AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS – COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA / 11º Ano

Domínios

CURSO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – MARKETING, RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE
Áreas de
Competência

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

A – Linguagem e textos

Organizador
domínio

Perfil de Aprendizagem / Desempenho
Descritores de Desempenho

Paginação e
composição de
texto

B – Informação
Arquitetura do
e Comunicação
livro; Arranjos
gráficos de letra C – Raciocínio
e Resolução
de Problemas
Marcas; Logótipos D – Pensamento Crítico Desenhos Técnicos e Pensamento Criativo
Maquetização de
sistemas de
E–
sinalização
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

Técnicas de
fotografia e
vídeo

Produção
audiovisual

Comportamento
do consumidor
Criatividade e
Inspiração

-

Instrumentos de
Avaliação

Ponderação

Descritores do PA

Testes Escritos

Conhecedor

Trabalho Individual
/ Grupo

Sabedor

Identifica aspetos técnicos referentes à paginação e composição de texto;
Trabalho
de
Identifica os termos técnicos da arquitetura do livro;
Projeto/
Desenha letra segundo as normas de construção;
Investigação
Cria arranjos gráficos de letra;
Sabe definir e criar os elementos de uma imagem corporativa;
Prática simulada
Sabe executar desenho vetorial;
Estudo de casos
Sabe aplicar as técnicas de fotografia utilizando adequadamente os equipamentos;
85%
Sabe aplicar as técnicas de vídeo utilizando adequadamente os equipamentos;
Oralidade
(conhecimentos e
Sabe reconhecer a importância da produção no universo audiovisual, bem como as
……………
capacidades)
diferentes funções de cada membro da equipa;
Relatórios
Sabe caracterizar as três fases da concretização de um produto audiovisual;
Sabe elaborar um dossier de produção para um produto audiovisual;
Fichas de trabalho
Sabe identificar e analisar os principais comportamentos e atitudes dos consumidores no
Portfólios
processo de decisão de compra;
Sabe identificar as diferentes técnicas criativas;
Resolução de
Sabe desenvolver os métodos e técnicas de criação publicitária;
problemas
Sabe reconhecer as diferentes fases de uma estratégia publicitária;
Interpretação de
Sabe desenvolver planos de comunicação;
imagens, vídeos,
Identifica o tipo de abordagem a utilizar – atributo ou benefício;
gráficos
e
Identifica o tipo de abordagem a utilizar – atributo ou benefício;
documentos
Define uma linha criativa, determina o público-alvo e analisa a concorrência;
Grelhas de registo
Cria uma estratégia de comunicação e seleciona os suportes e os meios;
de atividades
Cria um slogan e um título para a campanha;
práticas
Elabora um storyboard e um descritivo detalhado do anúncio/anúncios da campanha;
Documentos de
Cria um texto escrito e criar uma imagem para ilustrar o título escolhido.
auto e
heteroavaliação

Informado
Comunicador
Sistematizador
Organizador
Criativo
Expressivo
Critico
Analítico
Leitor
Investigador
Indagador
Inovador
Cuidador de si
e do outro
Respeitador da
diferença
Respeitador
do outro
Participativo
Colaborador
Responsável
Autónomo
Cooperante
Auto avaliador

Aprovado em Conselho Pedagógico de 6 de outubro de 2021

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS – COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA / 11º Ano

Domínios

CURSO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – MARKETING, RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE (continuação)

Áreas de Competência

Organizador
domínio

Perfil de Aprendizagem / Desempenho
Descritores de Desempenho

- Identifica as ferramentas do marketing operacional;
- Explica a importância do merchandising como instrumento de apoio à venda e na política de
comunicação;
- Reconhece, no contexto atual, potencialidades do marketing direto e caracteriza-lo como
variável do mix de comunicação;
Identificar e analisar os pressupostos para a elaboração de um plano de marketing;
Plano de
Elabora planos operacionais
de
marketing,
respeitando
as
Marketing
etapas de desenvolvimento;
Marketing Digital - Identificar as ferramentas do e-marketing e do e-commerce;
- Aplica as ferramentas de gestão da informação e da comunicação, criando uma relação de
interatividade, centrada nas necessidades dos consumidores;
Comunicação - Identifica a estratégia de comunicação adequada à estratégia da empresa e as áreas de
institucional
intervenção;
- Explica a interligação da comunicação com as outras funções da empresa;
- Identifica os processos de gestão da comunicação na empresa;
- Reconhece e aplica os diversos instrumentos de comunicação, suas funções e objetivos;
- Elabora materiais de divulgação institucional;
Organização de - Reconhece o papel do apoio administrativo nos diferentes tipos de eventos nacionais e
internacionais;
Eventos
- Identifica e aplica as regras protocolares;
Relação com o - Reconhece o papel da componente humana na relação com os públicos de uma instituição
- Aplica técnicas de atendimento na gestão da relação com os públicos.
público

Instrumentos de
Avaliação

Ponderação

Conhecedor

Marketing
Operacional

A – Linguagem e textos
B – Informação
e Comunicação

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

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

Atitudes e
valores

Descritores do PA

Sabedor
Informado
Comunicador
Sistematizador
Organizador
Criativo
Expressivo
Critico
Analítico
Leitor
Investigador
Indagador
Inovador
Cuidador de si

……………

- O aluno revela uma elevada responsabilidade e integridade para consigo e para com os outros, Grelhas de registo de
atitudes
no cumprimento das suas obrigações escolares e de cidadania.
- Realiza os trabalhos escolares com excelência e exigência, curiosidade, reflexão e inovação.
Registo de
- O aluno revela uma elevada preocupação com as questões da cidadania e da participação
Ocorrências
cívica.

e do outro
15%
(atitudes)

Respeitador da
diferença
Respeitador
do outro
Participativo
Colaborador
Responsável
Autónomo
Cooperante
Auto avaliador

Aprovado em Conselho Pedagógico de 6 de outubro de 2021

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS
COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA / 11º Ano
CURSO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – MARKETING, RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

Conhecimentos e capacidades evidenciados através de:

Peso atribuído (%)









Testes Escritos
Trabalho Individual / Grupo
Trabalho de Projeto/
Investigação
Prática simulada
Trabalho com metodologia de Estudo de casos
Oralidade

55






Relatórios
Fichas de trabalho
Portfólios
Trabalho com metodologia de Resolução de
problemas
Trabalho com metodologia de Interpretação de
imagens, vídeos, gráficos e documentos
Grelhas de registo de atividades práticas

30




Instrumentos de apoio à avaliação



Documentos de auto e heteroavaliação

Aprovado em Conselho Pedagógico de 6 de outubro de 2021

