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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2020-2021 – 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 comunicação C – Raciocínio e resolução de problemas  D – Pensamento crítico e criativo  E – Relacionamento interpessoal  

F –  Desenvo lv imento pessoa l e autonomi a G –  Bem  –  e s t ar ,  saúde  e  am b ient e H –  Sensib il idade estética e art ístic a I – Saber científico, técnico e tecnológico  J – Consciência e domínio do corpo 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – COMUNICAR EM 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%) 
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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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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2020-2021      DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: OTET 
 
10º ANO – CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE TURISMO  
 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
Objetivos de aprendizagem 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

Competências Específicas 

Analisar questões relevantes 
sobre o funcionamento das 

empresas do sector turístico  
(40%) 

 

M 1 - (M1 - As Empresas Turísticas – Tipologia) 
- Compreender a importância da segmentação do mercado turístico; 
- Identificar as empresas turísticas e conhecer as suas áreas de 
intervenção específicas; 
- Definir o âmbito e o enquadramento legal das mesmas; 
- Analisar a transversalidade da actividade turística nas suas várias 
componentes; 
- Reconhecer os sinais e as características que poderão tornar uma 
empresa de serviços, numa empresa de utilidade turística. 
 
M 2 - (M 2 - A Organização da Indústria Turística) 
- Identificar o turismo enquanto sistema composto por sub-sistemas; 
- Sujeito turístico (o turista / o cliente); 
- Objecto turístico (empresa turística, localidade turística, organização 
turística); 
- O sistema económico, social e político-legal. 
 
M 3 - (M 9 - Empresas de Animação Turística e Desportiva)  
- Entender o conceito de animação, a sua importância e a sua aplicação 
no turismo; 
- Conhecer a diversidade de atividades de animação turística, a sua 
aplicabilidade a cada situação, considerando os objetivos, os 
destinatários, as estratégias, e os respetivos requisitos humanos e 
materiais para a sua implementação; 
- Compreender a valorização cultural e turística dos lugares, dos sítios 

- 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 
 
- Simulações, jogos 
 

 
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 

Problematizar e debater as 
inter-relações (visão global e 
abrangente) das empresas do 

sector turístico 
(30%) 

 

Comunicar e participar 
(30%) 
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históricos e dos espaços patrimoniais numa perspetiva de utilidade 
turística; 
- Conhecer e adquirir conhecimentos que estimulem o desenvolvimento 
de atividades desportivas e recreativas como complemento do produto 
turístico da região em que se inserem; 
- Utilizar competências teóricas e técnicas em atividades desportivas e 
de animação que lhes permitam trabalhar nestas empresas; 
- Reconhecer a importância do animador turístico/desportivo como 
complemento indispensável à sustentabilidade e desenvolvimento da 
atividade turística. 
 
M 4 (M10 - Princípios Básicos da Organização e Gestão de Eventos) 
- Definir eventos especiais; 
- Reconhecer as motivações que levaram à evolução dos eventos especiais 
no contexto da atividade turística; 
- Compreender o crescimento de empresas de eventos e da indústria de 
eventos 
- Distinguir os diferentes tipos de eventos especiais 
- Reconhecer os atributos e utilizar os conhecimentos necessários para a 
gestão de um evento: o marketing dos eventos; 
- Conhecer as técnicas de planeamento, orçamentação e logística 
associados à organização de eventos. 
 
M 5 (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. 

-Portefólios 

 
 

e tecnológico 

 

 

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  

 



         Página 1 de 2 

 

                                            

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 

 
 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO TURÍSTICO (TCAT) – CURSO PROFISSIONAL DE TURISMO - 10.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 1 

 Conhecer o conceito de comunicação 

 Identificar os diversos elementos constitutivos do ato comunicativo 

 Distinguir a comunicação interpessoal de outros tipos de comunicação 

 Diferenciar e definir os modos verbais dos modos não-verbais de comunicação 

 Reconhecer as quatro distâncias da comunicação interpessoal 

 Compreender as condicionantes culturais das formas de comunicação 

 Reconhecer a linguagem como um sistema aberto 

 Reconhecer a comunicação como processo de influência 

 Otimizar competências de comunicação verbal e não-verbal 

 

 

Módulo 2  

 Compreender a importância da comunicação nas organizações 

 Identificar os canais de comunicação 

 Descrever os processos de comunicação 

 Compreender a importância do feedback na comunicação 

 Reconhecer a importância da informação em termos de gestão empresarial 

 Analisar o papel da comunicação interna e externa 

 Conhecer a importância da informação interna e externa 

 Distinguir comunicação formal da informal 

 Identificar as principais vantagens e requisitos da comunicação escrita e não-escrita 

 Elaborar documentos para destinatários internos e externos 

- 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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 Selecionar e adequar em cada momento o tipo de comunicação a utilizar em relação aos diferentes 

destinatários 

 

 

Módulo 3  

 Conhecer os diversos tipos de apresentações / cumprimentos formais e informais 

 Distinguir os diversos tratamentos honoríficos, as diversas hierarquias subjacentes, e agir em 

conformidade 

 Utilizar diversas técnicas adequadas à comunicação oral 

 Compreender e utilizar corretamente as práticas a ter em conta nas diversas organizações públicas/ 

privadas 

 Caracterizar as regaras subjacentes aos diversos protocolos empresariais 

 Distinguir as diversas situações e actuações dirigidas a um atendimento, posturas e ambientes 

 Reconhecer a importância da apresentação visual em ocasiões formais e informais como veículo de 

comunicação 
 

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 2020-21 – 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 
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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: 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 período 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. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – GEOGRAFIA – CURSO PROFISSIONAL DE TURISMO - 10.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%) 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
A1- Portugal- Espaços Internos e Externos 
 
- Aplicar as tecnologias de informação geográfica para localizar, descrever e compreender a constituição das 
diferentes unidades territoriais portuguesas; 
 
- Discutir aspetos da soberania portuguesa sobre os espaços terrestre, o aéreo e o marítimo, considerando os 
impactes que a inserção na UE implicou na redefinição de soberania; 
 
- Reconhecer a importância da localização, analisando informação representada em mapas com diferentes 
escalas e sistemas de projeção; 
 
- Compreender as relações privilegiadas de Portugal, como ator internacional, com as comunidades 
portuguesas, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e/ou outras, analisando fontes diversas 

 
B1- O Quadro Natural de Portugal - O Relevo  
 
 
- Identificar as grandes cadeias montanhosas e os principais rios de Portugal, da Península Ibérica e da 
Europa em mapas hipsométricos de diferentes escalas, em ambientes analógicos ou digitais; 
 
 
- Relacionar as potencialidades do aproveitamento e da exploração da energia geotérmica com a 
sustentabilidade energética das ilhas dos Açores, apresentando casos concretos reportados em diferentes 

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

 
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 
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fontes. 

 
- Equacionar as potencialidades e limitações da exploração dos recursos do subsolo, às escalas local, regional 
e nacional, pesquisando fontes de informação diversas. 
 
- Identificar potencialidades turísticas do litoral e do relevo submarino, nos contextos local, regional e 
nacional, a partir de casos concretos reportados em diferentes fontes. 
 

 
B2- O Quadro Natural de Portugal - O Clima 
 
- Descrever o comportamento dos elementos do clima de estações meteorológicas de diferentes localidades 
de Portugal, utilizando gráficos termopluviométricos e/ou outras fontes documentais; 
 
- Relacionar os estados de tempo com as situações que lhe estão na origem, analisando dados 
meteorológicos concretos; 
 
- Reconhecer a importância da diferenciação local do clima em atividades como a agricultura, a produção 
energética e o turismo, tendo em conta a necessidade de gestão e de ordenamento território; 
 
- Relacionar a distribuição da insolação no território nacional e os fatores que a influenciam com as 
vantagens e desvantagens do aproveitamento da energia solar, utilizando terminologia adequada;  
 
- Identificar as características do clima de Portugal continental e insular, a partir de gráficos 
termopluviométricos representativos dos diferentes tipos de clima;  
 
 
- Identificar as potencialidades do clima de Portugal como fator de atração de imigrantes e turistas oriundos 
de países com climas mais adversos, a partir da recolha de informação em fontes diversas; 
 

B3- O Quadro Natural de Portugal - A Água 
 
- Localizar as principais bacias hidrográficas, em Portugal, utilizando mapas de diferentes escalas; 
 
- Reconhecer a importância económica, social e ambiental das principais fontes termais em exploração (com 
destaque para o turismo termal), utilizando fontes documentais diferenciadas; 
 
Relacionar as disponibilidades hídricas nacionais com os diferentes usos e ocupações do solo (como a 
produção de energia, o uso agrícola e o abastecimento de água à população), utilizando fontes documentais 
diferenciadas;  
 
- Reconhecer a importância da correta gestão e proteção das águas subterrâneas e dos aquíferos no contexto 
dos recursos hídricos nacionais e locais; 
 
- Avaliar a importância estratégica dos recursos hídricos para o desenvolvimento e sustentabilidade do nosso 

avaliação 
 
- Trabalhos de 
Projeto 
 
- Simulações, jogos 
 
-Portefólios 
 
 
 
 
 
 
 

I – Saber científico, técnico 
e tecnológico 
 

Problematizar e 
debater as inter-
relações no 
território português 
e com outros 

espaços geográficos 

(35%) 

 

 
 
 

Comunicar e 
participar 

(30%) 
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futuro comum, tendo por base documentos de importância nacional e internacional. 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

 
Enquadramento da 
especificidade da 
linguagem e 
obra/objeto de arte 
nos respetivos 
contextos histórico-
artístico-culturais 

(50%) 

   

Módulo 1: A CULTURA DA ÁGORA 

• Reconhecer a Grécia como berço do urbanismo 
ocidental, 
avaliando e relacionando o impacto dos diversos 
espaços públicos de Atenas, nomeadamente a Ágora e 
a Acrópole, com a vida da pólis, o diálogo, o comércio, 
a política, a razão. 
 

 

 

Questionários 

 

Grelhas de observação 

 

Relatórios 

 

 

Promover estratégias que envolvam aquisição 
de conhecimentos, informação e outros 
saberes: 

 

• executar quadros comparativos que 
evidenciem os pontos de contacto e de rutura 
entre uma obra da Antiguidade e 

uma do presente. 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

Pesquisa, análise, 
seleção, organização 
e tratamento de 
Informação  

(25%) 

• Identificar diferenças e pontos de contacto entre a vida 
quotidiana do presente e a ateniense. 
 

• Compreender o objeto artístico como fonte do seu 
tempo 
histórico. 
 

• Avaliar o contributo do arquiteto, do ceramista e do 
autor de teatro na transformação e documentação do 
mundo grego. 
 

• Compreender a harmonia e a proporção, a partir da 
análise do Parthenon e do templo de Athena Niké: as 
ordens arquitetónicas como sistema racional de 
construção. 

 

 

Projetos 

 

Produção de textos 
(sínteses explicativas) 

 

Fichas/testes escritos 

 

Apresentações orais, 
debates... 

 

Atividades de expressão 
plástica -  imagens, 
desenhos,  posters, 

Conhecedor|Comunicador| 

Culto|Informado|Criativo| 

Crítico 

(A, B, C, D, F, H, I) 

 

Promover estratégias que envolvam aquisição 
de conhecimentos, informação e outros 
saberes: 

• criar um portefólio/caderno digital/diário 
de aprendizagem para uso sistemático e 
construção articulada e consistente de 

conhecimentos, verificação, memorização e 
consolidação de aprendizagens, através da 
seleção de informação pertinente, registo 
autónomo de leituras realizadas/elementos 
ou dados/ factos, teorias/situações e relações 
interdisciplinares; 

• realizar tarefas de memorização, 

Comunicação 
adequada à 
especificidade 
concetual e criativa 
da diciplina (HCA) 

(25%) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

 
 

 

• Compreender a construção identitária da sociedade 
grega clássica – os deuses e o Olimpo, os heróis, 
enquanto homens com poderes de deuses; a 
importância dos mitos, dos sentimentos, das virtudes e 
da razão. 
 

• Caraterizar democracia e representação. 
 

• Avaliar o contributo de Péricles (c. 495-429 a.C.) para a 
democracia. 

 

• Referir o carácter cívico, sagrado e de formação moral 
do teatro 

grego. 
 

• Reconhecer a cerâmica como arquivo de imagens da 

portefólios, maquetes, 
vídeos, apresentações 
digitais, blogues, 
padlets e outros 
produtos multimédia, 
dramatizações,...- 
elaborados 
individualmente ou em 
grupo, realizados no 
contexto da disciplina 
e/ou inseridos em DAC. 

 

verificação e consolidação, associadas à 
compreensão e uso do saber, bem como à 

mobilização do memorizado; 

• organizar de forma sistematizada a leitura e 
o estudo autónomo; 

• analisar factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados; 

• valorizar o património histórico, artístico, 
cultural, natural, local, regional e europeu, 
numa perspetiva de construção 

da cidadania europeia. 

 

Conhecedor|Sabedor|Culto| 

Informado 

(A, B, G, I, J) 

Promover estratégias que envolvam a 
criatividade: 

• imaginar e debater hipóteses face ao 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

civilização 
grega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

fenómeno ou evento implícito, concebendo 
situações onde determinados conhecimentos 
possam ser aplicados, propondo alternativas 

a uma forma tradicional de abordar uma 
situação-problema a partir da observação de 
uma imagem/da leitura de um texto/do 
visionamento de um documentário; 

• produzir um texto, a partir de uma pesquisa 
documental com diferentes perspetivas, 
concebendo e sustentando um ponto de vista 
próprio; 

• utilizar meios diversos para expressar as 
aprendizagens, sabendo justificar a escolha 
desses meios e descobrindo soluções 
criativas, originais e pessoais, no 
desenvolvimento e apresentação dos 
trabalhos; 

• propor alternativas à forma tradicional de 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 2: A CULTURA DO SENADO 

• Identificar alguns acontecimentos dos Séc. I a.C./I d.C 

marcantes para a cultura europeia. 

• Contextualizar e interpretar as principais realizações 

abordar e apresentar uma temática ou 
problemática. 

 

Propor a análise de casos práticos como 
produtos e agentes do processo histórico-
cultural em que se enquadram. 

Criativo|Crítico 

(A, C, D, I, J) 

 

 

Promover estratégias que 
requeiram/induzam: 

• participar num debate, aceitando ou 
argumentando pontos de vista diversificados, 
no respeito pelas diferenças de 
características, crenças ou opiniões, 
confrontando ideias e perspetivas distintas na 
abordagem de um dado problema e/ou 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

de Octávio César Augusto (63 a.C.-14 d.C.). 

• Explicar o modelo urbano desenvolvido nas cidades 

romanas: ruas, praças, templos, casas, banhos, o 

Coliseu. 

• Relacionar a monumentalidade da arquitetura e do 

urbanismo romanos com a expansão imperial, 

identificando tipologias dos edifícios públicos. 

• Identificar na civilização romana as estruturas do 

poder e do bem-estar. 

• Compreender, a partir de edifícios públicos e 

privados, que tipo de cultura do ócio foi desenvolvido 

maneira de o resolver, tendo em conta 
diferentes perspetivas culturais, sejam de 
incidência local, nacional ou global (a 
observação do “Anfiteatro Flávio”, pode ser 

um ponto de partida para o debate de 
questões como: os espaços retóricos, a gestão 
das multidões, o ócio e o espetáculo, a 
arquitetura); 

• promover a igualdade étnica e de género. 

 

Colaborador|Comunicador| 

Respeitador do outro e da diferença 

(A, B, C, D, E, F,) 

 

Promover estratégias que envolvam: 

• trabalhar o portefólio/caderno 
digital/diário de aprendizagem, executando 
tarefas de síntese, de planificação, de revisão 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

pelos romanos. 

• Analisar as características formais e estéticas da 

escultura romana e as suas dimensões de 

individualismo, realismo e idealização. 

•  Inferir as características essenciais da pintura 

romana a partir da análise de exemplos dos frescos 

de Pompeia. 

• Especificar as características da arte do mosaico. 

• Analisar o contributo do escultor, do pintor e do 

arquiteto-engenheiro na edificação dos espaços. 

• Demonstrar o papel comemorativo, utilitário e 

e de monitorização, elaborando registos 
seletivos, planos gerais, esquemas; 

• identificar, oralmente ou por escrito, 
autonomamente e/ou com o apoio do 
professor, os obstáculos a um estudo eficaz 

e formas de os ultrapassar; 

• colaborar na organização de uma visita de 
estudo a uma estação arqueológica, que lhe 
permita contactar com o nível das técnicas de 
construção e decorativas, com o espólio 

exumado, e registando as observações, em 
articulação com outras disciplinas do 
currículo. 

 

Propor a análise de casos práticos como 
produtos e agentes do 

processo histórico-cultural em que se 
enquadram.  
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

ornamental das artes. 

 

 

Módulo 3: A CULTURA DO MOSTEIRO 

• Compreender a reorganização cristã e a geografia 

monástica da Europa e o crescimento e afirmação urbanos. 

 

• Explicar o mosteiro românico enquanto expoente da 

arquitetura monástica e espaço de autossuficiência, e 

como centro de conhecimento e de cultura. 

 

• Identificar a iluminura como uma nova expressão de arte e 

 

Sistematizador|Responsável| Gestor do seu 
trabalho|Colaborador 

(C, E, F, I) 

 

 

Promover estratégias e modos de organização 
das tarefas que impliquem: 

• realizar um trabalho de grupo de pesquisa, 
onde assuma responsabilidades adequadas ao 
que lhe for pedido, organize e realize 
autonomamente tarefas, cumpra 
compromissos, contratualize tarefas, 
apresente resultados, com auto e 
heteroavaliação. 

 

Responsável|Participativo|Colaborador 

(B, C, D, E, F) 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

outra forma de escrita. 

 

• Comparar formas de vida quotidiana: no castelo e no 

mosteiro. 

 

• Reconhecer no Canto Gregoriano uma manifestação 

artística 

da devoção religiosa. 

 

• Analisar a evolução da arquitetura cristã. 

 

• Especificar algumas características do Românico em 

 

Promover estratégias que induzam a: 

• comentar oralmente um documento 
monástico, concelhio ou régio, posicionando-
se perante situações dilemáticas de ajuda a 
outros e de proteção de si, disponibilizando-
se para o autoaperfeiçoamento; 

• problematizar sobre a temática do corpo 
em diferentes contextos culturais ao longo da 
História. 

 

Crítico|Responsável|Autónomo 

(C, D, E, F) 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em 
que, com base em critérios: 

• produzir registo reflexivo de autoanálise (a 
integrar no portefólio/caderno digital/diário 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

Portugal. 

 

• Caraterizar aspetos temáticos e formais da escultura 

românica, reconhecendo a sua dependência da 

arquitetura. 

 

• Referir características gerais da arte moçárabe. 

 

 

 

 

 

 

de aprendizagem), com identificação dos 
pontos fracos e fortes das suas aprendizagens, 
descrição dos processos de pensamento 
usados durante a realização de uma tarefa ou 
abordagem de um problema, considerando o 
feedback dos pares para melhoria ou 
aprofundamento de saberes e partindo da 

explicitação de feedback do professor para 
reorientar o seu trabalho, individualmente ou 
em grupo. 

 

Autoavaliador|Heteroavaliador 

(transversal às áreas) 

 

Propor a análise de casos práticos como 
produtos e agentes do processo histórico-
cultural em que se enquadram. 

 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

 

Módulo 4: A CULTURA DA CATEDRAL 

• Localizar as grandes cidades da Europa Medieval, 

explicando a relevância das cidades-porto. 

 

• Explicar a organização da cidade medieval (artérias, 

praças e edifícios), enquanto representação da 

mundividência dos burgos. 

 

• Analisar o papel do mestre pedreiro e do cronista nas 

suas relações com a cidade. 

 

 

Promover estratégias que envolvam aquisição 
de conhecimentos, informação e outros 
saberes, que impliquem: 

• produzir um trabalho individual de 
pesquisa, seleção, organização da 
informação, portefólio/caderno digital/ 

diário de aprendizagem, tendo em vista a 
mobilização de conhecimentos – com 
autonomia progressiva –, a investigação de 
um objeto artístico, enquanto testemunho 

do seu tempo histórico, como é o caso do 
relato de Nicolau Lanckman de Valckenstein 
do Casamento de Frederico III com D. Leonor 
de Portugal (1451-1452), em que poderá 

identificar as características coevas de uma 
festa na cidade, as representações e os 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

 

• Compreender a evolução ocorrida na arte de 

construir na passagem do Românico para o Gótico. 

 

• Reconhecer a catedral como expoente da arquitetura 

gótica, símbolo da afirmação dos espaços urbanos e 

do espaço catequético, onde o vitral tem um papel 

relevante. 

 

• Analisar a evolução do Gótico em Portugal, 

identificando monumentos góticos portugueses. 

 

públicos, as artes. 

 

Sistematizador|Organizador| 
Investigador|Analítico 

(A, C, H, I, J) 

 

Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico: 

• organizar e participar num debate em torno 
da necessidade de valorização do património 
artístico e cultural, argumentando e contra-
argumentando, desenvolvendo uma atitude 
crítica enquanto fruidor de objetos de cultura 

e interiorizando a defesa do património como 
ato de cidadania; 

• desenvolver uma atitude crítica enquanto 
recetor de objetos de cultura; 

• mobilizar a expressão oral, escrita e 
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Professor Reynaldo dos Santos 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

• Explicar como o medo da Peste Negra foi utilizado do 

ponto de vista social, político, religioso e artístico. 

 

• Contextualizar o Manuelino, entre a Idade Média e o 

tempo novo, referindo as características da 

arquitetura manuelina. 

 

• Avaliar de que modo a Itália foi um centro de novas 

pesquisas para o Gótico. 

 

• Justificar a maior autonomia da escultura em relação 

à arquitetura. 

artística de forma argumentativa 
(apresentando argumentos e contra-
argumentos, rebatendo os contra 
argumentos); 

• exercitar a tomada de posição, 
apresentando argumentos em que baseie a 
sua opinião. 

 

Crítico|Respeitador do outro e 

da diferença|Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

Promover estratégias que envolvam: 

• organizar e planificar uma visita de estudo a 
um monumento gótico ou manuelino, como 
documento do seu tempo, identificando e 
inventariando os aspetos concetuais e 

técnicos estudados e a observar, preparando 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

 

• Explicar a relevância da cultura cortesã. 

 

 

curtas sínteses sobre o mesmo; 

• utilizar o seu portefólio/caderno 
digital/diário de aprendizagem para executar 
tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização, registos seletivos de 
observações, esquemas; 

• produzir uma síntese/esquema onde 
identifique os obstáculos à sua aprendizagem 
e formas de os ultrapassar, reformulando-os 
após feedback do professor e/ou pares. 

 

Colaborador/ Organizador/ Responsável/ 

Autónomo 

(A, B, C, E, F, I, J) 

 

Propor a análise de casos práticos como 
produtos e agentes do processo histórico-
cultural em que se enquadram.  
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil dos 

Alunos 

 
 

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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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – 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%) 
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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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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MATEMÁTICA – 10º ANO – CURSOS PROFISSIONAIS - 2020/2021  

Domínios / Ponderação Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 2 

Conceitos e procedimentos 

• Estatística 

• Jogos e matemática 

(75%)1 

As aprendizagens essenciais de cada ano de escolaridade são as que se 
encontram indicadas nos respetivos documentos de referência e que 
correspondem às especificidades definidas legalmente, podendo ser 
consultadas em https://anqep.gov.pt/np4/476.html   

Testes escritos 
 
Questões-aula 
 
Trabalhos individuais  
 
Fichas de trabalho 
 
Apresentações orais 
 
Grelhas de registo de ob-
servação em contexto de 
sala de aula 
 
Trabalhos inseridos em 
DAC 

• Conhecedor/ sabedor/ culto/ infor-
mado (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 (A, B, C, 
I, J) 

• Questionador (A, F, G, I, J) 

• Comunicador (A, B, D, E, H) 

• Autoavaliador (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J) 

• 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) 

Capacidades transversais 

• Resolução de problemas 

• Raciocínio matemático 

• Comunicação matemática 

(25%)1 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar raciocínios, proce-
dimentos e conclusões; 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos mate-
máticos e na capacidade de analisar o próprio trabalho, regulando a 
sua aprendizagem; 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situa-
ções que envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em 
sociedade; 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana 
e social; 

• Utilizar recursos tecnológicos (calculadora gráfica, aplicações intera-
tivas, folha de cálculo, jogos disponíveis na internet ou outras), no-
meadamente para resolver problemas, explorar, investigar e comuni-
car; 

• Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criati-
vidade. 
 

_______________ 
1Ponderação atribuída para cada domínio e respetivas capacidades transversais. 
2Áreas 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 

https://anqep.gov.pt/np4/476.html
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – PORTUGUÊS 10.º ANO - ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS - (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. 
 

 
Ø Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 
 
 
Ø Questionário oral  

 
 

Ø Questão de aula 
 
 

Ø Exposição oral e escrita  
 
 

Ø  Produção textual 
 

 
Ø 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) 
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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. 

 
 

Ø Dramatização (role-play) 
 
 

Ø Simulação / jogos 
 
 

Ø Comentário de imagens 
fixas e/ou em 
movimento 

 
 

Ø Ficha de gramática 
 
 

Ø Atividade de leitura 
 
 

Ø Atividade de 
compreensão oral 
 
 

Ø Atividade de 
compreensão escrita 

 
 

Ø Portefólio digital 
 
 

Ø  Grelha de observação 
 
 

Ø 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)  
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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. 

 
 

Ø Debate 
 
 

Ø Ferramentas Educativas 
(APP) 

 
 

Ø 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. 



 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
NIPC 600 079 430 

 

 
 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – TIC – 10º ano Curso Profissional– 2020-2021  

 

Domínios (conhecimentos, capacidades e atitudes) / 
Ponderação 

Aprendizagens Essenciais Instrumentos de Avaliação 
Competências Específicas / 

Descritores do Perfil do Aluno 1 

Literacia da Informação e dos Dados: 
 

Conhecimentos e capacidades/ 80% 
 
 

Socio afetivo/ 20% 
 

MÓDULO BASE 1: PESQUISAR, FILTRAR E ESTRUTU-
RAR INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS EM AMBIENTES 
DIGITAIS 
 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 

como ferramentas de apoio ao processo de investi-

gação e de pesquisa em ambientes digitais. 

• Conhecer as potencialidades e as principais funcio-

nalidades de ferramentas para localizar informação, 

no âmbito do processo de pesquisa e investigação 

em ambientes digitais. 

• Formular questões que permitam orientar a recolha 

e a filtragem de informações pertinentes. 

• Realizar pesquisas, utilizando palavras-chave e 

termos selecionados e relevantes, de acordo com o 

tema a desenvolver. 

• Analisar, comparar e avaliar criticamente a qualida-

de e a credibilidade da informação. 

• Respeitar os direitos de autor e as licenças e com-

preender como se aplicam à informação e aos con-

teúdos digitais. 

• Utilizar as potencialidades e as características das 

aplicações digitais para estruturar os conteúdos em 

Trabalhos de gru-
po/individuais 
 
Trabalhos de Investigação 
 
Apresentações Orais 
 
Fichas de trabalho teóri-
co/práticas 
 
Debaste sobre os temas 
abordados 
 
Testes de avaliação 
 
Trabalhos inseridos em 
DAC 
 
Grelhas de registo de ob-
servação em contexto de 
sala de aula 
 
 

• Indagador|Investigador (B, C, D, F, H, 

I) 

• Questionador (A, B, C, D, E, F, G, I, J) 

• Crítico|Analítico (A, B, C, D, G) 

• Responsável|Autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J) 

• Criativo (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

• Sistematizador|Organizador (A, B, C, 

I, J) 

• Comunicador (A, B, D, E, H, I) 

• Participativo|Colaborador (A, B, C, D, 

E, F, H, I) 

• Autoavaliador (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J) 

 
1 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 



documentos no modelo de relatório ou outro, no-

meadamente, nas partes que o constituem (como, 

capa, índice, introdução, desenvolvimento, conclu-

são e referências bibliográficas), devidamente for-

matados de acordo com uma norma. 

• Comunicar e colaborar utilizando as potencialidades 

e características das aplicações digitais, para estru-

turar os conteúdos em documentos de suporte a 

uma apresentação ou interação através de tecnolo-

gias digitais. 

MÓDULO BASE 2: ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 
DADOS 

• Formular questões que permitam orientar a pesqui-

sa e a recolha de dados pertinentes. 

• Reconhecer as potencialidades de aplicações digitais 

que propiciam a pesquisa, a recolha, a análise, a or-

ganização e a representação de dados e estatística. 

• Utilizar as potencialidades e as características das 

aplicações digitais para pesquisa, recolha, organiza-

ção e representação de dados, nas suas múltiplas 

funções. 

• Respeitar os direitos de autor e as licenças e com-

preender como se aplicam aos dados e aos conteú-

dos digitais. 

• Proteger informação pessoalmente identificável, 

obtida no processo de pesquisa e de recolha dos 

dados. 

• Manipular dados, aplicando critérios, funções e 

filtros para gerar tabelas, gráficos e diagramas com 

as aplicações digitais de representação de dados. 

• Usar as aplicações digitais de representação de 

dados de forma racional e eficaz, para criar conteú-

dos, em situações concretas. 

 



Criação de Conteúdos e Desenvolvimento de 
Soluções: 

Conhecimentos e capacidades/ 80% 
 

Socio afetivo/ 20% 

 

Módulo opcional 1 - Gestão de Base de Dados 
 

• Reconhecer as potencialidades dos Sistema de 

Gestão de Bases de Dados (SGBD). 

• Identificar as relações entre os elementos que com-

põem a estrutura de um SGBD. 

• Utilizar as múltiplas funções de um SGBD (criar, 

editar e formatar tabelas, consultas, formulários e 

relatórios). 

• Saber criar, editar, atualizar e remover dados num 

SGBD. 

• Proteger o acesso informação pessoalmente identi-

ficável e aos dados armazenados numa base de da-

dos. 

• Desenvolver soluções através da criação de bases de 

dados para situações concretas. 

Módulo opcional 3 - Criação de Páginas Web 
 

• Conhecer e utilizar critérios de validação da infor-

mação publicada em ambientes digitais. 

• Compreender as potencialidades dos editores de 

páginas eletrónicas. 

• Implementar as diferentes fases de desenvolvimen-

to de um site: planeamento, conceção, produção, 

teste e validação. 

• Saber criar e atualizar sites. 

• Lembrar e utilizar as normas relacionadas com direi-

tos de autor, com propriedade intelectual e com li-

cenciamento, relativas à criação e publicação de re-

cursos e conteúdos, que mobiliza nos seus traba-

lhos, combatendo o plágio. 

• Conhecer e utilizar as recomendações relativas à 

acessibilidade, no âmbito da criação e da publicação 

de conteúdos digitais. 

• Desenvolver sites e criar conteúdos no âmbito de 

situações concretas. 
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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2020-2021   DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: TIAT (TURISMO-INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA) 
 
10º ANO – CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE TURISMO  
 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
Objetivos de aprendizagem 

Instrumentos de Avaliação 

 

 
Competências Específicas 

 
 
 
 

DOMÍNIO DAS ATITUDES – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
GRELHAS DE REGISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AS DEFINIDAS NO PERFIL DE 
DESEMPENHO DO CURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
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DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 
– 80% 

(DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE 
DE CADA MÓDULO E APRENDIZAGENS 
DOS ALUNOS A PONDERAÇÃO SERÁ 

REPARTIDA PELOS DIFERENTES 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
UTILIZADOS EM CADA MÓDULO) 

DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DE CADA MÓDULO 

MÓDULO 1- CONCEITOS E FUNDAMENTOS DO 
TURISMO 

Entender o conceito de turismo e de turista nas suas múltiplas 
vertentes como actividade moderna  

 Compreender, numa perspectiva histórica e cultural, o despontar 
do Turismo como actividade de massas  

Aperceber-se da diversidade de motivações turísticas  

Identificar os diferentes tipos do turismo  

Utilizar adequadamente a terminologia específica da actividade 
turística.  

MÓDULO 2 – PROCURA E MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS 

Relacionar os conceitos de necessidade,motivação e expectativa  

Compreender a relação entre necessidades humanas e 
motivações para o turismo  

Tipificar e compreender as diferentes motivações em turismo  

Associar e hierarquizar motivações para o turismo com tipos e 
formas de turismo  

 Compreender os impactos” da experiência turística” do indivíduo 
na estruturação das motivações pessoais e sociais para o turismo  

Compreender a importância do conhecimento das motivações no 
planeamento, organização e gestão da oferta turística  

Identificar os diversos mercados existentes e conjugá-los como 
potenciadores de desenvolvimento turístico regional, relacionando 

motivações para o turismo com perfis sócio- económicos dos 
turistas  

MÓDULO 3 – ORGANIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO 
TURÍSTICO 

Reconhecer a importância do acolhimento no âmbito da actividade 
turística  

 Reconhecer o acolhimento como um conjunto de comportamentos, 
técnicas e acções a ser mobilizados para tornar agradável a estadia 
dos turistas  

Identificar os factores que influenciam e diferenciam a qualidade no 
acolhimento turístico  

Identificar os agentes e entidades públicas e privadas responsáveis 
pelo acolhimento e os respectivos níveis de responsabilidade  

Identificar características, condicionantes e problemas do 
acolhimento turístico em Portugal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTES / TRABALHOS 

INDIVIDUAIS/APRESENTAÇÕES ORAIS EM 

AULA / ROTEIROS / EXPOSIÇÕES ORAIS/ 

ATIVIDADES PROJETOS ESPECÍFICOS DE 

MÓDULO/ RELATÓRIOS/PROSPETOS 

TURÍSTICOS/LEGISLAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 

DE PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA/LEVANTAMENTO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS/REALIZAÇÃO DE 

SPOTS PROMOCIONAIS DE REGIÕES OU 

PAÍSES OU PRODUTOS. 

 

Reconhecer a importância da 
informação turística para o 
acolhimento dos turistas;  
- Compreender a importância do 
acolhimento na construção da imagem 
turística dos territórios; 
- Compreender a dinâmica do turismo na 
perspectiva das imagens turísticas; 
- Conhecer os processos de produção de 
informação a partir de um estudo de caso 
local (levantamento de recursos 
turísticos); 
- Identificar e diferenciar as formas de 
informação e simbologia turística à 
escala local e nacional; 
- Conhecer, analisar e interpretar a 
Legislação Turística nos diferentes 
contextos em que é aplicável; 
- Conhecer as potencialidades turísticas 
da sua região e identificar a melhor forma 
de as promover; 
- Colaborar na implementação das 
estratégias de promoção dos produtos 
turísticos; 
- Identificar as especificidades do 
marketing de serviços e compreender a 
importância estratégica do marketing 
turístico; 
- Definir objectivos e estratégias de 
marketing para diferentes tipos de oferta 
turística; - Conhecer a realidade do seu 
país nos múltiplos aspectos que a 
compõem, (naturais, culturais e sociais) e 
o papel que desempenham na 
construção da imagem turística do 
destino/marca Portugal; 
- Identificar a tipologia do destino e dos 
produtos turísticos que o constituem por 
forma a estruturar o destino numa 
perspectiva de turismo de qualidade; 
- Saber comunicar e relacionar-se com 
turistas/visitantes das diferentes culturas; 
-Perceber a importância da animação 
turística no contexto da atractibilidade 
dos destinos;  
-  Reconhecer o papel da animação 
turística no contexto da indústria do 
turismo e do lazer; 
- Adquirir saberes e desenvolver 
competências e metodologias próprias e 
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Reconhecer que o alojamento, os transportes e os serviços de 
acolhimento são as bases da actividade turística  

 Compreender que o sucesso do turismo depende, em grande 
parte, da qualidade da eficácia e da cortesia dos serviços de 
acolhimento, que são o primeiro contacto do visitante com o destino 
turístico  

MÓDULO 4 – POTENCIALIDADES DOS DESTINOS 
TURÍSTICOS 

Identificar um destino turístico e os seus mercados  

Conhecer as estratégias dos destinos turísticos  

Conhecer os elementos que compõem um destino turístico;  

Caracterizar a tipologia dos destinos turísticos  

Utilizar a diversidade cultural como elemento diferenciador (o 
folclore,o traje e os hábitos)  

Aperceber-se da importância dos elementos naturais, culturais e 
patrimoniais que o compõem  

Identificar os potenciais clientes de um destino turístico  

Conhecer os principais destinos turísticos portugueses–
tipologia,segmentação de mercado e público-alvo  

MÓDULO 5 – TURISMO – PATRIMÓNIO LOCAL E 
REGIONAL 

Reconhecer a importância do património para a atratibilidade dos 
destinos turísticos  

Identificar os novos desenvolvimentos e teorias em torno do 
conceito de património e a sua relação com o desenvolvimento do 
turismo  

Conhecer e valorizar os recursos turísticos de cariz histórico-
monumental, com impacto local e regional  

Identificar, caracterizar e promover os produtos turísticos ligados ao 
património natural, cultural e etnográfico  

Reconhecer a importância do património local e promovê-lo de 
forma adequada à importância de que se reveste, enquadrando-o 
na região e no país, potenciando consequentemente a 
sustentabilidade dos diversos destinos turísticos numa perspectiva 

integradora e mobilizadora para uma permanência no destino mais 
prolongada  

Identificar e aplicar as regras básicas para um planeamento e uma 
gestão turística do património de forma sustentada  

 

adequadas ao desenvolvimento de 
actividades de animação.  
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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  

 


