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GRUPO 430 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE TURISMO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
DISCIPLINAS: TIAT, OTET, TCAT 

 
 DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO    

Critérios 

transversais DOMÍNIOS 
ponde

ração 
Competências específicas da disciplina  

(PASEO) 

Instrumentos de 

avaliação 

Notação 

quantitativ

a 

 

Descritores de desempenho 

 
 
 

Conhecimento  
(25%) 

 
 
 

Comunicação  
(25%) 

 
 
 

Resolução de 
Problemas 

(25%) 
 
 

Capacidade de 

recolha/triagem, 

interpretação e 

organização de 

dados/informação. 

20% 

A1- Respeita regras na estruturação/formatação dos 
trabalhos. 
A;B;D;H. 
 
A2- Recolhe informação, de forma crítica e autónoma, 
utilizando diferentes meios de investigação e recorrendo 
a fontes (físicas e/ou digitais) adequadas e credíveis. A; B; 
C; D; F; I. 

 
Questionários. 
 
Apresentações escritas 
recorrendo a 
plataformas 
digitais/software 
específico. 
 
Apresentações orais. 
 
Relatórios. 
 
Trabalhos de pesquisa 
autónoma/pesquisa 
orientada. 
 

 
 
 

 
18-20 

O aluno demonstrou plenamente os 
conhecimentos, capacidades e atitudes, previstos 
nas aprendizagens essenciais das disciplinas, e 
conducentes ao desenvolvimento das áreas de 
competência previstas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória 

Domínio/compreensã
o de 
conceitos/operações/
procedimentos 
técnicos inerentes ao 
perfil profissional do 
técnico de turismo. 

15% 

B1- Mobiliza e opera conhecimentos adquiridos que 

permitem atuar em situações da realidade profissional 

específica, utilizando o sentido crítico e estabelecendo 

relações que permitem compreender novas situações e 

resolução de problemas. A;B;C;D;E;F;G;I;H;J.  

 

 

14-17 

O aluno demonstrou a maior parte dos 
conhecimentos, capacidades e atitudes, previstos 
nas aprendizagens essenciais das disciplinas, e 
conducentes ao desenvolvimento das áreas de 
competência previstas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Capacidade de 
comunicação. 

35% 
C1- Apresenta comunicações orais e escritas de forma 
correta, recorrendo a terminologia específica A; B; C; D; 
F; I. 

  
O aluno demonstrou de forma satisfatória alguns 
dos conhecimentos, capacidades e atitudes, 
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Relacionament

o Interpessoal  

(25%) 

 
C2- Interpreta, avalia e sistematiza a informação em 
diferentes suportes. A;B;C;D;E;F. 
 

C3-Adequa/utiliza técnicas de comunicação 
nas apresentações/interações orais. 
A;B;C;E;F;J. 
 

C4- Utiliza as TIC de forma correta e criativa, 
recorrendo a suportes diversificados e adequados ao 
contexto. A;B;C;D;F;H;I. 

Observação direta (na 
execução de tarefas 
individuais e em 
grupo). 
 
Testes de avaliação. 
 
Fichas formativas. 
 

 

 

 

10-13 

previstos nas aprendizagens essenciais das 
disciplinas, e conducentes ao desenvolvimento 
das áreas de competência previstas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Capacidade de 
trabalhar em equipa. 

15% 

D1- Interage de forma adequada aos contextos. 
A;B;C;D;E;F;G;J. 
 
D2- Coopera com os pares/equipas, demonstrando 
tolerância, partilha, espírito crítico e sentido de 
responsabilidade. A;B;C;D;E;F;G;J. 

 

 

06-09 

O aluno revelou dificuldades nos vários domínios 
das disciplinas, não tendo demonstrado de forma 
satisfatória alguns dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes, previstos nas 
aprendizagens essenciais, conducentes ao 
desenvolvimento das áreas de competência 
previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

Interesse, autonomia 
e responsabilidade 

15% 

D3- Executa as tarefas com interesse, autonomia e 
criatividade, cumprindo regras e prazos, e adotando 
comportamento que promovam a saúde e o bem-
estar. 
D;E;F;G. 

 

 

00-05 

O aluno não ultrapassou as suas dificuldades, não 
tendo adquirido conhecimentos nem 
desenvolvido as capacidades e atitudes, previstos 
nas aprendizagens essenciais, conducentes ao 
desenvolvimento das áreas de competência 
previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

 

Áreas de Competência: 

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. 


