CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Organizador/Domínio
Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e Comunicação:

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:

C-Raciocínio e resolução de
Problemas

Conhecimentos e
Capacidades

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

Ano: 1.º CEF
Assistente Familiar e de Apoio à
Comunidade

Disciplina: Acompanhamento no
Apoio à Comunidade (AAC)

Grupo disciplinar: 430

Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia inerente à comunicação
assertiva e no acompanhamento de utentes/clientes. Aplica-as aos
diferentes contextos de comunicação. Domina capacidades nucleares
de compreensão e de expressão na análise dos processos de
comunicação.

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências. Usa
critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição na análise dos processos de
comunicação interpessoal e no acompanhamento personalizado no
apoio à comunidade. Convoca diferentes conhecimentos utilizando
diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente
sobre as estratégias de comunicação e acompanhamento de

A

B

Instrumentos de recolha
de informação c

Cb
Em cada um dos
módulos (1 e 2 )

A, B, C, D, I

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e explica
conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos comunicativos,
utilizando diferentes ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com
objetivos definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender os fundamentos
da comunicação interpessoal-comunicação assertiva, distinguir as
características psicológicas mais comuns de cada grupo etário e
aplicar técnicas de acompanhamento no acompanhamento de
utentes/clientes. Planeia e conduz pesquisas. Constrói produtos e
conhecimento acerca dos conteúdos dos módulos 1 e 2.

Ponderações a

A, B, C, D, I

35

35

35

Trabalhos de grupo

10

10

10

Apresentação oral dos
trabalhos de grupo
realizados

25

25

25

Testes de avaliação;
Trabalhos individuais;
Relatório de aula de
exterior; Fichas de trabalho

utentes/clientes. Desenvolve novas ideias e soluções de forma criativa
e inovadora.

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Atitudes e Valores

Compreende e aplica os fundamentos da comunicação interpessoal e
do acompanhamento personalizado a utentes/clientes.
Coloca questões, procura informação e mobiliza diferentes
conhecimentos para compreender aspetos relevantes das
comunicação interpessoal e acompanhamento de utentes/clientes

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho,
identificando progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece
os seus pontos fracos e fortes. Empenha-se na sua aprendizagem com
seriedade empenho e persistência. Estabelece objetivos e traça planos
e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.
Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em
equipa, valorizando a diversidade de perspetivas. Interage com
tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita
diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os
pares e os seus contributos para o coletivo.
Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos.
Age eticamente. Cumpre o código de conduta.

30

30

30

Grelha de registo do
trabalho realizado e das
atitudes e valores
observados.

Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e
cultural. Age em prol da sustentabilidade ecológica. Demonstra
cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.
(*)
Áreas de Competências do Perfil A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo; E – Relacionamento
do aluno à Saída da Escolaridade interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
Obrigatória (PASEO)
J – Consciência e domínio do corpo
Observações:
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Grupo disciplinar: 430
Organizador/Domínio

Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia inerente ao apoio familiar e à
comunidade.
Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão no
que respeita aos diferentes tipos de utentes/clientes, instituições e
gestão de recursos materiais.

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Ponderações a
A

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento de
Capacidades:

C-Raciocínio e resolução de
Problemas

Conhecimentos e
Capacidades

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências. Usa
critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição sobre ser empreendedor e para a
elaboração de planos de ação para apresentação de projeto de
negócio a desenvolver. Convoca diferentes conhecimentos utilizando
diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente
sobre as diversas oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
Desenvolve novas ideias e soluções de forma criativa e inovadora.

Cb

A, B, C, D, I

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e explica
conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos comunicativos,
utilizando diferentes ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com
objetivos definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender os fundamentos
das instituições de apoio à família e à comunidade e diferencial os
vários graus de dependência dos utentes/clientes. Planeia e conduz
pesquisas. Constrói produtos e conhecimento acerca dos conteúdos
dos módulos 1 e 2.

B

Instrumentos de recolha
de informação c

Em cada um dos
módulos (1 e 2)

35
B-Informação e Comunicação:

Ano: CEF 1º
Assistente Familiar e de Apoio
à Comunidade

Disciplina: Apoio Familiar e à
Comunidade (AFC)

A, B, C, D, I

35

35

10

10

10

25

25

25

Trabalhos de grupo

Apresentação oral dos
trabalhos de grupo
realizados

Testes de avaliação;
Trabalhos individuais;
Relatórios de aula; Fichas
de trabalho

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Compreende os fundamentos das instituições de apoio à
Coloca questões, procura informação e mobiliza diferentes
conhecimentos para compreender aspetos relevantes das diferentes
instituições.

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho,
identificando progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece
os seus pontos fracos e fortes. Empenha-se na sua aprendizagem com
seriedade empenho e persistência. Estabelece objetivos e traça planos
e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.

Atitudes e Valores

Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em
equipa, valorizando a diversidade de perspetivas. Interage com
tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita
diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os
pares e os seus contributos para o coletivo.

30

30

30

Grelha de registo do
trabalho realizado e das
atitudes e valores
observados.

Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos.
Age eticamente. Cumpre o código de conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e
cultural. Age em prol da sustentabilidade ecológica. Demonstra
cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.
(*)
Áreas de Competências do Perfil do aluno
à Saída da Escolaridade Obrigatória
(PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
– Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
bA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Grupo disciplinar: 430
Organizador/Domínio

Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e Comunicação:

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:

Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia inerente ao empreendedorismo,
à comunicação assertiva e às técnicas de procura de emprego e aplicaas aos diferentes contextos de comunicação. Domina capacidades
nucleares de compreensão e de expressão na análise dos processos de
comunicação assertiva, empreendedorismo e técnicas de procura de
emprego.

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Conhecimentos e
Capacidades

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

Interpreta informação que lhe permite compreender os fundamentos
do empreendedorismo, comunicação assertiva e técnicas de procura
de emprego. Planeia e conduz pesquisas. Constrói produtos e
conhecimento acerca dos conteúdos dos módulos 1 e 2.

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências. Usa
critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição na análise do perfil do
empreendedor e quanto à comunicação assertiva e a técnicas de
procura de emprego. Convoca diferentes conhecimentos utilizando

Ponderações a
A

B

Instrumentos de recolha
de informação c

Cb
Em cada um dos
módulos (1 e 2)

A, B, C, D, I

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e explica
conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos comunicativos,
utilizando diferentes ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com
objetivos definidos concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.
C-Raciocínio e resolução de
Problemas

Ano: 2º (Técnico/a de
Desporto)

Disciplina: Animação e Lazer

A, B, C, D, I

50

50

50

Trabalhos de grupo

10

10

10

Apresentação oral dos
trabalhos de grupo
realizados

30

30

30

Testes de avaliação;
Trabalhos individuais;
Fichas de trabalho

diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente
sobre os temas trabalhados. Desenvolve novas ideias e soluções de
forma criativa e inovadora.

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Atitudes e Valores

Compreende os fundamentos do empreendedorismo, as vantagens e
riscos de ser empreendedor, da comunicação assertiva e das técnicas
de procura de emprego.
Coloca questões, procura informação e mobiliza diferentes
conhecimentos para compreender as principais estratégias de procura
de emprego.

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho,
identificando progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece
os seus pontos fracos e fortes. Empenha-se na sua aprendizagem com
seriedade empenho e persistência. Estabelece objetivos e traça planos
e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.
Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em
equipa, valorizando a diversidade de perspetivas. Interage com
tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita
diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os
pares e os seus contributos para o coletivo.

10

10

10

Grelha de registo do
trabalho realizado e das
atitudes e valores
observados.

Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos.
Age eticamente. Cumpre o código de conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e
cultural. Age em prol da sustentabilidade ecológica. Demonstra
cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.

(*)
Áreas de Competências do Perfil do
aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c
Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
b

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Grupo disciplinar: 430

Disciplina: Economia

Ano: 1º (Técnico de Logística)

Organizador/Domínio
Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

Utiliza uma linguagem e terminologia económica na
análise dos fenómenos económicos. Aplica-as aos
diferentes contextos de comunicação. Domina capacidades
nucleares de compreensão e de expressão na análise dos
fenómenos económicos.

B-Informação e
Comunicação:

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e
autónoma. Transforma a informação em conhecimento.
Apresenta e explica conceitos em grupo. Colabora em
diferentes contextos comunicativos, utilizando diferentes
ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com objetivos
definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.

C-Raciocínio e resolução
de Problemas

Interpreta informação que lhe permite compreender a
realidade económica portuguesa, bem como da União
Europeia, planeia e conduz pesquisas. Constrói produtos e
conhecimento acerca dos conteúdos dos módulos 1, 2 e 3 a
abordar: A Economia e o problema económico; os agentes
económicos e a atividade económica; os mercados de bens
e serviços e de fatores produtivos.

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:
Conhecimentos e
Capacidades

Descritores

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em
evidências. Usa critérios para apreciar as ideias e constrói

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Ponderações a
A

B

Instrumentos de
recolha de
informação c

Cb
Em cada um dos
módulos (1, 2 e 3)

A, B, C, D, I

60

60

60

-Trabalho de projeto:
trabalhos de pesquisa e
tratamento da
informação recolhida;
conceção do produto;
apresentação oral dos
resultados obtidos;
debate entre pares e
coavaliação

A, B, C, D, I

30

30

30

-Portefólio individual
- Teste sumativo

argumentos para fundamentar as tomadas de posição na
análise da realidade económica. Convoca diferentes
conhecimentos utilizando diferentes metodologias e
ferramentas para pensar criticamente sobre a realidade
económica. Desenvolve novas ideias e soluções de forma
criativa e inovadora.

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Atitudes e
Valores

Compreende os processos e os fenómenos económicos.
Coloca questões, procura informação e mobiliza
instrumentos económicos e conhecimentos para
compreender aspetos relevantes da organização económica
e para interpretar a realidade económica.

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu
próprio trabalho, identificando progressos, lacunas e
dificuldades a superar. Reconhece os seus pontos fracos e
fortes. Empenha-se na sua aprendizagem com seriedade
empenho e persistência. Estabelece objetivos e traça planos
e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e
autonomia.

10

10

10

Grelha de registo do
trabalho realizado e
das atitudes e valores
observados.

Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no
trabalho em equipa, valorizando a diversidade de
perspetivas. Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita diferentes
pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os
pares e os seus contributos para o coletivo.
Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e
cumpre prazos. Age eticamente. Cumpre o código de
conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela
diversidade humana e cultural. Age em prol da
sustentabilidade ecológica. Demonstra cuidado em
relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.
(*)
Áreas de Competências do Perfil
do aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
– Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
bA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Grupo disciplinar: 430

Disciplina: Economia A

Ano: 11º

Organizador/Domínio
Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

Utiliza uma linguagem e terminologia económica na
análise dos fenómenos económicos. Aplica-as aos
diferentes contextos de comunicação. Domina capacidades
nucleares de compreensão e de expressão na análise dos
fenómenos económicos.

B-Informação e
Comunicação:

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e
autónoma. Transforma a informação em conhecimento.
Apresenta e explica conceitos em grupo. Colabora em
diferentes contextos comunicativos, utilizando diferentes
ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com objetivos
definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.

C-Raciocínio e resolução
de Problemas

Interpreta informação que lhe permite compreender a
realidade económica portuguesa, bem como da União
Europeia, planeia e conduz pesquisas. Constrói produtos e
conhecimento acerca da atividade económica:
da
distribuição dos rendimentos e da utilização dos
rendimentos; dos agentes económicos e do circuito
económico; da contabilidade nacional; das relações
económicas com o resto do mundo; da intervenção do
Estado na economia; da economia portuguesa no contexto
da União Europeia.

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:
Conhecimentos e
Capacidades

Descritores

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)
A, C, D, I

Ponderações a
A
60

B
60

Instrumentos de
recolha de
informação c

Cb
60

*

1º e 2º período:
-2 testes sumativos
3º período:
-1 teste sumativo

A, B, C, D, I
-Trabalho de projeto:
trabalho de pesquisa e
tratamento da
informação recolhida;
conceção do produto;
apresentação oral dos
resultados obtidos;
debate entre pares e
coavaliação (A, B, C,
D, I)*(ensino não
presencial será
utilizado apenas este
instrumento)

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Atitudes e
Valores

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em
evidências. Usa critérios para apreciar as ideias e constrói
argumentos para fundamentar as tomadas de posição na
análise da realidade económica. Convoca diferentes
conhecimentos utilizando diferentes metodologias e
ferramentas para pensar criticamente sobre a realidade
económica, nomeadamente acerca da utilização dos
rendimentos, dos agentes económicos e do circuito
económico, da contabilidade nacional, das relações
económicas com o resto do mundo, da intervenção do
Estado na economia; da economia portuguesa no contexto
da União Europeia. Desenvolve novas ideias e soluções de
forma criativa e inovadora.

A, B, C, D, I

30

30

30

10

10

10

1º , 2º e 3º
período:
-Portefólio

Compreende os processos e os fenómenos económicos.
Coloca questões, procura informação e mobiliza
instrumentos económicos e conhecimentos para
compreender aspetos relevantes da organização económica
e para interpretar a realidade económica portuguesa,
comparando-a com a da União Europeia
•
•
•
•

Desenvolvimento pessoal e autonomia
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e integridade
Cidadania e participação

Grelha de registo do
trabalho realizado e
das atitudes e valores
observados.

(*)
Áreas de Competências do Perfil
do aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
– Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
bA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Grupo disciplinar: 430
Organizador/Domínio

Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e Comunicação:

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:

C-Raciocínio e resolução de
Problemas

Conhecimentos e
Capacidades

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

Ano: 3º
Animador/a Sociocultural

Disciplina: Empreendedorismo

Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia inerente ao empreendedorismo
e à criação de pequenos negócios.
Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão no
que respeita aos conceitos de competência, transferibilidade e
contexto de aprendizagem.

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências. Usa
critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição sobre ser empreendedor e para a
elaboração de planos de ação para apresentação de projeto de
negócio a desenvolver. Convoca diferentes conhecimentos utilizando
diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente
sobre as diversas oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
Desenvolve novas ideias e soluções de forma criativa e inovadora.

A

B

Instrumentos de recolha
de informação c

Cb
Em cada um dos
módulos (2 e 3)

A, B, C, D, I

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e explica
conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos comunicativos,
utilizando diferentes ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com
objetivos definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender os fundamentos
do empreendedorismo, técnicas de gestão do tempo e do trabalho,
identificar fatores de êxito e falência, pontos fortes e pontos fracos de
um negócio.
Planeia e conduz pesquisas. Constrói produtos e conhecimento acerca
dos conteúdos dos módulos 1 e 2.

Ponderações a

A, B, C, D, I

50

50

50

Trabalhos de grupo

10

10

10

Apresentação oral dos
trabalhos de grupo
realizados

30

30

30

Testes de avaliação;
Trabalhos individuais;
Relatórios de aula; Fichas
de trabalho

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Atitudes e Valores

Compreende os fundamentos do empreendedorismo, das técnicas de
procura de emprego, bem como da criação de pequenos negócios.
Coloca questões, procura informação e mobiliza diferentes
conhecimentos para compreender aspetos relevantes do
empreendedorismo, das técnicas de procura de emprego, bem como
da criação de pequenos negócios.

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho,
identificando progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece
os seus pontos fracos e fortes. Empenha-se na sua aprendizagem com
seriedade empenho e persistência. Estabelece objetivos e traça planos
e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.
Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em
equipa, valorizando a diversidade de perspetivas. Interage com
tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita
diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os
pares e os seus contributos para o coletivo.

10

10

10

Grelha de registo do
trabalho realizado e das
atitudes e valores
observados.

Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos.
Age eticamente. Cumpre o código de conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e
cultural. Age em prol da sustentabilidade ecológica. Demonstra
cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.

(*)
Áreas de Competências do Perfil do
aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c
Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
b

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Grupo disciplinar: 430
Organizador/Domínio

Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

Descritores

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Utiliza uma linguagem e terminologia inerente à logística cadeia de
abastecimento e armazenagem. Aplica-as aos diferentes contextos de
comunicação. Domina capacidades nucleares de compreensão e de
expressão na análise dos processos da cadeia de abastecimento.

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento de
Capacidades:

C-Raciocínio e resolução de
Problemas

Conhecimentos e
Capacidades

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e explica
conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos comunicativos,
utilizando diferentes ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com
objetivos definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender os fundamentos
da logística, cadeia de abastecimento, equipamentos de armazém e
logística internacional no contexto do técnico/a de logística. Planeia e
conduz pesquisas. Constrói produtos e conhecimento acerca dos
conteúdos dos módulos 1, 2, 3, 4 e 24.
Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências. Usa
critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição na análise da cadeia de
abastecimento. Convoca diferentes conhecimentos utilizando
diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente
sobre as estratégias e os processos a utilizar. Desenvolve novas ideias
e soluções de forma criativa e inovadora.
Compreende os fundamentos da logística, cadeia de abastecimento,
equipamentos de armazém e logística internacional e aplica os

Ponderações a
A

B

Instrumentos de recolha
de informação c

Cb
Em cada um dos módulos
(1, 2, 3, 4 e 24 )

A, B, C, D, I
B-Informação e Comunicação:

Ano: 1.º
Técnico/a de Logística

Disciplina: Logística e Armazéns

A, B, C, D, I

50

50

50

Trabalhos de grupo

10

10

10

Apresentação oral dos
trabalhos de grupo
realizados

30

30

30

Testes de avaliação;
Trabalhos individuais;
Relatórios de aula; Fichas
de trabalho

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Atitudes e Valores

princípios inerentes à gestão da cadeia de abastecimento, à
organização de um armazém e aos diferentes equipamentos. Coloca
questões, procura informação e mobiliza diferentes conhecimentos
para compreender aspetos relevantes da logística no contexto
profissional do técnico/a de logística.

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho,
identificando progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece
os seus pontos fracos e fortes. Empenha-se na sua aprendizagem com
seriedade empenho e persistência. Estabelece objetivos e traça planos
e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.
Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em
equipa, valorizando a diversidade de perspetivas. Interage com
tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita
diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os
pares e os seus contributos para o coletivo.

10

10

10

Grelha de registo do
trabalho realizado e das
atitudes e valores
observados.

Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos.
Age eticamente. Cumpre o código de conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e
cultural. Age em prol da sustentabilidade ecológica. Demonstra
cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.
(*)
Áreas de Competências do Perfil do aluno
à Saída da Escolaridade Obrigatória
(PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
– Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
bA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Grupo disciplinar: 430
Organizador/Domínio

Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:

B-Informação e
Comunicação:

Conhecimentos e
Capacidades

C-Raciocínio e resolução
de Problemas

Ano: 1º (Técnico Auxiliar de
Farmácia)
Instrumentos de
Ponderações a
recolha de
informação c

Disciplina: Marketing e Vendas

Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia inerente à
comercialização e às estratégias de marketing. Aplica-as
aos diferentes contextos de comunicação. Domina
capacidades nucleares de compreensão e de expressão na
análise dos processos de comercialização e das estratégias
de marketing.

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

A

B

Cb
Em cada um dos
módulos (1, 2 e 3)

A, B, C, D, I

60

60

60

A, B, C, D, I

30

30

30

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e
autónoma. Transforma a informação em conhecimento.
Apresenta e explica conceitos em grupo. Colabora em
diferentes contextos comunicativos, utilizando diferentes
ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com objetivos
definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender os
fundamentos do marketing, os princípios inerentes à
comercialização e às estratégias de marketing e a
importância das relações interpessoais no contexto do
técnico auxiliar de farmácia. Planeia e conduz pesquisas.
Constrói produtos e conhecimento acerca dos conteúdos
dos módulos 1, 2 e 3 a abordar: Fundamentos do
marketing; Estratégias de marketing e relacionamento
interpessoal

-Trabalho de projeto:
trabalhos de pesquisa e
tratamento da
informação recolhida;
conceção do produto;
apresentação oral dos
resultados obtidos;
debate entre pares e
coavaliação

-Portefólio individual
- Teste sumativo

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Atitudes e
Valores

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em
evidências. Usa critérios para apreciar as ideias e constrói
argumentos para fundamentar as tomadas de posição na
análise dos processos de marketing. Convoca diferentes
conhecimentos utilizando diferentes metodologias e
ferramentas para pensar criticamente sobre as estratégias e
os processos de marketing. Desenvolve novas ideias e
soluções de forma criativa e inovadora.
Compreende os fundamentos do marketing e aplica os
princípios inerentes à comercialização e às estratégias de
marketing. Coloca questões, procura informação e
mobiliza diferentes conhecimentos para compreender
aspetos relevantes das estratégias de marketing e do
relacionamento interpessoal no contexto profissional do
técnico auxiliar de farmácia.

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu
próprio trabalho, identificando progressos, lacunas e
dificuldades a superar. Reconhece os seus pontos fracos e
fortes. Empenha-se na sua aprendizagem com seriedade
empenho e persistência. Estabelece objetivos e traça planos
e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e
autonomia.

A, B, C, D, I

A, B, C, D, I

10

10

10

Grelha de registo do
trabalho realizado e
das atitudes e valores
observados.

Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no
trabalho em equipa, valorizando a diversidade de
perspetivas. Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita diferentes
pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os
pares e os seus contributos para o coletivo.
Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e
cumpre prazos. Age eticamente. Cumpre o código de
conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela
diversidade humana e cultural. Age em prol da
sustentabilidade ecológica. Demonstra cuidado em
relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.
(*)
Áreas de Competências do Perfil
do aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
– Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
bA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: CSH

Grupo disciplinar: 430

Disciplina: Princípios de Gestão e
Planeamento

Organizador/Domínio
Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:

Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia inerente aos
princípios da logística e planeamento. Aplica-as aos
diferentes contextos de comunicação. Domina capacidades
nucleares de compreensão e de expressão na análise da
prevenção das quebras e dos sistemas informáticos
utilizados na gestão do armazém, bem como na
compreensão dos procedimentos do serviço ao cliente e da
gestão de equipas.

B-Informação e
Comunicação:

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e
autónoma. Transforma a informação em conhecimento.
Apresenta e explica conceitos em grupo. Colabora em
diferentes contextos comunicativos, utilizando diferentes
ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com objetivos
definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.

C-Raciocínio e resolução
de Problemas

Interpreta informação que lhe permite compreender os
princípios inerentes à prevenção das quebras à
implementação dos sistemas informáticos na gestão do
armazém, bem os procedimentos relacionados com o
serviço ao cliente e à gestão de equipas no contexto
profissional do técnico de logística. Planeia e conduz
pesquisas. Constrói produtos e conhecimento acerca dos

Conhecimentos e
Capacidades

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Ano: 1º (Técnico Auxiliar de
Logística)
Instrumentos de
Ponderações a
recolha de
informação c
A

B

Cb
Em cada um dos
módulos (1, 2 e 3)

A, B, C, D, I

A, B, C, D, I

60

60

60

30

30

30

-Trabalho de projeto:
trabalhos de pesquisa e
tratamento da
informação recolhida;
conceção do produto;
apresentação oral dos
resultados obtidos;
debate entre pares e
coavaliação

-Portefólio individual
- Teste sumativo

conteúdos dos módulos 1, 2, 3 e 4 a abordar: Prevenção de
quebras de mercadorias; Sistemas informáticos na Gestão
de armazéns; Serviço ao Cliente; Gestão de Equipas.
D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

I-Saber Científico, Técnico e
Tecnológico

Atitudes e
Valores

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em
evidências. Usa critérios para apreciar as ideias e constrói
argumentos para fundamentar as tomadas de posição na
análise dos conteúdos dos módulos 1, 2, 3 e 4 a abordar.
Convoca diferentes conhecimentos utilizando diferentes
metodologias e ferramentas para pensar criticamente sobre
esses conteúdos. Desenvolve novas ideias e soluções de
forma criativa e inovadora.

Compreende os procedimentos de prevenção das quebras,
os sistemas informáticos existentes para apoio na gestão do
armazém, bem os procedimentos relacionados com o
serviço ao cliente e à gestão de equipas. Coloca questões,
procura informação e mobiliza diferentes conhecimentos
para compreender aspetos relevantes dos conteúdos
abordados nos módulos 1, 2, 3 e 4.

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu
próprio trabalho, identificando progressos, lacunas e
dificuldades a superar. Reconhece os seus pontos fracos e
fortes. Empenha-se na sua aprendizagem com seriedade
empenho e persistência. Estabelece objetivos e traça planos
e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e
autonomia.

A, B, C, D, I

A, B, C, D, I

10

10

10

Grelha de registo do
trabalho realizado e
das atitudes e valores
observados.

Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no
trabalho em equipa, valorizando a diversidade de
perspetivas. Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita diferentes
pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os
pares e os seus contributos para o coletivo.
Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e
cumpre prazos. Age eticamente. Cumpre o código de
conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela
diversidade humana e cultural. Age em prol da
sustentabilidade ecológica. Demonstra cuidado em
relação à sua saúde e segurança, bem como à dos outros.
(*)
Áreas de Competências do Perfil
do aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
– Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
bA

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Curso: Animador Sociocultural

Disciplina: Animação Sociocultural
Manual adotado:-------

Perfil do Aluno

Domínios de
avaliação

Aquisição de
Conhecimentos
e
Desenvolvimen
to de
Capacidades:

Docente: Célia Mimosa Gomes Martins

Ciclo de Formação 2019-2022

Componente: Técnica

Ano: 3º

A – Linguagem e textos; 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 estética e
artística
I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e
Comunicação:

Conhecimentos
e Capacidades
C-Raciocínio e resolução
de Problemas

1 APRENDIZAGENS

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Organizador/Domínioa
Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia adequada na análise dos
projetos de animação sociocultural e na sua avaliação. Aplicaas aos diferentes contextos de comunicação. Domina
capacidades nucleares de compreensão e de expressão no
âmbito das temáticas de cada um dos módulos a lecionar
(módulos 11 e 12).
Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e
explica conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos
comunicativos, utilizando diferentes ferramentas. Expõe o
trabalho de acordo com objetivos definidos e concretizado em
produtos discursivos, textuais audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender os
conteúdos dos módulos a abordar, planeia e conduz pesquisas.
Constrói produtos e conhecimento acerca dos conteúdos dos

ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS. DGE. 2018.

Ponderaçõesa
A
B Cb
40

40

40*

Instrumentos de recolha de
informaçãoc
Em cada um dos módulos 11 e 12:
- 1 teste sumativo (A, C, D, I)
Estes instrumentos não se aplicam no
regime não presencial, são
substituídos por:
*Trabalho de projeto (A, B, C, D, I)
- Apresentação dos trabalhos (A, B,
C, D, I)

10

10

10

40

40

40

- Fichas de trabalho (A, B, C, D, I)
- Trabalhos individuais: trabalhos
de pesquisa e tratamento da
informação recolhida; conceção do
produto; apresentação oral dos
resultados obtidos; debate entre

módulos 11 e 12.
D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

pares e coavaliação (A, B, C, D, I)

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências.
Usa critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição acerca dos conteúdos a
abordar. Convoca diferentes conhecimentos utilizando
diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente
sobre a realidade. Desenvolve novas ideias e soluções de forma
criativa e inovadora.

I-Saber Científico,
Técnico e Tecnológico

•

•
Atitudes e
Valores
•
•

Compreende os conteúdos dos módulos a abordar. Coloca
questões, procura informação e mobiliza instrumentos e
conhecimentos para compreender aspetos relevantes na
implementação e avaliação de projetos de animação
sociocultural.
Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho, identificando
progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece os seus pontos fracos e fortes.
Empenha-se na sua aprendizagem com seriedade empenho e persistência. Estabelece
objetivos e traça planos e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.
Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em equipa, valorizando a
diversidade de perspetivas. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta,
negoceia e aceita diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os pares e
os seus contributos para o coletivo.
Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos. Age eticamente.
Cumpre o código de conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e cultural. Age em prol

10%

Grelha de registo do trabalho
realizado e das atitudes e valores
observados.

da sustentabilidade ecológica. Demonstra cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem
como à dos outros.

Observações:
a
A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
b
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c
Indicar o número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Curso: Animador Sociocultural

Disciplina: Comunidade e Intervenção Social
Manual adotado:-------

Perfil do Aluno

Domínios de
avaliação

Aquisição de
Conhecimentos
e
Desenvolvimen
to de
Capacidades:

Docente: Célia Mimosa Gomes Martins

Ciclo de Formação 2019-2022

Componente: Técnica

Ano: 3º

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística
I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e
Comunicação:

Conhecimentos
e Capacidades
C-Raciocínio e resolução
de Problemas

1 APRENDIZAGENS

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Organizador/Domínio1
Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia adequada na análise de
problemas do público-alvo, das causas desses problemas, no
estabelecimento de prioridades, na criação de objetivos,
estratégias, metodologias, tempo e recursos e na avaliação dos
resultados. Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação.
Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão
no âmbito das temáticas de cada um dos módulos a lecionar
(módulo 10, 11 e 12).

Ponderaçõesa
A
B Cb

40

40

40*

10
Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e
explica conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos
comunicativos, utilizando diferentes ferramentas. Expõe o
trabalho de acordo com objetivos definidos e concretizado em
produtos discursivos, textuais audiovisuais e/ou multimédia.
40

10

10

40

40

Interpreta informação que lhe permite compreender os
conteúdos dos módulos a abordar, planeia e conduz pesquisas.
Constrói produtos e conhecimento acerca dos conteúdos dos
módulos 10, 11 e 12 a abordar: criação de um trabalho de
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Instrumentos de recolha de
informaçãoc
Em cada um dos módulos 10, 11 e
12:
- 1 teste sumativo (A, C, D, I)
Este instrumento não se aplica no
regime não presencial, é substituído
por:
*Trabalho de projeto (A, B, C, D, I)
- Apresentação dos trabalhos (A, B, C,
D, I)

- Fichas de trabalho (A, B, C, D, I)
- Trabalhos individuais: trabalhos de
pesquisa e tratamento da informação
recolhida; conceção do produto;

projeto, elaboração de diagnósticos, utilização de metodologias
no desenvolvimento de qualquer projeto e diferentes modelos
de avaliação.

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

I-Saber Científico, Técnico
e Tecnológico
•

•
Atitudes e
Valores
•
•

apresentação oral dos resultados
obtidos; debate entre pares e
coavaliação (A, B, C, D, I)

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências.
Usa critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição acerca dos conteúdos dos
módulos a abordar. Convoca diferentes conhecimentos
utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensar
criticamente sobre a realidade. Desenvolve novas ideias e
soluções de forma criativa e inovadora.
Compreende os conteúdos dos módulos a abordar. Coloca
questões, procura informação e mobiliza instrumentos e
conhecimentos para compreender aspetos relevantes como o
papel do trabalho projeto na intervenção social, as fases de um
trabalho de projeto, a metodologia a desenvolver em qualquer
projeto, os plano de atividades e reconhecer os indicadores de
avaliação adequados aos aspetos a avaliar do projeto.

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho, identificando
progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece os seus pontos fracos e fortes.
Empenha-se na sua aprendizagem com seriedade empenho e persistência. Estabelece objetivos
e traça planos e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.
Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em equipa, valorizando a
diversidade de perspetivas. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta,
negoceia e aceita diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os pares e os
seus contributos para o coletivo.
Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos. Age eticamente.
Cumpre o código de conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e cultural. Age em prol

10%

Grelha de registo do trabalho realizado
e das atitudes e valores observados.

da sustentabilidade ecológica. Demonstra cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem
como à dos outros.
Observações:
a
A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
b
A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c
Indicar o número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.

Escola Secundária com 3.º CEB Poeta Al Berto
Código 403192 – 7520-902 – Sines
Ano letivo 2021/2022
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Ensino: Profissional

Curso: Técnico/a auxiliar de farmácia

Disciplina: Gestão de Processos e Procedimentos
Manual adotado:-------

Perfil do Aluno

Domínios de
avaliação

Aquisição de
Conhecimentos
e
Desenvolvimen
to de
Capacidades:

Docente: Célia Mimosa Gomes Martins

Ciclo de Formação 2021-2024

Componente: Técnica

Ano: 1º

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística
I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e
Comunicação:

Conhecimentos
e Capacidades
C-Raciocínio e resolução
de Problemas

1

Grupo disciplinar: 430 Economia e Contabilidade

Organizador/Domínio1
Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia adequada utilizada na
gestão de medicamentos e produtos de saúde, nos processos e
procedimentos que suportam o contrato de compra e venda.
Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação. Domina
capacidades nucleares de compreensão e de expressão no âmbito
das temáticas de cada um dos módulos a lecionar (módulo 1, 2,
3, 4, 5 e 6).

Ponderaçõesa
A
B Cb

50

Valida e mobiliza a informação de forma crítica e autónoma.
Transforma a informação em conhecimento. Apresenta e
explica conceitos em grupo. Colabora em diferentes contextos 10
comunicativos, utilizando diferentes ferramentas. Expõe o
trabalho de acordo com objetivos definidos e concretizado em
produtos discursivos, textuais audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender os
conteúdos dos módulos a abordar, planeia e conduz pesquisas.
Constrói produtos e conhecimento acerca dos conteúdos dos
módulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a abordar: o preço de fatura e da margem
de comercialização e PVP de cada produto; criar listagens para
controlo de existências e de correções/alterações de validades; 30
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50

10

30

50*

Instrumentos de recolha de
informaçãoc
Em cada um dos módulos 10, 11 e
12:
- 1 teste sumativo (A, C, D, I)
Este instrumento não se aplica no
regime não presencial, é substituído
por:
*Trabalho de projeto (A, B, C, D, I)

10

- Apresentação dos trabalhos (A, B, C,
D, I)

30

- Fichas de trabalho (A, B, C, D, I)
- Trabalhos individuais: trabalhos de
pesquisa e tratamento da informação

operacionaliza o processo de encomendas e de devoluções de
medicamentos e produtos de saúde.
D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

I-Saber Científico, Técnico
e Tecnológico

•

•
Atitudes e
Valores
•
•

recolhida; conceção do produto;
apresentação oral dos resultados
obtidos; debate entre pares e
coavaliação (A, B, C, D, I)

Observa, analisa e discute ideias centrando-se em evidências.
Usa critérios para apreciar as ideias e constrói argumentos para
fundamentar as tomadas de posição acerca dos conteúdos dos
módulos a abordar. Convoca diferentes conhecimentos
utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensar
criticamente sobre a realidade. Desenvolve novas ideias e
soluções de forma criativa e inovadora.
Compreende os conteúdos dos módulos a abordar. Coloca
questões, procura informação e mobiliza instrumentos e
conhecimentos para compreender aspetos relevantes como os
procedimentos de gestão, receção, conferência e
armazenamento de medicamentos e produtos de saúde; o
processo de gestão de stocks; os elementos principais de uma
fatura/guia de remessa e outros documentos utilizados nas
diferentes fases do contrato compra e venda; conferência de uma
receita médica em papel e/ou manual..

Desenvolvimento pessoal e autonomia: Avalia o seu próprio trabalho, identificando
progressos, lacunas e dificuldades a superar. Reconhece os seus pontos fracos e fortes.
Empenha-se na sua aprendizagem com seriedade empenho e persistência. Estabelece objetivos
e traça planos e concretiza projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.
Relacionamento interpessoal: Coopera e partilha no trabalho em equipa, valorizando a
diversidade de perspetivas. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta,
negoceia e aceita diferentes pontos de vista. Avalia o seu trabalho na relação com os pares e os
seus contributos para o coletivo.
Responsabilidade e integridade: Realiza as tarefas e cumpre prazos. Age eticamente. Cumpre
o código de conduta.
Cidadania e participação: Mostra respeito pela diversidade humana e cultural. Age em prol

10%

Grelha de registo do trabalho realizado
e das atitudes e valores observados.

da sustentabilidade ecológica. Demonstra cuidado em relação à sua saúde e segurança, bem
como à dos outros.
Observações:
a A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
b A – Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar o número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: Ciências Sociais e Humanas

Grupo disciplinar: 430

Disciplina: Sociologia

Ano: 12º

Organizador/Domínio
Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e
Comunicação:
Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:
Conhecimentos e
Capacidades

C-Raciocínio e resolução
de Problemas

Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia da Sociologia na
análise dos fenómenos sociais. Aplica-as aos diferentes
contextos de comunicação. Domina capacidades nucleares
de compreensão e de expressão na análise dos fenómenos
sociais.
Valida e mobiliza a informação de forma crítica e
autónoma. Transforma a informação em conhecimento.
Apresenta e explica conceitos em grupo. Colabora em
diferentes contextos comunicativos, utilizando diferentes
ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com objetivos
definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender a
realidade social portuguesa, planeia e conduz pesquisas.
Constrói produtos e conhecimento acerca da realidade
social: socialização e cultura, globalização, consumo,
ambiente família e escola.
Observa, analisa e discute ideias centrando-se em
evidências. Usa critérios para apreciar as ideias e constrói
argumentos para fundamentar as tomada social. Convoca
diferentes conhecimentos utilizando diferentes
metodologias e ferramentas para pensar criticamente sobre

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Ponderações a
A

B

Cb

A, C, D, I

A,B,C, D, I

A,B,C,D, I

Instrumentos de
recolha de
informação c

50

50

a)

30

30

30

10

10

10

1º, 2º e 3º
períodos:
-1 teste sumativo
a) trabalho de
grupo
1º, 2º e 3º
trabalho de
pesquisa

1º, 2º e 3º
períodos:
1 apresentação oral

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

I-Saber Científico,
Técnico e Tecnológico

Atitudes e
Valores

a realidade social. Desenvolve novas ideias e soluções de
forma criativa e inovadora.
Compreende os processos e os fenómenos sociais. Coloca
questões, procura informação e mobiliza conhecimentos
para compreender aspetos relevantes da organização
social, especialmente da sociedade portuguesa

•
•
•
•

Desenvolvimento pessoal e autonomia
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e integridade
Cidadania e participação

10

10

10

Grelha de registo do
trabalho realizado e
das atitudes e valores
observados.

(*)
Áreas de Competências do Perfil
do aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
– Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
bA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2021/2022
Departamento: Ciências Sociais e Humanas

Grupo disciplinar: 430

Disciplina: Sociologia

Ano: 3ºAS

Organizador/Domínio
Domínios de
avaliação

Competências
A-Linguagens e Textos:

B-Informação e
Comunicação:
Aquisição de
Conhecimentos e
Desenvolvimento
de Capacidades:
Conhecimentos e
Capacidades

C-Raciocínio e resolução
de Problemas

Descritores
Utiliza uma linguagem e terminologia da Sociologia na
análise dos fenómenos sociais. Aplica-as aos diferentes
contextos de comunicação. Domina capacidades nucleares
de compreensão e de expressão na análise dos fenómenos
sociais.
Valida e mobiliza a informação de forma crítica e
autónoma. Transforma a informação em conhecimento.
Apresenta e explica conceitos em grupo. Colabora em
diferentes contextos comunicativos, utilizando diferentes
ferramentas. Expõe o trabalho de acordo com objetivos
definidos e concretizado em produtos discursivos, textuais
audiovisuais e/ou multimédia.
Interpreta informação que lhe permite compreender a
realidade social portuguesa, planeia e conduz pesquisas.
Constrói produtos e conhecimento acerca da realidade
social.
Observa, analisa e discute ideias centrando-se em
evidências. Usa critérios para apreciar as ideias e constrói
argumentos para fundamentar as tomada social. Convoca
diferentes conhecimentos utilizando diferentes
metodologias e ferramentas para pensar criticamente sobre
a realidade social. Desenvolve novas ideias e soluções de

Áreas de
Competências
(PASEO) (*)

Ponderações a
A

B

Cb

A, C, D, I, H

A,B,C, D, I, H

A,B,C,D, I, H

Instrumentos de
recolha de
informação c
Módulo 6
-1 teste sumativo
a) Trabalho de
grupo
Módulo 7
Trabalho de
pesquisa

50

50

a)

30

30

30

Módulo 6
trabalho de grupo
Módulo 7
Relatório
intermédio

10

10

10

1 apresentação oral
por módulo

D-Pensamento Crítico e
Pensamento Criativo

forma criativa e inovadora.
Compreende os processos e os fenómenos sociais. Coloca
questões, procura informação e mobiliza conhecimentos
para compreender aspetos relevantes da organização
social, especialmente da sociedade portuguesa

I-Saber Científico,
Técnico e Tecnológico

Atitudes e
Valores

•
•
•
•

Desenvolvimento pessoal e autonomia
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e integridade
Cidadania e participação

10

10

10

Grelha de registo do
trabalho realizado e
das atitudes e valores
observados.

(*)
Áreas de Competências do Perfil
do aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PASEO)

A – Linguagem e textos; 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 estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;
J – Consciência e domínio do corpo

Observações:
a

A avaliação é contínua e cumulativa. Em cada período letivo, são contabilizados todos os elementos/instrumentos de avaliação realizados desde o início do ano escolar.
– Regime presencial; B – Regime misto; C – Regime não presencial.
c Indicar a tipologia e número de instrumentos de avaliação a aplicar em cada período letivo.
bA

