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

Domínios

CURSO TÉCNICO DE TURISMO
Áreas de
Competência

Organizador
domínio

Perfil de Aprendizagem / Desempenho
Descritores de Desempenho

Operações
Técnicas em
Empresas de
Animação e
Organização
Turística

- O aluno exibe um conhecimento profundo e flexível dos conceitos das disciplinas da
componente de formação tecnológica e de como estes se relacionam entre si e com outros,
na formulação de uma decisão informada, de entre opções possíveis e aplica conhecimentos
adquiridos;
- O aluno trabalha autonomamente com recurso a materiais e equipamentos tecnológicos,
relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais;
- Conhece a estrutura, organização e tipologia das unidades de acolhimento;
- Domina as operações técnicas de serviços de atendimento, informação e receção em
unidades de alojamento turístico;
das TIC no Turismo
–,Amadeus
-

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

Operações em
Agências de Viagens

Atendimento e
Comunicação

TIC Aplicada ao
Turismo

dos lugares
-

,
determinando os pontos fortes e pontos fracos do se

Marketing do
Turismo

H – Sensibilidade
Estética e
Artística

- Reconhece a importância do património local e promove-o de forma adequada enquadrandoo na região e no país dando uma perspetiva integradora de vários destinos turísticos;
- Utiliza técnicas de condução e controlo de interações pessoais;
- Utiliza metodologias e técnicas de animação;

------------------Atitudes e valores

Ponderação

Descritores do PA

Testes Escritos

Conhecedor

Trabalhos
Individuais/ Grupo

Sabedor

Trabalhos de
Projeto

Comunicador

Prática simulada

Organizador

Relatórios

Criativo

85%
Trabalhos de
(conhecimentos e
pesquisa/investiga
capacidades)
ção

Expressivo

Fichas de trabalho

Leitor

Trabalho
de
Estudo de casos

Investigador

Oralidade

Inovador

Informado
Sistematizador

Analítico

Cuidador de si

Interpretação de
imagens e vídeos

Trabalho
Resolução
problemas

Critico

Indagador

e do outro
Respeitador da

Portfólios

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

Instrumentos de
Avaliação

diferença
de
de

Respeitador
do outro

Grelhas de registo
de
atividades
práticas.

Participativo

Documento de
auto e
heteroavaliação
……………
Grelhas de registo
de atitudes

Autónomo

- 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 qualidade, exigência, curiosidade, reflexão e inovação.
- O aluno revela uma elevada preocupação com as questões da cidadania e da participação
cívica.
Registo de
Ocorrências

Colaborador
Responsável

15%
(atitudes)

Cooperante
Auto avaliador
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS
COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA / 12º Ano

CURSO TÉCNICO DE TURISMO

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

Domínios

CURSO TÉCNICO DE TURISMO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

A - Linguagem e
textos

DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

%

COMUNICAR EM FRANCÊS

Conhecedor /
sabedor / culto
/ informado:
A,B,E,G,I,J

- Testes escritos.

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

[Compreensão do oral – NO FINAL DOS MÓDULOS 7 E 8 - B.1.1. NO FINAL DO MÓDULO 9 – B.1.2.]
B - Informação e
Comunicação

- Identificar informações globais e específicas em mensagens orais, sobre temas do âmbito familiar,

C - Raciocínio e
Resolução de
Problemas

emitidas em situações de comunicação direta.
- Captar o sentido global de textos orais simples sobre temas do domínio comum, reproduzidos por
meios áudio.

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

COMPETÊNCIA
COMUNICATIVA

[Compreensão do escrito – NO FINAL DOS MÓDULOS 7 E 8 - B.1.1. NO FINAL DO MÓDULO 9 – B.1.2.]

- Identificar informações globais e específicas, ideias principais e secundárias, em documentos
autênticos, de extensão limitada, relacionados com temas gerais.
- Antecipar o significado de alguns elementos através do contexto e dos aspetos socioculturais.
- Ler individualmente textos com apoio visual (banda desenhada, publicidade, cartazes, anúncios, etc.)
e literatura para jovens, usando eficientemente o dicionário e demonstrando a com-preensão através
de uma atividade específica.
[Expressão oral – NO FINAL DO MÓDULO 7 - A.2.2. NO FINAL DOS MÓDULOS 8 E 9 – B.1.1.]

- Participar de forma compreensível em breves diálogos relacionados com situações de comunicação
habituais, nomeadamente em situações escolares, usando as expressões mais atuais da comunicação
em sociedade.
- Falar de atividades quotidianas e da realidade circundante. Expressar interesses e gostos.
- Utilizar estratégias de comunicação para suprir as carências linguísticas.
[Expressão escrita – NO FINAL DO MÓDULO 7 - A.2.2. NO FINAL DOS MÓDULOS 8 E 9 – B.1.1.]

- Redigir mensagens breves e cartas adequadas à situação de comunicação, sobre temas conhecidos,
visando as normas básicas da comunicação escrita.

- Fichas de
trabalho e outros
trabalhos
realizados na
aula e/ou na
modalidade de
trabalho
autónomo para
avaliar a
progressão
«passo a passo»
dos conteúdos
lecionados.

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PERFIL DOS ALUNOS
(ACPA)

Comunicador:
A,B,D,E,H,I,J

Questionador:
A,B,D,E,F,G,I,J

85

Crítico
Analítico:
A,B,C,D,E,H

/

- Provas orais.
Criativo: A,C,D,E,H,J

- Grelhas de
observação direta
e registos da
participação na
sala de aula
(através de
diálogos,
simulações,
dramatizações,
debates,
…).

Indagador
investigador:
A,C,D,E,F,H,I

/

Participativo /
colaborador:
B,C,D,E,F

Sistematizador
/ organizador:
A,B,C,E,F,I,J
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS
COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA / 12º Ano

Domínios

CURSO TÉCNICO DE TURISMO
ÁREAS DE
COMPETÊNCIA
A - Linguagem e
textos
B - Informação e
Comunicação

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO / OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

COMPETÊNCIA
INTERCULTURAL

- Relacionar as suas próprias experiências com as dos jovens dos países da língua alvo, a partir de materiais
trabalhados na aula (revistas, banda desenhada, folhetos, canções, etc.).

Os
mesmos
Instrumentos
utilizados no
domínio
da
competência
comunicativa.

Respeitador do outro
e da diferença:
A,B,C,F,J

COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA

- Usar conscientemente os conhecimentos adquiridos sobre o novo sistema linguístico, como instru- mento de
controlo e de autocorreção das suas produções e como recurso para compreender melhor asproduções alheias.
- Mobilizar as estratégias de comunicação e aprendizagem disponíveis, para superar as dificuldades de
compreensão e expressão e para rentabilizar o estudo e o progresso na língua.
- Adquirir hábitos de trabalho autónomo recorrendo aos media e às tecnologias da informação e da
comunicação (TIC).

Os
mesmos
Instrumentos
utilizados no
domínio
da
competência
comunicativa.

Responsávele
autónomo:
C,D,E,F,G,I,J

- Participar de forma responsável e cooperativa no contexto da sala de aula e do Agrupamento.
-Autoavaliar-se e coavaliar regularmente a nível de todas as competências.

Grelhas de
observação
direta e registos
contínuos de
evidências

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

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO
PERFIL DOS
ALUNOS (ACPA)

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

ATITUDES

Peso a atribuir a cada domínio
Conhecimentos e Capacidades
Competência comunicativa, intercultural e estratégica
85%
Compreensão,
Compreensão,
Compreensão,
produção e interação
produção e
produção e interação
escritas evidenciadas
Interação
orais evidenciadas em
em
escritas
testes escritos, em provas
testes escritos
evidenciadas em
orais, em fichas e
fichas
através de observação
direta
40%
20%
25%

%

15

Responsávele
autónomo:
C,D,E,F,G,J

Atitudes
15%
Participação
e
responsabilidade
evidenciadas
através de
observação direta

Sociabilidade
evidenciada
através de
observação
direta

8%

7%
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