AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS – COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA / 12º Ano

Domínios

CURSO TÉCNICO DE GESTÃO
Áreas de
Competência

Organizador
domínio

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;
B – Informação
e Comunicação
Manipula corretamente Aplicações Informáticas de Gestão Financeira;
Utiliza o Plano de Negócios como ferramenta de gestão;
C – Raciocínio e
Identifica riscos e propões planos de ação;
Resolução de Problemas
Executa e interpreta resultados de uma análise SWOT;
Interpreta o mercado e define estratégias de marketing;
D – Pensamento Crítico e
Elabora e controla Projetos de Investimento;
Identifica as questões fundamentais do processo de criação e construção de ideias;
Pensamento Criativo
Identifica fontes de oportunidades de inovação;
Analisa criticamente os dados presentes nos documentos contabilísticos;
E – Relacionamento
Relaciona a informação contabilística com atos de gestão;
Interpessoal
Manipula eficazmente ferramentas informáticas de apoio às diversas áreas da contabilidade;
F – Desenvolvimento
Explicita a necessidade da existência de uma contabilidade analítica a par de uma contabilidade
Pessoal e Autonomia
financeira;
Distingue e compreende critérios de repartição e imputação de custos;
G – Bem-estar, Saúde e
Identifica, distingue e compara resultados obtidos da utilização de diferentes sistemas de
custeio;
Ambiente
Controlo orçamental - Elabora e controla orçamentos emitindo relatórios;
H – Sensibilidade
Estética e Artística
A – Linguagem e textos

Plano de Negócios Projetos de
investimento
Inovação e
empreendedorismo Aplicações
informáticas
Contabilidade
de custos
Aplicações
informáticas

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

Perfil de Aprendizagem / Desempenho
Descritores de Desempenho

I – Saber Científico,
Técnico e Tecnológico
J – Consciência e
Domínio do
Corpo

Instrumentos de
Avaliação

Ponderação

Descritores do PA

Testes Escritos

Conhecedor

Trabalho Individual
/ Grupo

Sabedor

Trabalho
Projeto/
Investigação

Informado

de

Comunicador
85%
(conhecimentos e
capacidades)

Prática simulada

Sistematizador
Organizador

Trabalho
de
Estudo de casos

Criativo

Oralidade
……………
Relatórios

Critico

Expressivo
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

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

e do outro
Respeitador da
diferença
Respeitador
do outro
Participativo
Colaborador
Responsável
Autónomo
15%
(atitudes)

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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