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1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 
1- Enquadramento Normativo 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os documentos 

curriculares e, quando aplicável, as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular de base, 

com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória associado à respetiva qualificação.  

A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor ou 

formador, ao aluno, aos pais ou encarregados de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre 

o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. 

As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do processo de ensino e 

aprendizagem. 

A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, bem como os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional 

associado à respetiva qualificação -- Portaria n. º235-A/2018, de 23 de junho. 

 

A avaliação com intenção educativa supõe a participação e responsabilização de todos os intervenientes no 

processo ensino/aprendizagem, designadamente dos alunos, sem diluir a responsabilidade profissional do 

docente/formador/formador pelo seu contributo para a avaliação. 

 

Ao longo do ano realizam-se: 

a) Momentos de avaliação sumativa no final de cada módulo resultam de acordo entre cada aluno do 

grupo de alunos e o professor da disciplina; 

b) Três momentos de avaliação sumativa, a coincidir com o final de cada período letivo e têm como 

principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de um juízo 

globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas pelos alunos; 

c)  Três momentos de avaliação formativa, aproximadamente a meio de cada período letivo, com o 

objetivo de analisar o percurso do aluno para que, em função deste, sejam propostas e tomadas 

as medidas adequadas.  

A avaliação sumativa expressa-se na escala definida*, sendo tornada pública através da pauta de avaliação.  

  



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

2- Ponderações 

 

 
PONDERAÇÕES 

 

 
NÍVEL 

 
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES ATITUDES E VALORES 

Nível IV – Cursos Profissionais 70% 30% 

 

 

3- Perfis de Aprendizagem 

 

 
PERFIS DE APRENDIZAGEM* 

 

ESCALA 
QUALITATIVA 

ESCALA 
QUALITATIVA DESCRITORES DE DESEMPENHO 

EXCELENTE 18 A 20 

Desempenho muito bom relativamente aos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas 

Aprendizagens Essenciais e de acordo com as áreas de competência e 

atitudes e valores do Perfil dos Alunos. 

SATISFAZ 

BASTANTE 
14 A 17 

Desempenho bom relativamente aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens  

Essenciais e de acordo com as áreas de competência e atitudes e valores 

do Perfil dos Alunos. 

SATISFAZ 10 A 13 

Desempenho suficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais e de acordo com as áreas de competência e atitudes e valores 

do Perfil dos Alunos. 

NÃO SATISFAZ 5 A 9 

Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades 

e atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais e de acordo com as áreas de competência e com os valores e 

atitudes do Perfil dos Alunos. 

REDUZIDO 0 A 4 

Desempenho insuficiente relativamente aos conhecimentos, capacidades 

e atitudes previstos nos diferentes domínios constantes nas Aprendizagens 

Essenciais e de acordo com as áreas de competência e com os valores e 

atitudes do Perfil dos Alunos. 
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4- Perfis do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
 

 
*Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

 
A - Linguagens e Textos. 

B -  Informação e Comunicação. 

C - Raciocínio e resolução de 

problemas. 

D - Pensamento crítico e 

pensamento criativo. 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e 

autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e ambiente. 

H - Sensibilidade estética e 

artística. 

I – Saber científico, técnico e 

tecnológico. 

J – Consciência e domínio do 

corpo. 
 
 

5- PROJETOS 

 

PROJETOS: (1.º e 2.º anos) 

Os projetos têm um peso de 30% nas classificações finais dos últimos módulos das disciplinas da componente técnica.  

O aluno tem que obter nota mínima de 8 valores para realizar com sucesso os últimos módulos, caso contrário terá 

que repetir a realização do Projeto ou realizar novo Projeto. 

Classificação Final (CF): 

CF = (30% x Projeto) + (20% x Dossier) + (20% x Apresentação) + (15% x Cumprimento Objetivos) + (15% x Envolvimento) 

Nota: Esta fórmula de cálculo poderá ser sujeita a retificação, em consequência do acompanhamento dos projetos 

e/ou consoante a tipologia do curso. As alterações serão comunicadas às turmas em causa pelo Diretor de Curso. 

 
 

6- PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Prova de Aptidão Profissional – (PAP) - 3.º ano 

Projeto de PAP (A) 50% 

Classificação Final = (50% x A) + (30% x B) + (20% x C) 
Dossier de PAP (B) 30% 

Apresentação e Defesa da PAP perante um 

júri (C) 
20% 

Observações:  

Caso o aluno não realize com sucesso a PAP terá que a repetir em época especial a definir pela Direção da Escola. 
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7- FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

Formação em Contexto de Trabalho – (FCT) - 2.º e 3.º anos Nível IV  

FCT (desempenho durante a sua realização) 70% 
Classificação Final = (70% x FCT) + (30% x Relatório) 

Relatório da FCT  30% 

Observações:  

Tem que ser cumprida uma assiduidade de 95% para que a FCT se realize com sucesso. 

Por motivos justificados a Escola pode prolongar o período de realização da FCT para garantir a assiduidade prevista 

por lei. 

Caso o aluno não realize com sucesso a FCT terá que a repetir em época especial a definir pela Direção da Escola. 

 

A seguir apresentamos os critérios de avaliação que são os referenciais comuns na Escola, a ter em conta a 

avaliação dos conhecimentos, das capacidades, das atitudes e valores dos alunos 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

    

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 

    

 
C
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação 

Domínios 

Oralidade 

Interpretar textos orais de diferentes géneros; registar 
e tratar a informação; planificar intervenções orais;  
Selecionar informação relevante em função dos 
objetivos da escuta e registá-la por meio de técnicas 
diversas; 
Sintetizar o discurso escutado a partir do registo da 
informação relevante quanto ao tema e estrutura. 
Participa oportuna e construtivamente em situações 
de interação oral. 
 

Conhecedor/culto/inf
ormado/ 

A, B, G, I, J 
sistematizador/organi

zado 
A, B, C, I, J 

Participativo/Colabora
dor 

B, C, D, E, F 
 

Promover estratégias que envolvam: 
 a) audição/escuta e visionamento de discursos 

para: 
  - Identificação de informação explícita e 

dedução de informação implícita a partir de 
pistas textuais; 

  - seleção E registo de informação relevante 
para um determinado objetivo;  

  - avaliação de discursos tendo em conta a 
adequação à situação de comunicação 

 b) produção de discursos preparados para 
apresentação; 

 c) Compreensão e expressão oral em 
interdisciplinaridade com outras disciplinas 

Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Trabalhos Práticos  
Inquérito 
Debate 
Brainstorming 
Auto e 
heteroavaliação 

35% 

70% 

Leitura 

Utilizar estratégias de leitura diversificadas; 
Captar o sentido e interpretar textos escritos:  
 - reconhecer as ideias expressas;  
 - estabelecer relações lógicas; 
 -  realizar deduções e inferências; analisar aspetos 
específicos dos diferentes tipos de textos 

 
Conhecedor/culto/inf
ormado 
A, B, G, I, J 
Sistematizador/organi
zado 
A, B, C, I, J 
Leitor - A, B, C, D, F, H, 
I 
Crítico – A, B, C, D, G 

Promover estratégias que envolvam: 
 a) manipulação de unidades de sentido 

através de atividades que impliquem: 
  - sublinhar 

 - parafrasear 
 - resumir segmentos do texto relevantes para 
a construção de sentido 

 b) realização de diferentes tipos de leitura: 
 - voz alta 

  - silenciosa  
 c) compreensão e interpretação de textos 

através de atividades que impliquem: 
  - localizar informação explícita; 
  - inferir informação a partir do texto; 
 – avaliar o texto tendo em conta  a 

intencionalidade do autor e a situação da 
comunicação; 

  - expandir e aprofundar conhecimentos no 
processo de leitura-compreensão de texto. 

Inquérito, Resumo, 
Esquema-síntese, 
Debate 

10% 

Educação Literária 

Contextualizar e interpretar obras literárias nacionais; 
Identificar marcas dos diferentes géneros e o valor dos 
recursos expressivos; 

Conhecedor/culto/inf
ormado 
A, B, G, I, J 
Criativo - A, C, D, J 

Promover estratégias que envolvam: 
a) consolidação de conhecimentos e saberes; 
 b) aquisição de saberes relacionados com a 
obra em estudo  

Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Produção de 
Esquemas 

10% 
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Comparar textos/obras literárias em função de temas, 
ideias e valores; 
Exprimir, oralmente ou por escrito, pontos de vista 
fundamentados, suscitados pela leitura de textos e 
autores diferentes. 

Responsável/Autónom
o 
C, D, E, F, G, I, J 
Leitor - A, B, C, D, F, H, 
I 
Crítico – A, B, C, D, G 

 

Escrita 

Planificar, redigir, rever textos de géneros diferentes; 
Redigir textos organizados, coerentes e coesos; 
Respeitar os princípios do trabalho intelectual; 
Escrever com correção linguística; 
Expressar ideias, opiniões, vivências e factos de forma 
pertinente, estruturada e fundamentada. 

Conhecedor/culto/inf
ormado 
A, B, G, I, J 
Sistematizador/organi
zado 
A, B, C, I, J 
Criativo - A, C, D, J 
Responsável/Autónom
o 
C, D, E, F, G, I, J 

Promover estratégias que envolvam: 
a) aquisição de conhecimentos relacionados 
com as propriedades de um texto e com os 
diferentes modos de organizar um texto, 
tendo em conta a finalidade, o destinatário e a 
situação de produção. 

Questionário de 
componente escrita 
Produção de textos e 
esquemas 
Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Questões de aula 

10% 

Gramática 

Refletir sobre as regras de funcionamento da língua, 
identificando os elementos formais básicos nos planos 
fónico, morfológico, sintático, lexical e semântico; 
Utilizar conscientemente os conhecimentos 
adquiridos sobre o sistema linguístico para uma 
melhor compreensão dos textos e para a revisão e 
aperfeiçoamento das suas produções. 
Constrói um conhecimento reflexivo sobre a estrutura 
e o uso do Português. 

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

Promover estratégias que envolvam: 
 a) análise de construções frásicas e textuais 
em que seja possível: 
 - questionar, exercitar, modificar, fazer variar 
e registar alterações; 
 - explicitar procedimentos; 
 - sistematizar regras. 

Questionário de 
componente escrita 

 
5% 

 
A
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Participação, 
Cooperação e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito pelo 
outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de iniciativa, 
procura de conhecimento e autonomia na realização 
das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho 
pelo rigor e pela qualidade. 

Observação direta do 
empenho, motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do material 
necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de assiduidade 
e pontualidade; 10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  

Demonstra capacidade de se autoavaliar. 
Registo de 
Autoavaliação. 

5% 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

    

DISCIPLINA DE INGLÊS/Comunicar em Inglês 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

LISTENING 
(Ouvir) 

- Compreende discurso fluido e é capaz de seguir 
linhas de argumentação dentro dos tópicos 
abordados nos domínios de referência.  
- Compreende noticiários e programas de atualidade 
sobre assuntos correntes, em suportes variados. 

 
A, B, C, F 

Promover estratégias que envolvam: 
 - audição e visionamento de discursos para: 

identificação de informação explícita e dedução 
de informação implícita a partir de pistas 
textuais; seleção e registo de informação 
relevante para um determinado objetivo;  

 
Fichas de Trabalho 
 

 
 
 

10% 

70% 

READING 
(Ler) 
 

- Compreende diversos tipos de texto, dentro dos 
tópicos abordados nos domínios de referência.  
- Compreende texto extenso. 
 

 
A, B, C, F, I 

Promover estratégias que envolvam: 
 - realização de diferentes tipos de leitura (voz 

alta,  silenciosa)  
 - compreensão e interpretação de textos através 

de atividades que impliquem: localizar 
informação explícita; deduzir informação a partir 
do texto; expandir e aprofundar conhecimentos 
no processo de leitura-compreensão de texto. 

Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Resumo 
Brainstorming 
 

 
 

15% 

SPEAKING 
(Falar) 

- Interage com eficácia em língua inglesa, 
participando ativamente em discussões dentro dos 
tópicos abordados nos domínios de referência. 
- Demonstra capacidade de relacionação de 
informação, sintetizando-a de modo lógico e 
coerente. 

 
A, B, C, D, E, F 

Promover estratégias que envolvam: 
 - avaliação de discursos tendo em conta a 

adequação à situação de comunicação; 
 - produção de discursos preparados para 

apresentação; 
 

 
Debate 
 
Brainstorming 
 

 
 
 

15% 

WRITING 
(Escrever) 
 

- Elabora textos claros e variados, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 
dentro dos tópicos abordados nos domínios de 
referência. 
- Demonstra capacidade de relacionação de 
informação, sintetizando-a de modo lógico e 
coerente. 

 
A, B, C, D, F, I 

Promover estratégias que envolvam: 
- aquisição de conhecimentos relacionados com 
as propriedades de um texto e com os diferentes 
modos de organizar um texto, tendo em conta a 
finalidade, o destinatário e a situação de 
produção. 

 
Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Produção de textos 
 

 
 
 
 

15% 

GRAMMAR 
(Gramática) 

- Reflete sobre as regras de funcionamento da língua. 
- Utiliza conscientemente os conhecimentos 
adquiridos sobre o sistema linguístico para uma 
melhor compreensão dos textos e para a revisão e 
aperfeiçoamento das suas produções. 

 
A, B, C, D, E, F, I 

Promover estratégias que envolvam: 
 - análise de construções frásicas e textuais em 
que seja possível: questionar, exercitar, 
modificar, fazer variar e registar alterações; 
  - sistematizar regras. 

 
Testes de Avaliação 
Fichas de Trabalho 
Resumo 
Brainstorming 

 
 
 

15% 
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Participação, 
Cooperação e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito pelo 
outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de iniciativa, 
procura de conhecimento e autonomia na realização 
das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

    

DISCIPLINA DE ÁREA DE INTEGRAÇÃO  
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

AQUISIÇÃO, 
COMPREENSÃO E 
APLICAÇÃO DE 
CONCEITOS. 

Conhecimento e compreensão de conceitos. 
Analisa realidades políticas, económicas, sociais, 
culturais e ambientais diversas;  
Analisa os problemas do mundo atual a partir de 
diferentes perspetivas; 
Reconhece as mudanças no mundo do trabalho e 
as exigências da empregabilidade; 
Promove o respeito pela diferença, reconhecendo 
e valorizando a diversidade: étnica, ideológica, 
cultural, sexual. 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto/ 
Informado / Crítico/ 
Analítico (A, B, C, D, G, 
I, J)                                                         
Comunicador / 
Criativo / Investigador 
(A, B, C, D, E, F, J, H, I)  

Conhece factos e conceitos elementares; 
Adquire, compreende e interpreta conceitos. 

• Observação 
direta de: 
- participação 
oral; 
-  participação 
escrita; 
- exercícios 
realizados / 
apresentados. 

• Trabalhos; 

• Fichas de 
avaliação; 

• Questões de 
aula; 

40% 

70% 
PESQUISA, SELEÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

Pesquisa e produção de informação: 
. Recolhe informação relativa ao tema; 
· Seleciona a informação pertinente;  
· Organiza corretamente a informação. 
Resolução de questões. 

Lê e interpreta enunciados; 
Mobiliza, seleciona e aplica conceitos, relações e 
procedimentos previamente estudados; 
Elabora estratégias para a resolução de 
questões; 
Resolve questões. 

25% 

COMUNICAÇÃO ORAL E 
ESCRITA 

Comunicação utilizando linguagem coerente. 

Argumenta com base no conhecimento 
adquirido e de forma lógica;  
Comunica, utilizando com clareza a língua 
oralmente e por escrito; 
Transmite de forma clara os seus raciocínios. 

5% 

A
ti

tu
d

e
s 

e
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al
o
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Participação, Cooperação 
e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e Reflexivo Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

    

DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Eletricidade e Eletrónica 

• Desenvolver competências que requerem 
mais tempo (realização de trabalhos que 
envolvem pesquisa, análise, debate e 
reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

• Testes de 
Avaliação 
 

• Fichas de 
Trabalho 
 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a pesquisar 
e interpreta os resultados no contexto dos 
problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações 
variadas da informação científica obtida  dos 
resultados das aprendizagens: relatórios, 
esquemas modelos e simulações 
computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 
 

• Trabalhos 
práticos 

30% 
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Participação, Cooperação 
e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 
 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e Reflexivo Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

    

DISCIPLINA DE EDUCAÇÂO FÌSICA 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 
 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Parcial  Total 

Domínio das atividades 
físicas 
(DAF) 

Gestos técnicos (em exercício critério); 
Ações técnicas e táticas (em situação de jogo formal 
ou reduzido). 

 
B. C, D, E, F, G, I, J 
 

- Analisar, interpretar e realizar as atividades 
físicas selecionadas, aplicando com correção os 
conhecimentos inerentes aos gestos técnicos (em 
exercício critério) e às ações técnico táticas (em 
situação de jogo formal ou reduzido) e 
organização. 
- Aceitar as decisões da arbitragem, 
identificando os respetivos sinais. 
- Tratar com igual cordialidade e respeito os 
companheiros e os adversários. 
- Colaborar na preparação, arrumação e 
preservação do material. 

- Grelhas de 
avaliação 
referenciadas com 
critérios de 
execução; 
 
- Testes escritos 
e/ou orais e/ou 
trabalhos de 
pesquisa e/ou 
questões de aula; 
 
- Grelhas de 
avaliação 
referenciadas à 
ZSAF; 
 
- Grelhas de 
avaliação 
referenciadas a 
atitudes e valores. 

50% 

70% 

Domínio dos 
conhecimentos 
(DC) 

Aquisição e compreensão de conhecimentos 
técnicos e táticos; 
Conhecimento dos regulamentos das modalidades; 
Aplicação da linguagem específica de cada 
modalidade. 

B. C, D, E, F, G, I, J 10% 

Domínio da aptidão física 
(DAPT) 

Zona saudável da aptidão física (ZSAF). B. C, D, E, F, G, I, J 10% 

 

A
ti

tu
d

e
s 

e
 V

al
o

re
s 

Participação, Cooperação 
e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e Reflexivo Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

COMPONENTE CIENTÍFICA 

    

DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

COGNITIVO 

Conhecimento e compreensão de conceitos e 
procedimentos matemáticos. 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto/ 
Informado / Crítico/ 
Analítico (A, B, C, D, G, 
I, J)                                                         
Comunicador / 
Criativo / Investigador 
(A, B, C, D, E, F, J, H, I)   

 

Conhece factos e conceitos elementares e 
enunciados de teoremas de memória; 
Adquire, memoriza, compreende e interpreta 
conceitos, enunciados e fenómenos científicos e 
tecnológicos. 

• Observação 
direta de: 
- participação 
oral; 
-  participação 
escrita; 
- exercícios 
realizados / 
apresentados. 

• Trabalhos; 

• Fichas de 
avaliação; 

• Questões de 
aula; 

40% 

70% 

Resolução de problemas. 

Lê e interpreta enunciados; 
Mobiliza, seleciona e aplica conceitos, regras, 
relações e procedimentos previamente 
estudados; 
Elabora estratégias para a resolução de 
problemas; 
Resolve problemas. 

10% 

Justificação e demonstração de resultados e 
conjeturas através do raciocínio matemático. 

Estabelece conexões entre os diversos temas 
matemáticos, de forma lógica e coerente; 
Questiona informação / problemas / situações, 
avalia resultados e reformula. 

10% 

Comunicação utilizando linguagem matemática. 

Argumenta com base no conhecimento 
adquirido e de forma lógica;  
Comunica, utilizando com clareza a língua 
portuguesa oralmente e por escrito; 
Transmite de forma clara os seus raciocínios, 
utilizando com rigor, linguagem científica. 

5% 

Utilização e domínio progressivo e de diversificado 
de instrumentos auxiliares e tecnologia. 

Domina procedimentos de cálculo, rotinas, 
automatismos, ferramentas padronizadas, 
instrumentos auxiliares e tecnologia. 

5% 
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Participação, Cooperação 
e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e Reflexivo Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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COMPONENTE CIENTÍFICA 

    

DISCIPLINA ECONOMIA 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 
capacidades teóricas 

• Adquire instrumentos para compreender a 
complexidade das sociedades contemporâneas; 

• Compreende e utiliza terminologia económica; 

• Recolhe informação utilizando diferentes meios 
de investigação e recorrendo a fontes 
documentais físicas e digitais; 

• Analisa e seleciona informação e interpreta 
dados estatísticos; 

• Apresenta comunicações orais e escritas 
recorrendo a suportes diversificados de 
apresentação da informação; 

• Utiliza instrumentos económicos para 
compreender, refletir, analisar e avaliar as 
caraterísticas fundamentais da economia do 
mundo atual e alguns dos seus problemas; 

• Compreende as sociedades contemporâneas, em 
especial a portuguesa, bem como os seus 
problemas, numa perspetiva de cidadania e de 
contributo para o desenvolvimento sustentável; 

• Desenvolve o espírito crítico e de abertura a 
diferentes perspetivas de análise da realidade 
económica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B,C,D,I 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhece conceitos ementares; 

• Adquire, memoriza, compreende e interpreta 
conceitos, científicos e técnicos 

• Lê e interpreta textos; 

• Mobiliza, seleciona e aplica conceitos, relações 
e procedimentos previamente estudados; 

• Elabora estratégias para a resolução das 
questões; 

• Estabelece relações entre as temáticas dadas 
de forma coerente e lógica; 

• Questiona informação/problemas/ situações, 
avalia os resultados e reformula. 

• Argumenta com base no conhecimento 
adquirido e de forma lógica;  

• Comunica, utilizando com clareza a língua 
portuguesa oralmente e por escrito; 

• Transmite de forma clara os seus raciocínios, 
utilizando com rigor, linguagem técnica; 

• Domina procedimentos rotinas, instrumentos 
auxiliares e tecnologia. 

Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulações práticas. 
Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulações práticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

70% 

Conhecimentos/ 
capacidades técnicas 

• Interpreta e aplica procedimentos de execução 
prática; 

• Interpreta e sistematiza dados, resultados e 
conclusões; 

 
 
 
 

A,B,C,D,E,F,I 

 Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulações práticas 

 
 
 
 
 

30% 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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Participação, Cooperação 
e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e Reflexivo Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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COMPONENTE CIENTÍFICA 

    

DISCIPLINA DE FÍSICA E QUÍMICA 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

COGNITIVO 

Conhecimento e compreensão de conceitos e 
procedimentos Físico/Químicos. 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto/ 
Informado / Crítico/ 
Analítico (A, B, C, D, G, 
I, J)                                                         
Comunicador / 
Criativo / Investigador 
(A, B, C, D, E, F, J, H, I)   

 

Conhece factos e conceitos elementares; 
Adquire, memoriza, compreende e interpreta 
conceitos, enunciados e fenómenos científicos e 
tecnológicos. • Observação 

direta de: 
- participação 
oral; 
-  participação 
escrita; 
- exercícios 
realizados / 
apresentados. 

• Trabalhos; 

• Fichas de 
avaliação; 

• Questões de 
aula; 

40% 

70% 

Resolução de problemas. 

Lê e interpreta enunciados; 
Mobiliza, seleciona e aplica conceitos, relações e 
procedimentos previamente estudados; 
Elabora estratégias para a resolução de problemas; 
Resolve problemas. 

10% 

Justificação e demonstração de resultados, através 
do raciocínio lógico-matemático. 

Estabelece conexões entre os diversos temas 
Físico/Químicos, de forma lógica, coerente 
relacionando com o dia a dia; 
Questiona informação / problemas / situações, 
avalia resultados e reformula. 

15% 

Comunicação utilizando linguagem Físico/Química. 

Argumenta com base no conhecimento adquirido 
e de forma lógica;  
Comunica, utilizando com clareza a língua 
oralmente e por escrito; 
Transmite de forma clara os seus raciocínios, 
utilizando com rigor, linguagem científica. 

5% 
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Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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COMPONENTE CIENTÍFICA 

    

DISCIPLINA DE FÍSICA  
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

COGNITIVO 

Conhecimento e compreensão de conceitos e 
procedimentos Físicos. 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto/ 
Informado / Crítico/ 
Analítico (A, B, C, D, G, 
I, J)                                                         
Comunicador / 
Criativo / Investigador 
(A, B, C, D, E, F, J, H, I) 
 

Conhece factos e conceitos elementares; 
Adquire, memoriza, compreende e interpreta 
conceitos, enunciados e fenómenos científicos e 
tecnológicos. 

• Observação 
direta de: 
- participação 
oral; 
-  participação 
escrita; 
- exercícios 
realizados / 
apresentados. 

• Trabalhos; 

• Fichas de 
avaliação; 

• Questões de 
aula; 

40% 

70% 

Resolução de problemas. 

Lê e interpreta enunciados; 
Mobiliza, seleciona e aplica conceitos, relações e 
procedimentos previamente estudados; 
Elabora estratégias para a resolução de problemas; 
Resolve problemas. 

10% 

Justificação e demonstração de resultados, através 
do raciocínio lógico-matemático. 

Estabelece conexões entre os diversos temas 
Físico/Químicos, de forma lógica, coerente 
relacionando com o dia a dia; 
Questiona informação / problemas / situações, 
avalia resultados e reformula. 

15% 

Comunicação utilizando linguagem Física. 

Argumenta com base no conhecimento adquirido 
e de forma lógica;  
Comunica, utilizando com clareza a língua 
oralmente e por escrito; 
Transmite de forma clara os seus raciocínios, 
utilizando com rigor, linguagem científica. 

5% 

A
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Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

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

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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COMPONENTE CIENTÍFICA 

    

DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Tratamento da 
Informação/ Utilização 
de Fontes 

• Reconhece as características das diferentes 
épocas históricas. 

• Analisa criticamente diferentes produções 
artísticas, tendo em conta os aspetos técnicos, 
formais e estéticos, e integrando-as nos seus 
contextos históricos (económicos, sociais, 
culturais, religiosos, militares e geográficos). 

A, B, D, F, H, I. 
 

Executar quadros comparativos que evidenciem os 

pontos de contacto e de rutura entre uma obra da 

Antiguidade e uma do presente; 

organizar de forma sistematizada a leitura e o 

estudo autónomo. 

 

Testes de 
Avaliação 
Fichas de 
Trabalho 
Trabalhos Práticos  
Trabalhos 
individuais/ 
pares/grupo  

20% 

70% 

Compreensão 
histórica; 
Temporalidade; 
Espacialidade 
Contextualização 

• Situa cronologicamente as principais etapas da 
evolução humana. 

• Situa e caracteriza aspetos relevantes da história 
de Portugal, europeia e mundial;  

• Relaciona a história de Portugal com a história 
europeia e mundial,  

• Mobiliza conhecimentos de realidades históricas 
estudadas para fundamentar opiniões, relativas a 
problemas nacionais e do mundo 
contemporâneo, e para intervir de modo 
responsável no seu meio envolvente;  

• Problematiza as relações entre o passado e o 
presente e a interpretação crítica e 
fundamentada do mundo atual;  

• Manifesta abertura à dimensão intercultural das 
sociedades contemporâneas;  

• Promove o respeito pela diferença, 
reconhecendo e valorizando a diversidade: 
étnica, ideológica, cultural, sexual;  

• Valoriza a dignidade humana e os direitos 
humanos, promovendo a diversidade, as 
interações entre diferentes culturas, a justiça, a 
igualdade e equidade no cumprimento das leis.  

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

Criar um portefólio/caderno virtual/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. 

 

Testes de 
Avaliação 
Fichas de 
Trabalho 
Trabalhos Práticos  
Fichas de Análise/  
Interpretação de 
objetos artísticos  

 
 

30% 
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Comunicação em 
História da Cultura e 
das Artes 

• Elabora e comunica, com correção linguística e de 
forma criativa, sínteses de assuntos estudados, 
recorrendo a diversas formas de comunicação 
(textos, imagens, vídeos, entre outras).  

• Desenvolve a capacidade de reflexão, a 
sensibilidade estética e artística e o juízo crítico, 
estimulando a fruição de bens culturais e 
artísticos.  

• Utiliza, em cada área artística, vocabulário 
específico  

A,B,C,D,E,F,G,H,I 
 

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; 

Elaborar exercícios criativos (textos, imagens, 

desenhos, posters, maquetes, 

portefólios/cadernos virtuais/diários de 

aprendizagem, debates, exposições, vídeos, 

apresentações digitais, blogues e/ou outros 

produtos multimédia, dramatizações, composições 

coreográficas) para aprofundar e patentear 

conhecimento adquirido. 

 
 

Testes de 
Avaliação 
Fichas de 
Trabalho 
Trabalhos Práticos  
Participação oral 
relevante/debates 

 
 
 
 
 

 
20% 
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Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

COMPONENTE TECNICA 

    

DISCIPLINA DE VENDER 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 
 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 
capacidades teóricas 

• Reconhece e aplica dados e conceitos que lhe 
permitam uma boa comunicação e relação 
personalizada com o cliente;  

• Reconhece, relaciona e aplica modelos e teorias, 
de comunicação e de instrumento de apoio à 
venda;  

• Interpreta diferentes informações e dados, 
nomeadamente, analisar informação sobre os 
clientes, procurando caracterizar o seu perfil e 
detetar as suas necessidades e motivações para a 
compra; 

• Aplica conhecimentos adquiridos em novas 
situações, quer na base de fidelizar clientes atuais 
dando-lhes a devida assistência, quer na base da 
prospeção de novos clientes;  

• Fundamenta opiniões críticas e relaciona-las com 
os conhecimentos adquiridos;  

• Interrelaciona conceitos em situações 
diversificadas; 

• Efetua a recolha e tratamento de informações 
comerciais relativas aos grupos alvo e às 
necessidades dos clientes; 

• Elabora propostas de organização do espaço 
comercial tendo em vista a otimização da venda; 

• Prepara/planifica a venda, de acordo com os 
objetivos e política comercial da empresa; 

• Efetua a recolha e tratamento de informações 
comerciais relativas a produtos/serviços e 
empresas concorrentes; 

• Confronta ideias e perspetivas distintas na 
abordagem de problemas e na sua resolução; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A,B,C,D,F 

  
 
 
Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulações práticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 

70% 
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• Seleciona informação pertinente e ajustada ao 
problema a resolver e/ou à tarefa/projeto a 
desenvolver. 

Conhecimentos/ 
capacidades técnicas 

• Executa, utiliza e aplica diferentes técnicas de 
venda; 

• Investiga, colabora, comunica, cria e inova no 
perfil de vendedor; 

• Aplica técnicas de promoção e animação do 
ponto de venda, recorrendo aos meios e 
materiais adequados em função dos produtos e 
objetivos estabelecidos; 

• Soluciona problemas intrínsecos ao profissional 
de vendas; 

• Planifica/organiza/executa atividades 
diversificadas em contexto prático;  

•  Interpreta e aplica procedimentos de execução 
prática; 

• Interpreta e sistematiza dados, resultados e 
conclusões; 

• Concebe e elabora estratégias de vendas e 
comunicação; 

• Sabe aplicar corretamente as regras de higiene, 
segurança e saúde no trabalho. 

 
 
 
 
 
 

A,B,C,D,E,F,I 

  
Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulações práticas 

 
 
 
 
 

30% 
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Participação, Cooperação 
e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e Reflexivo Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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COMPONENTE TECNICA 

    

DISCIPLINA DE ORGANIZAR E GERIR A ATIVIDADE 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 
capacidades teóricas 

• Reconhece e aplica dados e conceitos; 

• Reconhece, relaciona e aplica modelos e 
teorias; 

• Interpreta diferentes informações e dados; 

• Aplica conhecimentos adquiridos em novas 
situações;  

• Fundamenta opiniões críticas e relaciona-las 
com os conhecimentos adquiridos;  

• Interrelaciona conceitos em situações 
diversificadas; 

• Efetua a recolha e tratamento de informações 
comerciais relativas aos grupos alvo e às 
necessidades dos clientes; 

• Elabora propostas de organização do espaço 
comercial/armazém;  

• Prepara/planifica o, de acordo com os objetivos 
e política comercial da empresa; 

• Efetua a recolha e tratamento de informações 
comerciais relativas a produtos/serviços e 
empresas concorrentes; 

• Confronta ideias e perspetivas distintas na 
abordagem de problemas e na sua resolução; 

• Seleciona informação pertinente e ajustada ao 
problema a resolver e/ou à tarefa/projeto a 
desenvolver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A, B,C,D,F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhece conceitos ementares; 

• Adquire, memoriza, compreende e interpreta 
conceitos, científicos e tecnológicos; 

• Lê e interpreta textos; 

• Mobiliza, seleciona e aplica conceitos, 
relações e procedimentos previamente 
estudados; 

• Elabora estratégias para a resolução das 
questões; 

• Estabelece relações entre as temáticas dadas 
de forma coerente e lógica; 

• Questiona informação/problemas/ situações, 
avalia os resultados e reformula. 

• Argumenta com base no conhecimento 
adquirido e de forma lógica;  

• Comunica, utilizando com clareza a língua 
portuguesa oralmente e por escrito; 

• Transmite de forma clara os seus raciocínios, 
utilizando com rigor, linguagem técnica; 

• Domina procedimentos rotinas, instrumentos 
auxiliares e tecnologia. 

Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulações práticas. 
Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulações práticas 
Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulações práticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 

70% 

Conhecimentos/ 
capacidades técnicas 

• Executa, utiliza e aplica diferentes técnicas de 
venda; 

• Investiga, colabora, comunica, cria e inova no 
perfil de vendedor; 

• Aplica técnicas de promoção e animação do 
ponto de venda, recorrendo aos meios e 
materiais adequados em função dos produtos e 
objetivos estabelecidos; 

 
 
 
 
 
 

A,B,C,D,E,F,I 
 
 

 Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de trabalhos 
de grupo/pares  
Registo de debates / 
problematizações e 
simulaçõepráticas 

 
 
 
 
 

30% 
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• Soluciona problemas intrínsecos ao profissional 
de vendas; 

• Planifica/organiza/executa atividades 
diversificadas em contexto prático;  

•  Interpreta e aplica procedimentos de execução 
prática; 

• Interpreta e sistematiza dados, resultados e 
conclusões; 

• Concebe e elabora estratégias de vendas e 
comunicação; 

• Sabe aplicar corretamente as regras de higiene, 
segurança e saúde no trabalho. 

 
 
 
 
 

 
A

ti
tu

d
e

s 
e

 V
al

o
re

s 

Participação, 
Cooperação e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do comportamento 
e atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 

Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 
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COMPONENTE TECNICA 

    

DISCIPLINA DE COMUNICAR EM VENDAS 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 
capacidades teóricas 

• Reconhece e aplica dados e conceitos que lhe 
permitam uma boa comunicação e relação 
personalizada com o cliente;  

• Reconhece, relaciona e aplica modelos e teorias, 
de comunicação e de instrumento de apoio à 
venda;  

• Interpreta diferentes informações e dados, 
nomeadamente, analisar informação sobre os 
clientes, procurando caracterizar o seu perfil e 
detetar as suas necessidades e motivações para 
a compra; 

• Aplica conhecimentos adquiridos em novas 
situações, quer na base de fidelizar clientes 
atuais dando-lhes a devida assistência, quer na 
base da prospeção de novos clientes;  

• Fundamenta opiniões críticas e relaciona-las 
com os conhecimentos adquiridos;  

• Interrelaciona conceitos em situações 
diversificadas; 

• Efetua a recolha e tratamento de informações 
comerciais relativas aos grupos alvo e às 
necessidades dos clientes; 

• Elabora propostas de organização do espaço 
comercial tendo em vista a otimização da venda; 

• Prepara/planifica a venda, de acordo com os 
objetivos e política comercial da empresa; 

• Efetua a recolha e tratamento de informações 
comerciais relativas a produtos/serviços e 
empresas concorrentes; 

• Confronta ideias e perspetivas distintas na 
abordagem de problemas e na sua resolução; 

• Seleciona informação pertinente e ajustada ao 
problema a resolver e/ou à tarefa/projeto a 
desenvolver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A,B,C,D,F 

 Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de 
Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de 
trabalhos de 
grupo/pares  
Registo de 
debates / 
problematizações 
e simulações 
práticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% 

 

70% 
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Conhecimentos/ 
capacidades técnicas 

• Executa, utiliza e aplica diferentes técnicas de 
venda; 

• Investiga, colabora, comunica, cria e inova no 
perfil de vendedor; 

• Aplica técnicas de promoção e animação do 
ponto de venda, recorrendo aos meios e 
materiais adequados em função dos produtos e 
objetivos estabelecidos; 

• Soluciona problemas intrínsecos ao profissional 
de vendas; 

• Planifica/organiza/executa atividades 
diversificadas em contexto prático;  

•  Interpreta e aplica procedimentos de execução 
prática; 

• Interpreta e sistematiza dados, resultados e 
conclusões; 

• Concebe e elabora estratégias de vendas e 
comunicação; 

• Sabe aplicar corretamente as regras de higiene, 
segurança e saúde no trabalho. 

 
 
 
 
 
 

A,B,C,D,E,F,I 

  
Observação direta 
em sala de aula; 
Fichas de 
Trabalho  
Fichas sumativas  
Registo de 
trabalhos de 
grupo/pares  
Registo de 
debates / 
problematizações 
e simulações 
práticas 

 
 
 
 
 

30% 
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Participação, 
Cooperação e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE ELETRICIDADE E ELETRÓNICA 

    

 
C

o
n

h
e

ci
m

e
n

to
s/

C
ap

ac
id

ad
es

 

Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos 
de Avaliação  

Domíni
os 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Eletricidade e Eletrónica 

• Desenvolver competências que requerem mais 
tempo (realização de trabalhos que envolvem 
pesquisa, análise, debate e reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a pesquisar 
e interpreta os resultados no contexto dos 
problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações variadas 
da informação científica obtida  dos resultados 
das aprendizagens: relatórios, esquemas 
modelos e simulações computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 
A

ti
tu

d
e

s 
e

 V
al

o
re

s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS APLICADAS 

    

 
C

o
n

h
e

ci
m

e
n

to
s/

C
ap

ac
id

ad
es

 

Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos 
de Avaliação  

Domíni
os 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
Tecnologias Aplicadas 

• Desenvolver competências que requerem mais 
tempo (realização de trabalhos que envolvem 
pesquisa, análise, debate e reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a pesquisar 
e interpreta os resultados no contexto dos 
problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações variadas 
da informação científica obtida  dos resultados 
das aprendizagens: relatórios, esquemas 
modelos e simulações computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 
A

ti
tu

d
e

s 
e

 V
al

o
re

s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE SISTEMAS DIGITAIS 

    

 
C

o
n

h
e

ci
m

e
n

to
s/

C
ap

ac
id

ad
es

 

Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos 
de Avaliação  

Domíni
os 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Sistemas Digitais 

• Desenvolver competências que requerem mais 
tempo (realização de trabalhos que envolvem 
pesquisa, análise, debate e reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a pesquisar 
e interpreta os resultados no contexto dos 
problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações variadas 
da informação científica obtida  dos resultados 
das aprendizagens: relatórios, esquemas 
modelos e simulações computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 
A

ti
tu

d
e

s 
e

 V
al

o
re

s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES 

    

 
C

o
n

h
e

ci
m

e
n

to
s/

C
ap

ac
id

ad
es

 

Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos 
de Avaliação  

Domíni
os 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Automação e Computadores 

• Desenvolver competências que requerem mais 
tempo (realização de trabalhos que envolvem 
pesquisa, análise, debate e reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a pesquisar 
e interpreta os resultados no contexto dos 
problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações variadas 
da informação científica obtida  dos resultados 
das aprendizagens: relatórios, esquemas 
modelos e simulações computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 
A

ti
tu

d
e

s 
e

 V
al

o
re

s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE TÉCNICAS DE MULTIMÉDIA 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Domínios Descritores de Desempenho 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação 

Domínios 

C
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

s/
 C

ap
ac

id
ad

es
 

Conhecimento 

• Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Automação e Computadores 

• Desenvolver competências que requerem mais 
tempo (realização de trabalhos que envolvem 
pesquisa, análise, debate e reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a 
pesquisar e interpreta os resultados no contexto 
dos problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• Transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações variadas 
da informação científica obtida  dos resultados 
das aprendizagens: relatórios, esquemas 
modelos e simulações computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

A
ti

tu
d

e
s 

e
 V

al
o

re
s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 

 

 
IMP.048/05                                                                                           

COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE DESIGN, COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAIS 

 

 Domínios Descritores de Desempenho 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação 

Domínios 

C
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

s/
 C

ap
ac

id
ad

es
 

Conhecimento 

• Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar conhecimentos 
através da assimilação de noções fundamentais 
no domínio da disciplina de Automação e 
Computadores 

• Desenvolver competências que requerem mais 
tempo (realização de trabalhos que envolvem 
pesquisa, análise, debate e reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a 
pesquisar e interpreta os resultados no contexto 
dos problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• Transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações variadas 
da informação científica obtida  dos resultados 
das aprendizagens: relatórios, esquemas 
modelos e simulações computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

A
ti

tu
d

e
s 

e
 V

al
o

re
s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização de 
tarefas; Procura novas soluções para diferentes 
problemas; Pauta o seu trabalho pelo rigor e pela 
qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

    

 
C
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n
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e

ci
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e
n

to
s/

C
ap
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id
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Sistemas de Informação. 

• Desenvolver competências que requerem 
mais tempo (realização de trabalhos que 
envolvem pesquisa, análise, debate e 
reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a 
pesquisar e interpreta os resultados no contexto 
dos problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações 
variadas da informação científica obtida  dos 
resultados das aprendizagens: relatórios, 
esquemas modelos e simulações 
computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 
A

ti
tu

d
e

s 
e

 V
al

o
re

s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável /Autónomo 
Participativo/ 

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

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 
30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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COMPONENTE TÉCNICO-CIENTÍFICA 

   

DISCIPLINA DE PROJETO E PRODUÇÃO MULTIMÉDIA 
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ad
es

 

Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

  

Desenvolvimento de 
conteúdos gráficos e 
audiovisuais 

Dominar ferramentas de software adequadas ao 
desenvolvimento de conteúdos; 
Desenvolver conteúdos gráficos, multimédia e 
audiovisuais adequados à aprendizagem obtida; 
Criar e desenvolver um produto multimédia capaz 
de corresponder aos conhecimentos adquiridos e à 
colocação em prática das ferramentas adquiridas. 

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

 

 
 

 
 
 
 
Exercícios Práticos 

 
 
 
 

50% 

70% 

Criatividade 

Capacidade para a criação de conteúdos utilizando 
ferramentas de criatividade 
Dominar o processo criativo, recorrendo aos suas 
etapas; 
Capacidade de compreender e reconhecer a 
importância de ajustar os seus trabalhos à 
realidade. 

 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

Responsável /Autónomo Participativo/ 
Colaborador 

 
 
 
 
Exercícios Práticos 

 
 
 
 

20% 

 
A

ti
tu

d
e

s 
e

 V
al

o
re

s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável /Autónomo 
Participativo/ 

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

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 
Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 
Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 
Demonstra capacidade de se autoavaliar. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Registo de 
Autoavaliação. 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 

    

 
C

o
n

h
e

ci
m

e
n

to
s/

C
ap
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

 

Instrumentos de 
Avaliação 

Ponderação (%) 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimento 

• Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Linguagens de Programação 

• Desenvolver competências que requerem 
mais tempo (realização de trabalhos que 
envolvem pesquisa, análise, debate e 
reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a 
pesquisar e interpreta os resultados no contexto 
dos problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

D 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações 
variadas da informação científica obtida  dos 
resultados das aprendizagens: relatórios, 
esquemas modelos e simulações 
computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 
A

ti
tu

d
e

s 
e

 V
al

o
re

s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável /Autónomo 
Participativo/ 

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

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE REDES DE COMUNICAÇÃO 

    

 
C
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n

h
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e
n

to
s/

C
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Redes de Comunicação 

• Desenvolver competências que requerem 
mais tempo (realização de trabalhos que 
envolvem pesquisa, análise, debate e 
reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

 

• Testes de 
Avaliação 
 

• Fichas de 
Trabalho 

 
 

• Trabalhos 
Práticos etc 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a 
pesquisar e interpreta os resultados no contexto 
dos problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações 
variadas da informação científica obtida  dos 
resultados das aprendizagens: relatórios, 
esquemas modelos e simulações 
computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 
A

ti
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d
e

s 
e

 V
al

o
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s 

Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável /Autónomo 
Participativo/ 

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

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE APLICAÇÕES INFORMÁRICAS E SISTEMAS DE EXPLORAÇÃO 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-relacionando 
saberes técnicos, científicos e socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Redes de Comunicação 

• Desenvolver competências que requerem 
mais tempo (realização de trabalhos que 
envolvem pesquisa, análise, debate e 
reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

• Testes de 
Avaliação 

 

• Fichas de 
Trabalho 

 

• Trabalhos 
Práticos etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a 
pesquisar e interpreta os resultados no contexto 
dos problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 
 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações 
variadas da informação científica obtida  dos 
resultados das aprendizagens: relatórios, 
esquemas modelos e simulações 
computacionais. 

• Trabalhos de 
pesquisa / 
investigação 

 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 
A

ti
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d
e

s 
e

 V
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o
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Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável /Autónomo 
Participativo/ 

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

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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COMPONENTE TECNICA 

    

DISCIPLINA DE GESTÃO E CONTROLO 
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C
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimentos/ 
capacidades teóricas 

• Reconhecer, relacionar e aplicar modelos e 
teorias como forma de promover a venda; 

• Interpreta diferentes informações e dados sobre 
necessidades especiais no turismo; 

• Aplica conhecimentos adquiridos em novas 
situações neste novo segmento;  

• Fatura os serviços prestados. Controlar custos de 
alimentos e custos de bebidas.  

• Compreende o conceito de "turismo inclusivo", o 
quadro normativo-legal que o suporta e a 
relevância estratégica do seu desenvolvimento 
para o setor do turismo, para os seus empresários 
e trabalhadores e também para as pessoas com 
deficiência 

• Identifica as "necessidades especiais" deste 
segmento da procura turística, os requisitos 
específicos da oferta turística e as atitudes 
requeridas para um relacionamento pessoal 
adequado com estes clientes. 

• Identifica as condições de acessibilidade para 
clientes com necessidades especiais, assim como 
os produtos de apoio disponíveis 

•  Acolhe adequadamente o cliente com 
necessidades especiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A,B,C,E,F,I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de 
Trabalho 
Fichas sumativas 
Registo de 
trabalhos de 
grupo/pares 
Registo de 
debates 
/Vivências 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 

70% 

Conhecimentos/ 
capacidades técnicas 

• Investiga, colabora, comunica, cria e inova no 
perfil do cliente; 

• Interpreta e aplica procedimentos de execução 
prática; 

• Conceber e elaborar estratégias de vendas e 
comunicação; 

• Apoia/assisti pessoalmente clientes com 
necessidades especiais, em matéria de 
mobilidade, orientação e comunicação, nas 
situações comuns/transversais aos diversos 
setores em que estão organizados os serviços 
turísticos. 

A,B,C,E,F,I  

Fichas de 
Trabalho 
Fichas sumativas 
Registo de 
trabalhos de 
grupo/pares 
Elaboração de 
trabalhos práticos 
em sala de aula. 

30% 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

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

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa; 
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Critérios de Avaliação  
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“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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COMPONENTE TECNOLÓGICA 
    

DISCIPLINA DE SERVIÇO DE RESTAURANTE/BAR 
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos 
de Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrument
os de 

Avaliação  

Domíni
os 

Conhecimentos/ 
capacidades 
teóricas 

 
• Reconhece, relaciona e aplica modelos e 

teorias como forma de promover a venda; 
• Interpreta diferentes informações e dados 

sobre o mercado de trabalho; 
• Aplica conhecimentos adquiridos em novas 

situações;  
• Planea e prepara o serviço de restaurante/b

ar, de acordo com as normas de higiene e s
egurança 

• Acolher e atender o cliente no serviço de res
taurante/bar.  

• Fatura os serviços prestados. Controla 
custos de alimentos e custos de bebidas.  

• Colabora na elaboração de cartas de restaur
ante, bar e vinhos.  

• Atender e resolver reclamações de clientes.  
• Efetuar requisições e preencher outra docu

mentação técnica relativa à atividade desen
volvida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A,B,C,E, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de 
Trabalho 
Fichas 
sumativas 
Registo de 
trabalhos de 
grupo/pares 
Registo de 
debates 
/Vivências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 

70% 

Conhecimentos/ 
capacidades 
técnicas 

• Efetuar operações de atendimento e venda 
ao cliente. 

• Investigar, colaborar, comunicar, criar e 
inovar no perfil de vendedor; 

• Executar os serviços de restaurante, vinhos 
e outras bebidas.  

• Executar confeções de sala e arte cisóri 
• Planear e executar os diferentes serviços es

peciais.  
• Planifica/organiza/executa atividades 

diversificadas em contexto prático; Preparar 
e servir bebidas simples e compostas e 
alimentos e bebidas de cafetaria. 

•  Interpretar e aplicar procedimentos de 
execução prática; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A,B,C,D,E,F,H,I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de 
Trabalho 
Fichas 
sumativas 
Registo de 
trabalhos de 
grupo/pares 
Elaboração de 
trabalhos 
práticos em sala 
de aula.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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Participação, 
Cooperação e 
Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável /Autónomo 
Participativo/ 

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

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação direta 
do 
comportamento e 
atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e autonomia 
na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação direta 
do empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Critérios de Avaliação  
_______________________________________________________ 

“Formar para a Qualidade … Formar para a Excelência.” 
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COMPONENTE TÉCNICA 

    

DISCIPLINA DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO - TEÓRICA 
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C
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Domínios Descritores de Desempenho 

 
Áreas de 

Competência 
do Perfil dos Alunos* 

 
 

Aprendizagens Essenciais (se aplicável) 
Instrumentos de 

Avaliação 

Ponderação (%) 

Instrumentos 
de Avaliação  

Domínios 

Conhecimento  

•  Relaciona com clareza os conceitos e aplica os 
conhecimentos adquiridos de forma 
contextualizada;  

• Recorre a materiais, instrumentos, máquinas e 
equipamentos tecnológicos, inter-
relacionando saberes técnicos, científicos e 
socioculturais;  

• argumenta e defende a suas inferências com 
pertinência e coerência. 

I, C 
 

• Consolidar, aprofundar e ampliar 
conhecimentos através da assimilação de 
noções fundamentais no domínio da disciplina 
de Formação em Contexto de Trabalho - 
Teórica 

• Desenvolver competências que requerem 
mais tempo (realização de trabalhos que 
envolvem pesquisa, análise, debate e 
reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na 
sala de aula 

• Testes de 
Avaliação 
 

• Fichas de 
Trabalho 
 

• Trabalhos 
Práticos 
etc… 

40% 

70% 

Capacidades 

• Define e analisa questões/problemas a 
pesquisar e interpreta os resultados no 
contexto dos problemas. 

• Apresenta novas ideias e soluções, de forma, 
criativa e inovadora. 

• transforma a informação recolhida em 
conhecimentos; 

• D; 

• Adquirir competências de identificar, 
compreender e produzir interpretações 
variadas da informação científica obtida  dos 
resultados das aprendizagens: relatórios, 
esquemas modelos e simulações 
computacionais. 

• Trabalhos 
de pesquisa 
/ 
investigação 

• Trabalhos 
práticos 

30% 

 

A
ti

tu
d

e
s 

e
 V

al
o

re
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Participação, 
Cooperação e Cidadania 

Participação e intervenção adequada; respeito 
pelo outro e pela diversidade humana e cultural; 
cooperação nas tarefas; 

Responsável 
/Autónomo 

Participativo/ 
Colaborador (B, C, D, 

E, F) 

Evidencia respeito pela diversidade humana e 
cultural; Revela espírito de iniciativa;  
É interventivo e empreendedor. 

Observação 
direta do 
comportamento 
e atitudes; 

5 % 

 
 
 
 
 

30% 

Excelência, Exigência, 
Curiosidade e 
Autonomia 

Rigor, empenho, perseverança, espírito de 
iniciativa, procura de conhecimento e 
autonomia na realização das tarefas. 

Demonstra empenho em ultrapassar as 
dificuldades; Manifesta iniciativa na realização 
de tarefas; Procura novas soluções para 
diferentes problemas; Pauta o seu trabalho pelo 
rigor e pela qualidade. 

Observação 
direta do 
empenho, 
motivação, 
perseverança e 
responsabilidade; 

10% 

Responsabilidade e 
Integridade 

Assiduidade; pontualidade; apresentação do 
material necessário; cumprimento das tarefas. 

Respeita-se a si mesmo e aos outros;  
Manifesta um comportamento correto/ético e 
responsável. 

Registo de 
assiduidade e 
pontualidade; 

10% 

Espírito Crítico e 
Reflexivo 

Capacidade reflexiva e avaliativa;  
Demonstra capacidade de se autoavaliar. Registo de 

Autoavaliação. 
5% 

 


