
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. JOÃO DO ESTORIL 

Critérios de Avaliação Ano letivo 2021/22 

 Secundário (Cursos  Profissionais)  

 

Orientações gerais para a definição dos Critérios de Avaliação  

(de acordo com a portaria 223-A/2018, de 3 de agosto - Artigo 18.º) 

 

Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens 

realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

Nos critérios de avaliação sumativa deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, 

integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

Sendo que a avaliação deve ser partilhada por professores, alunos e encarregados de educação, é muito importante clarificar e explicitar 

cabalmente os critérios adotados.  

Sendo a avaliação um processo contínuo, resulta necessariamente de uma multiplicidade de registos informativos e, por isso, devem ser 

utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e 

ao tipo de informação a recolher, que variam em função da especificidade de cada Área disciplinar/disciplina.  

 

 

 

 

 



 
 

Instrumentos de avaliação  

A elaboração dos instrumentos de avaliação incide sobre os conhecimentos, capacidades e atitudes definidos para o respetivo ano de 

escolaridade e resulta de um processo de reflexão, de partilha de saberes e experiências, bem como de tomadas de decisão em contexto de 

Departamento/Grupo Disciplinar. 

 

Poder-se-ão utilizar: 

Testes de avaliação; fichas; registos de observação; unidades de trabalho (artes); exercícios de critério; intervenções orais e escritas; trabalhos 

individuais ou de grupo; relatórios; portfólios de evidências de aprendizagem individual; atividades experimentais; construção de artefactos, 

de dossiês temáticos, de modelos; trabalho de projeto; debates; grelha de auto e heteroavaliação; outros (a definir pelos Departamentos/Áreas 

disciplinares).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. JOÃO DO ESTORIL 

Critérios de Avaliação de área  de integração;  - 1º e 2ºAno 
 Ano letivo 2021/22 

Ensino Secundário (Cursos Profissionais)  - Curso Profissional Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 
Curso de operadores e de programação de sistemas informáticos e curso de termalismo e curso de esteticista 

(de acordo com a Portaria 235-A/2018, de 23 de agosto) 

 

 
Conhecimentos 
e Capacidades 

 

 

Domínio dos 

conhecimentos 

(A, B, I) 

 

 

 

Domínio da 

Aplicação dos 

conhecimentos 

(A, B, C, D, E, G, I) 

 

 

 
A - Linguagem e textos 

• Conhece e compreende os principais conceitos e procedimentos referentes 

ao marketing e às ferramentas de marketing 

• Utiliza linguagem técnica e científica 

• Organiza discurso respeitando as regras de organização, sintaxe e 

ortografia 

• Aplica linguagens e textos de modo adequado a diferentes contextos de 

comunicação em ambientes analógicos ou digitais 

 

Os instrumentos de avaliação a 

aplicar poderão ser: 

 
(A) 

Testes 
ou 

 
Trabalhos de Pesquisa 

(40%) 
Apresentação oral   

(20%) 
 
 

3 por UFCD  

(UFCD de 50h) 

 
         
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- Informação e comunicação 

• Pesquisa, seleciona, avalia a informação obtida a partir de diferentes fontes 

• Produz, processa, transforma e sintetiza informação 

• Comunica (por escrito/visual/audiovisual e multimodal) de modo 

estruturado e organizado, utilizando linguagem técnica e diferentes 

ferramentas analógicas e digitais 

C- Raciocínio e resolução de 
problemas 

 

• Interpreta informação (case studies, entre outros), planeia e conduz 

pesquisas 

• Propõe soluções adequadas e eficazes 

• Produz conclusões 

• Desenvolve e efetua a gestão de trabalhos práticos (projetos entre outros)  

Competências Domínios 
Perfil dos Alunos 

(áreas de competência) 
Descritores de Desempenho Instrumentos Ponderação 



 

 

 

 

Domínio da 

Integração e 

Assimilação de 

conhecimentos 

(A, B, C, D, E, G, I) 

D- Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Articula e relaciona conhecimentos de forma reflexiva, criativa e 

fundamentada 

• Aplica conhecimentos a novas situações, usando metodologias e 

ferramentas diferentes adequadas a cada contexto 

• Desenvolve soluções adequadas e ideias novas de forma imaginativa, 

crítica e criativa, refletindo em equipa ou individualmente 

 
(B) 

 

Fichas de Trabalho 
Questões de aula 
Caderno diário 
 

3 por UFCD 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

G- Bem-estar, saúde e ambiente 

• Adota comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do 

ambiente (Respeita as normas de segurança e higiene) 

• Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social (Respeita o espaço 

escolar, instalações e materiais) 

• Desenvolve projetos articulando a técnica com a responsabilidade social e 

ambiental e a sensibilidade estética (realiza trabalho colaborativo para o bem comum) 

I- Saber científico, técnico e 
tecnológico. 

• Compreende processos e fenómenos técnicos e científicos 

• Utiliza e manipula materiais e instrumentos diversificados 

• Planifica e executa operações técnicas usando metodologias de trabalho e 

meios materiais e técnicos adequados.  

• Desenvolve atividades teórico-práticas  em ambientes físicos e digitais. 

Atitudes 

Domínio das 
Atitudes 

(E,F) 
 

Desenvolvimento  
Pessoal e Social 

E - Relacionamento Interpessoal • Respeito pelas regras (respeito pelo próximo e pela diversidade - Cooperação) (C) 
Grelhas de registo – 5 % 

10 %   

F -Desenvolvimento pessoal e 
autonomia • Autonomia 

(D) 
Grelhas de registo - 5 % 

Construção da Classificação ao longo do 
Módulo/UFCDi Classificação Final = (média de A após aplicação das ponderações dos instrumentos aplicados) *60% + (média de B)*30% + (média de C e D)*10%  

1 A classificação atribuída em cada Módulo/UFCD resulta da média aritmética das classificações dos instrumentos de avaliação aplicados desde o início do Módulo/UFCD e da média ponderada dos 

diferentes instrumentos 

 

 



 
 

 
 

Domínio Perfil de Desempenho do Aluno 

Atitudes 

Classificação 

Nível 1 
(0 a 6 valores) 

Nível 2 
(7 a 9 valores) 

Nível 3 
(10 a 14 valores) 

Nível 4 
(15 a 17 valores) 

Nível 5 
(18 a 20 valores) 

Respeito 
pelas regras 
(Cooperação) 

Respeita raramente os seus 
pares e os 
espaços/equipamentos, não 
cooperando 

Respeita algumas vezes os seus pares 
e os espaços/equipamentos, 
cooperando esporadicamente. 

Respeita e coopera 
regularmente com os seus 
pares e empenha-se em 
preservar os 
espaços/equipamentos 

Respeita e coopera com frequência 
com os seus pares de acordo com as 
instruções fornecidas, 
empenhando-se também na 
preservação dos espaços e 
equipamentos 

Respeita e coopera sempre de forma 
ativa com os seus pares de acordo com 
as instruções fornecidas, empenhando-
se sempre na preservação dos espaços e 
equipamentos 

Autonomia 

Desenha, implementa e 
avalia raramente com 
autonomia, estratégias para 
atingir resultados 

Desenha, implementa e avalia 
algumas vezes com autonomia, 
estratégias para atingir resultados 

Desenha, implementa e avalia 
regularmente com autonomia, 
estratégias para atingir 
resultados 

Desenha, implementa e avalia com 
frequência, autonomia e confiança, 
estratégias para atingir resultados, 
revelando curiosidade.  

Desenha, implementa e avalia sempre 
com autonomia, confiança, 
persistência e resiliência, estratégias 
para atingir resultados, revelando 
curiosidade e espírito de iniciativa. 

 
 
 
 

   Ano UFCD - Designação 

1º Ano 

Modulo 1   (3 temas 3.1 ,4.1 e 7.1) 

Modulo 2   (3 temas  3.3, 4.3, 7.2) 

 Modulo 3  (3 temas 3.2, 4.2, 8.3) 

2º ano Modulo 4  (3 temas 2.2, 5.2 e 7.3) 

 Modulo 5  (3 temas 2.3, 6.1 e 9.3) 

 Modulo 6  (3 temas 2.1, 5.3 e 8.1) 

 
 
 
 
 
 

 


