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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 - 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 2020-21 
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EM ATENDIMENTO TURÍSTICO (TCAT) – CURSO PROFISSIONAL DE TURISMO - 12.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 6 

 Aplicar os procedimentos e efetuar as operações necessárias ao acolhimento e assistência a clientes 

durante a estadia no destino 

 

 Organizar e efetuar os serviços de acolhimento de clientes tendo em conta as suas características e 

motivações 

 

 Utilizar corretamente as técnicas de atendimento personalizado 

 

 Manter atualizado o sistema de informação necessário para dar respostas atempadas às necessidades 

do cliente 

 

 Dispor de informação completa e atualizada sobre as atividades culturais da região e aconselhar os 

clientes sobre produtos e serviços de interesse turístico 

 

 Comunicar com o cliente nas diversas situações de interação exigidas no atendimento 

 

 

Módulo 7 

 Reconhecer a importância da qualidade nos serviços de informação turística 

 

 Reconhecer os critérios e estratégias a implementar para a qualificação dos serviços 

 

 Compreender a necessidade de mudança face à competitividade da economia do turismo 

- 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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Interiorizar a atitude de Qualidade total na prestação de serviços de informação turística 

 

 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 - 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, 9, e 12) 
 

80%+20% 

No 3.º ano o aluno desenvolve as seguintes competências 
essenciais: 
Nível Elementar num jogo desportivo coletivo; 
Nível Introdução na ginástica acrobática; 
Nível Introdução numa das aprendizagens das Atividades 
de Exploração da Natureza (Orientação, entre outras); 
Nível Elementar numa dança social ou tradicional 
portuguesa. 

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. 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 

(Módulo 15) 
 

80%+20% 

Identificar o tipo de atividade (desportiva ou outra) cuja 
prática pode, face à especificidade do esforço solicitado, 
contribuir para a melhoria da sua aptidão física, tendo em 
vista a sua saúde e bem-estar. 
Analisar criticamente aspetos gerais da ética na 
participação nas atividades físicas desportivas, 
relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e 
outros com algumas das suas “perversões”, 
nomeadamente: a especialização precoce e a exclusão ou 
abandono precoces; a dopagem e os riscos de vida e/ou 
saúde; a violência (dos espectadores e dos atletas) versus 
espírito desportivo; a corrupção versus verdade 
desportiva. 

Trabalho de 
investigação 

 
Apresentações 

orais 
 

Grelhas de registo 
 

Fichas de 
autorregulação 

ÁREA DA APTIDÃO 
FÍSICA 

(Módulo 16) 
 

80%+20% 

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 
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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 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. 



DEPARTAMENTOS CURICULARES DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS E EXPRESSÕES 
                                                             CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES  - Curso Profissional Turismo - 12.º Ano – 2020-2021             

REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

1 
 

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 9: A CULTURA DO CINEMA  

Avaliar os impactos das influências mútuas entre a Europa e a América 
do Norte, reconhecendo os primeiros anos do Séc. XX como tempos de 
grandes ruturas políticas, económicas, sociais, culturais e artísticas. 

Explicar o significado do aparecimento do cinema como uma nova 
linguagem artística.  

Reconhecer na ação de Charles Spencer Chaplin (1889-1977) (Charlot, 
1917-1934) a afirmação da mímica sobre a palavra e a criação de um 
ícone do cinema: o vagabundo, a felicidade e a crítica social.  

Relacionar o recuo da morte e o aumento da qualidade de vida com os 
avanços tecnológicos e da medicina, com a higiene e com uma maior 
preocupação com a ocupação dos tempos livres. 

Compreender o contributo de Sigmund Freud (1856-1939) e da arte na 
procura do “Eu”. 

 Reconhecer o Fauvismo, o Expressionismo e o Dadaísmo como 
movimentos de criação artística e de provocação. 

 Identificar caminhos da abstração formal: Cubismo, Futurismo e 
movimentos subsequentes, explicando de que modo a arte abstrata pode 
ser democrática.  

Analisar o período entre guerras: da “arte degenerada” à arte oficial 
dos regimes totalitários. 

Explicar o regresso ao mundo visível: Realismo Figurativo, Realismo 
Crítico, Assemblage e Arte Expressiva. 

Descrever as principais características do Surrealismo. Relacionar arte 

 

Questionários 

Grelhas de observação 

Relatórios 

Projetos 

Produção de textos 
(sínteses explicativas) 

Fichas/testes escritos 

Apresentações orais, 
debates... 

Atividades de expressão 
plástica -  imagens, 
desenhos,  posters, 
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. 

 
Produzir um relatório onde 

coloque questões-chave cuja 

resposta abranja acontecimentos 

ou processos históricos, assim 

como o legado artístico e 

cultural;  

  Participar em debates/simulações 

(...) que requeiram sustentação de 

afirmações, iniciativa, elaboração 

de opiniões, sabendo comunicar bi 

e multidirecionalmente; 

 Comunicar resultados de 

aprendizagens através de trabalhos 

e/ou projetos de diversa natureza. 

Questionador I Comunicador 

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

 

 

Aceitar argumentos e contra-

argumentar, exercitando a interação 

com os outros, no respeito pela 

diferença de opiniões e pela 

diversidade de pontos de vista;  

Valorizar a arte e o património 

artístico e cultural, entendendo a sua 

Pesquisa, análise, 
seleção, organização e 
tratamento de 
Informação  

(25%) 

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

(25%) 
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REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

2 
 

Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 
 

 

e função: a arquitetura e o design, ressaltando a importância das novas 
técnicas. 

Contextualizar os rumos seguidos pelas expressões artísticas 
portuguesas até aos anos 60: pintura, escultura, arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 defesa como um ato de cidadania. 

Respeitador do outro e da diferença 
(B, D,E, F, G, H) 

 

Autoavaliar as aprendizagens 

adquiridas, assim como os seus 

comportamentos e atitudes;  

Avaliar de forma construtiva as 

aprendizagens, e as atitudes dos 

outros;  

Aceitar as críticas dos pares e dos 

docentes de forma positiva e 

construtiva, no sentido de 

melhorar o seu desempenho;  

Organizar e realizar uma visita a 

uma oficina de artista, 

possibilitando o contacto com o 

processo de criação de uma obra 

de arte;  

Questionar de forma organizada e 

sustentada o trabalho efetuado 

por si e pelos outros. 

  Analítico, colaborador, crítico e reflexivo 

(A, B, D, E, F, H, I) 
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REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

3 
 

Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 

Módulo 10: A CULTURA DO ESPAÇO VIRTUAL 

  Avaliar o impacto das transformações geopolíticas e culturais do mundo 
contemporâneo na construção de novas identidades.  

 Analisar as atividades humanas reguladas pela tecnologia, pela 
publicidade, pelo consumo e pela omnipresença dos modismos e do 
efémero, contextualizando-as nos fenómenos da globalização do mundo 
contemporâneo.  

 Compreender as telecomunicações, nomeadamente a internet, como 
meios de massificação, divulgação e receção do conhecimento.  

Reconhecer a importância da arte enquanto processo, analisando a 
utilização da publicidade e da vida quotidiana como meios de expressão, 
e contextualizando a Pop Art como um movimento iconoclasta. 

 Interligar a Op Art e a Arte Cinética com a expressão e materialização 
dos movimentos, gestos e objetos do quotidiano.  

Compreender a Arte-Acontecimento (da Action Painting ao Happening e 
à Performance). 

 Distinguir alguns polos da criação contemporânea, como a Minimal Art, 
a Arte Conceitual e o Hiper-realismo. 

 Identificar algumas vias de expressão da arte portuguesa 
contemporânea. 

 Refletir sobre os caminhos da arquitetura contemporânea.  

Avaliar o papel do programador informático na construção do mundo 
globalizado. 

Apresentar trabalhos de 

investigação – tendo em vista 

a mobilização de 

conhecimentos com a sua 

autonomia progressiva – sobre 

um documento, testemunho 

do tempo histórico ou tema 

tratado;  

 Dar conta a outros do 

cumprimento de tarefas e 

funções que assumiu, 

procedendo igualmente à 

avaliação dos pares. 

 

Colaborador, comunicador, e 

avaliador autónomo 

   (A, E, F) 

 

   Estar disponível para se auto 

aperfeiçoar, através de uma reflexão 

autobiográfica; 

   Estar atento às necessidades dos seus 

pares e da comunidade, participando na 

preservação dos espaços, materiais e 

equipamentos individuais e coletivos, 

através de projetos de sensibilização 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

 

 

desenvolvidos interdisciplinarmente;  

 Valorizar os saberes do outro, 

compreendendo as suas intenções e 

ajudando-o a expressar e argumentar as 

suas ideias;  

 Procurar os campos pelos quais nutre 

maior interesse, com o auxílio do 

professor na busca e seleção de 

informação credível. 

 

Reflexivo, colaborador, responsável, 

informado 

 (A, B, E) 

 

Mobilizar o conhecimento adquirido, 

aplicando-o de forma criativa em 

situações específicas, simples e 

complexas, organizando, de forma 

original e pessoal, quadros 

comparativos entre processos de 

criação artística e cultural do 

passado e do presente, entre outros;  

Valorizar formas criativas de 

intervenção democrática no 

contexto dos ambientes de 

aprendizagem e na vida coletiva da 



DEPARTAMENTOS CURICULARES DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS E EXPRESSÕES 
                                                             CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES  - Curso Profissional Turismo - 12.º Ano – 2020-2021             

REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
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Domínios 
(conhecimentos, 

capacidades e 
atitudes) / 

Ponderação 

 
 

Aprendizagens Essenciais 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

 

Competências Específicas 
/ Áreas de Competências do Perfil 

dos Alunos 

escola;  

 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 abordar e apresentar 

uma temática ou problemática; 

Elaborar exercícios criativos (...), 

elaborados individualmente, no 

contexto da disciplina e/ou de 

forma interdisciplinar, por forma a 

aprofundar e patentear 

conhecimento adquirido;  

 Fazer a sua autobiografia ou a sua 

página web. 

 

Criativo, interventivo, conhecedor, 

sistematizador, analítico, 

pesquisador 

(A, B, D, F, H, I, J) 
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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 - 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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Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 
 

 

 

 
 

 

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2020-2021  DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: Operações Técnicas em Empresas Turísticas (OTET-INF) 
 
12º ANO – CURSO PROFISSIONAL de Técnico de Turismo 
 

 
DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM / 

PONDERAÇÂO  
Objetivos de aprendizagem* 

Instrumentos de Avaliação 

 

 
Competências Específicas* 

 

Conhecimentos e 
capacidades/ 80% 

 
 
 
 
 

 
Socio afetivo/ 20% 

 

 

• Reconhecer e desempenhar os 
procedimentos adotados numa unidade de 
alojamento desde o pedido de reserva, 
check in e check out do cliente 
 
 

• Explicar e reconhecer diferentes situações 
que poderão ocorrer durante a estadia do 
hóspede 

 
 

• Fichas de trabalho 

teórico/práticas; 

 

• Trabalhos de 

grupo/individuais; 

 

• Apresentações 

orais;  

 

• Debates sobre os 

temas abordados; 

 

• Testes de avaliação; 

 

• Grelhas de  registo 

de observação em 

contexto de sala de 

aula. 

 
 

• Obter uma visão técnica e prática dos 
diferentes procedimentos que podem 
ocorrer no Departamento de Alojamentos, 
formando um ciclo de hospitalidade, que 
vai desde o primeiro contacto com o 
cliente, na reserva, até à sua saída, 
nomeadamente: 

o Conhecer e utilizar no sistemas de 
reservas:  os Tipos de quartos, 
tarifas e descontos; o Yield 
Management; o Inventário; o 
ficheiro de clientes; os contratos 
com agentes de viagens e 
operadores turísticos; os 
Formulários de reservas; e a Lista 
Negra. 

o Saber realizar pedidos, alterações, 
anulações e cancelamentos de 
reservas; 

o Saber atender a situações especiais 
nas reservas, nomeadamente: 
Ofertas alternativas; VIP’s; 
Reclamações. 
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o Saber tratar das reservas de 
agências de viagens; 

o Saber tratar das reservas de grupos. 
o Saber realizar o Check–in, em 

particular: Registo de hóspedes; 
Formas de pagamento e garantias 
de estada; Procedimentos 
administrativos durante o Check-in; 
Situações especiais durante o Check 
– in; Comunicação e coordenação 
com outros serviços do hotel. 

o Saber realizar o Check–out, em 
particular: Controlo de chaves; 
Gastos de última hora; 
Apresentação e cobrança de contas; 
Situações especiais no Check–out; 
Comunicação e coordenação com 
outros serviços do hotel. 

                                                                                                                                                     

 

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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Agrupamento de Escolas 
Professor Reynaldo dos Santos 

 
 

 

 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO – ANO LETIVO 2020-21 – PORTUGUÊS 12.º ANO PROFISSIONAL- ENSINO SECUNDÁRIO - (TURMAS EM REGIME DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR) 

 
DOMÍNIOS DE 

APRENDIZAGEM / 
PONDERAÇÃO  

 

Aprendizagens Essenciais 

 
 

Instrumentos de Avaliação 
 
 

  Competências Específicas/ 
Áreas de competências do 
Perfil do Aluno 

 
 

D 1 
 

ORALIDADE: 
(20%) 

 
        - Compreensão 

(8%) 
+ 

   - Expressão 
(12%) 

 
 
 
 

Compreensão 
- Interpretar o(s) discursos(s) do género debate.  
- Apreciar a validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um 
debate.  
- Identificar marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas.  
Expressão 
- Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, 
argumentos e respetivos exemplos.  
- Participar construtivamente em debates em que se explicite e justifique 
pontos de vista e opiniões, se considerem pontos de vista contrários e se 
reformulem posições.  
- Produzir textos de opinião com propriedade vocabular e com 
diversificação de estruturas sintáticas.  
- Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos produzidos por si próprio 
através da discussão de diferentes pontos de vista.  
 

 
Ø Ficha de trabalho 

individual e/ou em grupo 
 
 
Ø Questionário oral  

 
 

Ø Questão de aula 
 
 

Ø Exposição oral e escrita  
 
 

Ø  Produção textual 
 

 
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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D 2 
 

LEITURA 
(20%) 

 
 

 
 

- Ler, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade 
argumentativa dos géneros apreciação crítica e artigo de opinião. 
-  Realizar leitura crítica e autónoma. 
- Interpretar o texto, com especificação do sentido global e da 
intencionalidade comunicativa. 
- Analisar a organização interna e externa do texto.  
- Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de 
sentido do texto.  
- Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e 
tratamento da informação.  
- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas.  
 

 
Ø Trabalho em grupo e/ou 

individual 
 
 

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 
 
 

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

D 3 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

(25%) 
 

 
 

- Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 
produzidas no século XX . 
- Contextualizar textos literários portugueses do século XX em função de 
grandes marcos históricos e culturais.  
- Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos 
sobre os elementos constitutivos do texto poético e do texto narrativo.  
- Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia. 
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
- Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, 
valores e marcos históricos e culturais.  
- Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, 
pontos de vista fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores 
diferentes.  
- Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento critico 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)  
 

 
 

- Escrever textos de opinião, apreciações críticas, exposições sobre um Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado (A, B, G, I, J)  
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D 4 
 

ESCRITA 
(20%) 

 

tema.  
- Planificar os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação 
relevante.  
- Redigir com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos 
planificados.  
- Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e de correção para 
aperfeiçoar o texto escrito antes da apresentação da versão final.  
- Respeitar princípios do trabalho intelectual como referenciação 
bibliográfica de acordo com normas específicas.  
 

Ø  Grelha de observação 
 
 

Ø Teste 
 

Ø Ferramentas 
Educativas/Digitais (App) 

 
 

Ø Debate 
 
 

Trabalho desenvolvido em 
DAC  (Português Saber +) 

 

 
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)  

D 5 
 

GRAMÁTICA 
(15%) 

 

- Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português (processos 
irregulares de formação de palavras).  
- Realizar análise sintática com explicitação de funções sintáticas internas à 
frase, ao grupo verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao grupo 
adverbial.  
- Sistematizar conhecimento gramatical relacionado com a articulação 
entre constituintes, orações e frases.  
- Distinguir frases com diferentes valores aspetuais (valor perfetivo, valor 
imperfetivo, situação genérica, situação habitual e situação iterativa). 
- Demonstrar, em textos, os mecanismos anafóricos que garantem as 
cadeias referenciais.  
- Avaliar um texto com base nas propriedades que o configuram (processos 
de coerência e coesão).  
- Utilizar intencionalmente modalidades de reprodução do discurso.  
 

 
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 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO   2020-2021   DISCIPLINA DA COMPONENTE TÉCNICA: TIAT (TURISMO-INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA) 
 
12º 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DE CADA MÓDULO 

 
 
 
 
 
 
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) 

MÓDULO 9 – MARKETING NO TURISMO 

 Conhecer e dominar as noções de marketing  

Identificar as normas básicas de marketing  

Identificar as componentes do marketing mix  

Identificar as componentes do marketing turístico  

Identificar as características e o ciclo de vida de um produto  

Promover os produtos e identificar a importância de cada marca no 
mercado 

Identificar a importância do preço e da distribuição de um produto    
turístico 

Realizar uma avaliação global das potencialidades e das 
fragilidades da procura e da oferta turística  

 

MÓDULO 12 – ANIMAÇÃO EM DESTINOS TURÍSTICOS 

Conhecer e identificar os principais destinos turísticos em 
Portugal 

Entender a     importância da animação turística na sua relação 
com o destino  

Identificar os diferentes tipos de animação do destino turístico  

Identificar as potencialidades de um destino turístico, através das 
estratégias e programas de animação de cada destino  

E-Busines sem destinos turísticos  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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  

 


