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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 
Cursos Profissionais 

    

Formação Sociocultural                                                    COMUM A TODOS OS CURSOS 

 

PORTUGUÊS 

70% Domínio do Conhecimento 
20% 

 

20% 

 

20% 

 

 

10% 

Oralidade 

Compreender e produzir textos orais de diferentes matrizes discursivas. 

Leitura  

Apreender os sentidos explícitos e implícitos dos textos 

Escrita 

Produzir textos escritos de diferentes matrizes  discursivas, respeitando  as 

fases de planificação, execução e avaliação. 

Gramática 

Refletir sobre o funcionamento da língua e reconhecer a sua dimensão 

estética. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

INGLÊS 

70% Domínio do Conhecimento 
15% 

 
 
 

20% 
 
 

15% 
 
 
 
 
 

20% 

Compreensão oral 
Compreender enunciados fluidos sobre assuntos correntes, dentro dos tópicos 
abordados nos domínios de referência e em suportes variados, mobilizando 
conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 
Compreensão escrita 
Compreender diversos tipos de texto, literários e não literários, por vezes extensos, 
dentro dos tópicos abordados nos domínios de referência, mobilizando 
conhecimentos adquiridos noutras disciplinas; 
Expressão oral  
Interagir com eficácia em língua inglesa, dentro dos tópicos abordados nos 
domínios de referência, defendendo pontos de vista e opiniões próprios, 
exprimindo-se com correção gramatical e vocabular; 
Demonstrar capacidade de relacionação de informação, sintetizando-a de modo 
lógico e coerente; 
Expressão escrita 
Elaborar textos claros e variados, com correção gramatical e vocabular, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, dentro dos tópicos abordados 
nos domínios de referência, mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas. 
Demonstrar capacidade de relacionação de informação, sintetizando-a de modo 
lógico e coerente; 

 

30% Domínio das Atitudes 
10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
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ÁREA DE INTEGRAÇÃO 

70% Domínio do Conhecimento 
25% 

 

25%

20% 

Aquisição, compreensão e aplicação dos conceitos, problemas e teorias 

específicos da disciplina 

Pesquisa, seleção, organização, interpretação e produção da informação 

Comunicação oral e escrita  
 

30% Domínio das Atitudes 
10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

TIC – TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃOE E COMUNICAÇÃO 

70% Domínio do Conhecimento 
30% 

 

20% 

20% 

Aquisição e compreensão das ferramentas essenciais das diferentes 

aplicações usadas no âmbito da disciplina 

Aplicação prática e contextualizada dos conteúdos da disciplina  

Produção e resolução de problemas com vista à realização de projetos 
 

30% Domínio das Atitudes 
10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

70% Domínio do Conhecimento 

70% 

 

O aluno realiza com sucesso as aprendizagens específicas de cada módulo 

constantes no programa de Educação Física dos Cursos Profissionais. 

 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Realiza com empenho, demonstrando autonomia e responsabilidade no 

desenvolvimento das tarefas de aprendizagem e de organização. 

Coopera com os colegas em todas as situações propostas 

Respeita as regras de participação, as normas de segurança e higiene, os colegas e 

o professor, no desenvolvimento das várias atividades físicas. 
 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE DESIGN DE INTERIORES/EXTERIORES 

 

Formação Científica                                                       CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE DESIGN DE INTERIORES/EXTERIORES  

 

HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES 

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

 

20% 

Enquadra as categorias de cada área artística no tempo e no espaço, 

histórico e cultural, para desenvolver referências profissionais específicas 

da sua área. 

Mobiliza os conhecimentos adquiridos de modo a preservar o património 
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20% 

artístico e cultural. 

Compreende o objeto artístico como documento/testemunho do seu 

tempo histórico e evidencia uma atitude critica enquanto recetor de 

objetos de arte e de cultura. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

GEOMETRIA DESCRITIVA 

70% 
Domínio do Conhecimento 

15% 

15% 

20% 

20% 

Perceciona e visualiza as formas no espaço 

Aplica os processos construtivos de representação 

Reconhece a normalização referente ao desenho 

Utiliza os instrumentos de desenho e executa os traçados 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

MATEMÁTICA (100h) 

70% Domínio do Conhecimento 

15% 

 

 

 

45% 

 

10% 

Resolução de problemas: Analisa situações da vida real, identifica os 

modelos matemáticos que permitam a sua interpretação e resolução, 

seleciona estratégias que conduzam à sua resolução, formula hipóteses e 

prevê resultados. 

Conceitos e procedimentos: Conhece e compreende os conceitos, os 

procedimentos, as técnicas e os modelos matemáticos. 

Comunicação Matemática: Comunica conceitos, raciocínios e ideias com 

clareza e progressivo rigor lógico e espírito crítico. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

Formação Técnica                                       CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE DESIGN DE INTERIORES/EXTERIORES  

 

DESENHO DE COMUNICAÇÃO 

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

10% 

 

10% 

Sabe representar bidimensionalmente através de diferentes meios e 

diferentes suportes 

Manipula intencionalmente os diferentes processos técnicos da 

representação e expressão visual 

Utiliza como ferramenta de expressão visual os meios informáticos 
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10% 

 

20% 

Aplica adequadamente matérias e suportes na construção de mensagens 

visuais 

Concretiza projetos artísticos dominando as suas diferentes fases e 

metodologias 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  

 

 

 

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR 

70% Domínio do Conhecimento 

10% 

10% 

 

20% 

 

20% 

 

10% 

Aplica os princípios de rigor e representação do Desenho Técnico 

Utiliza o computador como ferramenta de representação gráfica, 

dimensional e virtual. 

Utiliza as ferramentas do Desenho Assistido por Computador na 

representação bidimensional de objetos 

Utiliza as ferramentas do Desenho Assistido por Computador na modelação 

e recriação tridimensional de objetos, espaços e ambientes 

Experimenta e utiliza diferentes ferramentas e técnicas de desenho  

 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

MATERIAIS E TECNOLOGIAS 

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

50% 

 

Conceptuais – Compreensão e utilização da terminologia e da classificação 

dos diferentes materiais 

Procedimentais – Adoção de uma postura ecológica e com preocupações 

ambientais no desenvolvimento dos trabalhos 

Planificação e execução de atividades experimentais e de pesquisa 

Capacidade de elaboração de relatórios 

Exposição e apresentação organizada das ideias desenvolvidas 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

DESIGN DE INTERIORES/EXTERIORES 

70% Domínio do Conhecimento 

10% 

 

10% 

Revela capacidade para explorar, investigar e mobilizar conhecimentos 

conceptuais e projetuais no desenvolvimento de soluções 

Projeta soluções adequadas do ponto de vista técnico, funcional, 
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20% 

 

10% 

 

20% 

ergonómico e estético 

Aplica metodologias projetuais na resolução de problemas e faz uma 

gestão equilibrada na organização de todo o processo criativo 

Utiliza as novas tecnologias como instrumento de integração dos saberes 

teóricos e práticos 

Revela qualidade nos processos e nos produtos finais apresentados 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

INFORMÁTICOS 
 

Formação Científica                             CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

 

FÍSICA E QUÍMICA  

70% Domínio do Conhecimento 

45% 

 

25% 

Conceptuais – Aquisição, compreensão e utilização dos conceitos e leis.  

Aplicação de instrumentos e técnicas específicas 

Procedimentais – Organização, seleção e interpretação de dados. 

Análise e resolução de problemas. 

Exposição organizada de ideias. 

Capacidade de elaboração de relatórios 

Planificação e execução de atividades experimentais e de pesquisa 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

MATEMÁTICA (300h) 

70% Domínio do Conhecimento 

15% 

 

 

 

45% 

 

10% 

Resolução de problemas: Analisa situações da vida real, identifica os 

modelos matemáticos que permitam a sua interpretação e resolução, 

seleciona estratégias que conduzam à sua resolução, formula hipóteses e 

prevê resultados. 

Conceitos e procedimentos: Conhece e compreende os conceitos, os 

procedimentos, as técnicas e os modelos matemáticos. 

Comunicação Matemática: Comunica conceitos, raciocínios e ideias com 

clareza e progressivo rigor lógico e espírito crítico. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
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Formação Técnica                                CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 
 

ELETRÓNICA FUNDAMENTAL 

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

20% 

20% 

Aquisição e compreensão das ferramentas essenciais das diferentes 

aplicações usadas no âmbito da disciplina 

Aplicação prática e contextualizada dos conteúdos da disciplina  

Produção e resolução de problemas com vista à realização de projetos 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS  

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

20% 

20% 

Aquisição e compreensão das ferramentas essenciais das diferentes 

aplicações usadas no âmbito da disciplina 

Aplicação prática e contextualizada dos conteúdos da disciplina  

Produção e resolução de problemas com vista à realização de projetos 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

SISTEMAS DIGITAIS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

20% 

20% 

10% 

Aquisição e compreensão das ferramentas essenciais das diferentes 

aplicações usadas no âmbito da disciplina 

Aplicação prática e contextualizada dos conteúdos da disciplina  

Produção e resolução de problemas com vista à realização de projetos 

Capacidade de explorar, investigar e mobilizar conceitos da disciplina 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

COMUNICAÇÃO DE DADOS 

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

20% 

20% 

10% 

Aquisição e compreensão das ferramentas essenciais das diferentes 

aplicações usadas no âmbito da disciplina 

Aplicação prática e contextualizada dos conteúdos da disciplina  

Superação de problemas e desafios em situações simuladas 

Capacidade de explorar, investigar e mobilizar conceitos da disciplina 
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30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

Formação Científica                                         CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS                           

 

ECONOMIA 

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

20% 

 

20% 

Aquisição e utilização de conceitos económicos relevantes da organização 
económica das sociedades;  
Pesquisa, seleção, organização e interpretação da informação com recurso 
às TIC 
Apresentação de comunicações orais e escritas recorrendo a suportes 
diversificados da informação 

 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA 

70% Domínio do Conhecimento  (Psicologia) 

40% 

20% 

10% 

Aquisição, compreensão e aplicação de conceitos e teoria 

Capacidade de análise e criatividade 

Estrutura lógica do discurso 

Domínio do Conhecimento (Sociologia) 

30% 

20% 

 

20% 

Aquisição, compreensão e aplicação dos conceitos específicos da disciplina 

Pesquisa, seleção, organização e interpretação da informação com recurso 

às TIC 

Apresentação de comunicações orais e escritas recorrendo a suportes 

diversificados da informação 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

MATEMÁTICA (100h) 

70% Domínio do Conhecimento 

15% 

 

 

 

45% 

Resolução de problemas: Analisa situações da vida real, identifica os 

modelos matemáticos que permitam a sua interpretação e resolução, 

seleciona estratégias que conduzam à sua resolução, formula hipóteses e 

prevê resultados. 

Conceitos e procedimentos: Conhece e compreende os conceitos, os 
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10% 

procedimentos, as técnicas e os modelos matemáticos. 

Comunicação Matemática: Comunica conceitos, raciocínios e ideias com 

clareza e progressivo rigor lógico e espírito crítico. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

Formação Técnica – UFCD                                CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

TÉCNICAS DE GESTÃO DE EVENTOS  

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

10% 

10% 

Apreensão e aplicação de conhecimentos na área de gestão e produção de 

eventos 

Capacidade de pesquisa, de organização da informação e de defesa e 

apresentação oral dos trabalhos, projetos e eventos desenvolvidos. 

Capacidade de concretização e eficácia dos projetos na fase de 

planeamento e implementação. 

Capacidade de liderança e coordenação de equipas de trabalho. 

Capacidade crítica na avaliação de resultados dos eventos produzidos.  

Desempenho pessoal e profissional nas tarefas atribuídas em eventos 

promovidos pelos alunos, pela Escola ou por instituições externas à Escola 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

MARKETING E COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

20% 

 

15% 

 

15% 

Conhece e aplica as técnicas de Marketing associadas à conceção, 

desenvolvimento e implementação dos Eventos planeados. 

Conhece e aplica várias técnicas e estratégias de comunicação adequada à 

promoção de Eventos. 

Desenvolve a capacidade de pesquisa, seleção e interpretação da 

informação 

Desenvolve a capacidade de comunicação de ideias e projetos 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
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PRODUÇÃO TÉCNICA E RECURSOS HUMANOS 

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

Apreensão e aplicação de conhecimentos na área da produção técnica de 

eventos 

Conhecer e aplicar as ferramentas de planeamento e orçamentação, bem 

como a gestão de recursos técnicos e humanos 

Conhecer e aplicar as leis e regulamentos que regem a atividade de 

organização dos diferentes tipos de eventos 

Desenvolver a capacidade de gestão, segurança e informação dos 

diferentes públicos em diferentes tipos de eventos. 

Desenvolver a capacidade de apresentar e fundamentar ideias e pontos de 

vista no planeamento dos projetos 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS AVANÇADAS  

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

20% 

20% 

Aquisição e Compreensão das ferramentas essenciais das diferentes 

aplicações usadas no âmbito da disciplina. 

Aplicação prática e Contextualizada dos conteúdos da disciplina. 

Produção e Resolução de problemas com vista à realização de Projeto 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, 

RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE 
 

Formação Científica          CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE 

 

HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES 

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

 

20% 

 

20% 

Enquadra as categorias de cada área artística no tempo e no espaço, 

histórico e cultural, para desenvolver referências profissionais específicas 

da sua área. 

Mobiliza os conhecimentos adquiridos de modo a preservar o património 

artístico e cultural. 

Compreende o objeto artístico como documento/testemunho do seu 

tempo histórico e evidencia uma atitude critica enquanto recetor de 

objetos de arte e de cultura. 
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30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA 

70% Domínio do Conhecimento  (Psicologia) 

40% 

20% 

10% 

Aquisição, compreensão e aplicação de conceitos e teoria 

Capacidade de análise e criatividade 

Estrutura lógica do discurso 

Domínio do Conhecimento (Sociologia) 

30% 

20% 

 

20% 

Aquisição, compreensão e aplicação dos conceitos específicos da disciplina 

Pesquisa, seleção, organização e interpretação da informação com recurso 

às TIC 

Apresentação de comunicações orais e escritas recorrendo a suportes 

diversificados da informação 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

MATEMÁTICA (100h) 

70% Domínio do Conhecimento 

15% 

 

 

 

45% 

 

10% 

Resolução de problemas: Analisa situações da vida real, identifica os 

modelos matemáticos que permitam a sua interpretação e resolução, 

seleciona estratégias que conduzam à sua resolução, formula hipóteses e 

prevê resultados. 

Conceitos e procedimentos: Conhece e compreende os conceitos, os 

procedimentos, as técnicas e os modelos matemáticos. 

Comunicação Matemática: Comunica conceitos, raciocínios e ideias com 

clareza e progressivo rigor lógico e espírito crítico. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma 

atitude criativa e proativa. 
 

 

Formação Técnica      CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE 

 

MARKETING  

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

20% 

 

15% 

Conhecer a função do marketing e compreender as técnicas de marketing 

em diferentes tipos de empresas e setores de atividades. 

Conhecer o funcionamento de estudos de mercado e elaborar estratégias e 

planos de marketing. 

Pensar em projetos para mercados físicos e virtuais. 
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15% Participar na definição de uma política de comunicação integrada. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E CRIATIVIDADE  - CPC  

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

20% 

 

 

10% 

 

10% 

Conhece e aplica as técnicas de Comunicação e Publicidade, associadas à 

conceção, desenvolvimento e implementação dos trabalhos de agências de 

Comunicação e Publicidade, demonstrando nas ações planeadas. 

Conhece e aplica várias técnicas e estratégias de comunicação criativas, ao 

perfil profissional. 

Desenvolve a capacidade de pesquisa, seleção e interpretação da 

informação. 

Desenvolve a capacidade de comunicação de ideias e projetos. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

TÉCNICAS E PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS - TPCRP 

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

Conhece e aplica as técnicas de Comunicação, Marketing, Relações públicas 

e Publicidade, associadas à conceção, desenvolvimento e implementação 

dos trabalhos e ações planeadas. 

Conhece e aplica várias técnicas e estratégias de comunicação adequadas 

ao perfil profissional de um TCMRPP. 

Desenvolve a capacidade de pesquisa, seleção e interpretação da 

informação. 

Desenvolve a capacidade de comunicação de ideias e projetos. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

COMUNICAÇÃO GRÁFICA E AUDIOVISUAL - CGA 

70% Domínio do Conhecimento 

20% 

 

 

30% 

 

10% 

Conhece e aplica as técnicas de Comunicação, Marketing, Relações públicas 

e Publicidade, associadas à conceção, desenvolvimento e implementação 

dos trabalhos e ações planeadas. 

Conhece e aplica várias técnicas e estratégias de comunicação adequadas 

ao perfil profissional de um TCMRPP. 

Desenvolve a capacidade de pesquisa, seleção e interpretação da 
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10% 

informação. 

Desenvolve a capacidade de comunicação de ideias e projetos. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude 

cooperante e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, 

o espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE TURISMO 

 

Formação Científica                                                             CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE TURISMO 

 

HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES 

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

 

 

20% 

 

20% 

Enquadra as categorias de cada área artística no tempo e no espaço, histórico e 

cultural, para desenvolver referências profissionais específicas da sua área. 

Mobiliza os conhecimentos adquiridos de modo a preservar o património 

artístico e cultural. 

Compreende o objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo 

histórico e evidencia uma atitude critica enquanto recetor de objetos de arte e 

de cultura. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude cooperante e 

solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma atitude 

criativa e proativa. 
 

 

GEOGRAFIA 

70% Domínio do Conhecimento 

30% 

10% 

 

20% 

 

10% 

Compreende e aplica os conceitos geográficos  

Avalia as potencialidades do território propondo medidas para a sua valorização 

Utiliza o raciocino geográfico para interpretar documentos, encaminhar 

pesquisas, responder a problemas ou levantar novos problemas 

Utiliza técnicas de expressão gráfica e cartográfica, tratando a informação de 

forma correta e rentabilizando o uso das TIC 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude cooperante 

e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma atitude 

criativa e proativa. 
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MATEMÁTICA (100h) 

70% Domínio do Conhecimento 

15% 

 

 

 

45% 

 

10% 

Resolução de problemas: Analisa situações da vida real, identifica os modelos 

matemáticos que permitam a sua interpretação e resolução, seleciona 

estratégias que conduzam à sua resolução, formula hipóteses e prevê 

resultados. 

Conceitos e procedimentos: Conhece e compreende os conceitos, os 

procedimentos, as técnicas e os modelos matemáticos. 

Comunicação Matemática: Comunica conceitos, raciocínios e ideias com 

clareza e progressivo rigor lógico e espírito crítico. 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude cooperante 

e solidária nos trabalhos de grupo ou equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve a curiosidade pela área de estudo, o espírito crítico, e uma atitude 

criativa e proativa. 
 

 

Formação Técnica                                                                                             CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE TURISMO                          

 

COMUNICAR EM FRANCÊS 

70% Domínio do Conhecimento 

15% 
 
 
 
 
25% 
 
 
 
 
10% 
 
 
20% 
 
 

Compreensão do escrito 
Identificar, em documentos diversificados, informações globais e específicas, 
ideias principais e secundárias, aspetos da cultura e civilização dos países de 
língua francesa, relacionando-os com os da sua própria língua. 
Compreensão do oral 
Identificar informações específicas e aspetos da cultura e civilização dos países 
de língua francesa, relacionando-os com os da sua própria língua, e captar o 
sentido global de textos orais emitidos em situações de comunicação e a partir 
de materiais diversificados. 
Expressão escrita 
Redigir mensagens breves de diferentes tipologias sobre temas conhecidos, 
visando as normas básicas da comunicação escrita. 
Expressão oral 
Participar e interagir em situações de comunicação oral, produzindo pequenos 
enunciados relacionados com os seus interesses e gostos e com temas 
socioculturais. 

 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude cooperante 

e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, o 

espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

TURISMO – INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

70% Domínio do Conhecimento 

35% 

15% 

10% 

10% 

Adquire e aplica conhecimentos 

Organização e métodos de trabalho 

Comunicação verbal e escrita  

Demostra uma postura adequada 
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30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude cooperante 

e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, o 

espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EM ACOLHIMENTO TURÍSTICO 

70% Domínio do Conhecimento 

10% 

10% 

15% 

20% 

15% 

Identifica a estrutura organizativa das empresas turísticas  

Descreve os sistemas de tratamento de dados 

Aplica técnicas de atendimento e acolhimento  

Processa a terminologia técnica  

Adequa a aparência pessoal e valoriza as ferramentas de trabalho da sua área 

profissional 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude cooperante 

e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, o 

espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

OPERAÇÕES TÉCNICAS EM EMPRESAS TURÍSTICAS 

70% Domínio do Conhecimento 

10% 

10% 

15% 

20% 

 

15% 

Diferencia os processos de gestão das empresas turísticas 

Utiliza os sistemas de gestão de reservas 

Usa técnicas de promoção, comercialização, negociação e venda 

Aplica e integra as aprendizagens teóricas e práticas nos diversos contextos 

profissionais 

Adequa a aparência pessoal e valoriza as ferramentas de trabalho da sua área 

profissional Desenvolve os trabalhos com envolvimento e responsabilidade 
 

30% Domínio das Atitudes 

10% 

 

10% 

10% 

Contribui para um bom ambiente de trabalho e revela uma atitude cooperante 

e solidária nos trabalhos de equipa 

Demonstra empenho, autonomia e responsabilidade no trabalho realizado 

Desenvolve o sentido ético da profissão, a curiosidade pela área de estudo, o 

espírito crítico e uma atitude criativa e proativa.  
 

 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO  

Comum a todos os Cursos 
 

55% Aplicação e Domínio de Conhecimentos 

25% Adequação ao Mundo do Trabalho 

10% Relação Interpessoal e Sociabilidade 

 

 


