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                 Legenda: 

 A-Linguagens 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: 

Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento. 
 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Classificar a organização; 

Interpretar a estrutura organizacional; 

Reconhecer os princípios da comunicação organizacional; 

Identificar e caracterizar as funções internas à organização; 

Definir conceitos de qualidade; 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão 

escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral de trabalhos 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

  Identificar diferentes tipos de organização; 

  Classificar uma organização quanto à dimensão, propriedade e ramo de      

atividade; 

  Distinguir os conceitos de Qualidade e de Gestão da Qualidade; 

  Reconhecer normas do Sistema Português da Qualidade. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 
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                 Legenda: 

 A-Linguagens 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: 

Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento. 
 

Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Classificar a organização; 

Interpretar a estrutura organizacional; 

Reconhecer os princípios da comunicação organizacional; 

Identificar e caracterizar as funções internas à organização; 

Definir conceitos de qualidade; 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 

 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão 

escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral de trabalhos 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

  Identificar diferentes tipos de organização; 

  Classificar uma organização quanto à dimensão, propriedade e ramo de      

atividade; 

  Distinguir os conceitos de Qualidade e de Gestão da Qualidade; 

  Reconhecer normas do Sistema Português da Qualidade. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 
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Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
 Descrever as etapas do atendimento; 

 Reconhecer diferentes tipos de públicos e de contextos; 

 Compreender aspetos verbais e não verbais do atendimento; 

 Identificar regras do atendimento presencial e telefónico. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 
 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão 

escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral de trabalhos 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

Aplicar técnicas de comunicação em situação de atendimento de público em 

diferentes contextos. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

Legendas: 
A-Linguagens 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: 

Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento. 
 

       Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022 
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Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Construir e arquivar ficheiros de armazém. 

Aplicar a valorimetria das existências - métodos FIFO e Custo médio 

ponderado; 

Entender o conceito e tipos de contas correntes. 

 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 
 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão 

escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral de trabalhos 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

Executar o apoio administrativo e logístico, associado à função de 

aprovisionamento. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

Legenda: 
A-Linguagens 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: 

Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento. 
 

Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022 
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Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
 Entender o que é a gestão económica das compras; 

 Calcular o lote económico e o ponto de encomenda; 

 Compreender um gráfico “dente de serra” 

 Conhecer o método ABC 

 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 
 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão 

escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral de trabalhos 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
 Em contexto real ou simulado: 

 Aplicar regras de gestão económica das compras. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

                 Legenda: 
A-Linguagens 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: 

Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento. 
 
Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 

 



            Critérios de avaliação - Técnicas de Apoio à Contabilidade – 10º ano  
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      Ano letivo 2022/2023 
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Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
 Definir os objetivos e os processos do Controlo de tesouraria; 

Compreender os planeamentos estratégico e operacional; 

Conhecer tarefas de tesouraria e respetivos processos de execução. 

 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 
 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão 

escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral de trabalhos 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

Executar tarefas de tesouraria. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

                 Legenda: 
A-Linguagens 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: 

Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento. 
 
Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 
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            UFCD 0704: Atendimento – Técnicas de Comunicação – 25 horas 
            Curso Profissional – Técnico Administrativo 

      Ano letivo 2022/2023 
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Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
 Descrever as etapas do atendimento; 

 Reconhecer diferentes tipos de públicos e de contextos; 

 Compreender aspetos verbais e não verbais do atendimento; 

 Identificar regras do atendimento presencial e telefónico. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 
 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão 

escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral de trabalhos 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

Aplicar técnicas de comunicação em situação de atendimento de público em 

diferentes contextos. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

Legendas: 
A-Linguagens 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: 

Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento. 
 

       Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022 
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Critérios Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de 

competências 
(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Conhecimento 

 

Resolução de 

problemas 

 

Qualidade da 

Comunicação 

 

Conceitos e 
técnicas 

 

40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
 Distinguir os conceitos de Património, Ativo, Passivo, Capital, Rendimentos, 

Gastos e resultados; 

Conhecer a estrutura do código de contas (CC); 

Saber debitar e creditar; 

Saber calcular saldos de contas. 

A, B, C, D 

Teste / Trabalho 
Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual 
 

Comunicação 30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Mobilizar linguagem técnica e científica; 

Comunicar com correção linguística (compreensão e expressão 

escrita/oral); 

Mobilizar as TIC na execução de trabalhos/tarefas; 

Interagir com os outros e envolve-se nas atividades propostas. 

 

A, B, E 

Teste / Trabalho 

Apresentação oral de trabalhos 

 

Realizações 
Profissionais 

30% 

O aluno deve ser capaz de: 
Em contexto real ou simulado: 

Executar lançamentos contabilísticos simples de operações com contas. 

C, D, F 

Teste / Trabalho 
Simulações 

 

                 Legenda: 
 A-Linguagens 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: 

Os descritores de cada critério de avaliação constam no Referencial de Avaliação do Agrupamento. 
 
Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022. 

 


