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Cursos Profissionais do Ensino Secundário - 11ºA – TIAT e RB 
 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 2020/2021  
 

 
DOMÍNIOS / CONHECIMENTOS, CAPACIDADES   

(Aprendizagens essenciais/ Domínios / Áreas) TOTAL 75% 

Instrumentos de ensino e de avaliação (orientados para o Perfil do Aluno) 
Exploração e exercícios de compreensão de ficheiros áudio/visuais (músicas, entrevistas, notícias, excertos de filmes…); 
Exercícios de leitura e de interpretação de textos informativos; 
Exercícios de leitura e de exploração de um livro (leitura extensiva); 
Exercícios de natureza diversa para expressar as aprendizagens (esquemas, gráficos, imagens…); 
Apresentação de soluções estéticas criativas e pessoais; 
Exercícios de oralidade (apresentação de trabalhos, de ideias, debates); 
Trabalhos de pesquisa individuais / pares / grupo; 
Exercícios de escrita (formulários, mensagens, textos de opinião ou informativos, entrevistas, notícias, cartas/email .... ); 
Tarefas de síntese; 
Tarefas de planificação, monitorização e revisão; 
Registos e organização de conteúdos; 
Fichas/Testes de avaliação escrita e/ou oral; 
Exercícios de autoavaliação e heteroavaliação. 

 

ATITUDES E VALORES 

*Responsabilidade e Integridade: o aluno deverá ser pontual e ser assíduo; fazer-se acompanhar do material pedagógico 
necessário; zelar pelo mobiliário/material existente na sala; manter o espaço escolar limpo e organizado; cumprir todos os prazos 
de concretização de tarefas; respeitar os pares e docentes; assumir as consequências pelas suas atitudes. 

*Excelência e Exigência: O aluno deverá demonstrar perseverança perante as dificuldades; empenho e rigor; autonomia; ritmo de 
trabalho adequado; capacidade de organização; adequada atenção/concentração. 
 

*Curiosidade, Reflexão e Inovação: O aluno deverá revelar vontade de aprender mais; espírito reflexivo e crítico; criatividade. 

*Cidadania e Participação: o aluno deverá manifestar solidariedade; capacidade de iniciativa (espírito interventivo e 
empreendedor); capacidade de participar de forma contextualizada. 

*Liberdade: o aluno deverá ser capaz de manifestar a sua opinião, revelando autonomia pessoal, mas respeitando os pares; 
trabalhar em equipa, num espírito de cooperação, partilha e colaboração, aceitando diferentes pontos de vista (tolerância e 
empatia). 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Observação direta (consubstanciada em grelhas de registo) TOTAL 25% 

 
13 de outubro de 2020 


