AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS-10,11º ,12º Ano
Ano Letivo 2021/2022

Domínios

Curso profissional Técnico de Turismo

Áreas de
Competência
A – Linguagem e
textos
B – Informação e
Comunicação

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas

Organizador
domínio
O QUADRO
NATURAL DE
PORTUGAL:
O RELEVO
O CLIMA
A ÁGUA
A POPULAÇÂO
AS ÁREAS
URBANAS

D – Pensamento
Crítico e Pensamento
Criativo
E – Relacionamento
Interpessoal
F – Desenvolvimento
Pessoal e Autonomia
G – Bem-estar, Saúde
e Ambiente

Perfil de Aprendizagem /
Desempenho Descritores de
Desempenho
Analisar questões geograficamente relevantes do espaço português:

Instrumentos
de
Avaliação

- Aplicar o conhecimento geográfico, o pensamento espacial e as metodologias de estudo do território, de
forma criativa, em trabalho de equipa, para argumentar, comunicar e intervir em problemas reais, a diferentes
PORTUGAL: escalas
AS ÀREAS RURAIS - Pesquisar exemplos concretos de solidariedade territorial e
A MOBILIDADE DE
sentido de pertença, numa perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
PESSOAS E DE BENS
- Realizar projetos, identificando problemas e colocando questões-chave, geograficamente
relevantes, a nível económico, político, cultural e ambiental, a diferentes escalas.
- Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes
comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a várias escalas.

Comunicador
85%
(conhecimentos
e capacidades)

Capacidade refletiva e avaliativa; procura de conhecimento

Organizador

Expressivo
Critico
Analítico
Leitor
Investigador
Indagador
Inovador
Cuidador de si e do
outro
Respeitador da
diferença
Respeitador do

Autonomia, Participação, cooperação e cidadania:

Documentos de
auto e
Intervenção adequada, respeito pelo outro e pela diversidade humana e cultural; cooperação nas tarefas; rigor
heteroavaliação
Excelência e exigência:
……………
Empenho e perseverança na realização do trabalho; assiduidade; pontualidade
Grelhas de registo
Responsabilidade e integridade:
Apresentação do material necessário; cumprimento das tarefas; autonomia na realização das tarefas e espírito de de atitudes
Registo
de
iniciativa
Ocorrências
Curiosidade e espírito crítico:

Sistematizador

Criativo

Trabalhos
de
Interpretação de
imagens, mapas,

Grelhas de registo
de atividades

J – Consciência e
Domínio do Corpo

Informado

Resolução de
problemas

I – Saber Científico,
Técnico e Tecnológico

UMA INDÚSTRIA
GLOBALIZANTE

Sabedor

Fichas de trabalho

H – Sensibilidade Estética
Comunicar e Participar:
O TURISMO NO -Comunicar os resultados da investigação, usando a linguagem verbal, icónica, estatística e
e Artística
- Comunicar os resultados da investigação, usando diferentes suportes técnicos, incluindo as TIC e as TIG

Conhecedor

Apresentações orais
……………
Relatórios

vídeos, gráficos,
documentos
diversos

MUNDO ACTUAL cartográfica.

Descritores do
PA

Teste/Fichas de

- Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas avaliação
investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, fotografia aérea e TIG (por exemplo, Google Earth,
Google maps, GPS, SIG, BigData,etc- Recolher, tratar e interpretar informação geográfica e
Trabalho Individual
mobilizar a mesma na construção de respostas para os
/ Grupo
problemas estudados. Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica.
de
- Representar gráfica, cartográfica e estatisticamente a informação geográfica, proveniente de trabalho Trabalho
Projeto/
de campo (observação direta) e diferentes fontes documentais (observação indireta) e sua
Investigação
mobilização na elaboração de respostas para os problemas estudados.
- Investigar problemas ambientais e sociais, ancorados em guiões de trabalho e questões geograficamente
Trabalho
de
relevantes (o quê, onde, como, porquê e para quê).
Estudo
de
casos
- Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a diversidade de relações que as diferentes
comunidades e culturas estabelecem com os seus territórios, a várias escalas.

Problematizar e debater as interpelações no território português e com outros espaços:

Ponderação

outro
Participativo
Colaborador
Responsável
15%
(atitudes)

Autónomo
Cooperante
Auto avaliador

Conhecimentos e capacidades evidenciados através de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testes/Fichas de avaliação
Trabalho Individual / Grupo
Trabalho de Projeto/investigação
Trabalho com metodologia de Estudo de casos
Apresentações orais
Fichas de trabalho
Relatórios
Trabalho com metodologia de Resolução de problemas
Trabalho com metodologia de Interpretação de imagens, vídeos,
gráficos, documentos, mapas…

Peso atribuído (%)

75%

10%

85%
Atitudes
•
•
•
•

Autonomia, Participação, cooperação e cidadania
Excelência e exigência
Responsabilidade e integridade
Curiosidade e espírito crítico

15%

100%

TOTAL

Instrumentos de apoio à avaliação

•

Grelhas de registo de atividades

•

Grelhas de registo de atitudes

•

Documentos de auto e heteroavaliação

Aprovado em Conselho Pedagógico de 6 de outubro de 2021

