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

Domínios

CURSO TÉCNICO DE GESTÃO
Áreas de
Competência

Organizador
domínio

A – Linguagem e textos
B–
Informação e
Comunicação

Marketing

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

-

Aplicações Informáticas GC
-

Estudo de Mercado
Comunicação
empresarial
Controlo de Gestão
Contabilidade
e
Aplicações
informáticas

-

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 -

Estatística
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;
Identifica as estratégias de marketing utilizadas pela empresa;
Analisa os processos de marketing numa perspetiva operacional e em contexto de mercado;
Aplica os conhecimentos de análise de mercados com vista a segmentar e comercializar os
serviços/produtos da empresa;
Identifica e analisa as diferentes variáveis do marketing-mix e ajusta-as às fases do ciclo de vida
do produto;
Manipula corretamente aplicações informáticas de gestão comercial (GC);
Transforma a informação recolhida, através de um estudo de mercado, em conhecimento
essencial na tomada de decisões, na segmentação do mercado e na análise da procura;
Utiliza as técnicas de comunicação empresarial, em função dos públicos externos e internos de
uma empresa/organização;
Elabora um plano de comunicação;
Faz a análise económica e financeira com base em demonstrações financeiras, métodos e
técnicas de análise;
Executa tarefas de controlo de Tesouraria;
Analisa criticamente os dados presentes nos documentos contabilísticos;
Relaciona a informação contabilística com atos de gestão;
Identifica e executa operações técnicas relacionadas com impostos;
Executa registos contabilísticos que envolvam meios financeiros líquidos, agentes da envolvente
transacional, ativos não correntes e gastos e rendimentos;
Contabiliza operações relativas à retificação de contas;
Apura Resultados;
Elabora e interpreta o Balanço e restantes demonstrações financeiras de forma clara, precisa e
concisa;
Assegura operações de encerramento/reabertura de contas;
Utiliza corretamente a terminologia jurídica;
Resolve problemas inerentes aos contratos comerciais;
Compreende o Direito Internacional como um conjunto de normas Jurídicas que transcendem o
âmbito estadual;
Recolhe, seleciona e organiza informação para esclarecimento de situações e resolução de
questões práticas;
Resolve problemas práticos sobre rendas financeiras;
Revela capacidade de interpretar dados, formular e resolver problemas do quotidiano;
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

Sabedor

Trabalho
Projeto/
Investigação

Informado
Comunicador

de
85%
(conhecimentos e
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Prática simulada

Sistematizador
Organizador
Criativo

Trabalho
de
Estudo de casos

Expressivo
Critico

Oralidade
……………
Relatórios

Analítico
Leitor

Fichas de trabalho

Investigador

Portfólios

Indagador

Resolução de
problemas

Inovador
Cuidador de si

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

e do outro
Respeitador da
diferença
Respeitador
do outro

Grelhas de registo
de atividades
práticas
Documentos de
auto e
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……………
Grelhas de registo
de atitudes
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Participativo
Colaborador
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15%
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Cooperante
Auto avaliador

de
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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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