AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS – COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA / 10º Ano

Domínios
Domínios

CURSO TÉCNICO DE GESTÃO
Áreas de Competência

A – Linguagem e
textos

Organizador
domínio

Organizações

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

Gestão de RH

Produção
Aprovisionamento

Gestão Comercial
Contabilidade

-

G – Bem-estar, Saúde
e Ambiente
H – Sensibilidade Estética
e Artística
I – Saber Científico,
Técnico e Tecnológico

Perfil de Aprendizagem / Desempenho
Descritores de Desempenho

Direito

J – Consciência e
Domínio do Corpo
Matemática
Financeira
Atitudes e valores

-

Usa conceitos, noções e técnicas básicas de gestão na compreensão da atividade da empresa;
Transforma a informação recolhida em conhecimento essencial na tomada de decisões;
Utiliza meios e aplicações informáticas na prática diária;
Infere o conceito de empresa e a sua relação com outras atividades;
Compreende o modo de atuação das pessoas e os processos de as influenciar em contexto
organizacional;
Organiza processos de recrutamento, seleção e admissão de Recursos Humanos (RH);
Planifica ações de formação interna;
Manipula corretamente aplicações informáticas de Gestão de Recursos Humanos;
Processa remunerações;
Efetua tarefas administrativas relativas ao cumprimento de obrigações laborais;
Aplica técnicas de gestão e planeamento da produção;
Identifica e caracteriza as diferentes tarefas administrativas inerentes a qualquer armazém;
Manipula documentos de suporte à gestão de stocks;
Aplica técnicas de gestão de stocks;
Realiza atividades e utiliza técnicas que permitem caracterizar o mercado e os que nele atuam;
Analisa criticamente os dados presentes nos documentos contabilísticos;
Relaciona a informação contabilística com atos de gestão;
Explicita o significado das expressões débito e crédito;
Elabora e interpreta as principais demonstrações financeiras;
Identifica a equação geral do Balanço;
Identifica e movimenta as contas;
Executa registos contabilísticos;
Regista contabilisticamente os documentos relativos ao contrato de compra e venda,
respeitando os sistemas de inventariação;
Utiliza corretamente a terminologia jurídica;
Interpreta textos legislativos;
Interpreta legislação relativa às relações laborais;
Consulta tabelas financeiras;
Calcula taxas de juro, capitais, prazos e juros.
O aluno revela uma elevada responsabilidade e integridade para consigo e para com os outros,
no cumprimento das suas obrigações escolares e de cidadania.
Realiza os trabalhos escolares com excelência e exigência, curiosidade, reflexão e inovação.
O aluno revela uma elevada preocupação com as questões da cidadania e da participação cívica.

Instrumentos de
Avaliação

Ponderação

Descritores do PA

Testes Escritos
Conhecedor

Trabalho Individual
/ Grupo
Trabalho
Projeto/
Investigação

Sabedor
Informado

de

Prática simulada

Comunicador
85%
(conhecimentos
e capacidades)

Sistematizador
Organizador

Trabalho
de
Estudo de casos

Criativo

Oralidade
……………
Relatórios

Critico

Fichas de trabalho

Leitor

Portfólios

Investigador

Resolução de
problemas

Indagador

Expressivo

Analítico

Inovador

Trabalhos
de
Interpretação de
imagens, vídeos,
gráficos,
documentos
e
demonstrações
financeiras

Cuidador de si e do
outro
Respeitador da
diferença
Respeitador do

Grelhas de registo
de atividades
práticas
Documentos de
auto e
heteroavaliação
……………
Grelhas de registo
de atitudes
Registo
de
Ocorrências

outro
Participativo
Colaborador
Responsável
15%
(atitudes)

Autónomo
Cooperante
Auto avaliador

Aprovado em Conselho Pedagógico de 6 de outubro de 2021

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS
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CURSO TÉCNICO DE GESTÃO

Conhecimentos e capacidades evidenciados através de:








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






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




Peso atribuído (%)

55

30

Instrumentos de apoio à avaliação



Documentos de auto e heteroavaliação
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