÃO DESENVOLVIDAS E AVALIADAS AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO TURÍSTICO (TCAT) – CURSO PROFISSIONAL DE TURISMO - 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 
DOMÍNIOS DE  

APRENDIZAGEM /  
PONDERAÇÂO  

 

Objetivos de Aprendizagem 
Instrumentos de 

Avaliação 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 

Perfil dos Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar questões 

relevantes sobre a 

interação 

comunicacional no 

contexto profissional 

do Turismo 

(40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 4 
 Reconhecer o papel e o serviço de relações públicas, no desenvolvimento e consolidação das organizações ao 

longo dos diferentes contextos históricos 
 

 Utilizar conhecimentos acerca do perfil, funções, e áreas de atuação de um relações públicas 
 

 Reconhecer a componente ética que deve presidir ao exercício da atividade 
 

 Utilizar conhecimentos de planeamento e pesquisa documental nos sectores público e privado 
 

 Conhecer o processo, e os métodos de formação da opinião pública 
 

 Identificar as condicionantes presentes na formação / modificação das atitudes e a consciencialização da opinião 
pública 

 

 

Módulo 5 
 Caracterizar os diferentes tipos de empresas turísticas 

 

 Identificar a tipologia e funcionamento das diferentes empresas 
 

 Identificar o funcionamento interno da empresa - circuitos formais, informais e objetivos 
 

 Preencher toda a documentação administrativa inerente à tipologia das empresas turísticas 
 

 Identificar as normas elementares do circuito da correspondência na empresa 
 

 Conhecer as técnicas de atendimento telefónico 
 

- Trabalhos de 

Projeto 

 

- Situação-problema 

 

- Apresentações orais 

 

- Relatórios (de 

experiência, de 

projeto) 

 

- Grelhas de 

observação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo (A, C, D, J) 

 

 

 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 

G) 

 

 

        Sistematizador 

/organizador (A, B, C, I, J) 

 

Questionador (A, F, G, I, J) 

 

Indagador / Investigador (C, D, 

F, H, I) 

 

 

 

 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
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 Conhecer  técnicas de arquivo e formas de classificação 
 

 Conhecer funções e requisitos 
 

 
Problematizar e 

operacionalizar 

questões relativas à 

organização do 

trabalho e à gestão do 

tempo de um Técnico 

de Turismo 

(30%) 

 

 

 

 

Comunicar e 

trabalhar em equipa 

(30%) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022 – ÁREA DE INTEGRAÇÃO - ENSINO SECUNDÁRIO- CURSOS PROFISSIONAIS - NÍVEL IV 

10.º, 11.º E 12.º (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO  
 

Aprendizagens Essenciais  

 
Instrumentos de Avaliação 

 
  Competências Específicas 

 
 

1 - Análise e sistematização 
(50 %) 

 

 
Esta disciplina tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de 
um conjunto de saberes provenientes das diversas áreas científicas 
e, simultaneamente, contribuir para uma melhor compreensão do 
mundo contemporâneo nas diferentes vertentes e uma preparação 
esclarecida para a inserção na vida social e no mercado de trabalho. 
A Área de Integração, constituindo uma área de saberes 
interdisciplinares, deve ser integradora de competências. 
Nessa perspetiva, as AE desta disciplina estão estruturadas em 3 
grandes Áreas: 
“A Pessoa”; 
“A Sociedade”; 
“O Mundo”. 
Em cada ano letivo são lecionados 2 módulos.  
Cada um dos módulos é constituído por 3 Temas-problema, com 
tempos equitativamente geridos, selecionados a partir dos diferentes 
Temas-problema do programa. 
Para que o desenvolvimento curricular seja abrangente e equilibrado, 
cada módulo terá de incorporar 1 Tema-problema das 3 Áreas 
propostas. 
 

 
- Testes 
- Fichas de Trabalho 
- Questões de aula 
(oral/escrita). 
- Trabalhos de grupo. 
- Apresentações orais de 
trabalhos individuais ou 
em grupo (elaboração de 
posters, comentários, 
mapas concetuais; 
participação num role-
play; relatórios de 
atividades; mapas de 
conceitos); 
- Trabalhos de pesquisa; 
- Debates. 
 
 
 
 
 
 

 

Ao nível da análise e 
sistematização pretende-se 
que cada discente: 
- Analise factos, teorias, 
situações, identificando os 
seus elementos ou dados, em 
particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar. 
- Analise textos com diferentes 
pontos de vista; confronte 
argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, 
consistência interna. 
- Realize tarefas de síntese, 
planificação, revisão, registo 
seletivo e organização. 
Ao nível da problematização 
e argumentação pretende-se 
que cada discente: 

 
2 - Problematização e 

argumentação 
 

(30%) 
 

3 - Comunicação 
(20%) 
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Face ao exposto, os Temas-problemas abordados serão os 
constantes dos manuais adotados: 
Área de Integração - Elsa Silva e Rosa Moinhos, Plátano Editora 
 

Nota: 
A aplicação dos 
instrumentos de avaliação 
é flexível, podendo alguns 
dos instrumentos 
apresentados não serem 
aplicados em todos os 
módulos e/ou em todas 
as turmas, dependendo 
do perfil de discentes de 
cada turma/curso. 
 
 
 

- Discuta conceitos ou factos 
numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo 
conhecimento disciplinar 
específico. 
- Problematize situações. 
- Mobilize o discurso (oral e 
escrito) argumentativo 
(expresse uma tomada de 
posição, pense e apresente 
argumentos e contra-
argumentos, rebata os contra-
argumentos). 
- Organize debates que 
requeiram sustentação de 
afirmações, elaboração de 
opiniões ou análises de factos 
ou dados.  
Ao nível da comunicação 
pretende-se que cada 
discente: 
- Analise e interprete textos 
científicos e/ou outros. 
 - Participe em contextos 
comunicativos diversificados.  
- Comunique, oralmente ou 
por escrito, com correção 
linguística. 
 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

A  –  L i n g u a g e n s  e  T e x t o s B - Informação e comunicaçã o  C –  Rac ioc ínio e resolução de problemas D –  Pensamento crí t ico e criat ivo  E –  Relacionamento interpessoa l  

F –  Desenvolv imento pessoal  e  autonomia G –  Bem –  estar,  saúde e ambiente H –  Sens ib i l idade estét ica e art ís t ic a I –  Saber  cientí f ico,  técn ico e tecnológ ic o  J –  Consciênc ia  e  domín io  do corpo  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – GEOGRAFIA – CURSO PROFISSIONAL DE TURISMO - 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO 

 
DOMÍNIOS DE  

APRENDIZAGEM /  
PONDERAÇÂO  

 

Aprendizagens Essenciais 
Instrumentos de 

Avaliação 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 

Perfil dos Alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar questões 

geograficamente 

relevantes 

do espaço 

português 

(35%) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

B4 –Portugal: A População  

- Relacionar a evolução numérica da população portuguesa e os seus diferentes ritmos evolutivos, 
desde meados do Séc. XX, com o comportamento das variáveis demográficas, a partir de gráficos 
e/ou quadros com informação estatística, considerando a especificidade da disciplina e a 
articulação horizontal entre os conhecimentos de outras áreas do saber.  
 - Comparar a evolução de diferentes variáveis demográficas, recolhendo e selecionando 
informação estatística e apresentando conclusões.  
- Identificar padrões de distribuição de variáveis demográficas e suas causas próximas, utilizando 
mapas a diferentes escalas.  
- Aplicar as TIG, para localizar, descrever e compreender os fenómenos demográficos.  
- Analisar as motivações, as principais áreas emissoras/recetoras, bem como as principais 
características socioculturais, etárias e profissionais dos migrantes, desde meados do Séc. XX, a 
par dos seus reflexos a diversos níveis, apresentando casos concretos reportados em fontes 
diversas.  
- Debater problemas relacionados com a integração dos imigrantes (e das gerações seguintes), a 
tolerância étnica e/ou religiosa, evidenciando crítica e argumentação fundamentada.  
- Reconhecer os impactos dos principais desafios sociodemográficos (declínio da fecundidade, 
envelhecimento, baixo nível educacional/ qualificação profissional, situação perante o emprego e 
migrações), recolhendo e selecionando informação estatística e apresentando conclusões.  
- Equacionar medidas concretas para solucionar e/ou mitigar os principais desafios 
sociodemográficos.  
- Reportar as assimetrias regionais na distribuição da população, aplicando o conceito de 
capacidade de carga humana a nível local e regional, a partir de diferentes técnicas gráficas e 
cartográficas.  
- Explicar as assimetrias na distribuição da população portuguesa, evidenciando fatores naturais e 
humanos que as condicionam.  
- Debater estratégias para atenuar as assimetrias na distribuição da população no território 

 
 
 
 
 
- Situação-
problema 
 
- Testes 
 
- Trabalhos escritos 
 
- Comunicações 
orais 
 
- Relatórios (de 
experiência, de 
projeto) 
 
- Grelhas de 
observação 
 
- Debates 
 
- Entrevistas 
 
- Reflexões 
 

 
A - Linguagens e textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
C – Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
E – Relacionamento 
interpessoal 
 
F – Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
G – Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
H – Sensibilidade estética e 
artística 
 
I – Saber científico, técnico 
e tecnológico 
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português, utilizando vocabulário adequado.  
- Reconhecer a importância do ordenamento do território na melhoria da qualidade de vida da 
população, apontando ações concretas de intervenção de âmbito municipal 
 

B5 – As Áreas Urbanas 

- Problematizar o conceito de cidade, através da aplicação de diversos critérios e estudos de caso 
concretos de cidades nacionais e internacionais.   
- Caracterizar as áreas funcionais do espaço urbano, com recurso a diferentes tipos de suportes 
de observação.  
- Relacionar a diferenciação socioeconómica do espaço urbano com o desenvolvimento dos 
transportes urbanos, mediante análise de mapas das principais redes de transporte, em áreas 
urbanas de média e/ou grande dimensão. 
 - Associar o crescimento das áreas suburbanas e periurbanas ao dinamismo demográfico e 
funcional dos centros urbanos, a partir da análise de informação de fontes diversas.  
- Analisar os principais problemas urbanos e medidas de recuperação da qualidade de vida 
urbana, propostas e/ou adotadas pelos órgãos de decisão, auscultando a população residente e 
visitante.  
- Caracterizar a rede urbana portuguesa, através da análise de mapas e gráficos.  
- Identificar os principais efeitos polarizadores das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, a 
nível regional e nacional, comparando mapas ou fontes de informação diversificadas, em 
consonância com a especificidade da disciplina e em articulação interdisciplinar. 
- Discutir medidas conducentes ao equilíbrio da rede urbana, nomeadamente o papel das cidades 
médias, analisando exemplos nacionais e internacionais.  
- Debater formas de complementaridade e de cooperação entre as cidades, mediante a análise de 
estudo de caso e de planos de ordenamento territorial a diferentes escalas. 

- Grelhas de auto-
avaliação 
 
- Trabalhos de 
Projeto 
 
- Simulações, jogos 
 
-Portefólios 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problematizar e 

debater as inter-

relações no 

território português 

e com outros 

espaços geográficos 

(35%) 

 
 

 
Comunicar e 

participar 
(30%) 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2021-2022  DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde 
 
12º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico Auxiliar de Saúde 
 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 

 

Conhecimentos e 
capacidades/ 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Caracterizar as diferentes unidades e 
serviços tendo em conta a natureza 
da prestação de cuidados na rede 
nacional de cuidados de saúde; 

 Identificar a tipologia de 
equipamentos por serviço; 

 Identificar a tipologia de materiais 
por serviço; 

 Explicar que as tarefas que se 
integram no âmbito de intervenção 
do/a Técnico/a Auxiliar de saúde 
terão de ser sempre executados com 
orientações e supervisão de um 
profissional de saúde; 

 Identificar as tarefas que têm de ser 
executadas sob supervisão direta do 
profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho; 

 Explicar a importância de se atualizar 
e adaptar a novos produtos, 
materiais, equipamentos e 
tecnologias no âmbito das suas 

 - Questionários 

 

 Fichas/testes 

escritos 

 
 

 Grelhas de 

observação 

 

 Projetos 

 
 

 Apresentações 

orais 

 

 Posters. 

 

 
Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

 Conhecer, compreender e aplicar conceitos, 
princípios e teorias científicas.  
 Aplicar conhecimentos a novas 
situações/resolução de problemas, explicando as 
estratégias de resolução e avaliando os 
resultados.                                                                   
 Relacionar dados/factos.  
 Interpretar dados de natureza diversa.  
 Tratar e comunicar resultados experimentais.  
 Interpretar estudos experimentais com 
dispositivos de controlo e variáveis controladas, 
dependentes e independentes.  
 Avaliar criticamente procedimentos e 
resultados.  
 Manusear corretamente instrumentos 
específicos.  
 Ser persistente, resiliente e colaborativo no 
trabalho de equipa.  
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Socio afetivo/ 20%  

 
 

atividades; 

 Explicar o dever de agir em função 
das orientações do Profissional de 
saúde; 

 Explicar a importância da sua 
atividade para o trabalho de equipa 
multidisciplinar; 

 Explicar a importância de assumir 
uma atitude pró-ativa na melhoria 
contínua da qualidade, no âmbito da 
sua ação profissional; 

 Explicar a importância de cumprir as 
normas de segurança, higiene e saúde 
no trabalho assim como preservar a 
sua apresentação pessoal; 

 Explicar a importância de agir de 
acordo com normas e/ ou 
procedimentos definidos no âmbito 
das suas atividades; 

 Explicar a importância de prever e 
antecipar riscos; 

 Explicar a importância de desenvolver 
uma capacidade de alerta que 
permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção. 

  
 
 
 
 
Conhecimentos, capacidades e atitudes previstos para este 
domínio:  

 Formular e comunicar opiniões críticas 
cientificamente fundamentadas e relacionadas com a 
CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente).  
 Reconhecer a influência de fatores históricos, 
tecnológicos e sociológicos na construção dinâmica do 
conhecimento científico.  
 Utilizar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação.  

 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno:* 

A  –  L i n g u a g e n s  e  T e x t o s B - Informação e comunicação C – Raciocínio e resolução de problemas D – Pensamento crítico e criativo E – Relacionamento interpessoal 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia  G – Bem – estar, saúde e ambiente H – Sensibilidade estética e artística I – Saber científico, técnico e tecnológico J – Consciência e domínio do corpo  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – OTET – CURSO PROFISSIONAL DE TURISMO - 11.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO 

 
DOMÍNIOS DE  

APRENDIZAGEM /  
PONDERAÇÂO  

 

Objetivos de Aprendizagem 
Instrumentos de 

Avaliação 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 

Perfil dos Alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar questões 
relevantes sobre o 
funcionamento das 
empresas do sector 

turístico  
(40%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

M11 - Operações Técnicas em Empresas de Animação e Organização Turística 

- Desenvolver competências técnicas ao nível da organização, gestão e funcionamento de uma 

empresa de animação turística 

- Adequar o tipo de actividades e os recursos necessários à satisfação da procura turística tendo 

em conta a faixa etária e os níveis sócio-culturais diversificados. 

 

 

M3 - Agências de Viagens e Transportes 

- Conhecer o funcionamento de uma agência de viagens e a forma como se organiza  

- Identificar especificidades e condicionantes do trabalho de um agente de viagens numa época 

da globalização 

- Organizar, estruturar e coordenar a organização de viagens de grupos à medida das motivações 

dos clientes 

- Comercializar os pacotes e produtos turísticos distribuídos pelos operadores turísticos, 

proporcionando ao cliente uma informação correcta e que revele um conhecimento profundo do 

produto que está a vender 

 

- Situação-
problema 
 
- Testes 
 
- Trabalhos escritos 
 
- Comunicações 
orais 
 
- Relatórios (de 
experiência, de 
projeto) 
 
- Grelhas de 
observação 
 
- Debates 
 
- Entrevistas 
 
- Reflexões 
 
- Grelhas de auto-
avaliação 
 
- Trabalhos de 
Projeto 

 
A - Linguagens e textos 
 
B – Informação e 
comunicação 
 
C – Raciocínio e resolução 
de problemas 
 
D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
E – Relacionamento 
interpessoal 
 
F – Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
G – Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
H – Sensibilidade estética e 
artística 
 
I – Saber científico, técnico 
e tecnológico 
 



         Página 2 de 2 

 

Problematizar e 
debater as inter-
relações (visão 

global e 
abrangente) das 

empresas do sector 
turístico 

(30%) 
 

 

M12 -  Marketing Territorial e Empresarial 

- Reconhecer a importância do marketing territorial e empresarial no contexto da indústria 

turística 

- Conhecer conceitos de marketing territorial estratégico e marketing operacional 

- Reconhecer e utilizar as ferramentas do marketing estratégico e operacional  

- Utilizar o marketing empresarial como metodologia de aferição do grau de satisfação do 

cliente, determinando os pontos fortes e pontos fracos do serviço prestado  

- Compreender os conceitos essenciais de pesquisa de marketing territorial e empresarial  

- Identificar as principais perspectivas de análise dos processos de comunicação territorial por 

forma a identificar os processos de comunicação, as necessidades e os comportamentos das 

pessoas e organizações 

 

 
- Simulações, jogos 
 
-Portefólios 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicar e 
participar 

(30%) 
 

 
 

 



1 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-22 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 10.º ANO - CURSOS PROFISSIONAIS - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM/ 
PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Essenciais 
(são apresentadas por módulo) 

Instrumentos 
de Avaliação 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

ÁREA DAS ATIVIDADES 
FÍSICAS 

(Módulos 1, 4, 7, e 10) 
 

80%+20% 

O aluno desenvolve as seguintes competências essenciais: 
Nível Introdução num jogo desportivo coletivo; 
Nível Introdução na ginástica de solo e num aparelho da ginástica 
de aparelho; 
Nível Introdução no Atletismo, nas Raquetas ou na Patinagem; 
Nível Introdução numa dança das Danças Sociais ou Tradicionais 
Portuguesas. 

Grelhas de 
observação direta 

 
Trabalhos/ 
exercícios em 
grupo, a pares e 
individuais 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e 
heterogéneos, que possibilitem ao aluno: aceitar opções, falhas e 
erros dos companheiros; aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; aceitar ou argumentar pontos 
de vista diferentes; promover estratégias que induzam respeito por 
diferenças de características, crenças ou opiniões. Proporcionar 
atividades formativas que possibilitem ao aluno: saber questionar 
uma situação; realizar ações de comunicação verbal e não verbal 
pluridirecional. Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
ao aluno, em todas as situações: apreciar os seus desempenhos e os 
dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria; identificar 
aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho; 
identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; utilizar os 
dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem; 
interpretar e explicar as suas opções; descrever processos de 
pensamento e ação, usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema. Proporcionar atividades formativas que, 
em todas as situações, criem aos alunos oportunidades de: cooperar 
com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 
cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e prazer proporcionado pelas atividades; 
aplicar as regras de participação, combinadas na turma; agir com 
cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor; 
respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 
cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; apresentar iniciativas e 
propostas; ser autónomo na realização das tarefas; cooperar na 
preparação e organização dos materiais. Proporcionar atividades 
formativas que impliquem, por parte do aluno: conhecer e aplicar 
cuidados de higiene; conhecer e aplicar as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros; conhecer e aplicar regras de preservação 
dos recursos materiais; reforçar o gosto pela prática regular de 
atividade física; aplicar processos de elevação do nível funcional da 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 

(Módulos 14) 
 

80%+20% 

Relacionar aptidão física e saúde, identificando os fatores associados a um 
estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 
motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a 
afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
Conhecer e interpretar os fatores de saúde e de risco associados à prática das 
atividades físicas, utilizando esse conhecimento de modo a garantir a 
realização de atividade física em segurança, nomeadamente: dopagem e 
riscos de vida e/ou saúde; doenças e lesões; condições materiais, de 
equipamentos e de orientação do treino. 
Identificar fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos 
desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 
tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 
com a evolução das sociedades. 
Saber como prestar socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no 
contexto das atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma ação 
essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva: cumpre e 
explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, 
desfibrilhar, estabilizar); assegura as condições de segurança para o 
reanimador, vítima e terceiros; contacta os serviços de emergência (112) 
prestando a informação necessária (vítima, local e circunstâncias) de forma 
clara e eficiente; realiza as manobras de Suporte Básico de Vida; reconhece 
uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de socorro 
adequadas (encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução visível, 
palmadas interescapulares, manobra de Heimlich). 

Trabalho de 
investigação 
 
Apresentações 
orais 
 
Grelhas de registo 
 
Fichas de 
autorregulação 



2 

 

ÁREA DA APTIDÃO 
FÍSICA 

(Módulo 13) 

 
Formativo 

O aluno deve ficar capaz de desenvolver capacidades motoras evidenciando 
aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

Aplicação da 
Bateria de testes 
do FITescola 

aptidão física. 
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Disciplina: Educação Física 

Anos: 10º ano 

Ciclo/ Curso: Cursos Profissionais 

 

 
Critérios de Avaliação 

 
 
 

PLANO EDUCATIVO ESPECIAL 

CURSO PROFISSIONAL 

 
Porque legalmente estão privados de prestar provas práticas dos conhecimentos relativos às matérias, bem como dos Testes de Aptidão Física e Matérias, ou ainda por se 

encontrarem ao abrigo do Despacho n.º 8553-A/2020, por serem considerados doentes de risco e que se encontram impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas 

presenciais em contexto de grupo ou turma, estabeleceu o GEF um regime especial de Avaliação que permitirá ao professor e ao aluno um controlo permanente da sua 

aprendizagem, definindo objectivos a atingir no final de cada semestre para cada nível de aprendizagem, ou seja Nível Introdução ou Elementar, assim o aluno será avaliado da 

seguinte forma: 

 

Por módulo: 

 
 
 

Trabalho          ----------------------------------------------------------------------------- 80% 

 

Atitudes / Valores   ----------------------------------------------------------------------- 20% 

 

 

Ao aluno será entregue um documento orientador do Plano de Avaliação após análise do Atestado Médico, e que terá de ser assinada pelo EE. 



1 

 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-22 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 11.º ANO - CURSOS PROFISSIONAIS - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM/ 
PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Essenciais 
(são apresentadas por módulo) 

Instrumentos 
de Avaliação 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

ÁREA DAS ATIVIDADES 
FÍSICAS 

(Módulos 2, 5, 8, e 11) 
 

80%+20% 

O aluno desenvolve as seguintes competências essenciais: 
Nível Introdução num jogo desportivo coletivo; 
Nível Introdução na ginástica de solo e num aparelho da ginástica 
de aparelho; 
Nível Introdução no Atletismo, nas Raquetas ou na Patinagem; 
Nível Introdução numa dança das Danças Sociais ou Tradicionais 
Portuguesas. 

Grelhas de 
observação direta 

 
Trabalhos/ 
exercícios em 
grupo, a pares e 
individuais 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e 
heterogéneos, que possibilitem ao aluno: aceitar opções, falhas e 
erros dos companheiros; aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; aceitar ou argumentar pontos 
de vista diferentes; promover estratégias que induzam respeito por 
diferenças de características, crenças ou opiniões. Proporcionar 
atividades formativas que possibilitem ao aluno: saber questionar 
uma situação; realizar ações de comunicação verbal e não verbal 
pluridirecional. Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
ao aluno, em todas as situações: apreciar os seus desempenhos e os 
dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria; identificar 
aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho; 
identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; utilizar os 
dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem; 
interpretar e explicar as suas opções; descrever processos de 
pensamento e ação, usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema. Proporcionar atividades formativas que, 
em todas as situações, criem aos alunos oportunidades de: cooperar 
com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 
cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e prazer proporcionado pelas atividades; 
aplicar as regras de participação, combinadas na turma; agir com 
cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor; 
respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 
cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; apresentar iniciativas e 
propostas; ser autónomo na realização das tarefas; cooperar na 
preparação e organização dos materiais. Proporcionar atividades 
formativas que impliquem, por parte do aluno: conhecer e aplicar 
cuidados de higiene; conhecer e aplicar as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros; conhecer e aplicar regras de preservação 
dos recursos materiais; reforçar o gosto pela prática regular de 
atividade física; aplicar processos de elevação do nível funcional da 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 

(Módulos 15) 
 

80%+20% 

Relacionar aptidão física e saúde, identificando os fatores associados a um 
estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 
motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a 
afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
Conhecer e interpretar os fatores de saúde e de risco associados à prática das 
atividades físicas, utilizando esse conhecimento de modo a garantir a 
realização de atividade física em segurança, nomeadamente: dopagem e 
riscos de vida e/ou saúde; doenças e lesões; condições materiais, de 
equipamentos e de orientação do treino. 
Identificar fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos 
desportos e das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução 
tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 
com a evolução das sociedades. 
Saber como prestar socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no 
contexto das atividades físicas ou outro, e interpretá-la como uma ação 
essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva: cumpre e 
explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, 
desfibrilhar, estabilizar); assegura as condições de segurança para o 
reanimador, vítima e terceiros; contacta os serviços de emergência (112) 
prestando a informação necessária (vítima, local e circunstâncias) de forma 
clara e eficiente; realiza as manobras de Suporte Básico de Vida; reconhece 
uma obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de socorro 
adequadas (encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução visível, 
palmadas interescapulares, manobra de Heimlich). 

Trabalho de 
investigação 
 
Apresentações 
orais 
 
Grelhas de registo 
 
Fichas de 
autorregulação 
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ÁREA DA APTIDÃO 
FÍSICA 

(Módulo 13) 

 
Formativo 

O aluno deve ficar capaz de desenvolver capacidades motoras evidenciando 
aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

Aplicação da 
Bateria de testes 
do FITescola 

aptidão física. 
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Disciplina: Educação Física 

Anos: 11º ano 

Ciclo/ Curso: Cursos Profissionais 

 

 
Critérios de Avaliação 

 
 
 

PLANO EDUCATIVO ESPECIAL 

CURSO PROFISSIONAL 

 
Porque legalmente estão privados de prestar provas práticas dos conhecimentos relativos às matérias, bem como dos Testes de Aptidão Física e Matérias, ou ainda por se 

encontrarem ao abrigo do Despacho n.º 8553-A/2020, por serem considerados doentes de risco e que se encontram impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas 

presenciais em contexto de grupo ou turma, estabeleceu o GEF um regime especial de Avaliação que permitirá ao professor e ao aluno um controlo permanente da sua 

aprendizagem, definindo objectivos a atingir no final de cada semestre para cada nível de aprendizagem, ou seja Nível Introdução ou Elementar, assim o aluno será avaliado da 

seguinte forma: 

 

Por módulo: 

 
 
 

Trabalho          ----------------------------------------------------------------------------- 80% 

 

Atitudes / Valores   ----------------------------------------------------------------------- 20% 

 

 

Ao aluno será entregue um documento orientador do Plano de Avaliação após análise do Atestado Médico, e que terá de ser assinada pelo EE. 



1 

 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-22 – EDUCAÇÃO FÍSICA - 12.º ANO - CURSOS PROFISSIONAIS - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM/ 
PONDERAÇÃO 

Aprendizagens Essenciais 
(são apresentadas por módulo) 

Instrumentos 
de Avaliação 

Competências Específicas/ 
Áreas de competências do Perfil do Aluno: 

ÁREA DAS ATIVIDADES 
FÍSICAS 

(Módulos 3, 6, e 12) 
 

80%+20% 

O aluno desenvolve as seguintes competências essenciais: 
Nível Introdução num jogo desportivo coletivo; 
Nível Introdução na ginástica de solo e num aparelho da ginástica 
de aparelho; 
Nível Introdução no Atletismo, nas Raquetas ou na Patinagem; 
Nível Introdução numa dança das Danças Sociais ou Tradicionais 
Portuguesas. 

Grelhas de 
observação direta 

 
Trabalhos/ 
exercícios em 
grupo, a pares e 
individuais 

Proporcionar atividades formativas, em grupos homogéneos e 
heterogéneos, que possibilitem ao aluno: aceitar opções, falhas e 
erros dos companheiros; aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio; aceitar ou argumentar pontos 
de vista diferentes; promover estratégias que induzam respeito por 
diferenças de características, crenças ou opiniões. Proporcionar 
atividades formativas que possibilitem ao aluno: saber questionar 
uma situação; realizar ações de comunicação verbal e não verbal 
pluridirecional. Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
ao aluno, em todas as situações: apreciar os seus desempenhos e os 
dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria; identificar 
aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho; 
identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; utilizar os 
dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem; 
interpretar e explicar as suas opções; descrever processos de 
pensamento e ação, usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema. Proporcionar atividades formativas que, 
em todas as situações, criem aos alunos oportunidades de: cooperar 
com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo; 
cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e prazer proporcionado pelas atividades; 
aplicar as regras de participação, combinadas na turma; agir com 
cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor; 
respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança; 
cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem; apresentar iniciativas e 
propostas; ser autónomo na realização das tarefas; cooperar na 
preparação e organização dos materiais. Proporcionar atividades 
formativas que impliquem, por parte do aluno: conhecer e aplicar 
cuidados de higiene; conhecer e aplicar as regras de segurança 
pessoal e dos companheiros; conhecer e aplicar regras de preservação 
dos recursos materiais; reforçar o gosto pela prática regular de 
atividade física; aplicar processos de elevação do nível funcional da 
aptidão física. 
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Disciplina: Educação Física 

Anos: 12º ano 

Ciclo/ Curso: Cursos Profissionais 

 

 
Critérios de Avaliação 

 
 
 

PLANO EDUCATIVO ESPECIAL 

CURSO PROFISSIONAL 

 
Porque legalmente estão privados de prestar provas práticas dos conhecimentos relativos às matérias, bem como dos Testes de Aptidão Física e Matérias, ou ainda por se 

encontrarem ao abrigo do Despacho n.º 8553-A/2020, por serem considerados doentes de risco e que se encontram impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas 

presenciais em contexto de grupo ou turma, estabeleceu o GEF um regime especial de Avaliação que permitirá ao professor e ao aluno um controlo permanente da sua 

aprendizagem, definindo objectivos a atingir no final de cada semestre para cada nível de aprendizagem, ou seja Nível Introdução ou Elementar, assim o aluno será avaliado da 

seguinte forma: 

 

Por módulo: 

 
 
 

Trabalho          ----------------------------------------------------------------------------- 80% 

 

Atitudes / Valores   ----------------------------------------------------------------------- 20% 

 

 

Ao aluno será entregue um documento orientador do Plano de Avaliação após análise do Atestado Médico, e que terá de ser assinada pelo EE. 



Critérios de Avaliação  - Eletrónica Fundamental – Curso Profissional de TGEI - 12.ºF – 2021/22 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022    DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Eletrónica Fundamental 
 
12.º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos MÓDULOS: 8 (único) 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 
/ PONDERAÇÂO 

Objetivos de aprendizagem 
Instrumentos de Avalia-

ção 

 

Competências Específicas 

Conhecimentos e 
capacidades/ 80% 

Módulo 8: Materiais utilizados na Indústria Elétrica e Eletrónica 
(conhecer os materiais mais usados e respetivas aplicações; ca-
racterizar os diversos tipos de materiais mais usados na I.E.E. 
pelas suas propriedades elétricas e mecânicas; relacionar as ca-
racterísticas dos materiais com as suas aplicações); representa-
ção esquemática (identificar os diversos tipos de esquemas; in-
terpretar e desenhar esquemas elétricos, respeitando as normas 
do desenho esquemático); instalações elétricas (escolher o tipo 
de canalização em função do local; conhecer o conceito de po-
tência instalada; compreender a necessidade da subdivisão das 
instalações de utilização; descrever uma canalização a partir da 
sua designação simbólica pela consulta de tabelas); proteção de 
instalações e pessoas (identificar anomalias de funcionamento 
dos circuitos e os efeitos que produzem; conhecer os diferentes 
tipos de aparelhos de proteção e suas aplicações); circuitos de 
iluminação, sinalização e alarme (interpretar esquemas elétricos 
de circuitos de iluminação, sinalização e alarme); aplicar regras e 
normas na execução dos trabalhos, ligando corretamente a apa-
relhagem no circuito. 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e ex-
plicações orais 
Grelhas de observa-
ção 

Módulo 8: Identificar materiais (con-

dutores; isoladores); circuitos de to-

madas (conhecer os vários tipos de 

canalizações - embebida, à vista; co-

nhecer os tipos de aparelhagem mais 

utilizados); quadros elétricos (apare-

lhagem de corte; aparelhagem de 

proteção); interpretar (funcionamento 

dos equipamentos elétricos associa-

dos aos sistemas e redes de dados; 

representações esquemáticas simples 

de circuitos e quadros elétricos; da-

dos técnicos dos principais equipa-

mentos e materiais utilizados em pe-

quenas instalações elétricas de toma-

das); ensaiar (equipamentos; peque-

nas instalações de utilização de to-

madas); representar esquematicamen-

te uma pequena instalação elétrica de 

utilização de tomadas. 



Critérios de Avaliação  - Eletrónica Fundamental – Curso Profissional de TGEI - 12.ºF – 2021/22 

Socioafetivo / 20%  Respeitar os intervenientes do processo de ensino / aprendiza-
gem 

 Aplicar os direitos e deveres dos alunos estipulados no Regu-
lamento Interno da instituição de ensino 

 Zelar pelo bom estado dos espaços de trabalho (sala de aula, 
computador, material eletrónico, microsoft teams, e-mail) 

 Comunicar de um modo correto e oportuno 

 Participar nas tarefas propostas 

 Colaborar/cooperar 

 Ser pontual e assíduo 

 Adotar medidas de saúde, higiene e segurança 

 Utilizar adequadamente os recursos, ferramentas e equipamen-
tos apropriados para a execução das tarefas propostas 

Observação direta 
Grelhas de observa-
ção 
Registos no Inovar e 
no 
Microsoft Teams 

 Respeito e cidadania 

 Comunicação 

 Participação 

 Cooperação 

 Pontualidade e assiduidade 

 Adoção de medidas de saúde, hi-
giene e segurança 

 Uso de recursos 

 

 



 

 

Agrupamento de Escolas 
Professor Reynaldo dos Santos 

 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021- HIGIENE SEGURANÇA E CUIDADOS GERAIS – 3.º ANO | 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE | ENSINO SECUNDÁRIO 

 

DOMÍNIOS DE 
APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÃO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Áreas de Competências/ 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 

COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS 

(teóricas e 
práticas) 

(80%) 

Avaliação dos domínios: teórico e prático: 

- Mobiliza adequadamente os conceitos específicos 
de cada unidade de formação/competência em 
contexto prático e teórico; 

- Utiliza com correção e adequação terminologia 
da área da saúde, em contexto prático e teórico; 

- Pesquisa, recolhe e seleciona informação com 
base em diferentes recursos; 

- Apresenta oralmente/por escrito as tarefas, 
atividades ou projetos propostos. 

- Exercícios individuais de aplicação de 
conhecimentos teóricos e práticos com base 
nos referenciais de aprendizagem (registo de 
processo e produto resultantes de trabalhos 
individuais). 

- Exercícios de grupo de aplicação de 
conhecimentos teóricos e práticos com base 
nos referenciais de aprendizagem (registo de 
processo e produto resultantes de trabalhos de 
grupo). 

- Apresentações orais de projetos 
desenvolvidos. 

- Apresentações escritas de projetos 
desenvolvidos. 

- Relatórios de tarefas individuais. 

- Testes sumativos. 

 

Conhecedor/Sabedor/ 
Culto/Informado 
(A, B, G, I, J) 

Criativo 
(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

Indagador/Investigador 
(C, D, F, H, I) 

Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ 
Organizador 



 

COMPETÊNCIAS 
PESSOAIS e SÓCIO- 

-AFETIVAS 
(20%) 

Avaliação das competências pessoais e sócio- 
-afetivas: 

- Revela hábitos de trabalho individual e em 
grupo; 

- Adequa os comportamentos e os hábitos de 
trabalho às metodologias de aprendizagem; 

- Realiza tarefas de forma autónoma e 
responsável; 

- Apresenta os seus pontos de vista de forma 
fundamentada, respeitando as ideias dos outros; 

- Revela espírito crítico e hábitos de tolerância; 

- Demonstra criatividade e abertura à inovação; 

- Revela espírito de iniciativa no âmbito dos 
cuidados de saúde; 

- Coopera com os outros em tarefas e projetos 
comuns. 

 

- Grelha de observação de atitudes em contexto 
de aprendizagem: 

. Responsabilidade 

. Pontualidade 

. Apresentação do material necessário às 
aprendizagens 

. Participação nas atividades propostas 

. Empenho 

. Iniciativa 

. Organização 

. Comunicação adequada/pertinente 

. Comportamento/cumprimento do RIA 

. Respeito pelos outros 

. Solidariedade e cooperação 

 

(A, B, C, I, J) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

Participativo/Colaborador 
(B, C, D, E, F)  

Responsável/Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 

OBS: A - LINGUAGEM E TEXTOS; B - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS; D - PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVA; E - RELACIONAMENTO INTERPESSOAL; 

F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E AUTONOMIA; G - BEM-ESTAR SAÚDE E AMBIENTE; H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E ARTÍSTICA; I - SABER CIENTÍFICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO; J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO CORPO. 



Critérios de Avaliação  - IMEI– Curso Profissional de TGEI - 12.ºF – 2021/22 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022  DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos 
 
12.º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos MÓDULOS: 8 e 9 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 
/ PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem Instrumentos de Avaliação 
 

Competências Específicas 

Conhecimentos e 
capacidades / 80% 

Módulo 8: Instalar sistemas físicos de rede; 

Detectar e resolver avarias físicas numa rede. 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 9: Saber quais os procedimentos a 

seguir dentro de uma empresa/local de traba-

lho de manutenção de equipamento informá-

tico do ponto de vista da postura e atitude; 

Seleccionar equipamentos com vista à elabo-

ração de propostas e orçamentos de soluções 

informáticas; Produzir apresentações de pro-

postas de soluções informáticas; Elaborar 

folhas de obra de reparação de equipamentos 

informáticos; Conhecer os procedimentos 

necessários quanto às garantias e à reposição 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 

Módulo 8: Montagem e instalação de equipamentos físi-

cos de rede e cablagem; Detecção e reparação de avarias 

de rede. 

 

 

 

 

 

Módulo 9: A integração na empresa: comportamentos e 

atitudes; Equipamentos informáticos e suas característi-

cas; Elaboração de propostas e orçamentos; Técnicas de 

apresentação de trabalhos; Elaboração de folhas de obra; 

Procedimentos na reposição de material avariado 

(RMA); Consulta de manuais técnicos. 
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de material avariado (RMA); Consultar ma-

nuais técnicos dos fabricantes. 

 
 

Socioafetivo / 20% 

 

 

 Respeitar os intervenientes do processo 
de ensino / aprendizagem 

 Aplicar os direitos e deveres dos alunos 
estipulados no Regulamento Interno da 
instituição de ensino 

 Zelar pelo bom estado dos espaços de 
trabalho (sala de aula, computador, mate-
rial eletrónico, microsoft teams, e-mail) 

 Comunicar de um modo correto e oportu-
no 

 Participar nas tarefas propostas 

 Colaborar/cooperar 

 Ser pontual e assíduo 

 Adotar medidas de saúde, higiene e segu-
rança 

 Utilizar adequadamente os recursos, fer-
ramentas e equipamentos apropriados pa-
ra a execução das tarefas propostas 

Observação direta 
Grelhas de observação 
Registos no Inovar e no 
Microsoft Teams 

 Respeito e cidadania 

 Comunicação 

 Participação 

 Cooperação 

 Pontualidade e assiduidade 

 Adoção de medidas de saúde, higiene e segurança 

 Uso de recursos 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022  DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Operações Técnicas em Empresas Turísticas 
 
11.º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico de Turismo MÓDULOS: 4 e 8 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 
/ PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem Instrumentos de Avaliação 
 

Competências Específicas 

Conhecimentos e 
capacidades / 80% 

Módulo 4: Compreender a importância das 

TIC aplicadas às agências de viagens; Conhe-

cer os principais programas nas agências; 

Identificar as potencialidades e desenvolver 

competências decorrentes do domínio da 

aplicação das TIC no Turismo; Dominar os 

programas mais usados pelos agentes de via-

gens e operadores turísticos. 
 
 

Módulo 8: Dominar os sistemas de informa-

ção das empresas turísticas; Compreender a 

abrangência da informática nas empresas 

turísticas; Entender a operacionalidade dos 

diversos sistemas operativos disponíveis; 

Compreender a dimensão e poder da infor-

mação na sociedade da informação; Explicar 

a abrangência da informática nas empresas 

turísticas; Demonstrar e explicar a operacio-

nalidade dos diversos sistemas operativos 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 
 
Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 

Módulo 4:  

Software informático – Galileo: Códigos dos aeroportos, 

companhias aéreas, destinos e regiões; Disponibilidade 

de voos e características do transporte a utilizar (tipolo-

gia dos aviões); Reservas de viagens. 

 

 

 

 

 
Módulo 8:  

Serviços electrónicos de reservas em Galileo: Introdução 

ao sistema de reservas; Assinar e desassinar o terminal; 

O IWS – Intelligent Workstation; Codificação e descodi-

ficação; Timetable; Availability; O Booking file; Venda 

(Sell); OSI (Other service information); Vendor Re-

marks; Enhanced booking file servicing (RQ); Os SSR’s 

(pedidos especiais); Recuperação de uma reserve; A 

divisão de um Booking file (Divide); Queues; Informa-

ções diversas; Currency; Global fares; A produção de 
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disponíveis; Utilizar sistemas informáticos 

em agências de viagens – Worldspan, Gali-

leu, Amadeus; Utilizar pelo menos um siste-

ma operativo; Perceber como diversos siste-

mas operativos apresentam, gerem, armaze-

nam e partilham a informação. 
 

documentos; Problemas com a impressão de bilhetes e 

itinerários. Novos desafios (e-commerce). 

Socioafetivo / 20% 

 

 

 Respeitar os intervenientes do processo 
de ensino / aprendizagem 

 Aplicar os direitos e deveres dos alunos 
estipulados no Regulamento Interno da 
instituição de ensino 

 Zelar pelo bom estado dos espaços de 
trabalho (sala de aula, computador, mate-
rial eletrónico, microsoft teams, e-mail) 

 Comunicar de um modo correto e oportu-
no 

 Participar nas tarefas propostas 

 Colaborar/cooperar 

 Ser pontual e assíduo 

 Adotar medidas de saúde, higiene e segu-
rança 

 Utilizar adequadamente os recursos, fer-
ramentas e equipamentos apropriados pa-
ra a execução das tarefas propostas 

Observação direta 
Grelhas de observação 
Registos no Inovar e no 
Microsoft Teams 

 Respeito e cidadania 

 Comunicação 

 Participação 

 Cooperação 

 Pontualidade e assiduidade 

 Adoção de medidas de saúde, higiene e segurança 

 Uso de recursos 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – PORTUGUÊS 10.º ANO - ENSINO PROFISSIONAL - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 
 
 

 

ORALIDADE: 
(20%) 

 
        - Compreensão 

(8%) 
+ 

   - Expressão 
(12%) 

 
 
 
 

 
Compreensão 
- Interpretar textos orais dos géneros reportagem e documentário, 
evidenciando perspetiva crítica e criativa. 
- Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de informação relevante 
quanto ao tema e à estrutura. 
 
Expressão 
- Produzir textos adequados à situação de comunicação, com correção e 
propriedade lexical.  
- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas.  
- Fazer exposições orais para apresentação de leituras (apreciação crítica 
de obras, partes de obras ou textos com temas relevantes), de sínteses e 
de temas escolhidos autonomamente ou requeridos por outros.  
- Utilizar adequadamente recursos verbais e não verbais para aumentar a 
eficácia das apresentações orais. 
- Utilizar de modo apropriado processos como retoma, resumo e 
explicitação no uso da palavra em contextos formais.  
- Recorrer a processos de planificação e de avaliação de textos para 
melhoria dos discursos orais a realizar. 
 

 

 Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 

 

 

 Questionário oral  

 

 

 Questão de aula 

 

 

 Exposição oral e escrita  

 

 

  Produção textual 

 

 

 Trabalho em grupo e/ou 

individual 

 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H) 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 



2/3 

 

 
 

LEITURA 
(20%) 

 
 

 
 

- Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade dos 
géneros seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação 
crítica e cartoon.  
- Realizar leitura crítica e autónoma.  
- Analisar a organização interna e externa do texto. 
- Clarificar tema(s), ideias principais, pontos de vista. Analisar os recursos 
utilizados para a construção do sentido do texto. 
- Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto. 
- Interpretar o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa 
com base em inferências devidamente justificadas.  
- Utilizar métodos de trabalho científico no registo e tratamento da 
informação. 

 

 

 Dramatização (role-play) 

 

 

 Simulação / jogos 

 

 

 Comentário de imagens 

fixas e/ou em 

movimento 

 

 

 Ficha de gramática 

 

 

 Atividade de leitura 

 

 

 Atividade de 

compreensão oral 

 

 

 Atividade de 

compreensão escrita 

 

 

 Portefólio digital 

 

 

  Grelha de observação 

 

 

 Teste 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

(25%) 
 

 
 

- Interpretar textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, 
produzidos entre os séculos XII e XVI (ver Anexo 1).  
- Contextualizar textos literários portugueses anteriores ao século XVII em 
função de marcos históricos e culturais.  
– Relacionar características formais do texto poético com a construção do 
sentido.  
- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: alegoria, interrogação retórica, metonímia, 
aliteração, apóstrofe, anástrofe.  
- Comparar textos em função de temas, ideias e valores.  
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.   
- Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, 
suscitados pelas obras e seus autores.  
- Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e 
criativo, a apresentar publicamente em suportes variados. 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Criativo (A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
 

ESCRITA 
(20%) 

 

- Escrever sínteses, exposições sobre um tema e apreciações críticas, 
respeitando as marcas de género.  
- Planificar o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação 
pertinente.  
- Redigir o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos 
mecanismos de coerência e de coesão textual.  
- Editar os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual 
ou em grupo, tendo em conta a adequação, a propriedade vocabular e a 
correção linguística. 
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes 
utilizadas, cumprimento das normas de citação, uso de notas de rodapé e 
referenciação bibliográfica. 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
 



3/3 

 

 

GRAMÁTICA 
(15%) 

 

- Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português 
no mundo.  
- Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na 
evolução e no uso).  
- Analisar com segurança frases simples e complexas (identificação de 
constituintes e das respetivas funções sintáticas, incluindo complemento 
do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo 
orações subordinadas substantivas relativas).  
- Reconhecer valores semânticos de palavras considerando o respetivo 
étimo.  
- Explicitar o significado das palavras com base na análise dos processos de 
formação.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à 
situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos).  
- Reconhecer a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do 
texto.  
- Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua 
(grau de formalidade, relação hierárquica entre os participantes, modo 
oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de fala. 

 

 

 Debate 

 

 

 Ferramentas Educativas 

(APP) 

 

 

 Trabalho desenvolvido 

em DAC 

 

 

 

 
Questionador (A, F, G, I, J) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência 
e domínio do corpo. 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – PORTUGUÊS 11.º ANO - ENSINO PROFISSIONAL - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 
 
 

 

ORALIDADE: 
(20%) 

 
        - Compreensão 

(8%) 
+ 

   - Expressão 
(12%) 

 
 
 
 

 
Compreensão 
- Interpretar textos orais dos géneros reportagem e documentário, 
evidenciando perspetiva crítica e criativa. 
- Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de informação relevante 
quanto ao tema e à estrutura. 
 
Expressão 
- Produzir textos adequados à situação de comunicação, com correção e 
propriedade lexical.  
- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas.  
- Fazer exposições orais para apresentação de leituras (apreciação crítica 
de obras, partes de obras ou textos com temas relevantes), de sínteses e 
de temas escolhidos autonomamente ou requeridos por outros.  
- Utilizar adequadamente recursos verbais e não verbais para aumentar a 
eficácia das apresentações orais. 
- Utilizar de modo apropriado processos como retoma, resumo e 
explicitação no uso da palavra em contextos formais.  
- Recorrer a processos de planificação e de avaliação de textos para 
melhoria dos discursos orais a realizar. 
 

 

 Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 

 

 

 Questionário oral  

 

 

 Questão de aula 

 

 

 Exposição oral e escrita  

 

 

  Produção textual 

 

 

 Trabalho em grupo e/ou 

individual 

 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H) 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 



2/3 

 

 
 

LEITURA 
(20%) 

 
 

 
 

- Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade dos 
géneros seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação 
crítica e cartoon.  
- Realizar leitura crítica e autónoma.  
- Analisar a organização interna e externa do texto. 
- Clarificar tema(s), ideias principais, pontos de vista. Analisar os recursos 
utilizados para a construção do sentido do texto. 
- Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto. 
- Interpretar o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa 
com base em inferências devidamente justificadas.  
- Utilizar métodos de trabalho científico no registo e tratamento da 
informação. 

 

 

 Dramatização (role-play) 

 

 

 Simulação / jogos 

 

 

 Comentário de imagens 

fixas e/ou em 

movimento 

 

 

 Ficha de gramática 

 

 

 Atividade de leitura 

 

 

 Atividade de 

compreensão oral 

 

 

 Atividade de 

compreensão escrita 

 

 

 Portefólio digital 

 

 

  Grelha de observação 

 

 

 Teste 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

(25%) 
 

 
 

- Interpretar textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, 
produzidos entre os séculos XII e XVI (ver Anexo 1).  
- Contextualizar textos literários portugueses anteriores ao século XVII em 
função de marcos históricos e culturais.  
– Relacionar características formais do texto poético com a construção do 
sentido.  
- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: alegoria, interrogação retórica, metonímia, 
aliteração, apóstrofe, anástrofe.  
- Comparar textos em função de temas, ideias e valores.  
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.   
- Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, 
suscitados pelas obras e seus autores.  
- Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e 
criativo, a apresentar publicamente em suportes variados. 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Criativo (A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
 

ESCRITA 
(20%) 

 

- Escrever sínteses, exposições sobre um tema e apreciações críticas, 
respeitando as marcas de género.  
- Planificar o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação 
pertinente.  
- Redigir o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos 
mecanismos de coerência e de coesão textual.  
- Editar os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual 
ou em grupo, tendo em conta a adequação, a propriedade vocabular e a 
correção linguística. 
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes 
utilizadas, cumprimento das normas de citação, uso de notas de rodapé e 
referenciação bibliográfica. 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
 



3/3 

 

 

GRAMÁTICA 
(15%) 

 

- Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português 
no mundo.  
- Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na 
evolução e no uso).  
- Analisar com segurança frases simples e complexas (identificação de 
constituintes e das respetivas funções sintáticas, incluindo complemento 
do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo 
orações subordinadas substantivas relativas).  
- Reconhecer valores semânticos de palavras considerando o respetivo 
étimo.  
- Explicitar o significado das palavras com base na análise dos processos de 
formação.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à 
situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos).  
- Reconhecer a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do 
texto.  
- Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua 
(grau de formalidade, relação hierárquica entre os participantes, modo 
oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de fala. 

 

 

 Debate 

 

 

 Ferramentas Educativas 

(APP) 

 

 

 Trabalho desenvolvido 

em DAC 

 

 

 

 
Questionador (A, F, G, I, J) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência 
e domínio do corpo. 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2021-22 – PORTUGUÊS 12.º ANO - ENSINO PROFISSIONAL - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 
 
 

 

ORALIDADE: 
(20%) 

 
        - Compreensão 

(8%) 
+ 

   - Expressão 
(12%) 

 
 
 
 

 
Compreensão 
- Interpretar textos orais dos géneros reportagem e documentário, 
evidenciando perspetiva crítica e criativa. 
- Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de informação relevante 
quanto ao tema e à estrutura. 
 
Expressão 
- Produzir textos adequados à situação de comunicação, com correção e 
propriedade lexical.  
- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas.  
- Fazer exposições orais para apresentação de leituras (apreciação crítica 
de obras, partes de obras ou textos com temas relevantes), de sínteses e 
de temas escolhidos autonomamente ou requeridos por outros.  
- Utilizar adequadamente recursos verbais e não verbais para aumentar a 
eficácia das apresentações orais. 
- Utilizar de modo apropriado processos como retoma, resumo e 
explicitação no uso da palavra em contextos formais.  
- Recorrer a processos de planificação e de avaliação de textos para 
melhoria dos discursos orais a realizar. 
 

 

 Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 

 

 

 Questionário oral  

 

 

 Questão de aula 

 

 

 Exposição oral e escrita  

 

 

  Produção textual 

 

 

 Trabalho em grupo e/ou 

individual 

 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H) 
Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 



2/3 

 

 
 

LEITURA 
(20%) 

 
 

 
 

- Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade dos 
géneros seguintes: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação 
crítica e cartoon.  
- Realizar leitura crítica e autónoma.  
- Analisar a organização interna e externa do texto. 
- Clarificar tema(s), ideias principais, pontos de vista. Analisar os recursos 
utilizados para a construção do sentido do texto. 
- Analisar os recursos utilizados para a construção do sentido do texto. 
- Interpretar o sentido global do texto e a intencionalidade comunicativa 
com base em inferências devidamente justificadas.  
- Utilizar métodos de trabalho científico no registo e tratamento da 
informação. 

 

 

 Dramatização (role-play) 

 

 

 Simulação / jogos 

 

 

 Comentário de imagens 

fixas e/ou em 

movimento 

 

 

 Ficha de gramática 

 

 

 Atividade de leitura 

 

 

 Atividade de 

compreensão oral 

 

 

 Atividade de 

compreensão escrita 

 

 

 Portefólio digital 

 

 

  Grelha de observação 

 

 

 Teste 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 

 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

(25%) 
 

 
 

- Interpretar textos literários portugueses de diferentes autores e géneros, 
produzidos entre os séculos XII e XVI (ver Anexo 1).  
- Contextualizar textos literários portugueses anteriores ao século XVII em 
função de marcos históricos e culturais.  
– Relacionar características formais do texto poético com a construção do 
sentido.  
- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: alegoria, interrogação retórica, metonímia, 
aliteração, apóstrofe, anástrofe.  
- Comparar textos em função de temas, ideias e valores.  
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos presentes nos textos.   
- Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista fundamentados, 
suscitados pelas obras e seus autores.  
- Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e 
criativo, a apresentar publicamente em suportes variados. 
 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Criativo (A, C, D, J)  
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Leitor (A, B, C, D, F, H, I) 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G) 
Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
 

ESCRITA 
(20%) 

 

- Escrever sínteses, exposições sobre um tema e apreciações críticas, 
respeitando as marcas de género.  
- Planificar o texto a escrever, após pesquisa e seleção de informação 
pertinente.  
- Redigir o texto com domínio seguro da organização em parágrafos e dos 
mecanismos de coerência e de coesão textual.  
- Editar os textos escritos, em diferentes suportes, após revisão, individual 
ou em grupo, tendo em conta a adequação, a propriedade vocabular e a 
correção linguística. 
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual: identificação das fontes 
utilizadas, cumprimento das normas de citação, uso de notas de rodapé e 
referenciação bibliográfica. 

 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J)  
Criativo (A, C, D, J) 
Comunicador (A, B, D, E, H)  
Responsável/ autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J)  
 



3/3 

 

 

GRAMÁTICA 
(15%) 

 

- Conhecer a origem, a evolução e a distribuição geográfica do Português 
no mundo.  
- Reconhecer processos fonológicos que ocorrem no português (na 
evolução e no uso).  
- Analisar com segurança frases simples e complexas (identificação de 
constituintes e das respetivas funções sintáticas, incluindo complemento 
do nome e do adjetivo, divisão e classificação de orações, incluindo 
orações subordinadas substantivas relativas).  
- Reconhecer valores semânticos de palavras considerando o respetivo 
étimo.  
- Explicitar o significado das palavras com base na análise dos processos de 
formação.  
- Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à 
situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos).  
- Reconhecer a anáfora como mecanismo de coesão e de progressão do 
texto.  
- Relacionar situações de comunicação, interlocutores e registos de língua 
(grau de formalidade, relação hierárquica entre os participantes, modo 
oral ou escrito da interação), tendo em conta os diversos atos de fala. 

 

 

 Debate 

 

 

 Ferramentas Educativas 

(APP) 

 

 

 Trabalho desenvolvido 

em DAC 

 

 

 

 
Questionador (A, F, G, I, J) 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Áreas de competências do Perfil do Aluno: 
A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem – estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência 
e domínio do corpo. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022   DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Redes de Comunicação 
 
10.º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos MÓDULOS: 1, 2 e 3 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 
/ PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem Instrumentos de Avaliação 
 

Competências Específicas 

Conhecimentos e 
capacidades / 80% 

 
 

Módulo1: Caracterizar os componentes de 

um sistema de comunicação; caracterizar a 

modelação dos sinais; caracterizar os vários 

códigos de transmissão de dados; caracteri-

zar os meios físicos de transmissão de da-

dos; caracterizar largura de banda e a sua 

relação com o meio de transmissão; caracte-

rizar os modos de comunicação e os modos 

de transmissão; descrever os métodos de 

compressão de dados na transmissão de 

dados. 
 

Módulo 2: Caracterizar as várias arquitetu-

ras de redes de computadores; caracterizar 

os modelos OSI e TCP/IP; caracterizar 

equipamentos de rede de computadores; 

caracterizar as tecnologias ethernet, token 

ring, FDDI; instalar redes de computadores 

de pequena dimensão; realizar ensaios em 

redes de computadores; detetar e reparar 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 

Módulo 1: Componentes de um sistema de comunicações; 

sistemas simplex, half-duplex e full-duplex; transmissão de 

sinais analógicos e digitais; técnicas de conversão analógi-

co-digital; modulação em amplitude, frequência e fase; 

grandezas e medidas (decibel; largura de banda; thro-

ughput; bit rate); técnicas de codificação (non return zero; 

return zero; diferenciais); ligações síncronas e assíncronas; 

técnicas de deteção e correção de erros em transmissões 

digitais; técnicas de compressão de dados (sem perca de 

informação; com perca de informação). 

 

Módulo 2: Introdução às redes de computadores (redes de 

dados e suas implementações; noção e classificação de 

redes de computadores); modelo geral de comunicação 

(abordagem dos modelos por camadas; origem, destino e 

pacotes de dados); o modelo OSI (objetivo do modelo; 

descrição das sete camadas do modelo; encapsulamento de 

dados); o modelo TCP/IP (a importância do modelo; des-

crição das camadas do modelo; protocolos TCP/IP; compa-

ração entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP fg; redes de 
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anomalias em redes de computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 3: Caracterizar as funções das ca-

madas superiores do modelo OSI; caracte-

rizar e descrever o funcionamento de rou-

ters; realizar subnetting de redes; caracteri-

zar a interligação de redes; utilizar os utili-

tários mais comuns de administração de 

redes locais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 

computadores locais (placas de rede; meios físicos de 

transmissão de dados; equipamentos usados em LANs: 

repetidores, hubs, bridges, switches e routers; noção de 

segmento numa LAN); topologias de redes (bus, ring, dual 

ring, star, árvore, mesh, células wireless); cablagem de 

redes (cabo STP, UTP, coaxial e fibra óptica; comunica-

ções sem fios; especificações TIA/EIA; terminadores; tes-

tes de cabos 10/100BaseTX); componentes da camada 1 

(fichas, tomadas, cabos patch panels, transceivers, repeti-

dores e hubs); colisões e domínios de colisões (ambientes 

de partilha de meio físico; sinais numa colisão; acessos a 

meios partilhados; acesso ao meio como domínios de coli-

são; repetidores e domínios de colisão; hubs e domínios de 

colisão; noção de segmentação de domínios de colisões); 

camada 2 do modelo OSI (endereçamento MAC; constitui-

ção das frames; controlo de acesso ao meio; tecnologia 

token ring; tecnologia FDDI; tecnologias ethernet e IEEE 

802.3; funções e operações de camada 2 das placas de rede, 

bridges e switchs; segmentação do domínio de colisão 

através de bridges, switchs e routers; deteção de avarias); 

projeto de cablagem estruturada (noções sobre planeamen-

to do projecto; instalação da cablagem (UTP); ligação dos 

cabos no rack: patch panels e patch cables). 

 

Módulo 3: A camada Rede do modelo OSI (routers e por-

tos de interfaces de routers; comunicações entre redes, 

conceitos sobre ARP e tabelas de ARP; protocolos de rou-

ting); a camada Transporte do modelo OSI (objetivo da 

camada 4; protocolos TCP e UDP; métodos de conexão por 

TCP); routing e endereçamento (determinação de caminhos 

no routing de pacotes; classes e endereços IP e endereços 

reservados; network ID e cálculo de hosts por classe de IP; 

noção de subnetting; criação de subnets); noções sobre as 

camadas de Sessão e Apresentação do modelo OSI; a ca-

mada de Aplicação do modelo OSI (objetivo da camada 5; 

aplicações de rede; utilitários de administração de redes). 
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Socioafetivo / 20% 

 

 

 Respeitar os intervenientes do processo 
de ensino / aprendizagem 

 Aplicar os direitos e deveres dos alunos 
estipulados no Regulamento Interno da 
instituição de ensino 

 Zelar pelo bom estado dos espaços de 
trabalho (sala de aula, computador, ma-
terial eletrónico, microsoft teams, e-mail) 

 Comunicar de um modo correto e opor-
tuno 

 Participar nas tarefas propostas 

 Colaborar/cooperar 

 Ser pontual e assíduo 

 Adotar medidas de saúde, higiene e se-
gurança 

 Utilizar adequadamente os recursos, fer-
ramentas e equipamentos apropriados 
para a execução das tarefas propostas 

Observação direta 
Grelhas de observação 
Registos no Inovar e no 
Microsoft Teams 

 Respeito e cidadania 

 Comunicação 

 Participação 

 Cooperação 

 Pontualidade e assiduidade 

 Adoção de medidas de saúde, higiene e segurança 

 Uso de recursos 

 



Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos 
Vila Franca de Xira 

Ano Lectivo 2021 /2022 
Departamento de Expressões 

Técnico Auxiliar de Saúde (Nível IV) 

12º Ano 

Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde (Nível IV) – Saúde 

 

Tipologias de Trabalhos 

- Comentário: texto/legislação/prospetos  
- Levantamento de recursos  
- Pesquisa bibliográfica 

- Trabalhos de investigação 
- Exposições / apresentações orais 
-     Testes Escritos/Fichas de trabalho

 
* A DISCIPLINA DE TAS NÃO APRESENTA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TAL COMO INDICADO NO 
DESPACHO 7414/JULHO 2020.  
 
Critérios de Avaliação 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS 
 
Testes e /ou trabalhos *…………………………………………………………………………………………80% 

 

* De acordo com as características de cada módulo pode optar só por realizar trabalhos práticos, ou dividir 

entre teste escrito e trabalhos. 

- Trabalhos individuais ou de grupo,  

- realizados dentro e/ou fora da aula e/ou apresentados em aula…………………................. 

Em todo o tipo de trabalhos escritos (fichas, testes, projectos, relatórios, memórias descritivas,..) são privilegiados os 
seguintes aspectos:  

- clareza de estrutura do texto 

- expressão escrita 

- objectividade da comunicação verbal pelo uso de vocabulário específico 

- pela manipulação de técnicas de informação, pesquisa e animação 

- relação de conteúdos 

- compreensão e aplicação dos conteúdos leccionados 

 

Sócio Afectivo………………………………………………………………………..…..20% 

- a demonstração de atitudes e valores, tais como:  

- pontualidade /assiduidade 

- empenho nas actividades em sala de aula (resolução de trabalhos/participação 
oral/iniciativa/autonomia) 

- cooperação com os colegas nas actividades lectivas 

- respeito e cordialidade pelos colegas/professor quer nas exposições de trabalhos, quer nas 
participações orais de colegas. 

 

Critérios de Avaliação 12ºF _ TAS_Saúde_21/22     Profª Paula Quelhas 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022   DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores 
 
12.º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos MÓDULOS: 7, 8, 9 e 10 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 
/ PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem Instrumentos de Avaliação 
 

Competências Específicas 

Conhecimentos e 
capacidades / 80% 

Módulo 7: Identificar as principais famílias 

lógicas; conhecer as principais tipos de me-

mória e suas células básicas; avaliar a arqui-

tetura interna de um sistema de um PC; co-

nhecer os diversos tipos de barramentos exis-

tentes num PC; conhecer a organização e 

gestão de memória principal num PC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 7: Principais tipos de memória e identificação 

das suas células básicas constituintes; introdução históri-

ca aos computadores desde os ábacos e calculadores 

mecânicos até aos nossos dias; identificar as principais 

tendências atuais nomeadamente a nível de comprimento 

de instruções, estrutura de execução, etc; descrição his-

tórica da evolução do computador PC compatível, sali-

entando as várias evoluções fundamentais desde a placa 

original até às placas atuais; identificar quais as princi-

pais unidades constituintes e principais evoluções; intro-

dução ao conceito de barramento (bus); descrição e ca-

racterização dos principais tipos de barramentos usados 

nos PCs; vários tipos de memória usada num PC 

(DRAM,SRAM para as caches, VRAM e WRAM para 

as memórias de vídeo, EEPROMs, etc); organização dos 

bancos de memória de "cache" num PC e comunicação 

com o PC; organização dos bancos de memória de 

DRAM num PC; evolução histórica da interface vídeo 

num PC compatível; interface com o disco rígido e peri-

féricos. 
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Módulo 8: Conhecer os vários tipos de equi-

pamentos informáticos; conhecer as caracte-

rísticas técnicas e normas dos equipamentos 

informáticos; saber procurar fontes de infor-

mação sobre determinados equipamentos. 

 

 

 

 

 

Módulo 9: Conhecer a panorâmica global do 

mundo dos microprocessadores; identificar as 

principais características de um microproces-

sador; estudar uma arquitetura de um micro-

processador; estudar o esquema de hardware 

de um PC, nomeadamente a nível de geração 

de interrupções, portos de entrada/saída, ti-

mers, geração de som, acesso direto aos re-

cursos de imagem do sistema, etc. 

 
 
Módulo 10: Dominar os conceitos básicos de 

programação em assembly; realizar "debug-

ging" de pequenos programas em assembly 

utilizando o utilitário apropriado; estudar o 

funcionamento de um sistema operativo a 

baixo nível; realizar programas simples de 

exemplo em assembly de comunicação com o 

exterior, que utilizem recursos disponíveis 

pelo sistema operativo através de system calls 

(chamadas ao sistema). 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 
 
Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 

Módulo 8: Equipamentos informáticos e suas caracterís-

ticas e normas (computador portátil; caixa; fonte de ali-

mentação; processador; cooler; motherboard; placa de 

vídeo; placa de som; disco rígido; drives; dispositivos de 

backup; dispositivos de leitura e gravação ótica; teclado; 

rato; impressora; scanner; modem; memória; monitor; 

webcam; plotter); a internet como a grande fonte de in-

formação sobre equipamentos informáticos. 

 

 

Módulo 9: Principais componentes de um microproces-

sador; evolução das arquiteturas de microprocessadores; 

arquitetura de um sistema tipo; tipos de dados; organiza-

ção de memória; tipos de endereçamento; ligação com o 

exterior. 

 
 
 
 
 
 
Módulo 10: Set das principais instruções de um micro-

processador tipo; realização de pequenos programas de 

acesso à memória de vídeo como exemplo de aplicação 

do set de instruções;.noção de rotinas e principais con-

ceitos a ela associados; passagem de parâmetros a roti-

nas por endereço e por valor; principais conceitos asso-

ciados à utilização de interrupções num computador; 

utilização dos utilitários disponíveis para fazer "debug-

ging”; estrutura interna de um sistema operativo tipo; 

noção de chamadas ao sistema; principais chamadas ao 

sistema disponíveis por um sistema operativo tipo; utili-

zação das funções de um S.O., para tratamento de fichei-

ros (ex: carregar uma imagem, ou uma música para um 

buffer em memória previamente alocado); conceito de 

"device drivers". 
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Socioafetivo / 20% 

 

 

 Respeitar os intervenientes do processo 
de ensino / aprendizagem 

 Aplicar os direitos e deveres dos alunos 
estipulados no Regulamento Interno da 
instituição de ensino 

 Zelar pelo bom estado dos espaços de 
trabalho (sala de aula, computador, mate-
rial eletrónico, microsoft teams, e-mail) 

 Comunicar de um modo correto e oportu-
no 

 Participar nas tarefas propostas 

 Colaborar/cooperar 

 Ser pontual e assíduo 

 Adotar medidas de saúde, higiene e segu-
rança 

 Utilizar adequadamente os recursos, fer-
ramentas e equipamentos apropriados pa-
ra a execução das tarefas propostas 

Observação direta 
Grelhas de observação 
Registos no Inovar e no 
Microsoft Teams 

 Respeito e cidadania 

 Comunicação 

 Participação 

 Cooperação 

 Pontualidade e assiduidade 

 Adoção de medidas de saúde, higiene e segurança 

 Uso de recursos 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2021-2022   DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Sistemas Operativos 
 
10.º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos MÓDULOS: 1, 2 e 3 
 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 
/ PONDERAÇÂO  

Objetivos de aprendizagem Instrumentos de Avaliação 
 

Competências Específicas 

Conhecimentos e 
capacidades / 80% 

 
 

Módulo1: Definir e caracterizar Sistema 

Operativo; Enunciar e caracterizar as fun-

ções de um Sistema Operativo; Descrever a 

evolução histórica dos Sistemas Operativos; 

Definir e caracterizar os diferentes tipos de 

Sistemas Operativos; Definir e caracterizar 

sistemas multiprocessador; Definir e carac-

terizar sincronização e escalonamento; De-

finir e caracterizar Sistemas Distribuídos.   
 
 

Módulo 2: Efectuar o levantamento das 

necessidades de utilização e seleccionar o 

Sistema Operativo Cliente mais adequado; 

Instalar e configurar sistemas operativos 

clientes; Instalar e distinguir device drivers 

residentes e instaláveis; Configurar o sis-

tema operativo cliente; Instalar os diversos 

componentes do sistema operativo; Pro-

gramar ficheiros de comando. 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 
 
 
 

Módulo 1: Funções e características de um SO; Processos 

concorrentes; O Núcleo de SO; Gestão de memória; Entra-

da e Saída de dados; O Sistema de Ficheiros; Gestão de 

Recursos; Protecção. Fiabilidade; Noção de “Job Control”; 

Tipos de funções dos Sistemas Operativos; O conceito 

Multitarefa; Partilha de informação e comunicação entre 

computadores. 

 

 

 

 

Módulo 2: 

Instalação e configuração de um Sistema Operativo: Parti-

cionamento; Formatação; Opções de instalação; Optimiza-

ção de recursos; Instalação de dispositivos e device drivers. 

Configuração do sistema. Múltiplas configurações do sis-

tema. Resolução de problemas. Programação de ficheiros 

de comandos. 
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Módulo 3: Efectuar o levantamento das 

necessidades de utilização e seleccionar o 

Sistema Operativo Servidor mais adequado; 

Instalar e configurar sistema operativo ser-

vidor; Instalar e distinguir device drivers 

residentes e instaláveis;  

Configurar o sistema operativo servidor: 

Optimização do Sistema Operativo; Backup 

e Sistemas de Protecção contra falhas; Uti-

lizadores – Definição e parametrização; 

Gestão de recursos; Administração – Fer-

ramentas; Instalação e configuração de cli-

entes. 

 

Trabalhos 
Fichas e testes de 
avaliação 
Apresentações e expli-
cações orais 
Grelhas de observação 
 

Módulo 3: Instalação do Sistema Operativo Servidor Op-

timização do Sistema Operativo Servidor Backup e Siste-

mas de Protecção contra falhas Utilizadores – Definição e 

parametrização Gestão de recursos Administração – Fer-

ramentas Instalação e configuração de clientes  

Socioafetivo / 20% 

 

 

 Respeitar os intervenientes do processo 
de ensino / aprendizagem 

 Aplicar os direitos e deveres dos alunos 
estipulados no Regulamento Interno da 
instituição de ensino 

 Zelar pelo bom estado dos espaços de 
trabalho (sala de aula, computador, ma-
terial eletrónico, microsoft teams, e-mail) 

 Comunicar de um modo correto e opor-
tuno 

 Participar nas tarefas propostas 

 Colaborar/cooperar 

 Ser pontual e assíduo 

 Adotar medidas de saúde, higiene e se-
gurança 

 Utilizar adequadamente os recursos, fer-
ramentas e equipamentos apropriados 
para a execução das tarefas propostas 

Observação direta 
Grelhas de observação 
Registos no Inovar e no 
Microsoft Teams 

 Respeito e cidadania 

 Comunicação 

 Participação 

 Cooperação 

 Pontualidade e assiduidade 

 Adoção de medidas de saúde, higiene e segurança 

 Uso de recursos 

 



Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos 

Vila Franca de Xira 

Ano Lectivo 2020/2021 

Departamento de Expressões 

Turismo – Informação e Animação Turística (TIAT) 

11º Ano 

Curso Profissional de Técnico de Turismo – Ensino Secundário 

 

Tipologias de Trabalhos 

- Comentário: texto/legislação/prospectos 
turísticos 

- Levantamento de recursos turísticos 
- Pesquisa bibliográfica 
- Trabalhos de investigação 

- Exposições / apresentações orais 
- Organização de programas de animação 

turística 
-  Testes Escritos 

 
* A DISCIPLINA DE TIAT NÃO APRESENTA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TAL COMO INDICADO NO 
DESPACHO 7414/JULHO 2020.  
 
Critérios de Avaliação 
 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS/COMPETÊNCIAS 
 

Testes e /ou trabalhos *…………………………………………………………………………………………80% 

* De acordo com as características de cada módulo pode-se optar por só fazer trabalhos práticos, e/ou dividir entre teste escrito e 

trabalhos individuais ou grupo. 

- Trabalhos individuais ou de grupo,  

- realizados fora da aula e/ou apresentados em aula…………………................. 

Em todo o tipo de trabalhos escritos (fichas, testes, projectos, relatórios, memórias descritivas,..) são privilegiados os 
seguintes aspectos:  

- clareza de estrutura do texto 

- expressão escrita 

- objectividade da comunicação verbal pelo uso de vocabulário específico 

- pela manipulação de técnicas de informação, pesquisa e animação turística 

- relação de conteúdos 

- compreensão e aplicação dos conteúdos leccionados 

DOMÍNIO DAS ATITUDES 

Sócio Afectivo………………………………………………………………………..…..20% 

- a demonstração de atitudes e valores, tais como:  

- empenho nas actividades em sala de aula (resolução de trabalhos/participação oral/iniciativa/autonomia) 

- cooperação com os colegas nas actividades lectivas 

- pontualidade/assiduidade 

- respeito e cordialidade pelos colegas/professor quer nas exposições de trabalhos, quer nas participações 
orais de colegas. 
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