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Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 15.2: Procedimentos administrativos da atividade comercial: Organização e manutenção do arquivo – 25 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Descrever as funções e os requisitos da gestão de arquivo; 

Aplicar as técnicas de classificação, codificação e indexação de documentos comerciais; 

Selecionar e utilizar as funcionalidades do sistema informático. 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação 
e de heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 
trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 

aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 

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

  Organizar e atualiza o arquivo da documentação comercial; 

  Controlar e gerir consumíveis e outros materiais inerentes à sua atividade; 

  Gerir mapas e relatórios relativos ao serviço comercial. 

C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021. 
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AEL | Critérios de Avaliação da Área de Formação Tecnológica (2021-2022) p. 1 de 1 

 
Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 16.1: Controlo de stocks em comércio: Política de gestão de stocks – 25 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Descrever as funções e competências do técnico de comércio na gestão de stocks. 

Identificar e definir os conceitos e princípios gerais de gestão de stocks. 

Caraterizar a política de gestão de stocks. 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação 
e de heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 
trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 

aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 

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

  Proceder à inventariação por diferentes categorias (por produtos, por valor, por dias); 

  Aplicar técnicas de cálculo de cobertura e stocks. 

C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021 
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Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 16.2: Controlo de stocks em comércio: Controlo e armazenagem de mercadorias – 25 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Identificar os princípios gerais de gestão de armazéns; 

Conhecer os procedimentos de receção e conferências de bens e produtos em armazém. 

Conhecer os procedimentos de expedição de mercadorias; 

Reconhecer as normas de qualidade e ambiente aplicáveis ao contexto; 

Distinguir e utilizar as funcionalidades do sistema informático de gestão de stocks. 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação 
e de heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 
trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 

aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 

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

  Assegurar a inventariação dos bens e produtos; 

  Controlar o processo de armazenagem de bens e produtos. 

C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021. 
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Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 17: Gestão de encomendas no comércio – 50 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Descrever as funções e competências do técnico de comércio na gestão de stocks; 

Identificar e define os conceitos e princípios gerais de gestão de stocks; 

Caraterizar a política de gestão de stocks. 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação 
e de heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 
trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 

aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 

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

  Efetuar a proposta de encomenda; 

  Selecionar fornecedores de acordo com os critérios definidos; 

  Efetuar e monitorizar as encomendas. 

C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021. 
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Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 23: Ideias e oportunidades de negócio – 50 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Identificar os desafios e problemas como oportunidades; 

  Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do público-alvo 

e   do mercado; 

Identificar e aplicar as diferentes formas de recolha de informação necessária à criação e orientação 

de um negócio; 

Reconhecer as características de um negócio e as atividades inerentes à sua prossecução; 

Identificar os financiamentos, apoios e incentivos ao desenvolvimento de um negócio, em função da 

sua natureza e plano operacional. 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação 
e de heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 
trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 

aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 

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

  Identificar oportunidades de negócio; 

  Definir o plano de criação de um negócio (recolha de informação, apoio tecnológico e de instalação,  

financiamento, incentivos e formalidades legais). 

 

 

C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021. 
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Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 24: Plano de negócio – criação de micro negócios – 25 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e do trabalho; 

Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio; 

Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver; 

Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade económica/ 

financeira; 

Elaborar um plano de negócio. 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

Grelhas de autoavaliação e de 
heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 

trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

Grelhas de autoavaliação e de 
heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 
Em contexto real ou simulado: 

  Elaborar um plano de negócio  para micro um negócio. 
C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

Grelhas de autoavaliação e de 
heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021. 
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Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 26: Aplicações informáticas na ótica do utilizador – 25 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Conhecer as funcionalidades principais do processador de texto; 

Conhecer as funcionalidades principais da folha de cálculo. 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação 
e de heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 
trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 

aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 

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

  Elaborar textos com formatação adequada; 

  Utilizar a folha de cálculo como recurso auxiliar de gestão. 

C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021. 
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Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 27: Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego – 25 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Definir os conceitos de competência, transferibilidade e contextos de aprendizagem; 

  Identificar competências adquiridas ao longo da vida; 

Explicar a importância da adoção de uma atitude empreendedora como estratégia de 

empregabilidade; 

Identificar as competências transversais valorizadas pelos empregadores; 

Reconhecer a importância das principais competências de desenvolvimento pessoal na procura e 

manutenção do emprego; 

Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no mercado e respetivos apoios, em 

particular as Medidas Ativas de Emprego. 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

Grelhas de autoavaliação e de 
heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 
trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 

aula 
Grelhas de autoavaliação e de 
heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 

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

Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae. 

Identificar e selecionar anúncios de emprego. 

  Fazer candidaturas espontâneas; 

  Aplicar os comportamentos adequados numa entrevista de emprego.  

 

C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

Grelhas de autoavaliação e de 
heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021 
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Critérios de avaliação - Área de formação tecnológica 
UFCD 29: Competências de empreendedorismo e técnicas de procura de emprego – 25 horas 

 
Domínios 

 

Pond. Perf i l  de Aprendizagens Essenciais  
Áreas de 

competências 
(PASEO)  

Processos de recolha 
de informação 

Conhecimentos 

 
40% 

 

O aluno deve ser capaz de: 
Conhecer as características e o perfil do empreendedor; 

Conhecer as vantagens e desvantagens de ser empreendedor; 

Conhecer e distinguir modalidades de trabalho; 

Conhecer técnicas de procura ativa de emprego; 

 

 

A, B, C, D 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação 
e de heteroavaliação 

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 escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Apresentação oral de 
trabalhos - Rubrica 

▪ Trabalhos (DAC’s ou 
outros) - Rubrica 

▪ Registo de observação de 

aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Realizações 
Profissionais 

30% 

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

  Elaborar um Curriculum Vitae; 

  Saber preparar-se para uma entrevista de emprego. 

C, D, F 

▪ Teste escrito/ Trabalho de 
grupo/pares – Rubrica 

▪ Portefólio de evidências de 
aprendizagem individual - 
Rubrica 

▪ Registo de observação de 
aula 

▪ Grelhas de autoavaliação e 
de heteroavaliação 

Notas: 
(1): 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. 

(2): DAC / Trabalho de Projeto interdisciplinar – será avaliado nos diferentes domínios, de acordo com o projeto de cada turma. 

(3): Atitudes: avaliadas transversalmente nos diferentes domínios de acordo com as tarefas/atividades através de rubricas/grelhas de observação com registo. 

(4): Estes critérios têm como referência os critérios transversais de avaliação constantes no Referencial de Avaliação aprovados em conselho pedagógico, de 26 de julho de 2021. 


