
 

                                                                                                                                                                                              

ESCOLA SECUNDÁRIA CACILHAS-TEJO  
Código 401 602 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
CURSOS PROFISSIONAIS DE: TÉCNICO DE TURISMO AMBIENTAL E RURAL E TÉCNICO DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

Disciplinas: FTFT (Fundamentos, técnicas e ferramentas turísticas); SAR (Sustentabilidade Ambiental e Rural) e TOT (Turismo e Operações Técnicas) 
UFCD: 4326 – Património artístico e cultural; 4327 – Itinerários e circuitos turísticos; 4325 – Componentes e operações do turismo; 3484 – Informação e Promoção da região; 3499 – 
Património Cultural; 3460 – Cartografia e Orientação; 3485– Informação e Promoção do destino Turístico Portugal; 3504 – Turismo de Desporto e Aventura; 4304- 
Ordenamento do território; 4310- Diversidade agrária regional; 4329- Qualidade no serviço turístico  turismo rural; 4331- Planeamento turístico e impactos turísticos 

 

Domínio de 
competências 

Peso 
classificativo 

Área de 
competências 

Competências associadas Instrumentos de 
avaliação 

Classificação 

Básicas 40% 

Leitura ▪ Interpreta com correção textos e elementos específicos de 
documentos técnicos 

 
 
- Resolução de 
problemas 
- Atividades de 
descoberta guiada 
- Estudo de casos 
- Projetos 
- Listas de verificação 
- Grelhas de registo do 
aluno e do professor 
- Testes de 
conhecimento 
- Outros 
 
 
 
Procedimentos a 
adotar em momentos 
de avaliação: 
- Trabalhos individuais 
escritos e orais 
- Trabalhos de grupo 
 

 
 

- Cada competência é avaliada, no 
mínimo, por 3 instrumentos de 
avaliação que respeitam o peso relativo 
dos domínios de competências. 
- Cada competência necessita ser 
demonstrada, num mínimo de 2 dos 
instrumentos utilizados. A inexistência 
dessa demonstração implica uma 
recuperação da aprendizagem. 
 
 
- A classificação da UFCD é determinada 
pela média aritmética simples das 
classificações obtidas nos instrumentos 
de avaliação realizados, na escala de 0 
a 20 valores, assegurando o peso 
relativo dos domínios de competências. 

Escrita ▪ Escreve textos com correção e adequação linguística e técnica 

Comunicação Oral 
▪ Utiliza um discurso oral correto e adequado linguística e 

tecnicamente 

Uso Documental e 
estatístico 

▪ Pesquisa e recolhe dados necessários à preparação de 
documentos de comunicação 

▪ Constrói e lê tabelas e listas, nas quais inseres dados 
▪ Interpreta e analisa gráficos, estatísticas e outros documentos 

Uso de tecnologias 
digitais 

▪ Usa adequadamente ferramentas digitais: internet, 
processador de texto e software gráfico 

Pesquisa de 
Informação 

▪ Encontra informações relevantes e identifica as fontes 
respetivas 

Específicas 50% 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

▪ Identifica os conceitos teóricos e técnicos presentes numa 
situação/problema 

▪ Explica com correção os conceitos teóricos e técnicos 
identificados numa situação/problema 

▪ Interpreta as situações /problemas com os conceitos teóricos e 
técnicos adequados 

Pensamento 
Crítico 

▪ Avalia a adequação das suas escolhas por referência ao 
conhecimento técnico e teórico em que se integram 

Tomada de Decisão 
▪ Escolhe os recursos técnicos e teóricos adequados à 

situação/problema 

Uso significativo de 
memória 

▪ Lembra-se de elementos teóricos relevantes para usar em 
novas produções e onde pesquisar os elementos em falta 

Sociais 10% 

Atitudes e 
comportamentos 

▪ É responsável 
▪ Tem espírito de superação 
▪ Apresenta índices de assiduidade e pontualidade que 

promovem o desenvolvimento do trabalho 


