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PONDERAÇÕES COMPETÊNCIAS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO 
FORMATIVA E 

SUMATIVA 

COMPETÊNCIAS DO 
PERFIL DO ALUNO 

 

 

 

 

 

40% a 80% 

 

 

 

 

 

 

40% a 80% 

 
 
 

 
O saber-saber 
Conhecimento 
disciplinar e 
interdisciplinar 
 

 

 

O saber-fazer 

Capacidades 

cognitivas e 

metacognitivas 

1. Reconhecer a importância da informação turística para o acolhimento dos turistas; 

2. Compreender a importância do acolhimento na construção da imagem turística dos territórios; 

3. Compreender a dinâmica do turismo na perspetiva das imagens turísticas; 

4. Conhecer os processos de produção de informação a partir de um estudo de caso local 

a. (levantamento de recursos turísticos); 

5. Identificar e diferenciar as formas de informação e simbologia turística à escala local e nacional; 

6. Conhecer, analisar e interpretar a Legislação Turística nos diferentes contextos em que é aplicável; 

7. Conhecer as potencialidades turísticas da sua região e identificar a melhor forma de as promover; 

8. Colaborar na implementação das estratégias de promoção dos produtos turísticos; 

9. Identificar as especificidades do marketing de serviços e compreender a importância estratégica do 

a. marketing turístico; 

10. Definir objetivos e estratégias de marketing para diferentes tipos de oferta turística; 

11. Conhecer a realidade do país nos múltiplos aspetos que a compõem, (naturais, culturais e 

a. sociais) e o papel que desempenham na construção da imagem turística do 

destino/marca Portugal; 

12. Identificar a tipologia do destino e dos produtos turísticos que o constituem por forma a estruturar 

o 

a. destino numa perspetiva de turismo de qualidade; 

13. Saber comunicar e relacionar-se com turistas/visitantes das diferentes culturas; 

14. Perceber a importância da animação turística no contexto da atração dos destinos; 

15. Reconhecer o papel da animação turística no contexto da indústria do turismo e do lazer; 

16. Adquirir saberes e desenvolver competências e metodologias próprias e adequadas ao 

desenvolvimento de atividades de animação. 

Testes e/ou 
fichas de 
avaliação 
escrita* 

 
 
 

 
 
I 
  

A  
 

B 
 

D 
 

G 
 
 
 
 
 
 

Trabalhos de 
grupo e/ou 
individuais 

 
Fichas de 
trabalho 

 

Registo da 
participação 

oral relevante 

 
 

20% 

O saber-ser 

Atitudes e 

valores 

(face ao 

conhecimento e 

à formação 
cidadã) 

 

1. Sentido de responsabilidade em relação à assiduidade e à pontualidade; 

2. Cumprimento das tarefas dentro dos prazos estipulados; 

3. Respeito pelos colegas, professor e instituição escola. 

 

Grelhas de 
observação 

 
 
 

E 
 

F 

                                                
* Os testes e fichas podem ser substituídos por outros instrumentos de avaliação, nomeadamente projetos interdisciplinares, trabalhos de campo e visitas de estudo, com respetivo 
relatório, caso se considere conveniente. 
 



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS  

 

3 

Os critérios de avaliação apresentados foram elaborados de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) 

Competências do Perfil do Aluno: A – Linguagem e Texto; B - Informação e comunicação; 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 e estética artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - 

Consciência e domínio do corpo. 

O projeto interdisciplinar do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) é objeto de avaliação de acordo com a participação da disciplina e os critérios de avaliação da disciplina. 

 

  Correspondência entre os critérios de avaliação e as Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 
e 

ca
p

ac
id

ad
es

 

 

1. Linguagem, produção de textos, saber técnico e tecnológico;  

2. Informação e comunicação, saber técnico e tecnológico;  

3. Saber técnico e tecnológico, pensamento crítico, informação e comunicação; 

4. Pensamento crítico, resolução de problemas, espírito de iniciativa, desenvolvimento pessoal e autonomia; 

5. Linguagem, produção de textos, saber técnico e tecnológico;  

6. Linguagens e textos; Informação e comunicação;  

7. Pensamento crítico, resolução de problemas, espírito de iniciativa, desenvolvimento pessoal e autonomia; 

8. Linguagem, produção de textos e imagens, resolução de problemas, espírito de iniciativa,  

9. Saber científico, técnico e tecnológico, produção de textos e imagens;  

10. Saber científico, técnico e tecnológico, produção de textos e imagens; 

11. Saber científico, técnico e tecnológico, pensamento crítico e criativo, desenvolvimento pessoal e autonomia; 

12. Linguagens e textos, saber científico, técnico e tecnológico, pensamento crítico e criativo, desenvolvimento pessoal e autonomia; 

13. Linguagem e comunicação, iniciativa e autonomia; 

14. Pensamento crítico e criativo, saber científico, técnico e tecnológico; 

15. Saber científico, técnico e tecnológico; 

16. Linguagens e textos, saber científico, técnico e tecnológico, pensamento crítico e criativo, desenvolvimento pessoal e autonomia. 

A
ti

tu
d

es
 

 

1. Desenvolvimento pessoal e autonomia; Bem-estar, saúde e ambiente; 

2. Desenvolvimento pessoal e autonomia; 

3. Relacionamento interpessoal. 
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PERFIL DE DESEMPENHO DOS ALUNOS 

Muito insuficiente, 0-4 
valores 

O aluno não reconhece especificidades do setor turístico; 
O aluno não colabora nas atividades e projetos propostos; 
O aluno não desenvolve participa na discussão das questões relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno comete muitos e importantes erros no uso da linguagem oral e escrita; 
O aluno não é assíduo nem pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativo. 

Insuficiente, 5-9 valores 

O aluno compreende superficialmente os conteúdos programáticos; 
O aluno nem sempre colabora nas atividades escolares e projetos; 
O aluno participa pouco na discussão das questões relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno tem pouco sentido de oportunidade nas observações relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza incorretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é pouco assíduo e pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 

Suficiente, 10-13 valores 

O aluno compreende uma parte significativa dos conteúdos programáticos; 
O aluno colabora satisfatoriamente nas atividades escolares e projetos; 
O aluno desenvolve com alguma pertinência e sentido de oportunidade observações relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza com correção suficiente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é assíduo e pontual; 
O aluno tem uma postura ética no trabalho individual e colaborativo. 

Bom, 14-17 valores 

O aluno compreende boa parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno colabora nas atividades escolares com empenhamento; 
O aluno desenvolve com pertinência e sentido de oportunidade observações relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com pequenos erros, a linguagem oral e escrita; 
O aluno é assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa consolidada. 

Muito bom, 18-20 valores 

O aluno compreende e mobiliza os conteúdos programáticos de forma autónoma e revela espírito de iniciativa; 
O aluno mobiliza os conhecimentos adquiridos para criar relações com outras disciplinas escolares; 
O aluno desenvolve com toda a pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é exemplarmente assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa muito consolidada. 
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Cálculo da classificação final da disciplina 

 

A avaliação contínua é individualizada e deverá atender às metas a alcançar pelo aluno no final de cada Módulo, a partir dos critérios qualitativos e quantitativos 
estabelecidos. A avaliação sumativa, servirá para ratificar dúvidas na avaliação contínua, devendo ser realizada por instrumentos quantitativos e qualitativos. 
 

Observações 

 

1. Quando excecionalmente não se verificar a realização de algum instrumento de avaliação num módulo, o seu peso para a classificação final será distribuído 

pelos outros instrumentos do mesmo tipo.  

 

2. Sempre que possível, a ausência do aluno num instrumento de avaliação agendado deverá ser antecipadamente comunicada ao professor. Isso não invalida a 

necessidade de, em qualquer das situações, tal ausência ser devidamente justificada, de acordo com as regras estabelecidas no artigo 16.º do Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar (DL 51/2012, de 5 de setembro). Competirá ao professor, ponderada a circunstância da falta e o perfil escolar do aluno, realizar ou não 

outro instrumento de avaliação. 

 

 


