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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
* 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – PERFIS DE APRENDIZAGEM 

 

 

GESTÃO E CONTROLO * CURSOS PROFISSIONAIS DE ENSINO SECUNDÁRIO * 10º ANO (UFCD 7297|7298|8283|8287) 

 

CONHECEDOR 

 INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

ADQUIRIR 
MEMORIZAR 

APLICAR 

* Identificar/aplicar as noções básicas e conceitos associadas a cada UFCD. 

* Identificar/aplicar as técnicas associadas a cada UFCD, respeitando normas e/ou procedimentos, demonstrando segurança, 

interesse e disponibilidade 

* (Re)conhecer técnicas associadas a cada UFCD; as tarefas que podem ser executadas sozinho e aquelas que devem ser executadas 

em equipa. 
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COMUNICADOR  

A COMPETÊNCIA TÉCNOLÓGICA, é uma das vertentes principais que os alunos devem obter e dominar  
para o exercício das funções para as quais estão a ser formados. 

 

 INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

LER 
* 

COMPREENSÃO 
ESCRITA 

*Ler textos escritos sobre as temáticas das UFCD. 

*Compreender e interpretar mensagens curtas e simples bem como toda a informação escrita sobre as temáticas das UFCD. 

*Reconhecer informação sobre assuntos familiares tratados. 

*Compreender e seguir instruções elementares. 

OUVIR 
* 

COMPREENSÃO 
ORAL 

*Ouvir e identificar palavras e expressões sobre os temas tratados.  

*Compreender pedidos, perguntas e informações sobre as temáticas abordadas. 

*Seguir conversas sobre assuntos familiares/tratados. 

FALAR 
* 

INTERAÇÃO/ 
PRODUÇÃO 

ORAL 

* Interagir de forma simples, em situações previsíveis, sobre assuntos do teu interesse, fazer convites, exprimir gostos e 

preferências e aspetos simples do dia a dia. 

* Iniciar, manter ou terminar uma conversa breve: pedir e dar informação sobre identificação pessoal, formular perguntas e 

respostas sobre assuntos familiares. 

* Falar sobre temas explorados: fazer descrições simples de objetos, pessoas, imagens, locais… 

* Preparar, repetir e memorizar apresentações orais sobre os temas trabalhados. 

ESCREVER 
* 

INTERAÇÃO/ 
PRODUÇÃO 

ESCRITA 

* Interagir por escrito, completar formulários simples, com informação pessoal e preferências básicas. 

* Escrever diferentes tipos de texto, simples e curtos (diálogos, descrições…), sobre os temas abordados, com recurso a diversas 

ferramentas. 

* Expressar o que aprendeste com criatividade e originalidade: 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

ARTICULAR 
MOBILIZAR 

*Articular e mobilizar conhecimentos, intra e interdisciplinares. 

IDENTIFICAR 
* Identificar o problema em causa. 

* Colocar questões. 

RESOLVER  

* Realizar tarefas de pesquisa de forma autónoma, utilizando fontes diversificadas (online, manuais, livros...). 

* Aceder ao saber com recurso a aplicações informáticas online. 

* Recolher informação/dados específicos. 

* Selecionar a informação recolhida. 

* Organizar e resumir/sintetizar a informação. 

* Refletir criticamente sobre o que ouves/lês e tomar decisões com base nos argumentos que apresentas, concretizando as 

respostas ao problema inicial, através do raciocínio e da criatividade. 

 

PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO 

 INSUFICIENTE 
AINDA NÃO CHEGA… 

SUFICIENTE 
ESTÁS QUASE LÁ! 

BOM 
ESTÁS NO BOM CAMINHO! 

MUITO BOM 
CONSEGUISTE! 

Mostras dificuldade em: Mostras alguma facilidade em: Mostras facilidade em: Mostras muita facilidade em: 

TRABALHAR EM 
EQUIPA 

*Trabalhar em equipa, em dar a tua opinião e respeitar a dos outros. 

*Partilhar recursos e responsabilidades, com espírito solidário e de tolerância. 

AUTORREGULAR 
*Trabalhar com empenho, responsabilidade, rigor e perseverança, no sentido de encontrares estratégias de aprendizagem 

adequadas e eficazes à superação das tuas dificuldades. 

PARTICIPAR *Participar nas atividades, de forma ativa, consciente e responsável. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 12/10/2022 


