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I. ENQUADRAMENTO 
 

1. O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e é 

regulamentado pela Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto (ofertas educativas do ensino básico); pela 

Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto (regulamentação dos cursos científico-humanísticos) e ainda pela 

Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto (regulamentação dos cursos profissionais). Estes documentos 

articulam-se com as orientações do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (Despacho n.º 

6478/2017, 26 de julho) e as Aprendizagens Essenciais de cada disciplina.  

2. Considerando que não estão estabelecidas Aprendizagens Essenciais para as disciplinas da componente 

técnica, estas têm por referência as orientações do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho).  

 
3. Os diplomas legais supramencionados aplicam-se, na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Ponte de Lima, a todos os anos de escolaridade. 

 

4. Os critérios gerais de avaliação são adaptados nos termos do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que 

estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à 

diversidade das necessidades e potencialidades de cada aluno e ainda da Lei n.º 116/2019, de 13 de 

setembro, primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que 

estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. 

 
5. Segundo a legislação em vigor, a avaliação, enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, 

orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os 

conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 
6. De acordo com as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos pretende-se que o jovem, à saída 

da escolaridade obrigatória, seja um cidadão: 

• munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar 

e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia a dia; 

• livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia; 

• capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação; 

• que reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas Humanidades e 

pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de Portugal 

e do mundo; 

• capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho colaborativo e com 

capacidade de comunicação; 

• apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal 

• e da sua intervenção social; 



  

 
   Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 

Ratificado em 14 de setembro de 2020 
Página 5 de 246 

• que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos, garantias e 

liberdades em que esta assenta; 

• que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade 

para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático; 

• que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social, dentro do necessário espírito 

inclusivo. 

 
7. Os critérios gerais de avaliação a seguir apresentados foram definidos e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico, sendo referenciais para todas as áreas disciplinares, sem prejuízo dos critérios específicos de 

cada disciplina/área disciplinar. 

 
II. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA AVALIAÇÃO 

 
Na avaliação do desempenho dos alunos deverão ser privilegiadas as seguintes vertentes: 

• Avaliação formativa; 

• Capacidade reguladora da avaliação; 

• Processos de autoavaliação regulada; 

• Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 

• Consistência entre os instrumentos de avaliação e os resultados pretendidos; 

• Transparência do processo de avaliação (clarificação e explicitação dos critérios definidos para o ensino 

profissional/CEF); 

• Evolução do aluno ao longo de cada ano e de cada ciclo; 

• Intervenção atempada e rigorosa, sustentada pela informação decorrente da avaliação; 

• Envolvimento e corresponsabilização de todos os intervenientes no processo de avaliação (professores, 

alunos, encarregados de educação, técnicos ou intervenientes de outras áreas que acompanhem o aluno 

e/ou complementem o processo educativo), com vista à construção de percursos educativos de 

qualidade. 

 

III. OBJETO DA AVALIAÇÃO 
 

1. A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem, 

tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em 

que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos 

de avaliação. 

 

2. Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar dos 

alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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3. Numa perspetiva globalizante, em cada disciplina, os critérios de avaliação específicos assumem um 

caráter integrador, visando os alunos como um todo. 

 

4. Na avaliação de cada aluno ter-se-á em conta duas áreas de competências fundamentais: 

 
4.1. CONHECIMENTOS/CAPACIDADES 

• Aquisição de conhecimentos/capacidades na abordagem de situações relacionadas com os 

programas das diversas disciplinas curriculares, bem como com as áreas de competência do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

• Qualidade dos conhecimentos/capacidades construídos/adquiridas. 

• Situação e progressão na aprendizagem. 

• Capacidade de mobilização das aprendizagens para a sua generalização. 

4.2. ATITUDES /VALORES 

• Participação, cooperação, liberdade e cidadania ao nível da adequação das intervenções; do 

respeito pelo outro e pela diversidade humana e cultural; do comportamento; e da cooperação nas 

tarefas. 

• Excelência e exigência nos trabalhos desenvolvidos e no seu desempenho global. 

• Responsabilidade e integridade no que respeita a assiduidade; a pontualidade; a presença do 

material necessário ao normal funcionamento da aula; e o cumprimento de tarefas. 

• Autonomia, curiosidade e inovação. 

 

IV. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 
 

1. A avaliação interna consubstancia um juízo global sobre as Aprendizagens Essenciais desenvolvidas pelos 

alunos e/ou o grau de cumprimento das metas curriculares (quando aplicáveis) fixadas para os diferentes 

níveis de ensino. 

 

2. A avaliação interna das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação formativa e avaliação 

sumativa, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de 

informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que 

ocorrem. 

 

3. A avaliação formativa, principal modalidade da avaliação, assume caráter contínuo e sistemático e 

fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais 

dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e 

vocacional, permitindo o ajustamento de processos e estratégias. 

 

4. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 

alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

 

5. A avaliação externa tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais, enquanto denominador 
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curricular comum, devendo ainda contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e de integração 

dos saberes disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

6. A avaliação externa das aprendizagens nos Cursos Profissionais integra a Prova de Aptidão Profissional.  

 
V. REGISTOS INFORMATIVOS DE AVALIAÇÃO 

 
1. Cada Departamento Curricular/área disciplinar selecionará os diversos registos informativos de avaliação 

a utilizar ao longo do ano letivo. 

 

2. Consideram-se como registos informativos de avaliação: 

• grelhas de correção dos testes escritos e/ou fichas de avaliação; 

• grelhas de registo de intervenções orais e escritas dos alunos durante as aulas; 

• registos de observação (trabalhos individuais ou de grupo, trabalhos práticos e/ou laboratoriais, outros); 

• relatórios de atividades; 

• lista de verificação dos trabalhos de casa; 

• portefólios de evidências de aprendizagem individual; 

• outros. 

 
 

VI. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E TERMINOLOGIAS 
 

1. Com o objetivo de uniformizar os procedimentos e terminologias, o Conselho Pedagógico aprovou o 

seguinte: 

a) Pesos: Às áreas curriculares disciplinares serão aplicados em todos os anos de escolaridade seguintes 

pesos percentuais: 

 
 
 
 

b) Domínios de Articulação Curricular (DAC): Se houver lugar a DAC serão avaliadas as atividades 

desenvolvidas em cada disciplina, de acordo com os critérios dessas disciplinas. 

 

c) Educação Inclusiva: A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à 

aprendizagem e inclusão, no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, republicado pela Lei 

nº 116/2019, de 13 de setembro, realiza-se nos termos definidos no relatório técnico-pedagógico e no 

programa educativo individual. 
 

d) Português Língua Não Materna: No caso de existirem alunos oriundos do estrangeiro, cuja língua 

Nível de ensino Conhecimentos / Capacidades Atitudes / Valores 

Ensino Profissional 60% 40% 
Curso de Educação e Formação 40% 60% 
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materna não seja o português, estes beneficiarão de um regime de avaliação adaptada ao nível de 

proficiência linguística, decorrente dos resultados obtidos em teste diagnóstico. 
 

2. Nos Cursos Profissionais, os alunos serão avaliados no final de cada módulo e as classificações finais serão 

apresentadas na reunião de avaliação em cada período letivo. Nos Cursos CEF, os alunos serão avaliados 

no final do período letivo. A classificação deverá incidir nos progressos realizados pelo aluno, tendo em 

conta as suas características individuais, atendendo às medidas de suporte à aprendizagem e inclusão e/ou 

de saúde implementadas e considerando todo o trabalho desenvolvido pelo aluno. 

 

3. Ao longo do ano letivo, nomeadamente no final de cada módulo e de cada período, devem ser promovidos 

com os alunos momentos de reflexão e de autoavaliação em todas as áreas disciplinares. 

 

4. Compete a todos os professores, no início do ano letivo, fornecer aos seus alunos os critérios específicos 

de avaliação da sua disciplina aprovados pelo Conselho Pedagógico. A divulgação dos critérios deve ficar 

registada no sumário. 

 

5. Em cada início de módulo e período letivo, os alunos deverão ser informados, pelo professor de cada 

disciplina/área disciplinar, sobre a data de realização dos momentos de avaliação sumativa, devendo os 

mesmos ser registados pelo professor na plataforma digital dos sumários. A sua calendarização poderá ser 

articulada em Conselho de Turma. 

 

6. Não é permitida a realização de mais de um momento de avaliação sumativa no mesmo dia e de mais de 

três momentos de avaliação na mesma semana, salvo situações devidamente fundamentadas e carecendo 

da concordância de todos os alunos. 

 

7. A entrega e a correção de cada teste escrito serão efetuadas antes da realização do teste seguinte. 

 

8. As provas escritas de avaliação, depois de classificadas pelo professor, terão de ser rubricadas pelo aluno 

confirmando a tomada de conhecimento dos resultados. Cabe ao professor zelar pelo cumprimento da 

presente norma e comunicar o seu incumprimento ao respetivo diretor de turma. 

 

9. É obrigatória a entrega aos alunos dos testes escritos devidamente corrigidos e classificados pelo professor, 

bem como a divulgação da classificação de outros momentos formais de avaliação, dentro do horário 

normal da turma. 

 
10. Os resultados da aplicação de todos os instrumentos de avaliação devem ser dados a conhecer aos alunos 

no final do módulo, no caso dos Cursos Profissionais, e, no final do período letivo, no caso dos Cursos CEF. 

 

11. Nos Cursos CEF não poderão ser realizados momentos de avaliação formais na última semana de aulas de 

cada período letivo, salvo por motivos devidamente justificados. 

12. Menções qualitativas e/ou quantitativas dos instrumentos de avaliação: 
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a) A classificação dos testes de avaliação será sempre quantitativa. 

b) Os outros instrumentos de avaliação serão objeto de informação quantitativa/qualitativa e/ou 

descritiva.  

c) Quando a classificação for quantitativa/qualitativa deverá ser uniformizada, aplicando-se a seguinte 

escala: 

Ensino Básico Ensino Secundário 
3º ciclo 

Insuficiente 0% a 49% Insuficiente 0 a 9 valores 

Suficiente 50% a 69% Suficiente 10 a 13 valores 

Bom 70% a 89% Bom 14 a 17 valores 

Muito Bom 90% a 100% Muito Bom 18 a 20 valores 

 
13. No caso de falta devidamente justificada à aplicação de um instrumento de avaliação, o professor deverá 

garantir a recuperação da mesma e assegurar que o aluno seja avaliado relativamente aos 

objetivos/conteúdos programáticos em causa. 

 

14. A falta injustificada ou a recusa do aluno em participar num momento de avaliação sumativa corresponderá 

à classificação de zero.  

 

15. No final de cada módulo e/ou período letivo, o aluno realiza a sua autoavaliação, preenchendo, para o 

efeito, a ficha de autoavaliação aprovada para o efeito. 

 

VII.DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. Os casos omissos serão objeto de resolução por parte do Conselho de Turma, que será convocado 

extraordinariamente e com caráter obrigatório. 

 

2. Os Critérios Gerais de Avaliação serão cumpridos por todos os Departamentos Curriculares e, depois de 

aprovados, entrarão em vigor no ano letivo 2020/2021, podendo ser revistos anualmente, mas sempre 

antes do início das atividades letivas. 

 

3. Os Critérios Gerais de Avaliação deverão ser do conhecimento de todos os intervenientes diretos no 

processo de avaliação: alunos, professores e encarregados de educação. 

 

4. O presente documento será disponibilizado, para efeitos de divulgação a toda a comunidade escolar, nos 

seguintes termos: 

a) Na página eletrónica da escola (www.eppl.pt); 

b) Enviado, no início do ano letivo, em suporte digital, pelos Diretores de Turma a todos os representantes 

dos encarregados de educação de cada turma. 
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ANEXO A1 – Português 1.º, 2.º e 3.º ano 
 
 

Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

 
Conhecimento 
e capacidades: 
 
 
Cursos 
Profissionais 
60% 
 
 
Cursos de 
Educação e 
Formação 
(CEF) 40% 
 

A – Linguagem e 
textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens 
e símbolos associados às línguas (língua materna e 
línguas estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo adequado aos 
diferentes contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital; 

• Dominar capacidades nucleares de compreensão e 
de expressão nas modalidades oral, escrita, visual 
e multimodal. 

Compreensão oral 
• Interpretar textos orais dos géneros: exposição 

sobre um tema, discurso político e debate, 
evidenciando perspetiva crítica e criativa. 

 
Expressão oral 
• Fazer exposições orais para apresentação de 

temas; 
• Preparar adequadamente as apresentações orais 

através de uma planificação cuidada; 
• Utilizar recursos verbais e não-verbais adequados à 

eficácia das apresentações orais a realizar; 
• Avaliar, individualmente e/ou em grupo, os 

discursos orais produzidos por si próprio, através 
da discussão de diversos pontos de vista; 

• Avaliar os argumentos de intervenções orais 
(exposições orais, discursos políticos e debates). 

 
Leitura 
• Ler, de modo crítico e autónomo, discursos 

políticos, em suportes variados; 
• Analisar a organização interna e externa do texto; 
• Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, 

pontos de vista; 
• Analisar os recursos utilizados para a construção do 

sentido do texto; 
• Interpretar o texto, com especificação do sentido 

global e da intencionalidade comunicativa; 
• Utilizar criteriosamente procedimentos adequados 

ao registo e tratamento da informação; 
• Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas. 
 

 
 

Cursos Profissionais 
 
 
Fichas de Avaliação e 
tarefas (individuais / 
de grupo) de: 
 
• Compreensão do 

oral (Oralidade) 
 
 

• Expressão do oral 
(Oralidade) 

 
 
• Leitura 
 
 
• Escrita 
 
 
• Educação Literária 

 
 

• Gramática 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
10% 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B – Informação e 
comunicação 

• Utilizar e dominar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma, 
verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em conhecimento; 
• Colaborar em diferentes contextos comunicativos 

de forma adequada e segura utilizando diferentes 
tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de cada 
ambiente. 

C – Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

• Interpretar informação, planear e conduzir 
pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para resolver 
problemas; 

• Desenvolver processos que levem à construção de 
produtos e conhecimento usando recursos 
diversificados. 

D – Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

• Pensar de modo abrangente e em profundidade, de 
forma lógica, observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando com recurso 
a critérios implícitos ou explícitos, com vista à 
tomada de posição fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de matriz 
científica e humanística, utilizando diferentes 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

metodologias e ferramentas para pensarem 
criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas decisões; 
• Desenvolver novas ideias e soluções, de forma 

imaginativa e inovadora, como resultado da 
interação com outros ou da reflexão pessoal, 
aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

Escrita 
• Escrever textos de opinião, apreciações críticas e 

exposições sobre um tema; 
• Planificar os textos a escrever, após pesquisa e 

seleção de informação relevante; 
• Redigir com desenvoltura, consistência, adequação 

e correção os textos planificados; 
• Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e 

de correção para aperfeiçoar o texto escrito antes 
da apresentação da versão final; 

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como 
referenciação bibliográfica de acordo com normas 
específicas; 

• Elaborar o curriculum vitae. 
 

Educação literária 
• Interpretar textos literários portugueses; 
• Contextualizar textos literários portugueses em 

função de marcos históricos e culturais; 
• Relacionar características formais dos diferentes 

tipos de texto com a construção do sentido; 
• Analisar o valor de recursos expressivos para a 

construção do sentido do texto; 
• Comparar textos em função de temas, ideias e 

valores; 
• Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

presentes nos textos; 
• Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de 

vista fundamentados, suscitados pelas obras e seus 
autores; 

• Desenvolver um projeto de leitura que revele 
pensamento crítico e criativo, a apresentar 
publicamente em suportes variados. 

 
 
 
 

Curso de Educação e 
Formação 
 
Fichas de Avaliação e 
tarefas (individuais / 
de grupo) de: 
 
• Compreensão do 

oral (Oralidade) 
 
 

• Expressão do oral 
(Oralidade) 

 
 
• Leitura 
 
 
• Escrita 
 
 
• Educação Literária 

 
 

• Gramática 
 

 
 
 
 
 
 

 
10% 
 
 
 
10% 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H – Sensibilidade 
estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes manifestações 
culturais; 

• Experimentar processos próprios das diferentes 
formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades artísticas, em 
diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto 
com os diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de expressão 
artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I – Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
 
 

• Compreender processos e fenómenos científicos 
que permitam a tomada de decisão e a 
participação em fóruns de cidadania;  

• Manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo uma 
metodologia de trabalho adequada, para atingir 
um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão 
fundamentada, adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e criação de 
produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

J – Consciência e 
domínio do corpo 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, não-
locomotoras e manipulativas, integradas nas 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu próprio corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem 
corporal, 15ireccionalidade, afinamento percetivo 
e estruturação espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma 
a estabelecer consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

Gramática 
• Rever/Sistematizar o conhecimento dos diferentes 

constituintes da frase (grupo verbal, grupo 
nominal, grupo adjetival, grupo preposicional, 
grupo adverbial) e das funções sintáticas internas 
à frase; 

• Explicitar o conhecimento gramatical relacionado 
com a articulação entre constituintes e entre 
frases; 

• Reconhecer os valores semânticos de palavras 
considerando o respetivo étimo; 

• Analisar processos de coesão e de progressão do 
texto como a anáfora; 

• Utilizar intencionalmente os processos de coesão 
textual (gramatical e lexical); 

• Utilizar intencionalmente modalidades de 
reprodução do discurso (incluindo discurso indireto 
livre); 

• Conhecer a referência deítica (deíticos e 
respetivos referentes). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atitudes: 
 
Cursos 
Profissionais 
40% 
 
 
Cursos de 
Educação e 
Formação 
(CEF) 60% 

E - 
Relacionamento 
interpessoal 

• Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

 
Cursos Profissionais 
 
 
Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, inovação 
e espírito crítico 
 

 
 
 
 
8% 
 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
 
8% 
 
 

F - 
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 

• Estabelecer relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de necessidade de 
aquisição de novas competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências que já 
possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 
projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

G - Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Adotar comportamentos que promovem a saúde e 
o bem-estar, designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na 
prática de exercício físico, na sexualidade e nas 
suas relações com o ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as fragilidades do 
mundo natural na adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios globais do 
ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando colaborativamente 
para o bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 

Curso de Educação e 
Formação 
 
Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, inovação 
e espírito crítico 

 
 
 
12% 
 
 
 
 
16% 
 
20% 
 
 
12% 
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ANEXO A2 – Inglês 1.º, 2.º e 3.º ano 
 
 

Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

 
Conhecimento 
e capacidades: 
 
Cursos 
Profissionais 
60% 
 
 
Cursos de 
Educação e 
Formação 
(CEF)  
40% 

A - Linguagem e 
textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens 
e símbolos associados às línguas (língua materna e 
línguas estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo adequado aos 
diferentes contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital; 

• Dominar capacidades nucleares de compreensão e 
de expressão nas modalidades oral, escrita, visual 
e multimodal. 

Compreensão oral 
• Compreender e identificar as ideias principais em 

discursos orais, em diversos suportes e em 
diferentes formatos (diálogos, descrições, 
narrativas, reportagens, curta-metragens, entre 
outros), relacionados com os temas dos módulos; 

• Selecionar informação relevante verbal e não-
verbal em textos de tipologia diversa; 

• Inferir o sentido da mensagem do discurso oral em 
diferentes formatos (entrevistas, relatos de 
viagens, filmes, documentários, tutoriais sobre 
escrita criativa, entre outros). 
 

Compreensão escrita  
• Identificar e reconhecer diversos tipos de texto; 
• Identificar e descodificar palavras-chave; 
• Identificar as ideias principais em diversos tipos de 

texto; 
• Identificar o tipo e o contexto da mensagem; 
• Ler e compreender textos relativos aos temas dos 

módulos; 
• Interpretar informação explícita, pontos de vista e 

intenções do(a) autor(a). 
 
Interação oral 

• Interagir em situações bem estruturadas pedindo e 
dando informação, solicitando clarificação e/ou 
repetição e adequando o nível de língua ao 
interlocutor; 

• Usar formas alternativas de expressão e 
compreensão; 

• Interagir com eficácia progressiva, participando 
em conversas sobre a temática em estudo. 
 
 

Cursos Profissionais 
 
 
Fichas de Avaliação e 
tarefas (individuais / 
de grupo) de: 
 

• Compreensão 
Escrita 

 
• Produção e 

Interação 
Escrita 

 
• Compreensão 

Oral 
 

• Produção e 
Interação 
Oral 
 
 
 
 

(Todas estas 
avaliações 
compreendem o uso 
da Língua – 
vocabulário e 
gramática) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
15% 
 
 
 
15% 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Informação e 
comunicação 

• Utilizar e dominar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma, 
verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em conhecimento; 
• Colaborar em diferentes contextos comunicativos 

de forma adequada e segura utilizando diferentes 
tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de cada 
ambiente. 

C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

• Interpretar informação, planear e conduzir 
pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para resolver 
problemas; 

• Desenvolver processos que levem à construção de 
produtos e conhecimento usando recursos 
diversificados. 

D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

• Pensar de modo abrangente e em profundidade, de 
forma lógica, observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando com recurso 
a critérios implícitos ou explícitos, com vista à 
tomada de posição fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de matriz 
científica e humanística, utilizando diferentes 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

metodologias e ferramentas para pensarem 
criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas decisões; 
• Desenvolver novas ideias e soluções, de forma 

imaginativa e inovadora, como resultado da 
interação com outros ou da reflexão pessoal, 
aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

Interação escrita 
• Responder a um questionário ou a um anúncio de 

trabalho, online ou noutro tipo de suporte; 
• Preencher formulários online ou noutro tipo de 

suporte sobre a temática em estudo; 
• Pedir e dar informações por e-mail; 
• Participar em fóruns, chats de cyberfriends, de 

modo estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos. 
 

Produção oral 
• Expressar-se, com correção, em situações 

previamente preparadas de acordo com a temática 
em estudo; 

• Exprimir sentimentos, gostos e preferências, 
acordo e desacordo; 

• Compreender e usar vocabulário específico das 
temáticas em estudo; 

• Estabelecer contactos sociais, partilhar 
experiências e culturas num mundo global. 
 

Produção escrita 
• Planificar e elaborar uma atividade de escrita de 

acordo com as convenções textuais e 
sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD, reformulando-os no sentido de 
os adequar à tarefa proposta (60-80 palavras). 
 
 
 
 
 

Curso de Educação e 
Formação 
 
Fichas de Avaliação e 
tarefas (individuais / 
de grupo) de: 
 

• Compreensão 
Escrita 

 
• Produção e 

Interação 
Escrita 

 
• Compreensão 

Oral 
 

• Produção e 
Interação 
Oral 
 
 

 
(Todas estas 
avaliações 
compreendem o uso 
da Língua – 
vocabulário e 
gramática) 

 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H – Sensibilidade 
estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes manifestações 
culturais; 

• Experimentar processos próprios das diferentes 
formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades artísticas, em 
diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto 
com os diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de expressão 
artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I – Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
 
 

• Compreender processos e fenómenos científicos 
que permitam a tomada de decisão e a 
participação em fóruns de cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo uma 
metodologia de trabalho adequada, para atingir 
um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão 
fundamentada, adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e criação de 
produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

J – Consciência e 
domínio do corpo 
 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, não-
locomotoras e manipulativas, integradas nas 
diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu próprio corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem 
corporal, direcionalidade, afinamento percetivo e 
estruturação espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma 
a estabelecer consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

• Reconhecer o seu meio e a sua identidade e 
desenvolver a consciência do seu universo 
sociocultural e como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros relativizando o seu 
ponto de vista; 

• Estabelecer comparações entre as suas vivências e 
as dos outros; 

• Demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outras sociedades e 
culturas e reconhecer, compreender e explicar 
exemplos concretos de atitudes de empatia e 
respeito intercultural; 

• Reconhecer a diversidade como uma oportunidade 
de aprendizagem; 

• Reconhecer a dimensão sociolinguística/cultural 
dos textos em análise; 

• Demonstrar progressiva autonomia pesquisando, 
selecionando e organizando informação sobre as 
famílias profissionais, a língua inglesa no mundo, o 
mundo plurilingue, entre outros, utilizando fontes 
e suportes tecnológicos diversos; 

• Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às 
exigências das atividades propostas; 

• Manifestar uma atitude proativa perante o 
processo de aprendizagem; 

• Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu 
conhecimento e vivência pessoais, recorrendo ao 
pensamento crítico e criativo; 

 
 
 
 
 
 

Atitudes: 
 
Cursos 
profissionais 
40% 
 
Cursos de 
Educação e 
Formação 
(CEF) 60% 
 
 

E- 
Relacionamento 
interpessoal 

• Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

Cursos Profissionais 
 
 
Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, inovação 
e espírito crítico 
 
 

 
 
 
8% 
 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
 
8% 
 
 
 

F-
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
 

• Estabelecer relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de necessidade de 
aquisição de novas competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências que já 
possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 
projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

G - Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Adotar comportamentos que promovem a saúde e 
o bem-estar, designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na 
prática de exercício físico, na sexualidade e nas 
suas relações com o ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as fragilidades do 
mundo natural na adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios globais do 
ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando colaborativamente 
para o bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 

• Comunicar online a uma escala local, nacional e 
internacional; 

• Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo 
textos informativos, de opinião e literários e 
adaptando o discurso ao registo do interlocutor 
através do uso adequado de vocabulário, 
expressões idiomáticas correntes, estruturas 
frásicas diversas. 

Curso de Educação e 
Formação 
 
Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, inovação 
e espírito crítico 

 
 
 
12% 
 
 
 
 
16% 
 
20% 
 
 
12% 
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ANEXO A3 – Comunicar em língua estrangeira – Inglês – 3.º ano  
 
 

Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

 
Conhecimento 
e capacidades: 
 
 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e 
textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens 
e símbolos associados às línguas (língua materna e 
línguas estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo adequado aos 
diferentes contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital; 

• Dominar capacidades nucleares de compreensão e 
de expressão nas modalidades oral, escrita, visual 
e multimodal. 

Por não estarem definidas Aprendizagens 
Essenciais para esta disciplina, o aluno deverá ser 
capaz de realizar os seguintes objetivos: 
 
UFCD 4664 – Língua Inglesa Cozinha/Pastelaria:  

• Interpretar e produzir textos de diferentes 
matrizes discursivas em inglês, a nível do utilizador 
independente, adequando-os às diversas situações 
comunicativas próprias do serviço de 
cozinha/pastelaria; 

• Interagir e comunicar em inglês, a nível do 
utilizador independente. 
 
UFCD 4214 – Língua Inglesa aplicada ao restaurante 
/bar:  

• Interpretar e produzir textos de diferentes 
matrizes discursivas em inglês, a nível do utilizador 
independente, adequando-os às diversas situações 
comunicativas próprias do serviço de bar na 
restauração; 

• Interagir e comunicar em inglês, a nível do 
utilizador independente. 
 
UFCD 8317 – Língua Inglesa -. O profissional na 
restauração:  

• Identificar os vários tipos de gastronomia 
existentes no país e na região; 

• Caracterizar a oferta de restauração da região, a 
nível do utilizador independente; 

• Descrever as principais atrações gastronómicas da 
região, a nível do utilizador independente. 
 

 
 
Compreensão oral 

Fichas de Avaliação e 
tarefas (individuais / 
de grupo) de: 
 

• Compreensão 
Escrita 

 
• Produção e 

Interação 
Escrita 

 
• Compreensão 

Oral 
 

• Produção e 
Interação 
Oral 
 
 
 
 

(Todas estas 
avaliações 
compreendem o uso 
da Língua – 
vocabulário e 
Gramática) 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
20% 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Informação e 
comunicação 

• Utilizar e dominar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma, 
verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em conhecimento; 
• Colaborar em diferentes contextos comunicativos 

de forma adequada e segura utilizando diferentes 
tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de cada 
ambiente. 

C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

• Interpretar informação, planear e conduzir 
pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para resolver 
problemas; 

• Desenvolver processos que levem à construção de 
produtos e conhecimento usando recursos 
diversificados. 

D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

• Pensar de modo abrangente e em profundidade, de 
forma lógica, observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando com recurso 
a critérios implícitos ou explícitos, com vista à 
tomada de posição fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de matriz 
científica e humanística, utilizando diferentes 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

metodologias e ferramentas para pensarem 
criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas decisões; 
• Desenvolver novas ideias e soluções, de forma 

imaginativa e inovadora, como resultado da 
interação com outros ou da reflexão pessoal, 
aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

• Compreender e identificar as ideias principais em 
discursos orais, em diversos suportes e em 
diferentes formatos (diálogos, descrições, 
narrativas, reportagens, curta-metragens, entre 
outros), relacionados com os temas dos módulos; 

• Selecionar informação relevante verbal e não-
verbal em textos de tipologia diversa; 

• Inferir o sentido da mensagem do discurso oral em 
diferentes formatos (entrevistas, relatos de 
viagens, filmes, documentários, tutoriais sobre 
escrita criativa, entre outros). 
 

Compreensão escrita  
• Identificar e reconhecer diversos tipos de texto; 
• Identificar e descodificar palavras-chave; 
• Identificar as ideias principais em diversos tipos de 

texto; 
• Identificar o tipo e o contexto da mensagem; 
• Ler e compreender textos relativos aos temas dos 

módulos; 
• Interpretar informação explícita, pontos de vista e 

intenções do(a) autor(a). 
 

Interação oral 
• Interagir em situações bem estruturadas pedindo e 

dando informação, solicitando clarificação e/ou 
repetição e adequando o nível de língua ao 
interlocutor; 

• Usar formas alternativas de expressão e 
compreensão; 

• Interagir com eficácia progressiva, participando 
em conversas sobre a temática em estudo. 
 

Interação escrita 
• Responder a um questionário ou a um anúncio de 

trabalho, online ou noutro tipo de suporte; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H – Sensibilidade 
estética e 
artística 
 

•  Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes manifestações 
culturais; 

• Experimentar processos próprios das diferentes 
formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades artísticas, em 
diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto 
com os diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de expressão 
artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

I – Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
 
 

• Compreender processos e fenómenos científicos 
que permitam a tomada de decisão e a 
participação em fóruns de cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo uma 
metodologia de trabalho adequada, para atingir 
um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão 
fundamentada, adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e criação de 
produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

 • Realizar atividades motoras, locomotoras, não-
locomotoras e manipulativas, integradas nas 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

J – Consciência e 
domínio do corpo 
 

 

diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu próprio corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem 
corporal, direcionalidade, afinamento percetivo e 
estruturação espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma 
a estabelecer consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

• Preencher formulários online ou noutro tipo de 
suporte sobre a temática em estudo; 

• Pedir e dar informações por e-mail; 
• Participar em fóruns, chats de cyberfriends, de 

modo estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos. 
 

Produção oral 
• Expressar-se, com correção, em situações 

previamente preparadas de acordo com a temática 
em estudo; 

• Exprimir sentimentos, gostos e preferências, 
acordo e desacordo; 

• Compreender e usar vocabulário específico das 
temáticas em estudo; 

• Estabelecer contactos sociais, partilhar 
experiências e culturas num mundo global. 
 

Produção escrita 
• Planificar e elaborar uma atividade de escrita de 

acordo com as convenções textuais e 
sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD, reformulando-os no sentido de 
os adequar à tarefa proposta. 
 

• Reconhecer o seu meio e a sua identidade e 
desenvolver a consciência do seu universo 
sociocultural e como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros relativizando o seu 
ponto de vista; 

• Estabelecer comparações entre as suas vivências e 
as dos outros; 

• Demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outras sociedades e 

 
Atitudes: 
 
40% 
 
 
 
 
 

E - 
Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, inovação 
e espírito crítico 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
 
8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F -
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
 

• Estabelecer relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de necessidade de 
aquisição de novas competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências que já 
possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 
projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 

G - Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Adotar comportamentos que promovem a saúde e 
o bem-estar, designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na 
prática de exercício físico, na sexualidade e nas 
suas relações com o ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as fragilidades do 
mundo natural na adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios globais do 
ambiente; 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

 
 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando colaborativamente 
para o bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 

culturas e reconhecer, compreender e explicar 
exemplos concretos de atitudes de empatia e 
respeito intercultural; 

• Reconhecer a diversidade como uma oportunidade 
de aprendizagem; 

• Reconhecer a dimensão sociolinguística/cultural 
dos textos em análise; 

• Demonstrar progressiva autonomia pesquisando, 
selecionando e organizando informação sobre as 
famílias profissionais, a língua inglesa no mundo, o 
mundo plurilingue, entre outros, utilizando fontes 
e suportes tecnológicos diversos; 

• Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às 
exigências das atividades propostas; 

• Manifestar uma atitude proativa perante o 
processo de aprendizagem; 

• Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu 
conhecimento e vivência pessoais, recorrendo ao 
pensamento crítico e criativo; 

• Comunicar online a uma escala local, nacional e 
internacional; 

• Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo 
textos informativos, de opinião e literários e 
adaptando o discurso ao registo do interlocutor 
através do uso adequado de vocabulário, 
expressões idiomáticas correntes, estruturas 
frásicas diversas. 
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ANEXO A4 – Comunicar em língua estrangeira – Espanhol – 1.º ano 
 

Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais/ domínios Elementos da 

avaliação Peso 

 
Conhecimento 
e capacidades: 
 
60% 
 
 
 

 
A - Linguagem e 
textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens 
e símbolos associados às línguas (língua materna e 
línguas estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo adequado aos 
diferentes contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital; 

• Dominar capacidades nucleares de compreensão e 
de expressão nas modalidades oral, escrita, visual 
e multimodal. 

Por não estarem definidas Aprendizagens 
Essenciais para esta disciplina, o aluno deverá ser 
capaz de realizar os seguintes objetivos: 

 
UFCD 8301 – Língua Espanhola – Cozinha e 
Pastelaria: 

• Interpretar e produzir textos de diferentes 
matrizes discursivas em espanhol, a nível do 
utilizador independente, adequando-os às diversas 
situações comunicativas próprias do serviço de 
cozinha/pastelaria; 

• Interagir e comunicar em espanhol, a nível do 
utilizador independente. 
 
 

• Compreender diferentes textos orais; 
• Apresentar-se; 
• Pedir e dar dados pessoais; 
• Descrever física e psicologicamente; 
• Comparar e contrastar; 
• Expressar gostos; 
• Ouvir e exprimir opiniões; 
• Sugerir e descrever; 
• Perguntar e exprimir preferências; 
• Conhecer os alimentos; 
• Pedir num restaurante ou bar. 

 
• Reconhecer o seu meio e a sua identidade e 

desenvolver a consciência do seu universo 
sociocultural e como este se relaciona com os 
universos culturais dos outros relativizando o seu 
ponto de vista; 

 

• Estabelecer comparações entre as suas vivências e 
as dos outros; 

Fichas de Avaliação e 
tarefas 
(individuais/de 
grupo) de: 
 
• Compreensão 

Escrita 
 

• Produção e 
Interação Escrita 
 

• Compreensão 
Oral 
 

• Produção e 
Interação Oral 

 
 
 
 

(Todas estas 
avaliações 
compreendem o uso 
da Língua – 
vocabulário e 
Gramática) 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
20% 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B - Informação e 
comunicação 

• Utiliza e dominar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma, 
verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em conhecimento; 
• Colaborar em diferentes contextos comunicativos 

de forma adequada e segura utilizando diferentes 
tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de cada 
ambiente. 

 
C- Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

• Interpretar informação, planear e conduzir 
pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para resolver 
problemas; 

• Desenvolver processos que levem à construção de 
produtos e conhecimento usando recursos 
diversificados. 

 
 D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

• Pensar de modo abrangente e em profundidade, de 
forma lógica, observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando com recurso 
a critérios implícitos ou explícitos, com vista à 
tomada de posição fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de matriz 
científica e humanística, utilizando diferentes 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 26 de 258 

metodologias e ferramentas para pensarem 
criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas decisões; 
• Desenvolver novas ideias e soluções, de forma 

imaginativa e inovadora, como resultado da 
interação com outros ou da reflexão pessoal, 
aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

• Demonstrar capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas perante outras sociedades e 
culturas e reconhecer, compreender e explicar 
exemplos concretos de atitudes de empatia e 
respeito intercultural; 

• Reconhecer a diversidade como uma oportunidade 
de aprendizagem; 

• Reconhecer a dimensão sociolinguística/cultural 
dos textos em análise. 

 
 

• Demonstrar progressiva autonomia pesquisando, 
selecionando e organizando informação sobre as 
famílias profissionais, a língua inglesa no mundo, o 
mundo plurilingue, entre outros, utilizando fontes 
e suportes tecnológicos diversos; 

• Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às 
exigências das atividades propostas; 

• Manifestar uma atitude proativa perante o 
processo de aprendizagem; 

• Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu 
conhecimento e vivência pessoais, recorrendo ao 
pensamento crítico e criativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H – Sensibilidade 
estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes manifestações 
culturais; 

• Experimentar processos próprios das diferentes 
formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades artísticas, em 
diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto 
com os diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de expressão 
artística e do património material e imaterial na 
vida e na cultura das comunidades. 

 
I – Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico 
 
 
 

• Compreender processos e fenómenos científicos 
que permitam a tomada de decisão e a 
participação em fóruns de cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo uma 
metodologia de trabalho adequada, para atingir 
um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão 
fundamentada, adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e criação de 
produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

 
J – Consciência e 
domínio do corpo 
 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, não-
locomotoras e manipulativas, integradas nas 
diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu próprio corpo com o espaço; 
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 • Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem 
corporal, direcionalidade, afinamento percetivo e 
estruturação espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma 
a estabelecer consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
 
Atitudes: 
 
40% 
 
 
 
 
 

 
E- 
Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

Participação, 
Cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, inovação 
e espírito crítico 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F-
Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 
 
 

• Estabelecer relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de necessidade de 
aquisição de novas competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências que já 
possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 
projetos, com sentido de responsabilidade e 
autonomia. 

 
G - Bem-estar, 
saúde e ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Adotar comportamentos que promovem a saúde e 
o bem-estar, designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na 
prática de exercício físico, na sexualidade e nas 
suas relações com o ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as fragilidades do 
mundo natural na adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios globais do 
ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando colaborativamente 
para o bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 
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ANEXO B - CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E EXPRESSÕES   
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ANEXO B1 – Área de Integração – 1.º, 2.º e 3.º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 
avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
• linguagens e símbolos associados às 

línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

1.º ano 
 

• Explorar a noção de personalidade no 
cruzamento entre o hereditário 
(biológico) e o adquirido (cultural); 

• Relacionar a integração social dos 
indivíduos com os processos de 
socialização realizados através de 
agentes sociais como a família, a 
escola, os pares e os meios de 
comunicação social; 

• Refletir sobre o papel dos padrões de 
cultura e da aculturação como 
indutores de comportamentos grupais; 

• Inferir de que forma a opinião do outro 
condiciona e controla os 
comportamentos individuais. 

 
• Caracterizar a região em que se insere 

a escola quanto aos aspetos naturais 
(clima, hipsometria, hidrografia, fauna 
e flora) e humanos (património 
cultural, população e atividades 
económicas), a partir da elaboração e 
interpretação de mapas (analógicos 
e/ou digitais) e de gráficos; 

• Associar aspetos da paisagem à 
identidade local, inventariando 
exemplos do património local, 
costumes e tradições que representem 
elementos identitários da região em 
que a escola se insere. 

Ficha de 
Avaliação- M1 
Tema 1.2 / Ficha 
de Avaliação- M2 
Tema 1.3 
 
Ficha de 
Avaliação- M1 
Tema 4.1 / Ficha 
de Avaliação- M2 
Tema 5.1 
 
Ficha de 
Avaliação- M1 
Tema 7.1/ Ficha 
de Avaliação- M2 
Tema 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 
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• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

• Caracterizar a multifuncionalidade da 
paisagem da região em que a escola se 
insere, partindo de estudos de caso; 

• Reconhecer a necessidade de 
implementar estratégias que visem a 
valorização da região, inventariando os 
recursos endógenos e promovendo 
práticas sustentáveis que conduzam à 
tomada de consciência da importância 
de conciliar o moderno e o tradicional 
no sentido do desenvolvimento 
regional. 

 
• Identificar as dimensões da 

globalização; 
• Explicitar em que consiste a 

globalização da economia; 
• Explicitar em que consiste a 

globalização cultural, destacando o 
papel dos meios de comunicação na 
difusão cultural; 

• Relacionar globalização com padrões 
de consumo, vida pessoal e estilos de 
vida; 

• Explicar a comunicação como um 
processo não linear que envolve 
emissor, recetor, código e mensagem, 
permitindo um sistema circular de 
ações e reações, estímulos e respostas; 

• Inferir que as regras sociais 
condicionam as formas de 
comunicação, de acordo com o meio 
envolvente em que se inscrevem; 

• Interagir tendo em conta a dimensão 
argumentativa (tese, argumento, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 
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I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

orador e auditório) e persuasora do ato 
comunicativo. 

 
• Inferir os principais desequilíbrios 

regionais existentes no nosso país, 
recolhendo e selecionando informação 
estatística variada à escala regional e 
subregional e, posterior, cartografia 
dessa informação num mapa à escala 
nacional, com registo de conclusões 
quanto aos principais padrões de 
distribuição; 

• Problematizar o papel geoestratégico 
da região em que a escola se insere no 
espaço nacional, identificando forças, 
fraquezas, ameaças e oportunidades, e 
tendo por base a consulta de 
documentos estratégicos nacionais; 

• Sugerir medidas ou propostas de 
mitigação dos desequilíbrios regionais 
e progressiva integração e cooperação 
territorial entre diferentes espaços 
subnacionais, participando em 
debates, com instituições autárquicas, 
governamentais ou privadas, entre 
outros agentes e stakeholders 
económicos e culturais interessados 
em questões de desenvolvimento 
territorial. 

 
• Apresentar os problemas ambientais 

que se colocam à escala global, 
identificando os custos ecológicos do 
crescimento económico moderno; 

• Identificar os problemas de 
desenvolvimento que se colocam à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 
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Atitudes: 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

escala global, apresentando casos 
concretos de assimetrias demográficas 
reportados em fontes diversas; 

• Debater os padrões culturais (em 
particular os de consumo) e os estilos 
de vida como fontes de degradação 
ambiental, no atual contexto de 
globalização, a partir de gráficos e/ou 
quadros com informação estatística; 

• Avaliar soluções para os problemas 
ambientais como externalidades 
positivas do processo de 
desenvolvimento, recolhendo e 
selecionando informação estatística e 
apresentando conclusões de práticas 
ajustadas à causa ecológica; 

• Equacionar formas de intervenção do 
Estado e/ou de organizações 
internacionais na resolução dos 
problemas ambientais e de 
desenvolvimento, reconhecendo a 
necessidade de articular justiça social, 
economia, liberdade e 
sustentabilidade, a fim de se respeitar 
o direito ao desenvolvimento humano 
sustentável e solidário. 

 
2.º ano 
 

• Manifestar compreensão, a partir da 
narrativa mítica sobre Prometeu, da 
importância do conhecimento para a 
espécie humana; 

• Compreender que o conhecimento 
humano resulta da relação complexa 
entre o herdado (as estruturas 

Parâmetros da 
ficha de 
autoavaliação: 
 
Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e 
exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, 
inovação e espírito 
crítico 
 
 

 
 
 
 
8% 
 
 
 
 
12% 
 
 
12% 
 
 
8% 

F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
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com vista à construção de um futuro 
sustentável. 

corticais do sistema nervoso) e o 
adquirido (cultura); 

• Aplicar a relação hereditário-adquirido 
na análise da perceção humana 
enquanto uma das expressões de 
conhecimento; 

• Relacionar a complexidade da 
inteligência humana com a produção 
de conhecimento sobre o mundo e a 
sua mobilização para a ação; 

• Identificar os desafios que a 
inteligência artificial coloca 
atualmente na produção e aplicação de 
conhecimento; 

• Enquadrar historicamente o 
surgimento da EU; 

• Referir as instituições da UE e as suas 
principais funções; 

• Identificar direitos e deveres 
envolvidos na cidadania europeia; 

• Explicitar oportunidades e desafios 
que, na atualidade, se colocam à zona 
Euro e à UE, problematizando, entre 
outros, o relançamento do projeto 
europeu, os problemas económicos, a 
globalização e as alterações 
climáticas; 

• Aplicar a noção de valor na 
compreensão das diferentes opções 
individuais e sociais; 

• Assumir posições fundamentadas, a 
partir da discussão sobre a natureza 
dos valores (objetividade e 
subjetividade), em discussões onde se 
confronte a existência de cartas 
universais de direitos face à existência 
de sociedades culturalmente diversas; 
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• Utilizar princípios éticos (princípio 
deontológico e princípio utilitarista) 
para justificar uma ação a partir de um 
critério ético; 

• Agir enquanto cidadão, tendo 
compreensão do papel do Estado e da 
lei; 

• Relacionar a ação do Estado com 
princípios de justiça; 

• Mobilizar criticamente conhecimento 
sobre a relação entre as ações do 
Estado e as liberdades individuais para 
tomar decisões conscientes e 
responsáveis; 

• Relacionar a produção de desperdícios 
da atividade humana com várias 
formas de poluição, pesquisando e 
selecionando informação de diferentes 
fontes; 

• Investigar situações de degradação 
ambiental, a partir da aplicação de 
metodologias de resolução de 
problemas, detetando casos de défice 
ecológico à escala local e/ou regional; 

• Problematizar os impactos do 
esgotamento de recursos naturais e da 
degradação ambiental, debatendo a 
necessidade de promoção de uma 
ecocidadania multiescalar; 

• Refletir sobre possíveis soluções e/ou 
medidas de mitigação para os 
principais problemas ambientais, 
ajustadas à promoção de um 
desenvolvimento sustentável, 
ilustrando casos concretos; 

• Relacionar a desigual repartição da 
população no território nacional com 
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fatores naturais e humanos, 
recolhendo e selecionando informação 
estatística, gráfica, cartográfica e/ou 
imagens, em consonância com a 
especificidade disciplinar e/ ou em 
articulação horizontal entre os 
conhecimentos das várias 
componentes; 

• Inferir as diferenças entre crescimento 
e desenvolvimento humano 
sustentável, através da mobilização de 
indicadores de desenvolvimento de 
diferentes regiões portuguesas para 
conhecer os desequilíbrios regionais 
existentes; 

• Explicar os problemas associados aos 
desequilíbrios regionais, refletindo 
sobre a necessidade de ultrapassar 
diferentes obstáculos ao 
desenvolvimento da região; 

• Debater estratégias ao nível do 
ordenamento do território passíveis de 
atenuar as assimetrias regionais no 
país e melhorar a qualidade de vida da 
população, apontando ações concretas 
de intervenção regional e de promoção 
da coesão territorial; 

• Identificar as principais organizações 
internacionais e as suas áreas de 
intervenção; 

• Compreender o papel das organizações 
internacionais no processo de 
globalização; 

• Contextualizar a intervenção das 
organizações internacionais, 
reconhecendo as pressões a que estão 
sujeitas; 
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• Debater a atuação e papel futuro das 
organizações internacionais face aos 
problemas globais, explorando diversos 
pontos de vista. 

 
3.º ano 

 
• Identificar transformações da família 

ao longo do tempo e no espaço; 
• Compreender as transformações das 

famílias nas sociedades 
contemporâneas – novos tipos de 
famílias e novos papéis parentais, 
recorrendo a indicadores demográficos 
da vida familiar em Portugal; 

• Problematizar situações de 
relacionamento intergeracional: 
culturas juvenis e integração/exclusão 
de idosos; 

• Reconhecer direitos e deveres 
fundamentais dos trabalhadores 
estabelecidos na legislação portuguesa 
(Constituição da República Portuguesa 
e Código do Trabalho); 

• Identificar diferentes tipos de 
organizações do trabalho de atuação 
em diferentes escalas (nacional, 
europeia e mundial); 

• Reconhecer o papel das organizações 
do trabalho não apenas como 
produtoras de normas e regras, mas 
também enquanto vetores de 
mediação necessários à ação coletiva 
dos seus membros. 
 

• Analisar organizações do trabalho no 
setor de atividade relacionada com a 
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área de educação e formação do Curso 
Profissional frequentado; 

• Reconhecer aspetos concretos 
relativos à higiene e segurança no 
trabalho; 

• Aplicar a noção de valor na 
compreensão das diferentes opções 
individuais e sociais; 

• Assumir posições fundamentadas, a 
partir da discussão sobre a natureza 
dos valores (objetividade e 
subjetividade), em discussões onde se 
confronte a existência de cartas 
universais de direitos face à existência 
de sociedades culturalmente diversas; 

• Utilizar princípios éticos (princípio 
deontológico e princípio utilitarista) 
para justificar uma ação a partir de um 
critério ético; 

• Agir enquanto cidadão, tendo 
compreensão do papel do Estado e da 
lei; 

• Relacionar a ação do Estado com 
princípios de justiça; 

• Mobilizar criticamente conhecimento 
sobre a relação entre as ações do 
Estado e as liberdades individuais para 
tomar decisões conscientes e 
responsáveis; 

• Analisar diferentes formas de 
organização social; 

• Compreender que as mudanças que 
ocorrem na organização social 
dependem e implicam ruturas político-
ideológicas; 

• Compreender a existência de 
continuidades e de ruturas no processo 
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histórico, estabelecendo relações de 
causalidade e de consequência; 

• Reconhecer que a diversidade social é 
um fator estruturante das sociedades 
ocidentais; 

• Promover o respeito pela diferença, 
reconhecendo e valorizando a 
diversidade, étnica, ideológica, 
cultural e sexual, existente nas 
sociedades; 

• Analisar efeitos das novas tecnologias 
na natureza e conteúdo do trabalho, 
nomeadamente ao nível das formas de 
emprego; 

• Reconhecer a importância da formação 
ao longo da vida e da formação para a 
sociedade da informação; 

• Relacionar os diferentes tipos de 
desemprego com a falta de 
qualificação dos trabalhadores, 
reconhecendo a importância do capital 
humano no desenvolvimento do país; 

• Conhecer algumas determinantes do 
funcionamento do mercado de 
trabalho setorial/local, em especial 
relativamente a parâmetros 
inovadores; 

• Analisar os elementos fundamentais 
para ser empreendedor; 

• Reconhecer a importância, na 
atualidade, do empreendedorismo 
social enquanto resposta a desafios 
sociais; 

• Identificar as medidas de apoio ao 
empreendedorismo e à criação do 
próprio emprego – PAECPE; 
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• Identificar manifestações religiosas em 
contexto local e regional constantes 
nos hábitos e costumes das 
populações: artes e ofícios, festas, 
romarias, entre outros; 

• Compreender que o fenómeno religioso 
é universal, traduzindo-se em distintas 
crenças e cultos: do animismo ao 
monoteísmo ocidental; 

• Problematizar o diálogo inter-religioso 
e o diálogo entre as religiões e a 
ciência, à luz das vivências da 
sociedade contemporânea; 

• Promover o respeito pela 
multiculturalidade, o reconhecimento 
e valorização da diversidade étnica, 
ideológica e cultural. 
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Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 

Respeitador do outro e da 
diferença 
(A, B, E, F, H)  
 
 

Proporcionar atividades formativas, em 
grupos homogéneos e heterogéneos, que 
possibilitem ao aluno:  

• aceitar opções, falhas e erros dos 
companheiros;  

• aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio;  

• aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  

• promover estratégias que induzam 
respeito por diferenças de características, 
crenças ou opiniões.  

1º ano 

• Cooperar com os companheiros para o 
alcance dos objetivos do Nível 
Introdução dos Jogos Desportivos 
Coletivos, realizando com 
oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas, em todas as funções, 
conforme a posição em cada fase do 
jogo, aplicando as regras, não só́ como 
jogador, mas também como árbitro; 

• Realizar esquemas individuais, 
combinando habilidades do Nível 
Introdução da Ginástica de Solo, 
aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e combinação das 
destrezas e apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios; 

• Realizar elementos, habilidades ou 
saltos do Nível Introdução de um 
aparelho da Ginástica de Aparelhos, 
colaborando com os companheiros nas 
ajudas, paradas e correções que 
favoreçam a melhoria das suas 
prestações, garantindo condições de 
segurança, pessoal e dos 
companheiros, e colaborando na 
preparação, arrumação e preservação 
do material; 

• Realizar e analisar, no Atletismo, 
saltos, corridas, lançamentos e 
marcha, cumprindo corretamente as 
exigências elementares, técnicas e do 

 
 
 
• Conhecimento e 

aplicação do 
regulamento 
técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Desempenho 

técnico, tático e 
físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45% 

Questionador|Comunicador (A, 
B, D, E, F, G, H, I, J)  
 

Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem ao aluno:  

• saber questionar uma situação;  
• realizar ações de comunicação verbal e 

não verbal pluridirecional.  
 

Autoavaliador|Heteroavaliador 
(transversal às áreas)  
 

Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem ao aluno, em todas as 
situações:  

• apreciar os seus desempenhos e os dos 
outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria;  

• identificar aspetos críticos que permitam 
a melhoria do seu desempenho;  

• identificar pontos fracos e fortes das suas 
aprendizagens;  

• utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem;  

• interpretar e explicar as suas opções;  
• descrever processos de pensamento e 

ação, usados durante a realização de uma 
tarefa ou abordagem de um problema.  
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Dimensões do Perfil 
do aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 regulamento, não só́ como praticante, 
mas também como juiz; 

• Realizar com oportunidade e correção 
as ações técnico-táticas elementares, 
nos Jogos de Raquetas, garantindo a 
iniciativa e capacidade ofensiva em 
participações «individuais» e «a 
pares», aplicando as regras, não só́ 
como jogador, mas também como 
árbitro; 

• Realizar atividades de exploração da 
natureza, aplicando correta e 
adequadamente as técnicas 
específicas, respeitando as regras de 
organização, participação e, 
especialmente, de preservação da 
qualidade do ambiente; 

• Deslocar-se com segurança no meio 
aquático, coordenando a respiração 
com as ações propulsivas especificas 
das técnicas selecionadas; 

• Apreciar, compor e realizar sequências 
de elementos técnicos, integrados no 
Nível Introdução da dança selecionada, 
em coreografias individuais e de grupo, 
correspondendo aos critérios de 

Participativo I Colaborador | 
Cooperante | Responsável | 
Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, J) 
 

Proporcionar atividades formativas que, 
em todas as situações, criem 
oportunidades ao aluno de:  

• cooperar com os companheiros na procura 
do êxito pessoal e do grupo;  

• cooperar, promovendo um clima 
relacional favorável ao aperfeiçoamento 
pessoal e prazer proporcionado pelas 
atividades;  

• aplicar as regras de participação, 
combinadas na turma;  

• agir com cordialidade e respeito na 
relação com os colegas e o professor;  

• respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança;  

• cumprir e fazer cumprir regras de 
arbitragem;  

• apresentar iniciativas e propostas;  
• ser autónomo na realização das tarefas;  
• cooperar na preparação e organização dos 

materiais.  
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Dimensões do Perfil 
do aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

Cuidador de si e do outro (B, E, 
F, G)  
 
 

Proporcionar atividades formativas que 
impliquem, por parte do aluno:  

• conhecer e aplicar cuidados de higiene;  
• conhecer e aplicar as regras de segurança 

pessoal e dos companheiros;  
• conhecer e aplicar regras de preservação 

dos recursos materiais;  
• reforçar o gosto pela prática regular de 

atividade física;  
• aplicar processos de elevação do nível 

funcional da aptidão física.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expressividade, de acordo com os 
motivos das composições; 

• Relacionar aptidão física e saúde, 
identificando os fatores associados a 
um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento das 
capacidades motoras, a composição 
corporal, a alimentação, o repouso, a 
higiene, a afetividade e a qualidade do 
meio ambiente; 

• Conhecer e interpretar os fatores de 
saúde e de risco associados à prática 
das atividades físicas, utilizando esse 
conhecimento de modo a garantir a 
realização de atividade física em 
segurança, nomeadamente:  
- dopagem e riscos de vida e/ou saúde;  
- doenças e lesões;  
- condições materiais, de 
equipamentos e de orientação do 
treino; 

• Identificar fenómenos associados a 
limitações e possibilidades de prática 
dos desportos e das atividades físicas, 
tais como: o sedentarismo e a evolução 
tecnológica, a poluição, o urbanismo e 
a industrialização, relacionando-os 
com a evolução das sociedades; 

• Realizar a prestação de socorro a uma 
vítima de paragem cardiorrespiratória, 
no contexto das atividades físicas ou 
outro, e interpretá-la como uma ação 
essencial, reveladora de 
responsabilidade individual e coletiva:  
- cumpre e explica a importância da 
cadeia de sobrevivência (ligar 112, 
reanimar, desfibrilhar, estabilizar);  
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Dimensões do Perfil 
do aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- assegura as condições de segurança 
para o reanimador, vítima e terceiros;  
- realiza o exame primário da vítima, 
numa breve sucessão de ações, 
avaliando a sua reatividade, a 
permeabilização da via aérea e a 
ventilação;  
- contacta os serviços de emergência 
(112) prestando a informação 
necessária (vítima, local e 
circunstâncias) de forma clara e 
eficiente;  
- realiza as manobras de Suporte Básico 
de Vida e Desfibrilhação Automática 
Externa (SBVDAE), de acordo com o 
algoritmo atual, emanado pelo 
European Ressuscitation Council (ERC); 
- reconhece uma obstrução grave e 
ligeira da via aérea, aplicando as 
medidas de socorro adequadas 
(encorajamento da tosse, remoção de 
qualquer obstrução visível, palmadas 
interescapulares, manobra de 
Heimlich); 

• Desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 
Saudável de Aptidão Física do 
programa FITescola®, para a sua idade 
e sexo.  
 
 

2º ano 
 

• Alcançar os objetivos do Nível 
Elementar do(s) Jogo(s) Desportivo(s) 
Coletivo(s), realizando com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração 

• e competição; 
• Trabalhar em equipa e usar diferentes 

meios para comunicar presencialmente 
• e em rede; 
• Interagir com tolerância, empatia e 

responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 

Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 

8% 
 
 
 
12% 
 
12% 
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Dimensões do Perfil 
do aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Atitudes: 
 
Cursos profissionais 
40% 
 
 
 

desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas, em todas as funções, 
conforme a posição em cada fase do 
jogo, aplicando as regras, não só́ como 
jogador, mas também como árbitro; 

• Compor, realizar esquemas 
individuais, combinando habilidades 
do Nível Elementar da Ginástica de 
Solo, aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e combinação das 
destrezas e colaborando com os 
companheiros nas ajudas e correções 
que favoreçam a melhoria das suas 
prestações, garantindo condições de 
segurança pessoal e dos companheiros, 
e colaborando na preparação, 
arrumação e preservação do material;  

• Realizar elementos, habilidades ou 
saltos do Nível Introdução de um 
aparelho da Ginástica de Aparelhos, 
colaborando com os companheiros nas 
ajudas, paradas e correções que 
favoreçam a melhoria das suas 
prestações, garantindo condições de 
segurança, pessoal e dos 
companheiros, e colaborando na 
preparação, arrumação e preservação 
do material; 

• Realizar um esquema a pares, 
combinando elementos técnicos e 
outras destrezas gímnicas do Nível 
Introdução da Ginástica Acrobática, 
compreendendo e desempenhando 
corretamente as funções, quer como 
base quer como volante, na 
sincronização dos diversos elementos 
acrobáticos e coreográficos e 

Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 

 
 

8% 

F - Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 
 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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Dimensões do Perfil 
do aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

cooperando com os companheiros nas 
ajudas e correções que favoreçam a 
melhoria das suas prestações, 
preservando sempre as condições de 
segurança; 

• Realizar e analisar, no Atletismo, 
saltos, corridas, lançamentos e 
marcha, cumprindo corretamente as 
exigências elementares, técnicas e do 
regulamento, não só como praticante, 
mas também como juiz; 

• Realizar com oportunidade e correção 
as ações técnico-táticas elementares, 
nos Jogos de Raquetas, garantindo a 
iniciativa e capacidade ofensiva em 
participações «individuais» e «a 
pares», aplicando as regras, não só́ 
como jogador, mas também como 
árbitro; 

• Conhecer processos de controlo do 
esforço e identificar sinais de fadiga ou 
de inadaptação à exercitação 
praticada, evitando riscos para a 
saúde, tais como: dores, mal-estar, 
dificuldades respiratórias, fadiga e 
recuperação difícil; 

• Compreender, traduzindo em 
linguagem própria, a dimensão cultural 
da atividade física na atualidade e ao 
longo dos tempos:  
- identificando as características que 
lhe conferem essa dimensão;  
- reconhecendo a diversidade e 
variedade das atividades físicas, e os 
contextos e objetivos com que se 
realizam;  
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Dimensões do Perfil 
do aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

- distinguindo Desporto e Educação 
Física, reconhecendo o valor formativo 
de ambos, na perspetiva da educação 
permanente.  

• Apreciar, compor e realizar sequências 
de elementos técnicos, integrados no 
Nível Introdução e Elementar da dança 
selecionada, em coreografias 
individuais e de grupo, correspondendo 
aos critérios de expressividade, de 
acordo com os motivos das 
composições.  
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ANEXO B3 – Educação Física – 1.º ano Curso de Educação e Formação 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais/ domínios Elementos da 
avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respeitador do outro e da 
diferença 
(A, B, E, F, H)  
 
 

Proporcionar atividades formativas, em 
grupos homogéneos e heterogéneos, que 
possibilitem ao aluno:  
• aceitar opções, falhas e erros dos 

companheiros;  
• aceitar o apoio dos companheiros nos 

esforços de aperfeiçoamento próprio;  
• aceitar ou argumentar pontos de vista 

diferentes;  
• promover estratégias que induzam 

respeito por diferenças de 
características, crenças ou opiniões.  

Por não estarem definidas 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, o aluno deverá ser capaz de 
realizar os seguintes objetivos: 
 
• Cooperar com os companheiros para o 
alcance dos objetivos do Nível Elementar do(s) 
Jogo(s) Desportivo(s) Coletivo(s), realizando 
com oportunidade e correção as ac ̧ões técnico-
táticas, em todas as funções, conforme a 
posição em cada fase do jogo, aplicando as 
regras, não só ́ como jogador mas também como 
árbitro.  
• Compor, realizar esquemas individuais, 
combinando habilidades do Nível Elementar da 
Ginástica de Solo, aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e combinação das 
destrezas e colaborando com os companheiros 
nas ajudas e correções que favoreçam a 
melhoria das suas prestações, garantindo 
condições de segurança pessoal e dos 
companheiros, e colaborando na preparação, 
arrumação e preservação do material.  
• Realizar elementos, habilidades ou 
saltos do Nível Introdução de um aparelho da 
Ginástica de Aparelhos, colaborando com os 
companheiros nas ajudas, paradas e correções 
que favoreçam a melhoria das suas prestações, 
garantindo condições de segurança, pessoal e 
dos companheiros, e colaborando na 
preparação, arrumação e preservação do 
material.  
• Realizar um esquema a pares, 
combinando elementos técnicos e outras 
destrezas gímnicas do Nível Introdução da 
Ginástica Acrobática, compreendendo e 
desempenhando corretamente as funções, quer 
como base quer como volante, na sincronização 
dos diversos elementos acrobáticos e 
coreográficos e cooperando com os 

• Conhecimento e 
aplicação do 
regulamento 
técnico. 

 
• Desempenho 

técnico, tático 
e físico. 

5% 
 
 
 
 
35% 

 
Questionador|Comunicador 
(A, B, D, E, F, G, H, I, J)  
 

Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem ao aluno:  
• saber questionar uma situação;  
• realizar ações de comunicação verbal e 

não verbal pluridirecional.  
  
Autoavaliador|Heteroavaliad
or (transversal às áreas)  
 

Proporcionar atividades formativas que 
possibilitem ao aluno, em todas as 
situações:  
• apreciar os seus desempenhos e os dos 

outros, dando e aceitando sugestões de 
melhoria;  

• identificar aspetos críticos que 
permitam a melhoria do seu 
desempenho;  

• identificar pontos fracos e fortes das 
suas aprendizagens;  

• utilizar os dados da sua autoavaliação 
para se envolver na aprendizagem;  

• interpretar e explicar as suas opções;  
• descrever processos de pensamento e 

ação, usados durante a realização de 
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uma tarefa ou abordagem de um 
problema.  

companheiros nas ajudas e correções que 
favoreçam a melhoria das suas prestações, 
preservando sempre as condições de segurança. 
• Realizar e analisar, no Atletismo, 
saltos, corridas, lançamentos e marcha, 
cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, não só ́ 
como praticante, mas também como juiz. 
• Realizar com oportunidade e correção 
as ac ̧ões técnico-táticas elementares, nos Jogos 
de Raquetas, garantindo a iniciativa e 
capacidade ofensiva em participações 
«individuais» e «a pares», aplicando as regras, 
não só ́ como jogador, mas também como 
árbitro.  
• Conhecer processos de controlo do 
esforço e identificar sinais de fadiga ou de 
inadaptação à exercitação praticada, evitando 
riscos para a saúde, tais como: dores, mal-estar, 
dificuldades respiratórias, fadiga e recuperação 
difícil.  
• Compreender, traduzindo em 
linguagem própria, a dimensão cultural da 
atividade física na atualidade e ao longo dos 
tempos:  

- identificando as características que lhe 
conferem essa dimensão;  
- reconhecendo a diversidade e variedade das 
atividades físicas, e os contextos e objetivos com 
que se realizam;  
- distinguindo Desporto e Educação Física, 
reconhecendo o valor formativo de ambos, na 
perspetiva da educação permanente.  

• Apreciar, compor e realizar sequências 
de elementos técnicos, integrados no Nível 
Introdução e Elementar da dança selecionada, 
em coreografias individuais e de grupo, 
correspondendo aos critérios de expressividade, 
de acordo com os motivos das composições. 

 
 Participativo I Colaborador | 
Cooperante | 
Responsável | Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, J ) 
 

 Proporcionar atividades formativas que, 
em todas as situações, criem 
oportunidades ao aluno de:  
• cooperar com os companheiros na 

procura do êxito pessoal e do grupo;  
• cooperar, promovendo um clima 

relacional favorável ao 
aperfeiçoamento pessoal e prazer 
proporcionado pelas atividades;  

• aplicar as regras de participação, 
combinadas na turma;  

• agir com cordialidade e respeito na 
relação com os colegas e o professor;  

• respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança;  

• cumprir e fazer cumprir regras de 
arbitragem;  

• apresentar iniciativas e propostas;  
• ser autónomo na realização das 

tarefas;  
• cooperar na preparação e organização 

dos materiais.  
 

Cuidador de si e do outro (B, 
E, F, G)  
 
 

Proporcionar atividades formativas que 
impliquem, por parte do aluno:  
• conhecer e aplicar cuidados de higiene;  
• conhecer e aplicar as regras de 

segurança pessoal e dos companheiros;  
• conhecer e aplicar regras de 

preservação dos recursos materiais;  
• reforçar o gosto pela pratica regular de 

atividade física;  
aplicar processos de elevação do nível 
funcional da aptidão física.  
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J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, 
locomotoras, não-locomotoras e 
manipulativas,integradas nas diferentes 
circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu própriocorpo com o espaço; 
• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 
• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
 
Atitudes: 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração 
e competição; 
• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente 
e em rede; 
• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

Parâmetros da 
ficha de 
autoavaliação: 
 
Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e 
exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, 
inovação e espírito 
crítico 

 
 
 
 
12% 
 
 
 
 
16% 
 
 
20% 
 
 
 
12% 

 
F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

 
• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 
• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 
• Consolidar e aprofundar as 
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competências que já possuem, numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida; 
• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

 
 
 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem 
a saúde e o bem-estar, designadamente 
nos hábitos quotidianos, na alimentação, 
nos consumos, na prática de exercício 
físico, na sexualidade e nas suas relações 
com o ambiente e a sociedade; 
• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
• Manifestar consciência e 
responsabilidade ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para o 
bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 
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ANEXO B4 – Psicologia – 1.º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

• Reconhecer a complexidade e 
subjetividade dos processos mentais e 
do comportamento humano como 
objeto de estudo específico da 
Psicologia; 

• Diferenciar o objeto de estudo da 
Psicologia de objetos de estudo de 
disciplinas científicas próximas 
(Biologia, Medicina, Sociologia, entre 
outras), salientando a sua 
especificidade; 

• Inferir a importância do estudo 
científico do comportamento humano; 

• Aplicar adequadamente métodos 
(experimental, quase experimental e 
não experimental) e técnicas de 
investigação (entrevistas, 
questionários e observação 
participante e não participante) à 
diversidade dos processos mentais e 
comportamentos em estudo; 

• Reconhecer as áreas de especialização 
em Psicologia; 

• Aplicar os conceitos de 
desenvolvimento, crescimento e 
maturação na compreensão das 
diferentes etapas de vida dos 
indivíduos; 

• Associar as componentes inata 
(hereditariedade) e adquirida (meio e 
cultura) do desenvolvimento e do 
comportamento e processos mentais 
humanos, manifestando compreensão 
da superação da dicotomia 
hereditariedade-meio; 

Teste de avaliação 
 
Realização das tarefas 
da aula 
 
Organização do 
portfolio 
 
 
 
 

40% 
 
15% 
 
 
5% 
 
 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 
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D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

• Aplicar as componentes inatas e 
aprendida para a compreensão da sua 
própria pessoa; 

• Relacionar bases anatómicas e 
fisiológicas do sistema nervoso humano 
(organização funcional do córtex) com 
o comportamento; 

• Manifestar compreensão do caráter 
multidimensional e coextensivo à vida 
(life-span) do desenvolvimento 
humano; 

• Caracterizar cada etapa do ciclo de 
vida (infância, adolescência, adultez e 
velhice) nas suas diferentes dimensões 
(biológica, cognitiva e socio afetiva); 

• Relacionar as transformações da 
adolescência com o seu 
desenvolvimento pessoal, 
desenvolvendo uma atitude reflexiva 
face ao seu “Eu”. H – Sensibilidade estética e 

artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
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• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
40% 
 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 

8% 
 
 
 
12% 
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• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

12% 
 
 
8% 

F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais/ domínios Elementos da 
avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
40% 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar linguagens verbais e não-verbais 
para significar e comunicar;  

• Compreender, interpretar e expressar 
opiniões, pensamentos e sentimentos, 
quer oralmente, quer por escrito, quer 
através de outras codificações; 

• Identificar, utilizar e criar diversos 
produtos. 

Não estão homologadas Aprendizagens 
Essenciais.  
 
Conforme as necessidades, 
potencialidades, interesses e 
preferências de cada aluno, o trabalho a 
desenvolver terá por base estas 
aprendizagens: 

 
• Ser capaz de se deslocar nos meios de 

transporte. 
 

• Identificar as principais instituições 
públicas e reconhecer os serviços que 
cada um deles oferece. 
 

• Cuidar de si e da higiene pessoal: 
o Hábitos saudáveis; 
o Hábitos de higiene; 
o Frequência dos cuidados de higiene. 
 

• Alimentar–se: 
o Nomear grupos de alimentos; 
o Identificar o grupo a que alguns 

alimentos pertencem; 
o Distinguir alimentos e opções 

saudáveis de alimentos e opções que 
prejudicam a saúde; 

o Elaborar um plano de alimentação 
equilibrada. 

 
• Preparar refeições: 
o Saber armazenar alimentos; 

Os elementos de 
avaliação e respetivos 
pesos decorrerão do 
estabelecido no Relatório 
Técnico-Pedagógico de 
cada aluno, 
nomeadamente o anexo 
referente ao 
Desenvolvimento de 
competências de 
autonomia pessoal e 
social (autoavaliação e 
avaliação do professor). 
 
 

B - Informação e 
comunicação 

• Pesquisar sobre áreas de interesse; 
• Recorrer a informação disponível em 

fontes documentais físicas e digitais 
(redes sociais, Internet, media, livros, 
revistas, jornais); 

• Selecionar informação pertinente;  
• Analisar factos e situações; 
• Expor o trabalho resultante da pesquisa 

efetuada; 
• Comunicar unidirecional e 

bidirecionalmente;   
• Responder, apresentar, questionar e 

revelar iniciativa. 
C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Distinguir o que se sabe do que se 
pretende descobrir; 

• Analisar criticamente as conclusões a que 
chegam, reformulando, se necessário, as 
estratégias adotadas. 

 D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Tomar posição; 
• Avaliar o impacto das decisões adotadas; 
• Desenvolver ideias e projetos criativos 

com sentido no contexto a que dizem 
respeito, recorrendo à imaginação, 
inventividade, desenvoltura e 
flexibilidade; 
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• Elaborar opiniões ou analisar factos ou 
dados; 

• Analisar factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados, 
em particular numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar; 

• Formular hipóteses face a uma situação; 
• Apresentar situações onde determinado 

conhecimento possa ser aplicado; 
• Criar um objeto, texto ou solução face a 

um desafio; 
• Analisar vários suportes com diferentes 

pontos de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio; 

• Usar modalidades diversas para expressar 
as aprendizagens (por exemplo, imagens, 
esquemas); 

• Apresentar soluções estéticas criativas 
pessoais. 

o Identificar boas práticas de higiene e 
segurança na cozinha; 

o Conhecer e saber utilizar os 
equipamentos da cozinha (fogão; 
forno; micro-ondas; torradeira; 
máquina de café; etc.); 

o Fazer medições; 
o Aprender a confecionar refeições: 

seguir uma receita; planear um 
menu; elaborar a lista de compras; 

o Saber pôr a mesa: selecionar objetos 
necessários; saber colocá-los na 
mesa; 

o Saber como comportar-se à mesa. 
 

• Fazer compras: 
o Identificar produtos a comprar; 
o Fazer uma lista de compras; 
o Selecionar a loja mais apropriada 

onde se pode adquirir os produtos a 
comprar; 

o Identificar o que levar para as 
compras; 

o Identificar diferentes secções das 
lojas; 

o Localizar os produtos para compra 
nas diferentes secções das lojas; 

o Ler etiquetas de preços para 
determinar os custos; 

o Analisar rótulos para adquirir 
informações sobre os produtos; 

o Comparar produtos; 
o Determinar o custo total dos 

produtos utilizando uma 
calculadora; 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Desenvolver o sentido estético, 
mobilizando os processos de reflexão, 
comparação e argumentação em relação 
às produções artísticas e tecnológicas; 

• Valorizar as manifestações culturais das 
comunidades; 

• Participar autonomamente em atividades 
artísticas e culturais; 

• Perceber o valor estético das 
experimentações e criações a partir de 
intencionalidades artísticas e 
tecnológicas, mobilizando técnicas e 
recursos de acordo com diferentes 
finalidades e contextos socioculturais. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 
 

• Colocar questões, procurar informação e 
aplicar conhecimentos adquiridos; 

• Trabalhar com recurso a materiais, 
instrumentos, ferramentas, máquinas e 
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 equipamentos tecnológicos, relacionando 
conhecimentos adquiridos; 

• Consolidar hábitos de planeamento das 
etapas do trabalho, identificando recursos 
para a concretização de projetos; 

• Identificar necessidades e oportunidades 
tecnológicas numa diversidade de 
propostas e fazer escolhas 
fundamentadas. 

o Determinar se tem dinheiro 
necessário para adquirir os produtos 
a comprar; 

o Determinar quantidade de dinheiro 
necessária para fazer o pagamento; 

o Devolver os produtos defeituosos ou 
indesejáveis. 

 
• Como procurar emprego e ser um 

cidadão ativo e informado: 
o Conhecer as diversas profissões e sua 

função na sociedade; 
o Identificar interesses, aptidões e 

experiências pessoais; 
o Elaborar um currículo; 
o Realizar uma candidatura 

espontânea; 
o Responder a anúncios de emprego; 
o Escrever uma carta de apresentação;  
o Ter noção da dimensão e 

importância da cidadania ativa; 
o Reconhecer a importância da 

igualdade das oportunidades de 
trabalho/emprego; 

o Ter noção da importância e 
implicações das opções pessoais na 
vida futura; 

o Saber situar-se no presente face às 
possibilidades futuras; 

o Simular situações de entrevista de 
trabalho; 

o Simular entrega de currículo – formas 
para o fazer. 

• Melhorar a aptidão profissional: 
o Desenvolver o anteprojeto da Prova 

de Aptidão Profissional; 

 
J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Reconhecer a importância das atividades 
motoras para o seu desenvolvimento; 

• Realizar atividades não-locomotor 
(posturais), locomotoras (transporte do 
corpo) e manipulativas (controlo e 
transporte de objetos). 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
60% 
 
 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Desenvolver e manter relações positivas 
entre si e com os outros (comunidade, 
escola, família) em contextos de 
colaboração, cooperação e interajuda; 

• Envolver-se em conversas e experiências 
informais, em que debatem, negoceiam, 
acordam, colaboram; 

• Aprender a considerar diferentes 
perspetivas e a construir consensos; 

• Resolver problemas de natureza 
relacional de forma pacífica, com 
empatia; 

• Colaborar e apoiar os pares em diversas 
tarefas; 

• Aceitar ou argumentar pontos de vista 
diferentes;  

• Respeitar diferenças de características, 
crenças ou opiniões;  

• Ser confrontado com ideias e perspetivas 
distintas sobre a abordagem de um dado 
problema e ou maneira de o resolver. 
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F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 
 

• Identificar os seus pontos fracos e fortes;   
• Expressar as suas necessidades; 
• Procurar as ajudas e apoios mais eficazes 

para alcançar os seus objetivos; 
• Ser confiante, resiliente e persistente, 

com base nas suas vivências e em 
liberdade; 

• Consciencializar-se de e cumprir 
responsabilidades adequadas ao que lhe 
for pedido; 

• Organizar e realizar autonomamente 
tarefas;  

• Cumprir compromissos, contratualização 
de tarefas; 

• Prestar feedback ao professor e aos pares 
do cumprimento de tarefas e funções que 
assumiu. 

o Implementar as metodologias do 
Anteprojeto da PAP (por exemplo, a 
confeção de pratos diversos); 

o Selecionar os materiais que 
necessita para a execução das 
tarefas; 

o Pesquisar e tratar informação sobre 
o tema em estudo; 

o Elaborar o relatório final; 
o Simular a apresentação da PAP. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Fazer escolhas que contribuem 
positivamente para o seu bem-estar, para 
a sua saúde e para o ambiente; 

• Fazer escolhas que contribuem para a sua 
segurança e a das comunidades onde 
estão inseridos; 

• Contribuir para a construção de um futuro 
sustentável; 

• Envolver-se em projetos de cidadania 
ativa. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Por não estarem definidas 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, o aluno deverá ser capaz de 
realizar os seguintes objetivos: 
 

• Utilizar a linguagem oral e escrita, com 
correção e de forma contextualizada 
aos ambientes de trabalho, com a ética 
profissional exigida. 
 
 
 
 
 
 

• Comunicar com recurso às múltiplas 
formas de expressão, aplicando a 
informação ao contexto de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Resolver as situações problemáticas do 
quotidiano prático ou laboral, 
aplicando as técnicas ensinadas ou 
outras que de forma adequada, para 
resolver os problemas surgidos, 

Apresentação correta 
com o fardamento 
completo nas aulas 
práticas. 
 
Participação ativa nas 
aulas práticas. 
 
Avaliação individual 
prática de acordo com 
os módulos. 

20% 
 
 
 
20% 
 
 
 
20% 

B - Informação e 
comunicação 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 60 de 258 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

nomeadamente no que refere ao 
relacionamento entre pares. 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos 
em contexto de trabalho, de forma 
criativa e inovadora, de modo a 
desempenhar adequadamente as 
tarefas pedidas com empenho e 
profissionalismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Aplicar os conhecimentos e 
aprendizagens de forma criativa, 
inovando as suas práticas de trabalho 
contribuindo desta forma para o 
sucesso da equipa de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aplicar as aprendizagens ao contexto 
de trabalho de forma adequada, 
implementando as técnicas aprendidas 
com correção, empenho de forma a 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 
 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

facilitar o trabalho e o sucesso da 
equipa de cozinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desenvolver as atividades com 
perfeição técnica, usando as regras de 
segurança e higiene alimentar e de 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Adequar o seu comportamento ao 
contexto de trabalho, de modo a criar 
um ambiente de produtividade, sem 
constrangimentos que possam 
perturbar as atividades. 
 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 

 
8% 
 
 
 
12% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
 
 
 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

 
 
 
 
 

• Desenvolver as tarefas com autonomia, 
responsabilidade, correção e saber 
estar, saber fazer para desta forma 
demonstrar o seu conhecimento, 
evolução e profissionalismo. 

 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 

 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 
 
 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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ANEXO B7 – Serviços Restaurante e Bar – 1.º e 3.º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Por não estarem definidas 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, o aluno deverá ser capaz de 
realizar os seguintes objetivos: 

 
• Acolher e atender clientes com 

necessidades especiais: 
o Acolher o cliente com necessidades 

especiais; 
o Acolhimento do cliente, em função 

das necessidades especiais do 
cliente. 

  
• Efetuar requisições, controlo de custos 

e faturação de serviços: 
o Efetuar requisições e notas de 

encomenda; 
o Faturação e cobrança dos serviços 

prestados. 
 

• Atender o cliente e gerir reclamações 
na restauração: 
o Acolher e atender o cliente; 
o Aplicação de técnicas de venda no 

âmbito do pedido do cliente; 
o Atender e resolver reclamações dos 

clientes. 
 

• Servir vinhos: 
o Preparar o serviço de vinhos; 
o Executar o serviço de vinhos. 
 

• Proceder à organização e 
funcionamento do serviço de 
restaurante/bar: 

Apresentação correta 
com o fardamento 
completo nas aulas 
práticas. 
 
Participação ativa nas 
aulas praticas. 
 
Avaliação individual 
prática de acordo com 
os módulos. 

20% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
20% 

B - Informação e 
comunicação 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

o Executar as tarefas de organização 
do restaurante/bar; 

o Efetuar o aprovisionamento dos 
diversos produtos. 

 
• Preparar a mise em place do serviço de 

restaurante/bar: 
o Preparar as condições para a 

execução do serviço de 
restaurante/bar simples; 

o Preparar as condições para a 
execução do serviço de 
restaurante/bar à carta; 

o Preparar as condições para a 
execução do serviço de 
restaurante/bar ementa ou menu. 

 
• Aplicar as normas técnicas e protocolo 

no serviço de restaurante/bar: 
o Executar o serviço de bar direto, 

indireto e misto, aplicando as 
respetivas normas de atendimento; 

o Executar o serviço de restaurante à 
americana, à inglesa, à francesa e à 
russa, aplicando as respetivas 
normas técnicas e protocolares de 
atendimento. 

 
• Preparar e executar o serviço de 

restaurante: 
o Registar e comunicar os pedidos do 

cliente; 
o Preparar e executar o serviço de 

restaurante. 
 

• Preparar e servir bebidas simples: 
o Preparar bebidas simples; 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 
 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

o Apresentar e servir bebidas simples. 
 

• Preparar e servir bebidas compostas: 
o Preparar bebidas compostas; 
o Confecionar bebidas compostas; 
o Apresentar e servir bebidas 

compostas. 
 

• Preparar e servir aperitivos sólidos e 
produtos de cafetaria: 
o Preparar aperitivos sólidos e 

produtos de cafetaria. 
 

• Preparar e servir refeições ligeiras: 
o Preparar refeições ligeiras; 
o Servir refeições ligeiras. 
 

• Preparar e servir confeções 
elementares de sala: 
o Preparar confeções elementares em 

sala à vista do cliente; 
o Executar e servir confeções 

elementares em sala à vista do 
cliente. 

 
• Aplicar técnicas elementares da arte 

cisória: 
o Descascar, cortar frutas e servir em 

sala, à vista do cliente; 
o Trinchar carnes e servir em sala, à 

vista do cliente; 
o Despinhar, dividir e servir peixes em 

sala, à vista do cliente; 
o Executar o serviço de pequenos-

almoços; 
o Preparar pequenos-almoços à carta, 

buffet e room-service; 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
 
 
 
 
 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 

 
 
8% 
 
 
12% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

o Executar o serviço de pequenos-
almoços à continental, à inglesa e 
outras tendências 

 
• Executar serviços especiais no serviço 

de restaurante/bar: 
o Preparar os diferentes serviços 

especiais; 
o Executar os diferentes serviços 

especiais. 
 

 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 

 
12% 
 
 
 
8% F - Desenvolvimento pessoal 

e autonomia 
 
 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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ANEXO B8 – Economia – 1.º e 3.º ano 
 
Dimensões do Perfil do 

aluno Áreas de competências Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais/ domínios Elementos da avaliação Peso 

Conhecimento e 
capacidades: 

 
 

Cursos Profissionais 
60% 
 
 

 

A - Linguagem e textos 
 
B - Informação e 
comunicação 
 
C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 
D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
E- Relacionamento 
interpessoal 
 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

 

MÓDULO 1 
• Justificar que a Economia é uma ciência 

social; 
• Explicitar o objeto de estudo da 

Economia; 
• Justificar a necessidade de efetuar 

escolhas relacionando com a existência de 
necessidades ilimitadas e de recursos 
escassos; 

• Explicitar o conceito de escassez; 
• Explicar o conceito de custo de 

oportunidade a partir da necessidade de 
efetuar escolhas; 

• Explicitar o conceito de necessidade e as 
suas características; 

• Caracterizar os diferentes tipos de 
necessidades; 

• Distinguir bens livres de bens económicos; 
• Caracterizar os diferentes tipos de bens 

económicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ler e analisar notícias veiculadas pelos 

meios de comunicação, de forma a que 
o aluno reconheça o âmbito de estudo 
das ciências sociais e os seus 
diferentes ângulos de visão da 
realidade social, evidenciando-se o da 
Economia; 

• Pesquisar diversas definições de 
Economia, recorrendo a fontes 
bibliográficas ou à internet; 

• Tratar a informação recolhida, 
apresentar à turma e debater as 
conclusões, sustentando as 
afirmações, opiniões ou análises 
realizadas; 

• Os alunos, a partir das vivências do 
quotidiano, individualmente ou em 
grupo, registam e debatem em grande 
grupo, mobilizando um discurso 
argumentativo (expressar uma tomada 
de posição, pensar e argumentar) 
elementos que evidenciem: 
o o custo de oportunidade; 
o as características e os tipos de 

necessidades; 
o os bens económicos que satisfazem 

as diferentes necessidades e a sua 
classificação; 

• A partir do problema fundamental da 
Economia, iniciar a sensibilização dos 
alunos para a necessidade de 
preservação dos recursos naturais e 

 
Ficha de Avaliação  
 
Trabalho  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
40% 
 
20% 
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ambientais, colocando-lhes questões-
problema, em especial decorrentes da 
sua vivência quotidiana ou do seu meio 
envolvente, estimulando-os na 
procura de respostas a esse(s) 
problema(s); 

• Mobilizar os contributos de diferentes 
disciplinas ou de unidades de formação 
de curta duração, designadamente os 
temas a desenvolver em Cidadania e 
Desenvolvimento para responder a 
questões-problema, em especial se 
nessa componente estiverem a ser 
abordados os domínios do 
“Desenvolvimento sustentável” e/ou 
do “Risco”. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  MÓDULO 2 

• Identificar os agentes económicos 
(Famílias, Empresas, Estado e Resto do 
Mundo) e explicar as suas funções; 

• Explicar as principais atividades 
económicas e a sua complementaridade 
(produção, distribuição dos rendimentos e 
utilização dos rendimentos); 

• Explicitar em que consiste a produção e o 
processo produtivo, relacionando-a com 
os setores de atividade económica 
(primário, secundário e terciário); 

• Relacionar os conceitos de valor 
acrescentado e de PIB; 

• Caraterizar os fatores produtivos 
(recursos naturais, trabalho e capital) e 
explicar a importância da sua combinação 
para a atividade de produção; 

• Distinguir a combinação dos fatores 
produtivos a curto prazo dos a longo 
prazo; 

• Explicitar formas de avaliação da 
combinação dos fatores produtivos a curto 

 
• Promover tarefas de análise que 

permitam construir um circuito 
económico, identificando as principais 
atividades económicas e explicando as 
suas relações; 

• Consultar os sites da PORDATA e do 
Observatório das Desigualdades para 
recolher indicadores sobre as 
desigualdades na distribuição pessoal 
dos rendimentos, em Portugal e na 
União Europeia (UE); 

• Proceder ao tratamento da informação 
recolhida de forma a estabelecer 
comparações entre Portugal e os 
países da UE, realizando a leitura e 
análise de dados estatísticos e 
utilizando uma terminologia 
económica correta e adequada. 

 

 
Ficha de avaliação 
 
Trabalho 
 

 
40% 
 
20% 
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prazo (cálculo da produtividade do 
trabalho); 

• Explicitar formas de avaliação da 
combinação dos fatores produtivos a 
longo prazo: 
o definir economias e deseconomias de 

escala; 
o calcular os custos de produção; 

• Referir medidas que poderão melhorar a 
combinação dos fatores produtivos: 
organização do processo produtivo, 
progresso técnico, formação dos recursos 
humanos e Investigação e 
Desenvolvimento (I&D); 

• Distinguir distribuição pessoal de 
distribuição funcional dos rendimentos; 

• Caraterizar os rendimentos primários 
(salários, lucros, juros e rendas); 

• Distinguir salário nominal de salário real; 
• Explicitar, recorrendo a diferentes 

indicadores (limiar de pobreza e risco de 
pobreza, antes e após transferências 
sociais, índice de Gini, curva de Lorenz, 
rendimento nacional per capita), 

desigualdades da distribuição pessoal dos 
rendimentos, referindo 
causas explicativas dessas desigualdades; 

• Referir as formas de utilização dos 
rendimentos (consumo e poupança), 
distinguindo os diferentes tipos de 
consumo; 

• Explicitar em que consiste a relatividade 
dos padrões de consumo; 

• Explicar de que forma o rendimento 
influencia a estrutura do consumo, 
verificando a evolução dos coeficientes 
orçamentais e relacionando com a Lei de 
Engel; 

• Explicitar de que modo outros fatores 
influenciam as escolhas dos consumidores 
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(preço, inovação tecnológica, moda, 
publicidade, dimensão e composição dos 
agregados familiares); 

• Justificar o aparecimento do 
consumerismo e do movimento dos 
consumidores. 

  MÓDULO 3 
• Relacionar a evolução do conceito de 

mercado com o desenvolvimento das 
novas tecnologias; 

• Explicitar os conceitos de procura e de 
oferta como componentes do mercado; 

• Enunciar a Lei da Procura, relacionando 
procura e preço, representando-a 
graficamente; 

• Relacionar os deslocamentos da curva da 
procura com as alterações das suas 
determinantes (rendimento, preferência 
dos consumidores e preço dos outros 
bens); 

• Enunciar a Lei da Oferta, relacionando 
oferta e preço, representando-a 
graficamente; 

• Relacionar os deslocamentos da curva da 
oferta com as alterações das suas 
determinantes (custo dos fatores de 
produção, tecnologia e preço dos outros 
bens); 

• Explicar o significado das situações de 
equilíbrio e de desequilíbrio no mercado e 
fazer a sua representação gráfica; 

• Caracterizar as diferentes estruturas do 
mercado (concorrência perfeita e 
concorrência imperfeita: monopólio, 
oligopólio e concorrência monopolística); 

• Caracterizar as componentes do mercado 
de trabalho (procura de trabalho e oferta 
de trabalho), relacionando-as com o 

 
• A partir dos conhecimentos dos alunos, 

da sua vivência do quotidiano, levá-los 
a constatar a evolução do conceito de 
mercado, promovendo estratégias que 
impliquem por parte do aluno: 
o incentivo à procura e 

aprofundamento de informação; 
o saber questionar uma dada situação 

económica; 
o interrogar-se sobre o seu próprio 

conhecimento prévio; 
• Pode-se, eventualmente, aceder a 

lojas virtuais e a plataformas digitais, 
no sentido de se concluir sobre: 
o a perda do carácter geográfico e 

físico do mercado; 
o a existência de duas componentes 

do mercado – a oferta e a procura; 
o a existência de uma diversidade de 

mercados; 
• Analisar os dados recolhidos e debater, 

em grande grupo, mobilizando um 
discurso argumentativo (expressar 
uma tomada de posição, pensar e 
argumentar) e colaborando com os 
seus pares; 

• Dividindo a turma em grupos, os alunos 
podem recolher notícias veiculadas 
pelos meios de comunicação social 
sobre empresas que estejam inseridas 
no mercado português, para 
analisarem o tipo de mercado em que 

 
Ficha de avaliação 
 
Trabalho 
 

 
40% 
 
20% 
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salário (curvas da procura e oferta de 
trabalho); 

• Explicar os impactos da tecnologia e do 
preço do produto sobre a procura de 
trabalho; 

• Explicar de que forma a mudança de 
preferências dos trabalhadores, as 
alternativas noutros setores e as 
migrações se refletem na oferta de 
trabalho; 

• Explicar de que modo o Estado e os 
sindicatos podem influenciar o mercado 
de trabalho. 

estas atuam (concorrência perfeita e 
imperfeita); 

• A partir da formulação de uma 
questão-problema “Que 
transformações estão a ocorrer no 
mercado de trabalho nas sociedades 
contemporâneas?”, orientar os alunos 
na recolha de informação sobre: 
o o impacto do desenvolvimento 

tecnológico (como é o caso da 
Economia Partilhada) e das 
migrações sobre o mercado de 
trabalho; 

o a ação dos sindicatos e do Estado 
sobre o mercado de trabalho; 

• Registar e sistematizar as conclusões e 
debater em grupo-turma, promovendo 
estratégias que impliquem, por parte 
do aluno, mobilizar um discurso 
argumentativo, discutir conceitos ou 
factos numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, problematizar 
aspetos da realidade económica 
portuguesa, europeia e mundial e 
colaborar com os seus pares. 

  MÓDULO 7  
• Explicar a relação entre crescimento 

económico e desenvolvimento; 
• Identificar desigualdades de 

desenvolvimento a nível mundial, 
utilizando diversos indicadores; 

• Referir vantagens e limitações dos 
indicadores como medida do 
desenvolvimento; 

• Referir fontes de crescimento económico 
(aumento da dimensão dos mercados, 
investimento em capital, físico e humano, 
e progresso técnico); 

 
• Através da negociação 

(professor/alunos), cada grupo de 
trabalho pode escolher um conjunto 
de países e avaliar a sua situação 
quanto ao crescimento económico e 
quanto ao desenvolvimento. Para tal 
cada grupo pode: 
o recolher, na internet ou em livros e 

publicações (Relatório do 
Desenvolvimento Humano, ou 
outros), dados sobre a evolução do 
Produto Interno Bruto (PIB) e de 

 
Ficha de avaliação 

 
 

Trabalho 
 

 
40% 

 
 

20% 
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• Explicar a importância do capital humano 
como fator de crescimento económico; 

• Identificar características dos países 
desenvolvidos associadas ao crescimento 
económico moderno (aumento da 
produção e da produtividade, alteração 
da estrutura da atividade económica, 
aumento da dimensão das empresas, 
alterações no papel do Estado e melhoria 
do nível de vida); 

• Verificar a irregularidade do ritmo de 
crescimento da atividade económica; 

• Caracterizar as fases dos ciclos 
económicos (expansão, prosperidade, 
recessão e depressão); 

• Explicar consequências ecológicas do 
crescimento económico moderno; 

• Explicitar o conceito de desenvolvimento 
humano; 

• Relacionar desenvolvimento humano com: 
direitos humanos, liberdade e 
democracia; 

• Avaliar as desigualdades de 
desenvolvimento humano a nível mundial 
e no interior de um mesmo país, 
utilizando diversos indicadores 
(nomeadamente, IDH, IDHAD, IPM, IDG); 

• Explicar consequências para o 
desenvolvimento humano decorrentes da 
degradação ambiental; 

• Explicitar o conceito de desenvolvimento 
sustentável; 

• Relacionar desenvolvimento sustentável e 
direitos humanos; 

• Referir medidas económicas que 
permitam a promoção de um 
desenvolvimento sustentável; 

• Justificar a importância da definição de 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS); 

diversos indicadores de 
desenvolvimento desses países; 

o proceder ao tratamento da 
informação recolhida; 

o comunicar os resultados e debatê-
los no grupo-turma; 

o divulgar os resultados obtidos à 
escola; 

• Representar graficamente os ciclos de 
crescimento económico de um dos 
países analisados anteriormente e 
identificar cada uma das suas fases, 
promovendo estratégias que 
impliquem, por parte do aluno, 
analisar gráficos; 

• Analisar o tema do desenvolvimento 
humano, a partir da consulta do site 
http://hdr.undp.org/en/global-
reports, recolher dados estatísticos, 
proceder ao tratamento da informação 
e elaborar sínteses e conclusões sobre 
as desigualdades de desenvolvimento 
humano que se verificam ao nível 
mundial, situando Portugal neste 
contexto; 

• Consultar o site do INE www.ine.pt 
(Produtos > ODS), de forma a que os 
alunos conheçam os ODS e a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e recolham informações 
sobre um conjunto de indicadores, 
analisando os progressos realizados 
por Portugal no âmbito dos ODS da 
Agenda 2030; 

• Registar e sistematizar as conclusões e 
debater em grupo-turma, promovendo 
estratégias que impliquem, por parte 
do aluno, mobilizar um discurso 
argumentativo, discutir conceitos ou 
factos numa perspetiva disciplinar e 
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• Justificar a necessidade de um 
desenvolvimento humano e sustentável no 
contexto atual. 

interdisciplinar, problematizar 
aspetos da realidade económica 
portuguesa e colaborar com os seus 
pares. 

 
 

 MÓDULO 8  
• Aplicar conhecimentos e competências, 

anteriormente adquiridos, na análise da 
realidade económica portuguesa; 

• Comparar os principais indicadores de 
desempenho da economia portuguesa com 
os da EU; 

• Analisar aspetos relevantes da economia 
portuguesa na atualidade. 

 
 

 
• Escolher um tema, por grupo, sob a 

orientação do professor, valorizando-
se a análise das atividades económicas 
no contexto português e europeu, 
adaptando-se cada tema às saídas 
profissionais a que os cursos dão 
acesso. A partir deste trabalho: 
o promover estratégias que envolvam 

por parte do aluno: 
- tarefas de planificação 
(calendarização das datas para a 
realização das diferentes 
fases/etapas do trabalho e definição 
de um plano de trabalho com base 
num guião de trabalho a realizar, 
fornecido pelo professor); 
- tarefas de organização; 
- tarefas de síntese das conclusões 
da pesquisa; 

o promover estratégias que 
impliquem, por parte do aluno, no 
debate no espaço turma e na 
divulgação dos resultados obtidos à 
escola: 
- ações de comunicação uni e 
bidirecional; 
- ações de resposta, apresentação, 
iniciativa; 
- ações de questionamento 
organizado; 
- aceitar ou argumentar pontos de 
vista diferentes; 

o promover estratégias que criem 
oportunidades para o aluno: 

Trabalho de grupo 
 
Apresentação oral 

50% 
 
10% 
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- colaborar com outros, apoiar 
terceiros em tarefas; 
- fornecer feedback para melhoria 
ou aprofundamento de 
ações; 
- apoiar atuações úteis para outros 
(trabalhos de grupo). 

Atitudes: 
 
Cursos profissionais 
40% 
 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 
F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 
G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Cooperar com os colegas, me especial na 
execução de trabalhos de grupo; 

• Responder a perguntas colocadas em 
contexto de sala de aula; 

• Debater com os colegas diferentes 
posições sobre uma determinada questão, 
argumentando adequadamente; 

• Ser exigente consigo próprio; 
• Ser responsável, trazendo todo o material 

necessário e mostrando-se assíduo e 
pontual; 

• Desenvolver sozinho as tarefas propostas; 
• Questionar, mostrando interesse pelas 

temáticas e vontade de saber mais; 
• Fazer diferente e analisar de forma crítica 

o seu trabalho e o dos outros. 

• Desenvolver tarefas de planificação e 
de seleção e sistematização de 
informação relevante; 

• Desenvolver competências de trabalho 
em grupo, ouvindo e participando e 
dividindo tarefas entre todos. 

Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 

8% 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 
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ANEXO B9 – Cidadania e Mundo Atual – 1.º e 2.º ano Curso de Educação e Formação 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais/ domínios Elementos da 
avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A - Linguagem e textos 
 
 

 
• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às línguas 
(língua materna e línguas estrangeiras), à 
literatura, à música, às artes, às 
tecnologias, à matemática e à ciência; 
• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 
• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 
 
 

Por não estarem definidas 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, o aluno deverá ser capaz de 
realizar os seguintes objetivos: 

 
• Melhorar a autoestima e o 
autocontrolo. 
• Definir objetivos pessoais e do grupo. 
• Adotar formas de relacionamento 
adequadas entre os membros de um 
grupo, colegas de trabalho, superiores 
e dentro da cadeia hierárquica. 
• Utilizar técnicas e estilos de 
comunicação adequados, a nível 
individual e em grupo, face a 
interlocutores diferenciados. 
• Desenvolver a capacidade de interagir 
com os outros. 
• Trabalhar autonomamente. 
• Promover o trabalho cooperativo em 
equipa, com integração de esforços, 
conjugando sinergias, conhecimentos e 
experiências. 
• Resolver situações de conflito. 
• Saber lidar com situações novas. 
• Desenvolver a assertividade. 
•Explicar causas e 
consequências de catástrofes com 
origem em fenómenos atmosféricos. 
• Explicar causas e consequências de 
catástrofes com origem em fenómenos 
no interior da terra. 

 
Testes de 
avaliação escrita 
 
Organização do 
caderno diário 
 
Trabalho de 
pesquisa 
 
Fichas de 
trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, de 
forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  
• Transformar a informação em 
conhecimento; 
• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e segura 
utilizando diferentes tipos de ferramentas 
(analógicas e digitais), com base nas regras 
de conduta próprias de cada ambiente. 

  
C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 
• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 
• Desenvolver processos que levem à 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 76 de 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

• Identificar os lugares de maior 
ocorrência das diferentes catástrofes 
naturais. 
• Identificar formas de mitigação para 
os diferentes tipos de catástrofes 
naturais. 
• Relacionar as atividades humanas com 
a criação e intensificação de fenómenos 
naturais extremos. 
• Reconhecer a importância dos 
serviços de proteção civil em casos de 
catástrofe. 
•Compreender as exigências 
do mercado de trabalho em termos de 
inserção profissional. 
• Identificar e consultar fontes 
diversificadas de oferta de emprego. 
• Efetuar pesquisas de oferta de acordo 
com o perfil e as características do 
emprego pretendido ou do candidato. 
• Construir instrumentos adequados a 
uma candidatura a um emprego. 
• Explicitar as finalidades dos 
diferentes instrumentos de candidatura 
ao emprego. 
• Distinguir comportamentos e posturas 
ajustados e desajustados durante os 
processos de seleção para um emprego. 
• Reconhecer a importância da 
formação em contexto de trabalho. 
• Problematizar atitudes face à 
inserção no mundo do trabalho: dos 
requisitos burocráticos à atitude 
empreendedora. 
•Relacionar o 
desenvolvimento sustentável com a 
disponibilidade de recursos alimentares 
e hídricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

•Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando com 
recurso a critérios implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de posição 
fundamentada; 
• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 
• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 
• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 
 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

•Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações 
culturais; 
• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 
• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 
• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 
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 • Compreender a dimensão do 
problema da fome e da escassez de 
água em diferentes países e regiões. 
• Refletir acerca de soluções políticas, 
técnicas e científicas que contribuam 
para reduzir o problema da fome. 
• Reconhecer o impacto ambiental das 
atividades humanas na degradação e 
escassez dos recursos hídricos. 
• Identificar comportamentos e 
atitudes que em diferentes situações e 
lugares contribuam para melhorar a 
disponibilidade de água e de alimentos. 
• Identificar ações dos governos e das 
organizações não-governamentais no 
domínio dos alimentos e da água. 
•Identificar as partes em conflito na 2.ª 
Guerra Mundial. 
• Compreender as consequências da 2.ª 
Guerra Mundial. 
• Identificar as partes em conflito 
durante a Guerra Fria. 
• Reconhecer a diferença entre conflito 
armado e conflito não armado. 
• Relacionar a queda do Muro de Berlim 
com a nova ordem mundial. 
• Reconhecer a especificidade do 
terrorismo no contexto da guerra. 
• Tomar consciência das motivações de 
ataques terroristas. 
• Caracterizar ataques terroristas. 
• Inventariar conflitos regionais 
recentes em diversas partes do mundo. 
• Reconhecer a promoção da igualdade 
entre mulheres e homens como parte 
integrante da promoção dos direitos 
humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para controlar, 
utilizar, transformar, imaginar e criar 
produtos e sistemas; 
• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção expressa; 
• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

 
J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, 
locomotoras, não-locomotoras e 
manipulativas,integradas nas diferentes 
circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu própriocorpo com o espaço; 
• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 
• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
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consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

• Reconhecer situações concretas de 
promoção da igualdade de 
oportunidades nos domínios familiar e 
doméstico. 
• Ter consciência das diferenças no 
acesso ao emprego, nível de 
remunerações e de progressão na 
carreira, entre mulheres e homens. 
• Analisar criticamente as mensagens 
que veiculam estereótipos de papéis 
sociais, de homens e mulheres, nos 
diversos espaços da sociedade. 
• Demonstrar a vulnerabilidade das 
mulheres perante os fenómenos da 
pobreza, exclusão social e violência. 
• Reconhecer o papel do Estado e das 
organizações da sociedade civil na 
promoção da igualdade entre géneros. 
• Perspetivar formas de organização 
social onde homens e mulheres 
participem de forma mais igual em 
todas as esferas da vida social, 
económica e política. 

 
 
Atitudes: 
 
Cursos profissionais 
40% 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração 
e competição; 
• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente 
e em rede; 
• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

Parâmetros da 
ficha de 
autoavaliação: 
 
Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e 
exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, 
inovação e espírito 
crítico 
 
 
 

 
 
 
 
12% 
 
 
 
 
16% 
 
 
20% 
 
 
12% 

 
F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

 
• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 
• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 
• Consolidar e aprofundar as 
competências que já possuem, numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida; 
• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
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G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem 
a saúde e o bem-estar, designadamente 
nos hábitos quotidianos, na alimentação, 
nos consumos, na prática de exercício 
físico, na sexualidade e nas suas relações 
com o ambiente e a sociedade; 
• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
• Manifestar consciência e 
responsabilidade ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para o 
bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 
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ANEXO B10 – Gestão e Controlo – 1.º, 2.º e 3.º ano 

 
Dimensões do Perfil do 

aluno Áreas de competências Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais/ domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
40% 

 
B - Informação e 
comunicação 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, de 
forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  
• Transformar a informação em 
conhecimento; 
• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e segura 
utilizando diferentes tipos de ferramentas 
(analógicas e digitais), com base nas regras 
de conduta próprias de cada ambiente. 

Por não estarem definidas 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, o aluno deverá ser capaz de 
realizar os seguintes objetivos: 

 
• Calcular capitações adequadas a 

diferentes serviços; 
• Realizar o Teste do Cortador. 
• Elaborar e valorizar fichas técnicas. 
• Elaborar cartas e ementas. 
• Organizar e gerir equipas de trabalho. 
• Comunicar e liderar equipas de 

trabalho. 
• Identificar o sucesso do trabalho em 

equipa realçando vantagens e 
dinâmicas subjacentes. 

• Reconhecer as especificidades e os 
aspetos essenciais para o sucesso no 
trabalho em equipa. 

• Aplicar os procedimentos relacionados 
com o controlo de custos e gestão do 
inventário. 

• Fixar os preços de venda na ementa. 
• Proceder ao controlo das vendas. 
• Calcular os proveitos, custos e 

resultados das vendas. 
• Atender e acolher o cliente. 
• Aplicar técnicas de venda. 
• Articular com os diferentes serviços de 

modo a satisfazer os pedidos dos 
clientes. 

• Gerir reclamações. 
• Prestar cuidados de bem-estar. 

Testes de avaliação 
escrita 
 
Organização do caderno 
diário 
 
Trabalho de pesquisa  
 
Fichas de trabalho 

30 % 
 
 
10 % 
 
 
10 % 
  
10 % 

 
C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

 
• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 
• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 
• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

 
 D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 
• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando com 
recurso a critérios implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de posição 
fundamentada; 
•   Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 
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• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 
• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

• Cumprir as normas de higiene e 
segurança. 

 

 

 H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações 
culturais; 
• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 
• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, 
pelo contacto com os diversos universos 
culturais; 
• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para controlar, 
utilizar, transformar, imaginar e criar 
produtos e sistemas; 
• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção expressa; 
• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
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contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

 
J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, 
locomotoras, não-locomotoras e 
manipulativas, integradas nas diferentes 
circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu próprio corpo com o espaço; 
• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direccionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 
• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos profissionais 
40% 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
60% 
 
 

 
E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração 
e competição; 
• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente 
e em rede; 
• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

Parâmetros da ficha de 
autoavaliação: 
 
Participação, 
Cooperação, liberdade 
e cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 

 
 
 
 
8% 
 
 
12% 
 
 
12% 
 
 
8% 

 
F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 
 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 
• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 
• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 
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• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem 
a saúde e o bem-estar, designadamente 
nos hábitos quotidianos, na alimentação, 
nos consumos, na prática de exercício 
físico, na sexualidade e nas suas relações 
com o ambiente e a sociedade; 
• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
• Manifestar consciência e 
responsabilidade ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para o 
bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 
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ANEXO B11 – Tecnologia Alimentar – 1.º ano 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais/ domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
40% 

 
B - Informação e 
comunicação 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, de 
forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  
• Transformar a informação em 
conhecimento; 
• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e segura 
utilizando diferentes tipos de ferramentas 
(analógicas e digitais), com base nas regras 
de conduta próprias de cada ambiente. 

Por não estarem definidas 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, o aluno deverá ser capaz de 
realizar os seguintes objetivos: 
 

• Identificar procedimentos de 
prevenção e controlo dos 
microrganismos na produção e 
confeção alimentar. 

• Identificar as normas e procedimentos 
de higiene no manuseamento e 
manipulação dos alimentos – 
nomeadamente, na preparação, 
confeção/processamento, conservação 
e distribuição. 

• Identificar as normas de conservação 
no armazenamento dos alimentos. 

• Reconhecer a importância da limpeza 
e desinfeção dos alimentos, 
utensílios/equipamentos e instalações, 
de acordo com as normas higiene e 
segurança alimentar. 

• Reconhecer a importância da aplicação 
de procedimentos de um sistema 
preventivo de segurança alimentar. 

• Identificar as normas e procedimentos 
de segurança na restauração. 

• Aplicar as normas de higiene pessoal, 
dos espaços, das instalações e dos 
equipamentos. 

• Reconhecer a importância das normas 
de saúde no exercício das profissões da 
restauração. 

Testes de avaliação 
escrita 
 
Organização do caderno 
diário 
 
Trabalho de pesquisa  
 
Fichas de trabalho 

30 % 
 
 
10 % 
 
 
10 % 
  
10 % 

 
C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

 
• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 
• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 
• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

 
 D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 
• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando com 
recurso a critérios implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de posição 
fundamentada; 
•   Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 
• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 
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• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

• Aplicar procedimentos de prevenção e 
controlo de acidentes e riscos em 
contexto profissional. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações 
culturais; 
• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 
• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, 
pelo contacto com os diversos universos 
culturais; 
• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para controlar, 
utilizar, transformar, imaginar e criar 
produtos e sistemas; 
• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção expressa; 
• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
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experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

 
J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, 
locomotoras, não-locomotoras e 
manipulativas, integradas nas diferentes 
circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu próprio corpo com o espaço; 
• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direccionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 
• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos profissionais 
40% 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
60% 
 
 

 
E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração 
e competição; 
• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente 
e em rede; 
• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

Parâmetros da ficha de 
autoavaliação: 
 
Participação, 
Cooperação, liberdade 
e cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e 
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 

 
 
 
 
8% 
 
 
12% 
 
 
12% 
 
 
8% 

 
F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
 
 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 
• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 
• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 
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• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem 
a saúde e o bem-estar, designadamente 
nos hábitos quotidianos, na alimentação, 
nos consumos, na prática de exercício 
físico, na sexualidade e nas suas relações 
com o ambiente e a sociedade; 
• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
• Manifestar consciência e 
responsabilidade ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para o 
bem comum, com vista à construção de um 
futuro sustentável. 
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ANEXO C – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
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ANEXO C1 – Matemática (Cursos Profissionais e Curso de Educação e Formação) 

 
 

Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

Conhecimento 
e capacidades: 
 
 
Cursos 
Profissionais 
60% 
 
 
 
Cursos de 
Educação e 
Formação (CEF) 
40% 

A - Linguagem 
e textos 
 
 

• Compreender textos orais de 
diferentes géneros; 

• Produzir textos orais com correção 
tendo em conta os destinatários; 

• Interpretar textos diferentes géneros 
e graus de complexidade; 

• Reconhecer a forma como o texto está 
estruturado; 

• Ler para apreciar criticamente textos 
variados; 

• Escrever textos, com coerência e 
correção linguística, de diferentes 
géneros e com diferentes finalidades. 

Cursos Profissionais: 
 

• Interpretar e produzir informação estatística, utilizá-la para resolver problemas 
e tomar decisões informadas e fundamentadas; 

• Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes 
representações e interpretar a informação representada; 

• Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados recorrendo 
às medidas estatísticas mais adequadas (moda, média, mediana, quartis, 
amplitude e desvio padrão) e reconhecer o seu significado no contexto de uma 
dada situação; 

• Planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou 
mais conjuntos de dados, identificando as suas semelhanças e diferenças; 

• Abordar gráfica e intuitivamente distribuições bidimensionais, nomeadamente 
o diagrama de dispersão, o coeficiente de correlação e reta de regressão; 

• Resolver problemas envolvendo a organização e o tratamento de dados em 
contextos familiares variados, utilizando medidas estatísticas para os 
interpretar e tomar decisões e que permitam recordar a semelhança de 
triângulos e os conceitos básicos de trigonometria do ângulo agudo estudados 
no 3º ciclo; 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, 
bem como na capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua 
aprendizagem; 

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 
envolvam a Matemática no percurso escolar e na vida em sociedade; 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel no 
desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social; 

• Abordar experimentalmente a noção de probabilidade, recorrendo a materiais 
manipuláveis ou simulações; 

• Resolver problemas e atividades de modelação ou desenvolver projetos que 
mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem novas aprendizagens; 

• Tirar partido da utilização da tecnologia (calculadora gráfica, programas de 
geometria dinâmica como o GeoGebra folhas de cálculo, aplicações interativas, 

 
 
Cursos 
Profissionais 
 
 
Avaliação 
sumativa e/ou 
formativa 
 
Organização do 
portfólio/ 
caderno/ diário 
de turma 
 
 
Tarefas/ 
Questões aula 
/Trabalhos 
Individuais/ 
Trabalhos de 
Grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(60%) 
 
 
 
40% 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Informação 
e comunicação 
 

• Mobilizar e validar informação de 
forma crítica e autónoma na 
realização de diferentes tipos de 
tarefas; 

• Transformar informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura. 

C - Raciocínio 
e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e 
conhecimento. 

D - 
Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 

• Pensar de forma abrangente e lógica; 
• Pensar criticamente convocando 

diferentes conhecimentos; 
• Prever e avaliar o impacto das suas 

decisões; 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

• Desenvolver novas ideias e soluções a 
partir da interação com outros e da 
sua reflexão pessoal. 

ou outras), nomeadamente para resolver problemas, explorar, investigar, 
comunicar e implementar algoritmos; 

• Resolver problemas, em que se recorra à noção de probabilidade, para 
interpretar e comparar resultados, analisar estratégias variadas de resolução, 
e apreciar os resultados obtidos; 

• Interpretar e criticar informação e argumentação estatística, nomeadamente a 
divulgada nos média e nas situações do quotidiano (tabelas, gráficos, textos) e 
analisar criticamente dados, informações e resultados obtidos; 

• Comunicar, utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para 
descrever, explicar e justificar procedimentos, raciocínios e conclusões; 

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades 
na aprendizagem; 

• Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade; 
• Resolver problemas e atividades de modelação ou desenvolver projetos, em 

experiências individuais e colaborativas, se possível, com ênfase especial no 
trabalho em grupo, que mobilizem conhecimentos adquiridos, fomentem novas 
aprendizagens e permitam a articulação com outras disciplinas;  

• Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos exponenciais, de 
base superior a um, sejam bons modelos, quer para o observado, quer para o 
esperado; 

• Usar a tecnologia para interpretar uma função e esboçar o gráfico; 
• Estudar intuitivamente propriedades (domínio, contradomínio, pontos notáveis, 

monotonia e extremos) das funções; 
• Interpretar e prever as alterações nos parâmetros no gráfico de uma função e 

descrever o resultado com recurso à linguagem das transformações geométricas 
e a sua caraterização; 

• Descrever regularidades e diferenças entre os padrões lineares, quadráticos, 
exponenciais, logarítmicos e logísticos; 

• Definir o número e o logaritmo natural; 
• Reconhecer o logaritmo como solução de equações exponenciais e a função 

logarítmica como inversa da exponencial; 
• Resolver, pelo método gráfico, equações e inequações, usando as funções 

exponenciais e logarítmicas, com base superior a um, no contexto da resolução 
de problemas; 

• Associar a função logística como modelo de fenómenos reconhecíveis em 
aplicações a estudos feitos em outras áreas; 

 
Curso de 
Educação e 
Formação 
 
Avaliação 
sumativa e/ou 
formativa 
 
Organização do 
portfólio/ 
caderno/ diário 
de turma 
 
 
Tarefas/ 
Questões aula 
/Trabalhos 
Individuais/ 
Trabalhos de 
Grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(40%) 
 
 
 
30% 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 

H – 
Sensibilidade 
estética e 
artística 
 

• Reconhecer, apreciar e valorizar as 
diferentes manifestações artísticas e 
tecnológicas, pelo contacto com 
diversos universos culturais. 

I – Saber 
científico, 
técnico e 
tecnológico 
 

• Manipular e manusear os instrumentos 
de forma adequada; 

• Executar operações técnicas de forma 
adequada;  

• Compreender processos e fenómenos 
científicos e tecnológicos; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

J – Consciência 
e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, 
locomotoras, não-locomotoras e 
manipulativas, integradas nas 
diferentes circunstâncias vivenciadas 
na relação do seu próprio corpo com o 
espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-
motora (imagem corporal, 
direccionalidade, afinamento 
percetivo e estruturação espacial e 
temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a 
estabelecer consigo próprios e com os 
outros uma relação harmoniosa e 
salutar. 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

• Resolver problemas simples de modelação matemática, no contexto da vida 
real; 

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias e explicar raciocínios, procedimentos 
e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da matemática 
(convenções, notações, terminologia e simbologia);  

• Usar o círculo trigonométrico e/ou a calculadora gráfica para resolver 
problemas de trigonometria, de modo a apropriar-se dos seguintes conceitos e 
técnicas associadas: radiano; ângulo generalizado e medida da sua amplitude; 
definição de seno, cosseno e tangente de um número real; gráfico das funções 
seno, cosseno e tangente e sua periodicidade; resolução gráfica de equações 
trigonométricas;  

• Reconhecer situações básicas envolvendo fenómenos periódicos, em que as 
funções trigonométricas podem aparecer como modelos matemáticos, 
adequados a responder a problemas, que descrevem situações mais ou menos 
complexas;  

• Encontrar um modelo simples de uma função racional a partir da compreensão 
das relações numéricas entre variáveis inversamente proporcionais;  

• Estudar intuitivamente, com auxílio da calculadora gráfica, o comportamento 
de funções racionais, dadas; 

• Utilizar métodos gráficos para resolver condições – equações e inequações, 
associadas à resolução de problemas; resolver problemas simples de modelação 
matemática, no contexto da vida real. 

 
Curso de Educação e Formação 

 
• Analisar e interpretar dados em tabelas de frequência ou gráficos; 
• Calcular medidas de tendência central para caracterizar uma distribuição;  
• Comparar distribuições recorrendo a medidas de tendência central; 
• Distinguir situações aleatórias de situações deterministas;  
• Identificar os resultados possíveis numa situação aleatória e identificar os casos 

favoráveis de acontecimentos equiprováveis;  
• Calcular, em casos simples, a probabilidade de um acontecimento como 

quociente entre número de casos favoráveis e número de casos possíveis;  
• Utilizar e interpretar escalas de 0 a 1 ou de 0% a 100%;  
• Reconhecer a frequência relativa como aproximação da probabilidade; 
• Compreender o conceito de função como correspondência entre conjuntos e 

como relação entre variáveis;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atitudes: 
 
Cursos 
Profissionais 
40% 
 
 
Cursos de 
Educação e 
Formação (CEF) 
60% 
 
 

 
E - 
Relacionamen
to interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar 
presencialmente e em rede; 

• Interagir com tolerância empatia e 
responsabilidade e argumentar, 
negociar e aceitar diferentes pontos 
de vista, desenvolvendo novas formas 
de estar, olhar e participar na 
sociedade.   

 
Cursos 
Profissionais 
 
Participação, 
Cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e 
exigência 
 
 
Responsabilidade 
e  
Integridade 
 
 
Autonomia, 
curiosidade, 
inovação e 
espírito crítico 
 

 
 
 
 
8% 
 
 
 
 
12% 
 
 
 
12% 
 
 
 
 
8% 
 
 
 
 

F -
Desenvolvime
nto pessoal e 
autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

• Consolidar e aprofundar as 
competências que já possuem, numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo 
da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

• Representar correspondências de diferentes formas: tabelas de valores, 
representações gráficas e expressões analíticas; 

•  Ler e interpretar representações gráficas em diferentes contextos e situações 
problemáticas do dia-a-dia; 

• Reconhecer o significado de fórmulas no contexto de situações concretas e a 
aptidão para usá-las na resolução de problemas; 

• Reconhecer situações de proporcionalidade direta e inversa indicando a 
constante de proporcionalidade; 

• Representar gráfica e algebricamente situações de proporcionalidade direta e 
inversa;  

• Resolver problemas usando modelos de funções (proporcionalidade direta e 
inversa) sob diferentes formas de representação; 

• Construir figuras diferentes com a mesma área; 
• Construir figuras que tenham a mesma área que figuras dadas; 
• Compor e decompor figuras planas; 
• Calcular medidas de áreas de figuras tomando outra para unidade de área; 
• Utilizar as experiências com áreas para conjeturar as relações entre os lados de 

um triângulo retângulo, procedendo a verificações;  
• Identificar as razões invariantes para cada ângulo e utilizá-las para resolver 

problemas de trigonometria (distâncias inacessíveis, por exemplo);   
• Compreender o conceito de forma de uma figura geométrica e identificar 

propriedades geométricas relacionadas com a forma; 
• Conjeturar novos resultados e formular argumentos válidos com recurso à 

visualização dinâmica e a raciocínios demonstrativos, explicando-os em 
linguagem corrente; 

• Resolver problemas simples e típicos de trigonometria - conhecidos elementos 
de um triângulo, calcular outros - e com recurso às propriedades dos triângulos 
retângulos; 

• Identificar as vantagens e reconhecer a importância do uso de figuras 
envolvendo o círculo na resolução de problemas que envolvam comprimentos, 
áreas ou volumes de certas figuras planas e certos sólidos;  

• Conjeturar e reconhecer relações entre elementos no círculo, em círculos iguais 
ou diferentes, bem como entre respetivos comprimentos de arcos e de cordas, 
amplitudes de ângulos (e arcos);   

• Realizar construções como solução de problemas de geometria ou em contextos 
da vida quotidiana ou de outras disciplinas de saber e interpretação da 
realidade;  

 
Curso de 
Educação e 
Formação 
 
Participação, 
Cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e 
exigência 
 
Responsabilidade 
e  
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, 
inovação e 
espírito crítico 

 
 
 
 
 
12% 
 
 
 
 
16% 
 
 
20% 
 
 
 
12% 

G - Bem-estar, 
saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que 
promovem a saúde e o bem-estar, 
designadamente nos hábitos 
quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício 
físico, na sexualidade e nas suas 
relações com o ambiente e a 
sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na 
adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios 
globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e 
responsabilidade ambiental e social, 
trabalhando colaborativamente para 
o bem comum, com vista à construção 
de um futuro sustentável. 
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Dimensões do 
Perfil do aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 

avaliação Peso 

• Construir modelos ou maquetas para problemas que dependam de círculos e 
polígonos (inscritíveis); 

• Realizar todos os cálculos necessários para dar resposta a uma encomenda de 
um objeto escultórico, embalagem ou de outro tipo;   

• Comunicar, oralmente e por escrito, aspetos dos processos de trabalho e crítica 
dos resultados; 

• Utilizar diferentes formas de representação dos elementos dos conjuntos 
numéricos, assim como as propriedades das operações nesses conjuntos;  

• Estimar valores aproximados de resultados de operações e decidir da 
razoabilidade de resultados obtidos por qualquer processo de cálculo ou por 
estimação;   

• Trabalhar com valores aproximados de números fracionários ou irracionais de 
maneira adequada ao contexto do problema ou da situação em estudo;  

• Analisar as relações numéricas de uma situação, explicitá-las em linguagem 
corrente e representá-las através de diferentes processos, incluindo o uso de 
símbolos;  

• Usar inequações como meio de representar situações problemáticas;   
• Resolver inequações e efetuar procedimentos algébricos simples. 
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ANEXO C2 – Química – 1.º, 2.º e 3º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
Comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

• Identificar os átomos como a unidade 
constituinte de tudo o que existe no 
universo e os principais elementos 
presentes em estrelas, organismos 
vivos e minerais, associando-os, 
respetivamente, aos 1.º, 2.º e 3.º 
períodos da tabela periódica. 

• Construir uma linha temporal histórica 
da descoberta das partículas 
subatómicas que permitem explicar a 
estrutura dos átomos com base num 
núcleo central positivo (protões de 
carga elétrica positiva e neutrões sem 
carga) e por eletrões (partículas de 
carga elétrica negativa) que orbitam o 
núcleo. 

• Distinguir que a variação do número de 
neutrões no núcleo dá origem a 
diferentes isótopos do mesmo átomo. 

• Interpretar a formação de iões a partir 
de átomos retirando eletrões (catiões) 
ou adicionando eletrões (aniões). 

 
• Explicar o conceito de valência, 

associada aos grupos da tabela 
periódica e utilizar a notação de Lewis 
(pontos e cruzes) para os elementos 
até Z=18. 

• Categorizar os elementos na tabela 
periódica com base no nível n (que 
associa ao período) e no número de 
eletrões de valência (que associa ao 
grupo). 

Avaliação do produto 
final 
 
 
Trabalho prático e/ou 
teste escrito e/ou 
projeto de pesquisa 
 
 
Fichas de 
trabalho/Organização 
dos trabalhos e 
observação de aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

•  
• Interpretar informação, planear e 

conduzir pesquisas; 
• Gerir projetos e tomar decisões para 

resolver problemas; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

 
• Categorizar compostos simples 

(óxidos, hidróxidos, hidretos e 
halogenetos), os principais elementos 
em famílias relacionando-as com 
alguns dos grupos da tabela periódica. 

• Pesquisar várias propriedades dos 
elementos (raio atómico e energia de 
ionização) constatando que existem 
tendências de variação associadas aos 
grupos ou períodos. 

• Associar à ligação química covalente a 
partilha de um par de eletrões, 
construindo modelos de Lewis de 
moléculas simples (O2, N2, F2, CO2, 
H2O, NH3) identificando que existem 
eletrões não ligantes. 

• Pesquisar diferentes tipos de 
compostos e avaliar criticamente os 
limites da ligação iónica 
(eletronegatividades muito diferentes) 
e metálica, relacionando a existência 
de eletrões “livres” nos metais com os 
baixos valores de energias de 
ionização. 

• Pesquisar estruturas de compostos 
orgânicos simples e suas reações 
químicas, interpretando-as em termos 
de formação e quebra de ligações 
químicas. 

• Prever geometrias de moléculas 
orgânicas a partir da minimização de 
repulsões entre os pares de eletrões 
que rodeiam cada átomo (linear para 2 
pares, triangular plana para 3 e 
tetraédrica para 4). 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 

• resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 

• diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

•  
H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

• Compreender que ao contrário dos 
compostos orgânicos, nos compostos 
iónicos e metálicos a arrumação dos 
átomos não é direcional, podendo as 
geometrias desses materiais ser 
inferidas com base na arrumação 
compacta de átomos (ou iões) 
assumidos como esferas. 

 
 

• Calcular o estado de oxidação formal 
de cada elemento químico em 
substâncias compostas, utilizando-os 
no acerto de semirreações de oxidação 
e de redução; 
 

• Aplicar os conceitos de oxidante e 
redutor, identificando as espécies 
oxidada (perda de eletrões) e reduzida 
(ganho de eletrões); 
 

• Identificar as reações de combustão 
como reações de oxidação--redução e 
pesquisar a possibilidade de as realizar 
em células de combustível; 
 

• Identificar que na natureza a maioria 
dos metais se encontra nos minerais na 
forma oxidada e que a extração dos 
metais puros se faz por processos de 
oxidação-redução; 
 

• Identificar a degradação dos metais 
por corrosão como um processo de 
oxidação-redução; 

 
J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

 
 
 
 
E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

 
• Pesquisar e analisar criticamente numa 

ótica de sustentabilidade a utilização 
do lítio como ânodo preferencial em 
baterias de automóveis, computadores 
e telemóveis; 
 
 

• Avaliar criticamente a importância dos 
compostos orgânicos (bioquímica, 
combustíveis, indústria dos plásticos, 
entre outros) na sociedade; 
 

• Identificar compostos orgânicos 
aromáticos e alifáticos de diferentes 
graus de insaturação (alcanos, alcenos 
e alcinos); 
 

• Identificar os principais grupos 
funcionais entendendo a nomenclatura 
destes compostos; 
 

• Distinguir os principais tipos de 
isómeros e em particular os 
opticamente ativos; 
 
 

• Utilizar o conhecimento de algumas 
reações de compostos orgânicos 
(hidrogenação, halogenação e 
hidratação de ligações insaturadas, 
esterificação e hidrólise) em contextos 
diversificados; 
 

• Analisar criticamente o ciclo de vida de 
alguns compostos orgânicos numa ótica 
sustentável; 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
8% 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 

 
F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 

 
• Pesquisar sobre o conceito de 

biorefinaria e economia atómica numa 
ótica de sustentabilidade. 
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ANEXO C3 – Ciências Naturais – 1.º e 2.º ano Curso de Educação e Formação 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 

• comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

1º ano 
 

• Descrever a organização dos corpos 
celestes, localizando a Terra no Universo, 
construindo diagramas e mapas, através da 
recolha e sistematização de informação em 
fontes diversas.  

• Estabelecer relações entre as estruturas do 
Universo através da recolha de informação 
em fontes diversas e apresentar as 
conclusões. 

• Compreender o que faz da Terra um 
planeta com vida, numa perspetiva 
interdisciplinar. 

• Relacionar os períodos de translação dos 
planetas com a distância ao Sol. 

• Relacionar a ação da água, do vento e dos 
seres vivos (agentes de geodinâmica 
externa) com a modelação de diferentes 
paisagens, privilegiando o contexto 
português.  

• Explicar os processos relativos à formação 
das rochas sedimentares com base em 
dados diversificados (resultados de 
atividades experimentais ou esquemas, 
figuras e textos, obtidos em suportes 
digitais e analógicos). 

• Explicar a ocorrência de sismos enquanto 
fenómeno de libertação de energia, 
resultante das propriedades físicas do 
material, no interior da Terra. 

• Distinguir a Escala de Richter da Escala 
Macrossísmica Europeia, com base em 
informação diversificada (notícias, 
imagens, relatos) e valorizando a 
interdisciplinaridade. 

• Interpretar, através de uma atividade 
prática, sismogramas e cartas de isossistas 

Avaliação do produto 
final 
 
Organização dos 
trabalhos realizados 
 
 
Fichas de trabalho 
 
Observação de aula 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
10% 
 
 
 
 
10% 
 
10% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 
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D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

nacionais, valorizando o seu papel na 
identificação do risco sísmico de uma 
região. 

•  Discutir medidas de proteção de bens e de 
pessoas, antes, durante e após um sismo, 
bem como a importância da ciência e da 
tecnologia na previsão sísmica. 

• Relacionar os diferentes tipos de edifícios 
vulcânicos com as características do 
magma e o tipo de atividade vulcânica que 
lhes deu origem. 

• Explicar a formação das rochas magmáticas 
plutónicas e vulcânicas, atendendo às 
condições de formação. 

• Caracterizar paisagens de rochas plutónicas 
e de rochas vulcânicas, partindo de 
exemplos existentes em Portugal. 

• Identificar as vantagens e as desvantagens 
do vulcanismo para as populações locais, 
bem como os contributos da ciência e da 
tecnologia para a sua previsão e 
minimização de riscos associados. 

• Identificar, através da observação e 
caracterização de amostras de mão, 
diferentes tipos de rochas metamórficas 
(xistos, mármores e quartzitos). 

• Relacionar a morfologia das paisagens 
metamórficas com o tipo de rochas nelas 
existentes, com base em exemplos 
existentes em Portugal. 

• Interpretar informação relativa ao ciclo das 
rochas, mobilizando conhecimentos sobre 
rochas sedimentares, magmáticas e 
metamórficas, anteriormente estudadas, 
relacionando-os com a dinâmica interna e 
externa da Terra e valorizando saberes de 
outras disciplinas. 

• Caracterizar um ecossistema, numa 
atividade prática de campo, na zona 
envolvente da escola. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
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• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

• Relacionar a influência de cinco fatores 
abióticos (luz, água, solo, temperatura, 
vento) nos ecossistemas, apresentando 
exemplos de adaptações dos seres vivos aos 
fatores abióticos estudados.  

• Interpretar a influência de alguns fatores 
abióticos nos ecossistemas, através de uma 
atividade prática experimental, aplicando-
a em exemplos da região  

• Distinguir, dando exemplos, interações 
intraespecíficas de interações 
interespecíficas, explicitando os diferentes 
tipos de relações bióticas, em documentos 
diversificados. 

• Interpretar gráficos que evidenciem as 
dinâmicas populacionais decorrentes das 
relações bióticas, avaliando as suas 
consequências nos ecossistemas envolvente 
da escola. 

• Sistematizar cadeias tróficas de ambientes 
marinhos, fluviais e terrestres, 
identificando formas de transferência de 
energia. 

• Interpretar cadeias tróficas a partir de 
diferentes exemplos de teias alimentares. 

• Analisar criticamente impactes da ação 
humana que condicionem as teias 
alimentares, discutindo medidas de 
minimização dos mesmos nos ecossistemas. 

• Explicar o modo como algumas atividades 
dos seres vivos (alimentação, respiração, 
fotossíntese) interferem nos ciclos de 
matéria e na reciclagem nos ecossistemas. 

• Caracterizar as fases de uma sucessão 
ecológica, distinguindo sucessão ecológica 
primária de secundária, em documentos 
diversificados. 

• Discutir as causas e as consequências da 
alteração do equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas, explicando a importância do 
equilíbrio dinâmico dos ecossistemas para 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 

 
12% 
 
 
 
16% 
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• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

a sustentabilidade da vida no planeta 
Terra. 

• Simular, através de uma atividade 
laboratorial, a formação de fósseis e 
diferentes processos de fossilização, 
analisando criticamente o procedimento 
adotado e os resultados obtidos.  

• Interpretar informação diversificada sobre 
diferentes processos de fossilização, 
partindo de questões teoricamente 
enquadradas.  

• Distinguir tempo histórico de tempo 
geológico em documentos diversificados, 
valorizando os saberes de outras 
disciplinas. 

• Inferir princípios do raciocínio geológico e 
de datação relativa, a partir de atividades 
laboratoriais que os evidenciem, efetuando 
registos de forma criteriosa.  

•  Relacionar as diferentes etapas da história 
da Terra (eras geológicas) com o 
aparecimento, a evolução e a extinção dos 
principais grupos de animais e de plantas. 
 

2º ano 
• Interpretar dados de natureza diversa 

sobre a exploração e utilização de recursos 
naturais (minerais, energéticos, hídricos, 
biológicos...) e suas consequências para os 
ecossistemas; 

• Distinguir e enumerar exemplos de recursos 
naturais renováveis e não renováveis, 
identificando problemas e potencialidades 
que estão associados à sua exploração; 

• Compreender o significado dos termos 
“desenvolvimento sustentável” ou 
“sustentabilidade” quando integrados em 
textos ou discursos relacionados com a 
gestão da exploração dos recursos naturais; 

•  Analisar estratégias de atuação que 
possam minimizar os efeitos causados pela 
exploração e utilização; 

 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
20% 
 
 
12% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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• Identificar situações do dia-a-dia onde 
possam ser adotados comportamentos que 
contribuam para evitar a degradação dos 
recursos naturais; 

• Identificar situações do dia-a-dia onde 
possam ser adotados comportamentos que 
contribuam para evitar a degradação dos 
recursos naturais; 

• Elaborar documentos síntese que revelem 
processos críticos de seleção e 
simplificação de informação; 

• Formular juízos sobre opções científico-
tecnológicas que envolvem a exploração de 
recursos naturais e/ou a gestão de 
resíduos; 

• Reconhecer que o organismo humano, 
como os demais seres vivos, é um sistema 
organizado e hierarquizado, o que permite 
o funcionamento integrado de órgãos e 
sistemas de órgãos com funções 
específicas, nomeadamente as que 
asseguram processos de troca de 
substâncias com o meio;  

• Caracterizar o papel desempenhado pelos 
sistemas digestivo e cardiorrespiratório, 
para a sobrevivência do organismo humano, 
distinguindo os seus aspetos 
morfofisiológicos e reconhecendo a sua 
indissociabilidade; 

• Interpretar, cientificamente, situações 
simples do dia-a-dia relacionadas com as 
funções digestiva e cardiorrespiratória; 

• Reconhecer o papel coordenador 
desempenhado pelo sistema nervoso 
central no funcionamento de órgãos e 
aparelhos do organismo humano, 
apresentando e discutindo alguns exemplos 
relacionados com as funções digestiva e/ou 
cardiorrespiratória; 

• Utilizar de forma autónoma processos de 
pesquisa, bem como elaborar documentos 
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síntese que revelem processos críticos de 
seleção e simplificação de informação; 

•  Valorizar os saberes científicos para 
compreender o funcionamento do próprio 
corpo e para adotar comportamentos 
saudáveis, reconhecendo o seu carácter 
provisório;  

• Reconhecer a existência de um padrão 
comum de constituição e funcionamento de 
todos os organismos humanos, 
independentemente do facto dos 
indivíduos apresentarem aspetos 
morfológicos ou comportamentais 
diferentes; 

• Formular juízos sobre exemplos de soluções 
científico-tecnológicas que envolvem a 
manipulação de órgãos humanos. 

 
  



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 105 de 258 

 

 
ANEXO C4 – Biologia – 1.º, 2.º e 3.º ano 

 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 

• comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

1º ano 
• Caracterizar e distinguir os diferentes 

tipos de ácidos nucleicos, em termos 
de composição, estrutura e função. 
Compreender os processos de 
replicação semiconservativa, 
transcrição e tradução; 

• Interpretar situações relacionadas com 
mutações génicas, com base em 
conhecimentos de expressão genética; 

• Explicar o ciclo celular e a sequência 
de acontecimentos que caracterizam a 
interfase, a mitose e a citocinese em 
células animais e vegetais; 

• Debater e/ou divulgar a importância 
da mitose nos processos de 
crescimento, renovação e regeneração 
de tecidos e órgãos em seres 
multicelulares; 

• Distinguir seres procariontes de 
eucariontes e coloniais de 
multicelulares, enfatizando aspetos 
relacionados com o respetivo grau de 
complexidade; 

• Interpretar situações concretas de 
evolucionismo à luz do Lamarckismo, 
do Darwinismo e da perspetiva 
Neodarwinista; 

Avaliação do produto 
final 
 
Organização dos 
trabalhos realizados 
 
 
Fichas de trabalho 
 
Observação de aula 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
10% 
 
 
 
25% 
 
5% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 
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C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

•  
• Interpretar informação, planear e 

conduzir pesquisas; 
• Gerir projetos e tomar decisões para 

resolver problemas; 
• Desenvolver processos que levem à 

construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

• Explicar a diversidade biológica com 
base em teorias evolucionistas aceites 
pela comunidade científica. 
 
 
 

• Identificar as principais categorias 
taxonómicas (Espécie, Género, 
Família, Ordem, Classe, Filo e Reino) 
de alguns seres vivos. Caracterizar o 
sistema de classificação de Whittaker 
modificado, reconhecendo que 
existem sistemas mais recentes, 
nomeadamente o que prevê a 
delimitação de domínios (Eukaria, 
Archaebacteria e Eubacteria); 

• Explicar vantagens e limitações 
inerentes a sistemas de classificação e 
aplicar regras de nomenclatura 
biológica; 

• Conhecer os constituintes do sistema 
neuro-hormonal dos animais 
vertebrados, nomeadamente do 
Homem; 

• Interpretar os mecanismos envolvidos 
na propagação do impulso nervoso de 
forma simplificada; 

• Explicar os processos de 
termorregulação e de osmorregulação 
nos seres humanos; 

• Conhecer exemplos de aplicações 
práticas de fito-hormonas à agricultura 
e floricultura; 

• Analisar criticamente comportamentos 
pessoais e/ou sociais relacionados com 
a utilização de fito-
hormonas/substâncias químicas. 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 

• resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 

• diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

•  
H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 
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• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

•  

2º ano 
• Caracterizar e distinguir os diferentes 

tipos de ácidos nucleicos, em termos 
de composição, estrutura e função; 

• Compreender os processos de 
replicação semiconservativa, 
transcrição e tradução; 

• Interpretar situações relacionadas com 
mutações génicas, com base em 
conhecimentos de expressão genética; 

• Explicar o ciclo celular e a sequência 
de acontecimentos que caracterizam a 
interfase, a mitose e a citocinese em 
células animais e vegetais; 

• Debater e/ou divulgar a importância 
da mitose nos processos de 
crescimento, renovação e regeneração 
de tecidos e órgãos em seres 
multicelulares; 

• Distinguir seres procariontes de 
eucariontes e coloniais de 
multicelulares, enfatizando aspetos 
relacionados com o respetivo grau de 
complexidade; 

• Interpretar situações concretas de 
evolucionismo à luz do Lamarckismo, 
do Darwinismo e da perspetiva 
Neodarwinista; 

• Explicar a diversidade biológica com 
base em teorias evolucionistas aceites 
pela comunidade científica. 

 
3º ano 
• Conhecer processos de reprodução 

assexuada (bipartição, gemulação, 
esporulação, propagação vegetativa); 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 

• decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
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estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

• Discutir potencialidades e limitações 
biológicas da reprodução assexuada e 
sua exploração com fins económicos; 

• Comparar os acontecimentos nucleares 
de meiose (divisões reducional e 
equacional) com os de mitose; 

• Relacionar o caráter aleatório dos 
processos de fecundação e meiose com 
a variabilidade dos seres vivos; 

• Reconhecer estruturas reprodutoras 
diversas presentes nos ciclos de vida da 
espirogira, do musgo/feto e de um 
mamífero; 

• Conhecer conceitos básicos de 
hereditariedade e genética (fenótipo e 
genótipo); 

• Reconhecer a importância dos 
trabalhos de Mendel no estudo da 
transmissão de características 
hereditárias; 

• Explicar a herança de características 
humanas (fenótipos e genótipos) com 
base em princípios de genética 
mendeliana e não mendeliana (sistema 
ABO, daltonismo e hemofilia); 

• Reconhecer a importância da 
investigação em genética na resolução 
de problemáticas atuais, de acordo 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

 
 
 
 
E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
 
8% 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 

 
F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 109 de 258 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
 

com a especificidade de cada Curso 
Profissional. 
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ANEXO C5 – Tecnologias da Informação e Comunicação – 1.º ano Cursos Profissionais 

 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

• Utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como ferramentas 
de apoio ao processo de investigação e 
de pesquisa em ambientes digitais;  

• Conhecer as potencialidades e as 
principais funcionalidades de 
ferramentas para localizar informação, 
no âmbito do processo de pesquisa e 
investigação em ambientes digitais; 

• Formular questões que permitam 
orientar a recolha e a filtragem de 
informações pertinentes; 

• Realizar pesquisas, utilizando 
palavras-chave e termos selecionados 
e relevantes, de acordo com o tema a 
desenvolver; 

• Analisar, comparar e avaliar 
criticamente a qualidade e a 
credibilidade da informação; 

• Respeitar os direitos de autor e as 
licenças e compreender como se 
aplicam à informação e aos conteúdos 
digitais; 

• Utilizar as potencialidades e as 
características das aplicações digitais 
para estruturar os conteúdos em 
documentos no modelo de relatório ou 
outro, nomeadamente, nas partes que 
o constituem (como, capa, índice, 
introdução, desenvolvimento, 
conclusão e referências bibliográficas), 

Avaliação do produto 
final 
 
Organização dos 
trabalhos realizados 
 
 
Fichas de trabalho 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
 
 
10% 
 
 
 
20% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

devidamente formatados de acordo 
com uma norma; 

• Comunicar e colaborar utilizando as 
potencialidades e características das 
aplicações digitais, para estruturar os 
conteúdos em documentos de suporte 
a uma apresentação ou interação 
através de tecnologias digitais 
(Microsoft Word, Power Point, Prezi, 
Canva, entre outros). 
 

• Formular questões que permitam 
orientar a pesquisa e a recolha de 
dados pertinentes; 

• Reconhecer as potencialidades de 
aplicações digitais que propiciam a 
pesquisa, a recolha, a análise, a 
organização e a representação de 
dados e estatística; 

• Utilizar as potencialidades e as 
características das aplicações digitais 
para pesquisa, recolha, organização e 
representação de dados, nas suas 
múltiplas funções; 

• Respeitar os direitos de autor e as 
licenças e compreender como se 
aplicam aos dados e aos conteúdos 
digitais; 

• Proteger informação pessoalmente 
identificável, obtida no processo de 
pesquisa e de recolha dos dados; 

• Manipular dados, aplicando critérios, 
funções e filtros para gerar tabelas, 
gráficos e diagramas com as aplicações 
digitais de representação de dados; 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

• Usar as aplicações digitais de 
representação de dados de forma 
racional e eficaz, para criar conteúdos, 
em situações concretas; 

• Compreender e utilizar técnicas 
elementares (enquadramento e 
ângulos, entre outras) de captação e 
de edição de imagem; 

• Respeitar as normas dos direitos de 
autor associados à utilização da 
imagem;  

• Reconhecer as potencialidades dos 
programas de aquisição e de 
tratamento de imagem; 

• Utilizar aplicações de edição de 
imagem; 

• Criar e editar imagens, identificando 
os respetivos formatos dos ficheiros;  

• Saber realizar operações de 
manipulação e de edição de imagem; 

• Criar conteúdos, integrando imagens 
em soluções concretas; 

• Conhecer os diversos formatos de 
ficheiros de áudio e de vídeo; 

• Identificar as fases do processo de 
autoria de vídeo – pré́-produção, 
produção e pós-produção;  

• Reconhecer o enquadramento de 
planos e os ângulos de captação de 
vídeo; 

• Criar um guião com narrativa para 
vídeo; 

• Captar e editar som, de forma a 
produzir o áudio para vídeo. Captar e 
editar vídeo; 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

• Criar conteúdos, integrando som e 
vídeo em situações concretas. 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
8% 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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ANEXO C6 – Tecnologias de Informação e Comunicação – 1.º ano Curso de Educação e Formação 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
40% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as Aprendizagens Essenciais, no 
entanto o aluno deve ser capaz de: 
• Explicar os conceitos básicos relacionados com as TIC; 
• Conhecer a terminologia relacionada com as TIC; 
• Caracterizar Informação; 
• Distinguir Informação de Dados; 
• Identificar e caracterizar as áreas das TIC e as suas 

principais aplicações; 
• Definir os conceitos de hardware e software; 
• Reconhecer as unidades que compõem a CPU e suas 

relações; 
• Distinguir os diversos tipos de memórias; 
• Identificar os componentes instalados na placa 

principal; 
• Explicitar a noção de barramento; 
• Reconhecer os vários tipos de periféricos de Entrada e 

Saída; 
• Distinguir Input de Output; 
• Escolher adequadamente computadores e material 

informático; 
• Identificar os principais tipos de software; 
• Definir o conceito de sistema operativo; 
• Caracterizar os diferentes elementos da interface; 
• Especificar a finalidade da barra de tarefas; 
• Trabalhar ao mesmo tempo com várias janelas; 
• Definir pastas, ficheiros, ícones e atalhos; 
• Utilizar corretamente os principais menus do sistema 

operativo; 
• Introduzir informação numa caixa de diálogo; 
• Descrever as funções da Ajuda; 
• Executar corretamente programas e ficheiros; 
• Criar atalhos para abrir diretamente programas ou 

ficheiros; 
• Criar pastas para guardar ficheiros; 
• Encerrar uma sessão do ambiente gráfico; 
• Iniciar o gestor de ficheiros; 
• Distinguir os vários modos de visualização; 
• Executar corretamente os principais comandos sobre 

pastas e atalhos; 
• Seleciona, abrir, imprimir, mover e copiar ficheiros; 
• Formatar e copiar disquetes; 
• Localizar ficheiros e pastas; 
• Configurar o equipamento; 

Avaliação 
sumativa/formativa/ 
projetos 
 
Organização dos 
trabalhos realizados 
 
Fichas de trabalho 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
 
 
5% 
 
 
5% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 
• Personalizar o sistema operativo utilizando o Painel de 

Controlo; 
• Especificar as opções de configuração da Barra de 

Tarefas; 
• Indicar as principais características dos Browsers; 
• Explicar a finalidade de cada aplicação do pacote de 

software; 
• Saber iniciar aplicações do pacote de software; 
• Caracterizar os diversos tipos de pacotes de software 

de produtividade; 
• Reconhecer os principais acessórios do sistema 

operativo de interface gráfico; 
• Utilizar corretamente as ferramentas de sistema; 
• Especificar as principais características do processador 

de texto; 
• Iniciar um processador de texto a partir da barra de 

tarefas do ambiente gráfico; 
• Descrever a janela da aplicação; 
• Reconhecer os diferentes modos de visualização; 
• Utilizar corretamente os principais menus e barras de 

ferramentas; 
• Criar um novo documento; 
• Abrir um documento; 
• Gravar documentos em diferentes modos; 
• Explicar o conceito de HTML; 
• Pré-visualizar o conteúdo e as propriedades de um 

documento; 
• Imprimir um documento; 
• Fechar um documento; 
• Introduzir e editar texto num documento; 
• Selecionar as entradas de texto automático fornecidas 

com o processador de texto; 
• Adicionar números de página, data e hora ao rodapé; 
• Inserir cabeçalhos e notas de rodapé; 
• Inserir imagens digitalizadas importadas de outros 

programas; 
• Selecionar uma moldura; 
• Deslocar-se num documento utilizando várias 

ferramentas; 
• Definir o conceito de hiperligação; 
• Procurar informação no texto; 
• Reconhecer os comandos para substituir texto; 
• Aplicar efeitos de formatação ao texto de um 

documento; 
• Aplicar os diferentes tipos de alinhamento de texto; 
• Ajustar/alterar o espaçamento entre linhas; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 
• Diferenciar as principais opções de formatação de 

caracteres; 
• Formatar parágrafos; 
• Adicionar e remover um limite a um parágrafo, a uma 

tabela e a uma página; 
• Adicionar, alterar e remover sombreado em tabelas e 

texto; 
• Ativar e desativar as alterações automáticas; 
• Criar listas; 
• Ativar e desativar a correção automática; 
• Utilizar os corretores ortográficos e sintáticos; 
• Localizar sinónimos; 
• Modificar o tamanho do papel e a orientação da página; 
• Inserir e eliminar uma quebra de página forçada; 
• Utilizar os vários estilos e modelos; 
• Introduzir figuras, imagens, gráficos, para criar designs 

de páginas; 
• Editar um documento organizando o texto em colunas e 

listas; 
• Trabalhar adequadamente com tabelas; 
• Proceder à criação de índices automáticos; 
• Criar uma carta de formulário com impressão em série; 
• Automatizar endereços; 
• Endereçar e imprimir envelopes e etiquetas; 
• Explicar o conceito de hipertexto; 
• Reconhecer a finalidade da Internet; 
• Identificar os componentes necessários para aceder à 

Internet; 
• Estabelecer a distinção entre Web e Internet; 
• Explicar a evolução e tendências atuais da Internet; 
• Utilizar corretamente a Internet em termos éticos; 
• Reconhecer os principais serviços básicos; 
• Indicar as potencialidades do Correio Eletrónico (e-

mail); 
• Definir o que é a World Wide Web; 
• Obter documentos a partir da Internet; 
• Explicar o que são Grupos de Discussão; 
• Criar e utilizar uma Lista de Endereços de Correio 

Eletrónico; 
• Comunicar (conversar, enviar e receber mensagens) na 

Internet em tempo real; 
• Comunicar oralmente e visualmente (em tempo real) 

com outras pessoas; 
• Navegar na Web utilizando os comandos do programa de 

navegação; 
• Navegar entre as páginas da Web utilizando as 

hiperligações; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 
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• Enunciar os conceitos básicos de Navegação; 
• Reconhecer os conceitos de endereços e sites da Web; 
• Aceder a sites; 
• Abrir uma página na Web através da barra de 

endereços; 
• Procurar pastas e abrir ficheiros a partir da barra 

Endereço; 
• Explicar a importância da função Histórico; 
• Definir os conceitos de sites de procura, Favoritos e 

canais; 
• Utilizar motores de busca e diretórios; 
• Procurar com eficácia informações na Internet; 
• Criar e organizar em pastas uma lista de Favoritos; 
• Configurar um site para visualização offline; 
• Visualizar e adicionar um canal à lista Favoritos; 
• Aceder a um site de software gratuito e fazer 

Downloads; 
• Enviar e receber mensagens através do programa de 

correio eletrónico; 
• Abrir uma conta de correio num servidor de acesso à 

Internet; 
• Enviar ficheiros anexos a uma mensagem; 
• Identificar e usar utilitários antivírus; 
• Explicar o conceito de apresentação eletrónica; 
• Reconhecer a estrutura de um programa de 

apresentação; 
• Descrever corretamente a janela de apresentação; 
• Elaborar convenientemente uma apresentação, 

selecionando e organizando a informação relevante; 
• Reconhecer os métodos e as opções de criação de uma 

apresentação; 
• Reconhecer a importância do assistente de conteúdo 

automático para criar uma nova apresentação: um 
diapositivo; 

• Demonstrar como se trabalha com as Vistas diferentes 
que o programa de apresentações proporciona; 

• Alterar as Vistas de apresentação; 
• Introduzir texto num diapositivo; 
• Adicionar texto nas Vistas “destaque” e “diapositivos”; 
• Exemplificar como se formata texto através do menu 

“formatar”; 
• Indicar como se configura a caixa de texto; 
• Elaborar uma caixa de texto; 
• Reorganizar diapositivos utilizando a Vista de 

organização de diapositivos; 
• Guardar uma apresentação no disco rígido; 
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aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 
• Exemplificar como se aplica um esquema de cores a 

diapositivos; 
• Indicar como se inserem imagens, sons e vídeos; 
• Explicar como se editam objetos; 
• Adicionar e eliminar objetos; 
• Executar convenientemente uma apresentação de 

diapositivos; 
• Reconhecer os atalhos de navegação para aceder a 

diapositivos; 
• Indicar como se adicionam transições entre 

diapositivos; 
• Explicar como se adiciona som a uma transição; 
• Adicionar efeitos de animação utilizando a barra de 

ferramentas; 
• Exemplificar como animar o texto de um diapositivo; 
• Especificar o tempo atribuído a cada diapositivo; 
• Reconhecer corretamente os vários tipos de 

apresentação de diapositivos; 
• Indicar como se inicia uma apresentação de diapositivos 

usando o menu de contexto da Vista; 
• Reconhecer as técnicas de impressão de uma 

apresentação; 
• Explicar como se faz a difusão de uma apresentação na 

Internet; 
• Especificar como mostrar diapositivos existentes na 

Web usando as hiperligações; 
• Utilizar a barra de ferramentas da Internet para saltar 

entre hiperligações abertas. 
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ANEXO C7 – Economia e Gestão Agrícola – 1.º, 2.º ano e 3.º ano 

 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, no entanto o aluno deve ser 
capaz de: 
 
1.º ano 

• Reconhecer os circuitos funcionais da 
economia e dos mercados; 

• Reconhecer as principais 
características do setor agrícola, as 
suas principais fileiras e, os sistemas 
culturais dominantes nas regiões; 

• Identificar os principais normativos 
jurídicos aplicáveis ao setor, à empresa 
agrícola e ao trabalho agrícola; 

• Identificar as principais medidas de 
mercado e de desenvolvimento para 
apoio às empresas; 

• Identificar as diferentes formas de 
associativismo agrícola e a sua 
utilidade para a empresa; 

• Realizar a contabilidade de uma 
empresa agrícola através do 
preenchimento dos cadernos da RICA 
(Rede de Informação de Contabilidade 
Agrícola). 
 

Espírito critico e de 
comunicação 
 
Competências Técnicas 
 
 
Fichas Sumativas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
10% 
 
 
30% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

 
2.º ano 

• Compreender e distinguir as diferentes 
fases do ciclo de gestão da empresa 
agrícola; 

• Caracterizar a empresa agrícola, os 
fatores de produção e os sistemas de 
custos a utilizar na gestão; 

• Aplicar técnicas de cálculo e 
orçamentação, como instrumentos de 
planeamento e controlo de gestão 
simplificados; 

• Introduzir indicadores de performance 
e de gestão da empresa agrícola. 

 
 
3.º ano 

• Identificar o ciclo de vida dos projetos 
de investimento; 

• Reconhecer os critérios de avaliação 
de projetos de investimento agrícola; 

• Elaborar orçamentos plurianuais para 
avaliar investimentos; 

• Compreender e Elaborar Fluxos de 
Caixa; 

• Selecionar os indicadores e critérios de 
análise mais adequados a cada uma das 
situações; 

• Analisar a rentabilidade de 
investimentos. 

 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 

 
8% 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável; 

• Ser responsáveis e estar conscientes de 
que os seus atos e as suas decisões afetam 
a sua saúde, o seu bem-estar e o 
ambiente; 

• Assumir uma crescente responsabilidade 
para cuidarem de si, dos outros e do 
ambiente e para se integrarem 
ativamente na sociedade; 

• Fazer escolhas que contribuem para a sua 
segurança e a das comunidades onde 
estão inseridos; 

• Estar conscientes da importância da 
construção de um futuro sustentável e 
envolvem-se em projetos de cidadania 
ativa. 
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ANEXO C8 – Produção Agrícola – 1.º, 2.º e 3.º ano  
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

 
A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 

• comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Tendo em consideração que não estão 
homologadas as Aprendizagens 
Essenciais para a Componente Técnica, 
passa-se, no entanto, a descrever o que 
o aluno deve ser capaz no final de cada 
módulo: 

1.º ano 
 
UFCD 7581 – Nutrição das plantas: 

• Identificar os principais nutrientes e o 
seu efeito sobre as plantas; 

• Identificar os corretivos e os 
fertilizantes orgânicos e minerais 
utilizáveis numa exploração agrícola; 

• Recolher amostras de terra e de 
plantas; 

• Ler e interpretar um resultado de 
análise de terras ou de plantas; 

• Efetuar o cálculo de correção e de 
fertilização em função da cultura a 
instalar. 

 
UFCD 7584 – Processos e métodos de 
rega e de drenagem: 

• Identificar a necessidade de regar uma 
cultura ou de drenar uma parcela; 

• Calcular as necessidades de água de 
uma cultura e a sua distribuição; 

Espírito crítico e 
comunicação 
 
 
Competências técnicas  
 
 
Fichas 
sumativas/trabalhos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
25% 
 
 
 
25% 

 
B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

 
C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 126 de 258 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 

• resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 

• diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

• Programar, organizar e orientar a 
instalação de um sistema de rega 
móvel, a sua manutenção e a condução 
da rega. 

UFCD 4158 - Agrimensura: 
• Calcular distâncias, áreas e declives de 

terrenos, recorrendo a cartas 
topográficas aéreas e outros 
instrumentos utilizados em 
agrimensura, nomeadamente a 
aplicação de SIG. 

UFCD 7585 - Obtenção de plantas, 
instalação de culturas e manutenção: 

• Identificar os processos e métodos de 
obtenção de plantas, de instalação de 
culturas e sua manutenção, ao ar livre 
ou sob coberto; 

• Identificar as máquinas e os 
equipamentos utilizados para a 
obtenção de plantas, instalação de 
culturas e sua manutenção; 

• Programar, organizar e orientar as 
operações inerentes à obtenção de 
plantas, à instalação de culturas e à 
manutenção de plantas, segundo os 
princípios da proteção integrada. 
 

 
H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

 
I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 

• decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 127 de 258 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

UFCD 7590 – Espécies de interesse 
pecuário – características, exploração e 
proteção animal: 

• Identificar e caraterizar as principais 
espécies e raças de interesse pecuário 
e os sistemas de exploração; 

• Identificar os fatores de stress que 
afetam o bem-estar animal nos locais 
de criação, em diferentes sistemas de 
exploração, bem como as alterações 
comportamentais associadas às 
espécies; 

• Relacionar as caraterísticas estruturais 
e técnicas dos sistemas de exploração 
com as principais necessidades 
fisiológicas das diferentes espécies; 

• Caraterizar a norma de conduta de um 
tratador para assegurar o bem-estar 
animal; 

• Organizar e orientar os procedimentos 
de proteção e bem-estar animal nos 
locais de criação. 

 
UFCD 7592 – Alimentação animal:  

• Identificar e caraterizar as 
particularidades anátomo-fisiológicas 

 
J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente 

• e em rede; 
• Interagir com tolerância, empatia e 

responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade. 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

do aparelho digestivo nas espécies de 
interesse pecuário; 

• Identificar e caracterizar os diferentes 
tipos de alimentos adequados às 
diferentes espécies; 

• Calcular uma dieta alimentar; 
• Organizar e orientar a preparação e 

distribuição de alimentos aos animais, 
tendo em conta as necessidades 
alimentares da espécie, o seu estado 
fisiológico e o modo de produção. 

 
2.º ano 
 
UFCD 7580 – Agricultura Sustentável: 

• Identificar os elementos constituintes 
de um solo, as características dos 
principais tipos de solo e os fatores que 
influenciam a sua produtividade e 
conservação; 

• Identificar os fatores do clima e a sua 
influência na agricultura; 

• Reconhecer a constituição das plantas 
e as suas principais funções 
fisiológicas, tendo em vista o seu 
cultivo para aproveitamento 
económico; 

• Identificar os princípios da produção 
agrícola sustentável; 

• Eliminar e tratar os resíduos e 
efluentes da exploração agrícola. 

 
UFCD 7583 – Proteção das Plantas: 

Cursos Profissionais 
 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
 
8% 
 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 

F-Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 

• Identificar o objetivo e descrever os 
principais conceitos em proteção das 
plantas; 

• Reconhecer os principais inimigos das 
plantas; 

• Enumerar as principais estratégias e 
meios de proteção das culturas contras 
as infestantes, doenças e pragas. 

 
UFCD 7588 – Culturas hortícolas e 
florícolas: 

• Identificar as principais culturas de 
hortícolas e florícolas; 

• Programar, organizar e orientar as 
operações de instalação, manutenção 
e colheita de culturas hortícolas, 
segundo o destino do produto e modo 
de produção; 

• Programar, organizar e orientar as 
operações de instalação, manutenção 
e colheita de culturas florícolas. 

 
UFCD 7591: 

• Aplicar o plano de higienização dos 
animais, das instalações e dos 
equipamentos; 

• Reconhecer e relacionar os desvios de 
comportamento considerados normais 
com os sinais de doença nas diferentes 
espécies; 

• Organizar e orientar a aplicação dos 
procedimentos profiláticos das 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

doenças, de acordo com o plano 
definido; 

• Colaborar na aplicação e 
administração de tratamentos. 

 
UFCD 7592: 

• Identificar e caraterizar as 
particularidades anátomo-fisológicas 
do aparelho digestivo nas espécies de 
interesse pecuário. 

• Identificar e caracterizar os diferentes 
tipos de alimentos adequados às 
diferentes espécies. 

• Calcular uma dieta alimentar. 
• Organizar e orientar a preparação e 

distribuição de alimentos aos animais, 
tendo em conta as necessidades 
alimentares da espécie, o seu estado 
fisiológico e o modo de produção. 

 
UFCD 7593: 

• Identificar e caracterizar as 
particularidades do aparelho 
reprodutor masculino e feminino das 
diferentes espécies; 

• Programar, organizar e orientar a 
aplicação das técnicas e operações 
para a reprodução e melhoramento nas 
diferentes espécies. 

 
3.º ano 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

UFCD 7586 - Culturas arvenses para 
consumo humano e industrial: 

• Identificar as culturas arvenses para 
consumo humano e industrial; 

• Programar, organizar e orientar as 
operações de instalação, manutenção 
e colheita de culturas arvenses, 
segundo o destino do produto e modo 
de produção. 

 
UFCD 7587 – Culturas Frutícolas 
Perenes: 

• Identificar as espécies frutícolas 
perenes; 

• Programar, organizar e orientar as 
operações de instalação, manutenção 
e colheita de culturas frutícolas 
perenes, segundo o destino do produto 
e modo de produção. 

 
UFCD 7589 – Culturas forrageiras e 
conservação: 

• Identificar as culturas destinadas à 
produção de forragem; 

• Programar, organizar e orientar as 
operações de instalação, manutenção, 
colheita e conservação de culturas 
forrageiras segundo o destino do 
produto e modo de produção. 

 
UFCD 4204 - Vinho: 

• Selecionar, em época de vindima, a 
matéria-prima de qualidade para 
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obtenção de um produto final 
comercializável, de acordo com a 
legislação vinícola em vigor. 

• Aplicar as tecnologias gerais de 
fabrico, de clarificação e estabilização 
de vinhos, efetuando as análises 
sumárias e os registos necessários ao 
controlo dos principais pontos críticos 
do processo. 
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 ANEXO C9 – Mecanização - 1.º, 2.º e 3.º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 

• comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, no entanto o aluno deve ser 
capaz de: 

Mecanização 

1º ano 

UFCD 2853 – Trator e máquinas 
agrícolas – constituição, 
funcionamento, manutenção e 
regulação: 

• Identificar a constituição e o 
funcionamento do trator; 

• Executar a manutenção, conservação e 
afinação dos tratores/motores e de 
outros veículos; 

• Relacionar máquinas agrícolas com as 
operações culturais a realizar; 

• Proceder à montagem/desmontagem e 
à atrelagem/desatrelagem de 
reboques e máquinas agrícolas. 

 
UFCD 2858 – Processos e métodos de 
mobilização de solo: 

• Proceder à mobilização do solo para a 
instalação das culturas, conduzindo, 
operando, regulando e afinando as 
máquinas e equipamentos agrícolas 
adequados às atividades a realizar; 

Espírito crítico e 
comunicação 
 
Competências técnicas 
 
 
Fichas sumativas 
 
 
 
 

20% 
 
 
20% 
 
 
20% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

  
C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
 D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

• Efetuar a manutenção das máquinas de 
mobilização do solo. 

 
UFCD 7597 – Gestão do parque de 
máquinas: 

• Programar e organizar a utilização 
racional do parque de máquinas. 

• Programar e organizar a reparação, 
manutenção e conservação das 
máquinas e equipamentos. 

• Organizar e orientar o trabalho do 
operador de máquinas agrícolas. 

• Controlar os custos de utilização e os 
consumos. 

• Promover as condições de segurança 
no trabalho e de proteção ambiental. 

 
UFCD 7595 – Programação e organização 
de atividades e segurança no trabalho 
agrícola: 

• Identificar os principais riscos no 
trabalho agrícola; 

• Afetar os equipamentos de proteção 
individual às diferentes tarefas; 

• Promover as condições de segurança 
no trabalho e de proteção ambiental; 

• Quantificar as necessidades em 
trabalho, máquinas e equipamentos; 

• Constituir, organizar e orientar 
equipas de trabalho. 

 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 

• decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
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aluno Áreas de competências Descritores operativos 
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• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

UFCD 7582 – Máquinas de distribuição 
de corretivos e fertilizantes: 

• Proceder à correção e fertilização do 
solo, conduzindo, operando, regulando 
e afinando máquinas e equipamentos 
agrícolas e alimentando-os com os 
produtos necessários, de acordo com o 
trabalho pretendido; 

• Efetuar a manutenção das máquinas de 
distribuição de corretivos e de 
fertilizantes orgânicos e minerais. 

 

2º ano 

UFCD 6280 – Processos e métodos de 
sementeira e plantação: 

• Proceder à sementeira, plantação e 
instalação de culturas, conduzindo, 
operando, regulando e afinando as 
máquinas e os equipamentos agrícolas 
adequados às atividades a realizar; 

• Efetuar a manutenção das máquinas de 
sementeira e de plantação. 

UFCD 6281 – Processos e métodos de 
proteção fitossanitária e aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos: 

• Identificar os principais meios e 
métodos de proteção das plantas; 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 

 
8% 
 
 
 
12% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
 
 
 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

• Estimar o risco e o nível económico de 
ataque de uma dada cultura em 
relação a um inimigo 

• Identificar o modo de ação das 
diferentes classes de produtos 
fitofarmacêuticos; 

• Interpretar as componentes de um 
rótulo de uma embalagem de produto 
fitofarmacêutico 

• Determinar o intervalo de segurança 
de um produto fitofarmacêutico 

• Efetuar o cálculo de doses, 
concentração e volumes de calda 

• Efetuar a proteção fitossanitária das 
culturas, conduzindo, operando e 
regulando as máquinas de aplicação, 
tendo em atenção os princípios de 
proteção integrada; 

• Aplicar os procedimentos para 
minimizar o risco de utilização de 
produtos fotofarmaceuticos para o 
aplicador para o ambiente, para 
espécies e organismos não visados e 
para o consumidor; 

• Regular, calibrar e proceder à 
manutenção das máquinas de 
tratamento e proteção das plantas; 

• Enumerar os procedimentos para 
armazenar e transportar em segurança 
pequenas quantidades de produtos 
fitofarmacêuticos. 

 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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3º ano 

UFCD 2855 – Condução do trator com 
reboque e máquinas agrícolas: 

• Conduzir e operar tratores agrícolas 
com e sem máquinas agrícolas, 
montadas ou rebocadas, de acordo 
com as regras do código da estrada, a 
sinalética, as normas de segurança 
rodoviária, as instruções de trabalho e 
as condições climatéricas e da via de 
circulação; 

• Identificar e interpretar os princípios 
de segurança rodoviária, a sinalética e 
as regras do Código da Estrada; 

• Reconhecer as responsabilidades do 
condutor de veículos na via pública. 
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 ANEXO C10 – Formação em Contexto de Trabalho (UFCDs 7701 e 7712) – 3.º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 

• comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, no entanto o aluno deve ser 
capaz de: 

Formação em Contexto de Trabalho 

3.º ano 

UFCD 7701 – Bovinicultura de leite – 
programação, organização e 
orientação: 

• Programar e organizar as operações de 
maneio de bovinos para a produção de 
leite. 

• Orientar a execução das operações de 
maneio de bovinos para a produção de 
leite. 

UFCD 7712 – Suinicultura em modo de 
produção integrado – programação, 
organização e orientação 

• Programar e organizar as técnicas e 
operações de maneio de suínos em 
modo de produção integrado. 

• Orientar a execução das operações de 
maneio de suínos em modo de 
produção integrado. 

• Aplicar as normas relativas a proteção 
e bem-estar animal e ao controlo e à 
certificação dos produtos.  

Espírito crítico e 
comunicação 
 
Competências técnicas 
 
 
Fichas sumativas 
 
 
 
 

20% 
 
 
20% 
 
 
20% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

  
C- Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 139 de 258 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
 D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 

• decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 

 
8% 
 
 
 
12% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
 
 
 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 

 
 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 142 de 258 

ANEXO C11 – Equitação – 1.º, 2.º e 3.º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais, no entanto o 
aluno deve ser capaz de: 

1º ano:  

UFCD 3450 – Maneio diário e bem-estar 
do cavalo: 

• Caracterizar e aplicar os princípios 
inerentes ao maneio; 

• Identificar e aplicar os princípios 
básicos de higiene e as normas de 
segurança no tratamento dos cavalos, 
das instalações e equipamentos; 

• Preparar o cavalo para uma viagem e 
treinar o embarque e desembarque. 

UFCD 2989 – Equitação – princípios 
básicos da colocação em sela: 

• Identificar os princípios básicos do 
volteio; 

• Identificar os princípios básicos da 
iniciação em sela; 

 
UFCD 6744 Equitação – volteio e 
iniciação à colocação em sela: 

• Iniciar e desenvolver a colocação em 
sela através do volteio com arreio; 

• Executar os exercícios de colocação 
em sela. 
 

Avaliação Prática 
 
 
Avaliação Teórica 
 
 
Apreciação em aula  
 
 
Serviços 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
15% 
 
 
20% 
 
 
5% 
 
 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

 UFCD 8687 - Equitação – 
desenvolvimento da colocação em sela: 
• Aplicar os princípios orientadores da 

colocação em sela de estribos 
compridos; 

• Aplicar os princípios orientadores da 
colocação em sela de estribos curtos; 

• Executar figuras de picadeiro nos três 
andamentos; 

• Executar no exterior os três 
andamentos; 

 
UFCD 8691 – Trabalho inicial do cavalo: 

• Identificar os princípios e 
procedimentos do trabalho não 
montado; 

• Executar o trabalho à guia com e sem 
sistemas de rédeas; 

• Conduzir e trabalhar um cavalo no 
exterior servindo-se das alterações do 
terreno para ginasticar o cavalo. 

 
UFCD 8698 – Treino de provas de ensino 
ao nível elementar: 

• Realizar exercícios das provas 
elementares; 

• Realizar trabalho sobre os movimentos 
laterais; 

• Executar transições e meias paragens; 
• Executar exercícios de movimentos 

laterais. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 144 de 258 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

UFCD 2998 – Embarque e desembarque 
de equinos: 

• Identificar e executar todas as tarefas 
inerentes ao transporte de equinos. 

 
2º ano 
 
UFCD 8692 – Trabalho do cavalo nas 
modalidades olímpicas: 

• Caracterizar as três modalidades 
olímpicas; 

• Trabalhar o cavalo nas três 
modalidades olímpicas; 

• Preparar um cavalo para provas. 
 
UFCD 8693 – Educação do cavaleiro para 
o cross: 

• Trabalhar a colocação em sela de 
estribos curtos; 

• Trabalhar sobre os três andamentos no 
exterior; 

• Executar o equilíbrio no exterior em 
terreno variado; 

• Identificar e aplicar os cuidados a ter 
com a preparação do piso para o cross; 

• Identificar e aplicar os cuidados a ter 
com a fisiologia do esforço; 

 
UFCD 3468 – Organização de passeios 
equestres:  

• Estimar as necessidades em função dos 
itinerários, distância e ritmos; 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 

 
 
8% 
 
 
12% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
 
 
 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

• Contextualizar em termos de estadias, 
refeições e conselhos de cortesia; 

• Elaborar projetos de percursos 
equestres. 

 
UFCD 8699 – Treino de provas de 
obstáculos sobre estilo hunter: 

• Trabalhar a colocação em sela no estilo 
Hunter; 

• Melhorar o equilíbrio, a flexibilidade, a 
solidez e o à vontade; 

• Trabalhar sobre interdependências, 
compostos e trajetórias. 

 
UFCD 8700 – Equitação terapêutica - 
iniciação: 

• Caracterizar os conceitos da equitação 
com fins terapêuticos; 

• Reconhecer os conceitos básicos sobre 
o cavalo como agente terapêutico; 

• Caracterizar a equipa técnica que 
intervém no processo terapêutico; 

• Identificar as patologias mais 
frequentes dos utentes; 

 
3º ano 
 
UFCD 8701 – Formação pedagógica de 
ginástica a cavalo: 

• Reconhecer e aplicar os princípios, 
regras e métodos da pedagogia 
aplicada ao ensino da ginástica a 
cavalo; 

 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Planificar uma lição sobre exercícios 
ginásticos; 

• Conduzir uma lição sobre exercícios 
ginásticos. 

 
UFCD 8702 - Formação pedagógica das 
disciplinas de Dressage e de Obstáculos: 

• Reconhecer e aplicar os princípios, 
regras e métodos da pedagogia 
aplicada ao ensino das disciplinas de 
Dressage e de Obstáculos; 

• Planificar lições sobre Dressage e 
Obstáculos; 

• Conduzir lições sobre Dressage e 
Obstáculos. 

 
UFCD 8706 – Modalidades equestres – 
Dressage: 

• Executar figuras de picadeiro nos três 
andamentos; 

• Variar a amplitude dos andamentos; 
• Executar os diversos exercícios 

ginásticos de correção da posição 
clássica e desenvolvimento dos 
princípios da colocação em sela, com e 
sem estribos. 

 
UFCD 8707 - Modalidades equestres –
Obstáculos: 

• Trabalhar sobre as diversas trajetórias, 
equacionando as suas vantagens e 
inconvenientes; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Trabalhar sobre saltos marcados, 
isolados, compostos e 
interdependências; 

• Realizar um percurso de obstáculos no 
estilo Hunter; 

• Trabalhar as provas de obstáculos, 
equacionando os fatores de decisão. 

 
UFCD 8708 - Modalidades equestres –
Concurso Completo de Equitação: 

• Executar a metodologia da iniciação do 
treino do cavalo para a disciplina de 
Concurso Completo de Equitação; 

• Trabalhar em terreno variado; 
• Executar vários tipos de saltos de 

campo. 
 
UFCD 3002 – Equinicultura – 
generalidades sobre desbaste: 

• Caracterizar a psicologia do cavalo. 
Identificar as bases e fases do 
desbaste. 

 
UFCD 6748 – Desbaste – trabalho 
montado: 

• Caracterizar os princípios e executar os 
procedimentos da 2 ª fase do desbaste; 

• Executar transições e figuras de 
picadeiro, montado nos três 
andamentos; 

• Conduzir o poldro em passeios no 
exterior. 
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ANEXO C12 – Hipologia e Sanidade – 1.º, 2.º e 3.º Ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais, no entanto o 
aluno deve ser capaz de: 
 
• Identificar as principais estruturas 

anatómicas do cavalo, essencialmente 
aquelas que são base das regiões do 
exterior, inerentes à conformação e 
relacionáveis com diferentes aptidões 
e locomoção; 

• Descrever as especificidades do casco 
e os princípios básicos associados à 
locomoção; 

• Estimar a idade do cavalo pela 
dentição; 

• Avaliar o desgaste, a necessidade de 
regularização (odontologia) e a falta 
de coaptação das arcadas dentárias; 

• Compreender os princípios da 
biomecânica: 
o observação das regularidades dos 

andamentos;  
o identificação dos problemas 

inerentes;  
o avaliação da locomoção no trabalho 

e ato de compra; 
• Fazer avaliações para apresentação à 

turma com diferentes finalidades:  
o mostrar trabalhos relacionados com 

temas disciplinares;  

 
 

 
 
 
Avaliação teórica 
 
 
Avaliação prática 
 
 
Participação em aula 
 
 
Fichas de trabalho/ 
Organização dos 
trabalhos realizados 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
 
 
15% 
 
 
10% 
 
 
10% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade; 

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

o estabelecer relações entre os 
diversos conhecimentos; 

• Utilizar recursos verbais e não-verbais 
adequados à eficácia das 
apresentações orais a realizar; 

• Reconhecer a Equinicultura como um 
ramo da Zootecnia; 

• Identificar como se estruturam no seu 
essencial os Livros Genealógicos das 
principais raças de cavalos; 

• Classificar as pelagens dos equinos; 
• Identificar pelagens e suas 

particularidades; 
• Identificar os princípios gerais de um 

resenho e da identificação equina: 
o Identidade e identificação; 
o Métodos de identificação. 

• Enunciar os órgãos constituintes e 
funcionamento dos aparelhos 
(circulatório, respiratório, nervoso e 
urinário); 

• Interpretar a forma como os órgãos dos 
sentidos e o sistema nervoso 
condicionam as reações e a 
aprendizagem do cavalo; 

• Enunciar as operações gerais de 
maneio (cuidados, higiene e 
transporte) de forma relacionada, com 
a anatomia, fisiologia, treino, 
alimentação e com o bem-estar 
animal; 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

• Identificar a anatomia e fisiologia do 
aparelho digestivo dos equinos; 

• Adequar o tipo de alimento (fibroso ou 
concentrado) e a sua forma de 
distribuição no sentido de otimizar a 
eficácia e evitar distúrbios de ordem 
digestiva; 

• Enunciar os princípios do maneio 
alimentar para cavalos em diferentes 
regimes de estabulação, transporte e 
estado fisiológico; 

• Identificar as principais formas de 
contenção; 

• Reconhecer os regulamentos 
veterinários da Federação Equestre 
Internacional (FEI); 

• Distinguir as principais doenças 
infeciosas (bacterianas, víricas e 
fúngicas) e parasitárias equinas, assim 
como as suas estratégias de controlo e 
adequa primeiros socorros; 

• Conceber a farmácia veterinária; 
• Reconhecer e identificar as alterações 

ao estado normal como precursores de 
diagnóstico; 

• Identificar a anatomia e fisiologia do 
aparelho digestivo dos equinos; 

• Adequar o tipo de alimento (fibroso ou 
concentrado) e a sua forma de 
distribuição no sentido de otimizar a 
eficácia e evitar distúrbios de ordem 
digestiva; 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direccionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 

E- Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 

 
8% 
 
 
 
12% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
 
 
 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

• Enunciar os princípios do maneio 
alimentar para cavalos em diferentes 
regimes de estabulação, transporte e 
estado fisiológico; 

• Reconhecer a necessidade de definir 
um objetivo de seleção; 

• Definir resposta à seleção de cavalos e 
enumerar os fatores que a influenciam; 

• Enunciar as particularidades da 
seleção em cavalos; 

• Identificar vários exemplos de 
programas de seleção de cavalos e de 
avaliação genética; 

• Reconhecer a importância da genética 
molecular para o controle de 
paternidade e avanços na avaliação 
genética; 

 
 
3.º ano 
 
UFCD 8715 – Patologia equina: 

• Identificar o tipo de claudicação e 
adequar o diagnóstico; 

• Enumerar as fases do exame clínico aos 
aparelhos respiratório e 
cardiovascular, identificando e 
classificando sinais e sintomas; 

• Enumerar as fases do exame clínico ao 
aparelho digestivo e reconhecer 
alterações; 

 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
12% 
 
 
8% 

 
F – Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Enumerar as fases do exame clínico da 
pele e anexos, identificando e 
classificando sinais e sintomas; 

• Avaliar a cavidade oral e suas 
estruturas identificando, classificando 
sinais e sintomas, definindo momentos 
chave para regularização. 

 
UFCD 8716 – Noções de melhoramento 
genético em equinos: 

• Reconhecer a necessidade de definir 
um objetivo de seleção; 

• Definir resposta à seleção de cavalos e 
enumerar os fatores que a influenciam; 

• Enunciar as particularidades da 
seleção em cavalos; 

• Identificar vários exemplos de 
programas de seleção de cavalos e de 
avaliação genética; 

• Reconhecer a importância da genética 
molecular para o controle de 
paternidade e avanços na avaliação 
genética. 
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ANEXO C13 – Contabilidade e Agricultura - 1.º e 2.º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … 
Aprendizagens essenciais / 

domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às línguas 
(língua materna e línguas estrangeiras), à 
literatura, à música, às artes, às 
tecnologias, à matemática e à ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo adequado 
aos diferentes contextos de comunicação, 
em ambientes analógico e digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais, no entanto 
o aluno deve ser capaz de: 

1.º ano 

UFCD 8690 - Produção e conservação 
de alimentos para equinos: 

• Descrever as principais 
características do solo agrícola; 

• Caracterizar o clima de Portugal, 
descrevendo o comportamento das 
principais variáveis climáticas; 

• Selecionar as espécies de plantas e o 
método de conservação das mesmas, 
em função das características edafo-
climáticas de uma determinada 
região; 

• Reconhecer o itinerário técnico 
associado a cada um dos diferentes 
processos de conservação de 
alimentos para animais. 
 
UFCD 6363 – Contabilidade agrícola 
simplificada: 

• Realizar a contabilidade de uma 
empresa agrícola através do 
preenchimento dos cadernos da RICA 

1.º ano (UFCD 8690; 
UFCD 6363): 
 
Avaliação Teórica 
 
Avaliação prática 
 
Participação em aula 
 
Organização dos 
trabalhos realizados 
 
 
 
2.º ano (UFCD 2853): 
 
Espírito crítico e 
comunicação 
 
Competências técnicas 
 
Fichas sumativas 
 

 
 
 
25% 
 
15% 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
20% 
 
20% 
 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, de 
forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e segura 
utilizando diferentes tipos de ferramentas 
(analógicas e digitais), com base nas regras 
de conduta próprias de cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução 
de problemas 
 

• Interpretar informação, planear e conduzir 
pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … 
Aprendizagens essenciais / 

domínios Elementos da avaliação Peso 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, observando, 
analisando informação, experiências ou 
ideias, argumentando com recurso a 
critérios implícitos ou explícitos, com vista 
à tomada de posição fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas para 
pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes 
contextos e áreas de aprendizagem. 

(Rede de Informação de 
Contabilidade Agrícola). 

 
2.º ano 

UFCD 2853 – Trator e máquinas 
agrícolas – constituição, 
funcionamento, manutenção e 
regulação: 

• Identificar a constituição e o 
funcionamento do trator; 

• Executar a manutenção, conservação 
e afinação dos tratores/motores e de 
outros veículos; 

• Relacionar máquinas agrícolas com 
as operações culturais a realizar; 

• Proceder à montagem/desmontagem 
e à atrelagem/desatrelagem de 
reboques e máquinas agrícolas. 

 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os diversos 
universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património material 
e imaterial na vida e na cultura das 
comunidades. 

I – Saber científico, técnico 
e tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para controlar, 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … 
Aprendizagens essenciais / 

domínios Elementos da avaliação Peso 

utilizar, transformar, imaginar e criar 
produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo uma 
metodologia de trabalho adequada, para 
atingir um objetivo ou chegar a uma decisão 
ou conclusão fundamentada, adequando os 
meios materiais e técnicos à ideia ou 
intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e criação 
de produtos aos diferentes contextos 
naturais, tecnológicos e socioculturais, em 
atividades experimentais, projetos e 
aplicações práticas desenvolvidos em 
ambientes físicos e digitais. 

J – Consciência e domínio 
do corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio corpo 
com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, estético 
e moral por forma a estabelecer consigo 
próprios e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar e 
aceitar diferentes pontos de vista, 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 

 
8% 
 
 
 
12% 
 
12% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … 
Aprendizagens essenciais / 

domínios Elementos da avaliação Peso 

 desenvolvendo novas formas de estar, olhar 
e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
8% 

F - Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

• Estabelecer relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, na 
sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as fragilidades 
do mundo natural na adoção de 
comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, com 
vista à construção de um futuro sustentável. 
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ANEXO C14 – Gestão de Espaços e Eventos Hípicos – 2º ano 

 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais, no entanto o 
aluno deve ser capaz de: 
 
2º ano 
 
UFCD 8696 – Organização de provas 
hípicas: 
• Caracterizar os regulamentos Gerais 

das disciplinas Olímpicas; 
• Identificar os regulamentos das várias 

modalidades equestres praticadas em 
Portugal; 

• Identificar as responsabilidades da 
Comissão Organizadora; 

• Organizar uma prova equestre; 
 
UFCD 8697 – Planeamento, gestão e 
manutenção de espaços hípicos: 

• Identificar a legislação alusiva à 
construção e à gestão de instalações 
equestres; 

• Identificar os princípios gerais de 
construção de espaços consignados à 
atividade equestre; 

• Reconhecer a importância dos 
princípios e regras gerais e da sua 
aplicação no alojamento de equinos, 

Avaliação Teórico 
 
Apreciação em aula  
 
Trabalhos  
 
Serviços 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
 
20% 
 
10% 
 
5% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 
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• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

na funcionalidade das instalações e no 
bem-estar e segurança dos animais; 

• Avaliar e assegurar as condições 
necessárias à manutenção das 
instalações e do bem-estar dos 
animais; 

• Assegurar a gestão e administração dos 
espaços hípicos nas várias valências, 
em conformidade com as regras e 
legislação aplicáveis. 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 
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I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

  
 
8% 
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Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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ANEXO C15 – Higiene e Segurança aplicada à área equestre – 1.º ano 

 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais, no entanto o 
aluno deve ser capaz de: 
 
• Identificar os riscos e os fatores gerais 

de prevenção de acidentes inerentes 
às atividades equestres; 

• Reconhecer e aplicar as normas e a 
legislação relativa à segurança, higiene 
e saúde na execução de atividades 
equestres; 

• Aplicar produtos de higienização em 
instalações equestres; 

• Utilizar os equipamentos de proteção 
individual nas diferentes operações e 
atividades equestres. 
 

Avaliação Teórica 
 
 
Avaliação prática 
 
 
Participação em aula 
 
 
Organização dos 
trabalhos realizados 
 

25% 
 
 
15% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 



 

Critérios Gerais de Avaliação da EPADRPL 
Ratificado em 14 de setembro de 2020 

Página 162 de 258 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Atitudes: 
 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
 
8% 
 
 
12% 
 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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ANEXO C16 – Transformação e Comercialização de Produtos Agroalimentares – 1.º e 2.º ano 
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … 

Aprendizagens essenciais / 
domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos Profissionais 
60% 
 
 
 

A - Linguagem e 
textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e 
símbolos associados às línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às 
tecnologias, à matemática e à ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes 
contextos de comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de compreensão e de 
expressão nas modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais 
para esta disciplina, no 
entanto o aluno deve ser 
capaz de: 
 
1º ano 
 
UFCD 7594 – Métodos de 
conservação e 
transformação de produtos 
agroalimentares: 

• Identificar as boas práticas 
de higiene, no 
manuseamento da matéria-
prima e dos produtos, no 
processo de conservação e 
de transformação; 

• Identificar os principais 
microrganismos 
patogénicos e as condições 
favoráveis ao seu 
desenvolvimento, 
responsáveis por 
alterações do produto no 
processo de conservação e 
de transformação; 

• Relacionar o tipo de 
produto de origem vegetal 
ou animal e o seu destino, 

Espírito critico e de 
comunicação 
 
Competências Técnicas 
 
Fichas Sumativas 
 
 
 
 

10% 
 
 
30% 
 
20% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  

• Transformar a informação em conhecimento; 
• Colaborar em diferentes contextos comunicativos de forma 

adequada e segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de 
conduta próprias de cada ambiente. 

C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 
• Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas; 
• Desenvolver processos que levem à construção de produtos 

e conhecimento usando recursos diversificados. 
D - Pensamento crítico 
e pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma 
lógica, observando, analisando informação, experiências ou 
ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e 
humanística, utilizando diferentes metodologias e 
ferramentas para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas decisões; 
• Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e 

inovadora, como resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas 
de aprendizagem. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … 

Aprendizagens essenciais / 
domínios Elementos da avaliação Peso 

H – Sensibilidade 
estética e artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das 
diferentes manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das diferentes formas de 
arte; 

• Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes 
suportes tecnológicos, pelo contacto com os diversos 
universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e 
do património material e imaterial na vida e na cultura das 
comunidades. 

com a seleção das 
diferentes técnicas e 
processos de conservação e 
de transformação; 

• Identificar as técnicas e as 
operações de controlo de 
qualidade dos produtos 
agroalimentares. 
 
2º ano 
 
UFCD 7598 – 
Comercialização e 
marketing agroalimentar: 

• Caraterizar e identificar os 
diferentes mercados de 
produtos agroalimentares e 
respetivos circuitos 
comerciais; 

• Identificar as formas 
associativas para a 
comercialização e 
marketing de produtos 
agroalimentares; 

• Identificar estratégias de 
comercialização em função 
do produto e do mercado; 

• Preparar a informação para 
a elaboração de um plano 
de marketing.  
 

I – Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos científicos que 
permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns 
de cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de 
trabalho adequada, para atingir um objetivo ou chegar a 
uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando os 
meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos 
diferentes contextos naturais, tecnológicos e socioculturais, 
em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

J – Consciência e 
domínio do corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras 
e manipulativas, integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, 
direcionalidade, afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo, 
psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma relação harmoniosa e 
salutar. 

 
Atitudes: 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e competição; 

Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 

8% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno 

Áreas de 
competências 

Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … 

Aprendizagens essenciais / 
domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Cursos Profissionais 
40% 
 
 
 
 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na 
sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e competição. 

 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito 
crítico 
 
 

 
12% 
 
12% 
 
 
8% 

F - Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

• Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição 
de novas competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências que já possuem, 
numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, 
com sentido de responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-
estar, designadamente nos hábitos quotidianos, na 
alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o ambiente e a 
sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo 
natural na adoção de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e 
social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro sustentável; 

• Ser responsáveis e estar conscientes de que os seus atos e as 
suas decisões afetam a sua saúde, o seu bem-estar e o 
ambiente; 

• Assumir uma crescente responsabilidade para cuidarem de 
si, dos outros e do ambiente e para se integrarem 
ativamente na sociedade; 

• Fazer escolhas que contribuem para a sua segurança e a das 
comunidades onde estão inseridos; 

• Estar conscientes da importância da construção de um futuro 
sustentável e envolvem-se em projetos de cidadania ativa. 
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ANEXO C17 – IBPJ, MJR e IJR – 1.º e 2.º ano Curso de Educação e Formação  
 
 

Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 
avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
40% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Tendo em consideração que, não estão 
homologadas as Aprendizagens Essenciais para a 
Componente Técnica, passa-se, no entanto, a 
descrever o que o aluno deve ser capaz no final 
de cada módulo: 
 
1º ano 
 
MJR – Manutenção de Jardins e Relvados 
 
UFCD 3059 - Morfologia Vegetal: 

• Identificar os principais órgãos das plantas; 
• Caracterizar as funções vitais das plantas; 
• Classificar as hormonas vegetais. 
 
UFCD 3067 – Manutenção de relvados em 
jardim: 

• Saber efetuar corte de relava, usando o 
equipamento adequado respeitando as normas 
de higiene e segurança; 

• Saber efetuar escarificações, arejamento e 
adubações no relvado; 

• Proceder à substituição de pequenas placas de 
relva em zonas danificadas ou a sementeira 
nas referidas zonas. 

 
UFCD 3062 – Manutenção de jardins: 

• Proceder à sachagem e monda de placas 
ajardinadas e à execução de retanchas em 
canteiros e outras placas ajardinadas; 

• Reconhecer a importância do aproveitamento 
de detritos vegetais para a preparação de 
composto/terriço; 

Avaliação final (teste 
final /trabalho) 
 
Organização do 
portfólio/ caderno/ 
diário de turma 
 
Observação de aula 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
20% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 
avaliação Peso 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

• Proceder à limpeza dos jardins, tanques, 
lagos, jogos de água, etc. 

 
IJR – Instalação de Jardins e Relvados 
 
UFCD 3064 – Adubações de cobertura e 
manutenção: 

• Efetuar adubações de cobertura em função das 
necessidades de cada espécie. 

• Efetuar adubações de manutenção. 
 
UFCD 3078 – Instalação de relvados – 
plantação: 

• Instalar relvados por plantação de acordo com 
as caraterísticas edafo-climáticas da região. 

 
UFCD 3079 – Instalação de relvados – 
sementeira: 

• Instalar relvados por sementeira de acordo 
com as caraterísticas edafo-climáticas da 
região 

 
IBPJ – Instalações Básicas e Paisagísticas de 
Jardins 
 
UFCD 3074 – Estilos de Jardins: 

• Identificar os principais estilos de jardins. 
 
UFCD 3069 – Topografia e Cálculo: 

• Identificar conceitos de topografia e calcular 
as variáveis necessárias á implementação de 
infraestruturas. 
 

UFCD 3068 – Infra - estruturas básicas e 
paisagísticas-jardinagem: 

• Proceder à leitura e interpretação de plantas 
de projeto de jardim, para localizar e fazer as 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 
avaliação Peso 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

respetivas implantações dos elementos 
constituintes do projeto no terreno. 

 
 
2º ano 
 
MJR – Manutenção de Jardins e Relvados 
 
UFCD 3075 – Plantas ornamentais – 
multiplicação: 

• Identificar e efetuar diferentes processos de 
multiplicação de plantas ornamentais. 

 
UFCD 3065 – Podas: 

• Aplicar os princípios gerais de poda de árvores 
e arbustos ornamentais; 

• Aplicar técnicas de poda de manutenção e 
formação de árvores e arbustos ornamentais; 

• Realizar operações de preparação e 
manutenção dos utensílios de poda. 
 
UFCD 3060 – Botânica: 

• Identificar espécies ornamentais utilizadas em 
jardins; 

• Classificar espécies ornamentais de acordo 
com critérios botânicos; 

• Elaborar inventário de plantas de jardim, de 
acordo com a sua utilização; 

• Elaborar herbário. 
 
UFCD 3061 – Fatores edafoclimáticos: 

• Descrever as características e as exigências 
edafoclimáticas das plantas ornamentais mais 
utilizadas. 

 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 

 
Atitudes: 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

 
Participação, 
cooperação, 
liberdade e 
cidadania 
 

 
12% 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 
avaliação Peso 

60% 
 
 
 
 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

IJR – Instalação de Jardins e Relvados 
 
UFCD 3063 – Sistemas de rega e drenagem: 

• Avaliar as necessidades hídricas das plantas; 
• Identificar diferentes sistemas de rega e 

instalar sistema de rega no jardim (superfície) 
e efetuar diferentes tipos de rega; 

• Proceder à conservação e manutenção de 
equipamentos de bombagem e distribuição de 
água de rega; 

• Instalar um sistema de drenagem. 
 
UFCD 3071 – Motocultivador: 

• Acoplar e desacoplar ao motocultivador difer
entes alfaias necessárias para a 
preparação do solo, regulando-as de forma 
conveniente; 

• Realizar trabalhos de preparação do solo tend
o em conta correções de profundidade e alinh
amento, nivelamento e velocidades de 
funcionamento a selecionar. 

 
UFCD 3072 – Preparação de solos para jardins: 

• Efetuar manualmente, arranjos complementa
res, utilizando equipamento/utensílios adequ
ados. 

 
IBPJ – Instalações Básicas e Paisagísticas de 
Jardins 
 
UFCD 3073 - Construção/Instalação de 
Infraestruturas Paisagísticas: 

• Acompanhar e colaborar, sob orientação na 
construção/instalação de infraestruturas 
básicas e paisagísticas, de acordo com a planta 
ou projeto do jardim. 

Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, 
curiosidade, inovação 
e espírito crítico 
 
 
 

16% 
 
20% 
 
 
12% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da 
avaliação Peso 

 
UFCD 3076 – Plantação em vasos e floreiras:  

• Proceder à preparação de floreiras de plantas 
ornamentais no interior, tendo em conta as 
exigências e as características das espécies a 
utilizar. 
 
UFCD 3077 – Plantação em Jardins: 

• Abrir covas e valas manualmente; 
• Plantar manualmente, árvores e arbustos de 

raiz nua; 
• Plantar manualmente, árvores e arbustos com 

torrão; 
• Plantar diferentes espécies em maciço, grupo 

de árvores e arbustos, isolado, cortina, sebes, 
bordaduras, maciços, mosaicos, mixed-
border, trepadeira; 

• Plantar plantas aquáticas; 
• Plantação em alegretes. 
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ANEXO C18 – Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho – 2.º ano Curso de Educação e Formação 

 
Dimensões do Perfil do 

aluno Áreas de competências Descritores operativos 
O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Conhecimento e 
capacidades: 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
40% 
 
 
 

A - Linguagem e textos 
 
 

• Utilizar de modo proficiente diferentes 
linguagens e símbolos associados às 
línguas (língua materna e línguas 
estrangeiras), à literatura, à música, às 
artes, às tecnologias, à matemática e à 
ciência; 

• Aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

• Dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

Não estão homologadas as 
Aprendizagens Essenciais para esta 
disciplina, no entanto o aluno deve ser 
capaz de: 
 
Módulo “Introdução à Higiene, Segurança e 
Saúde no Trabalho II”:  

• Motivar para a importância da HSST 
como fator de promoção da qualidade 
de vida e de trabalho; 

• Entender a relação entre trabalho e 
saúde à luz dos conceitos de acidente 
de trabalho e de doença profissional; 

• Promover a consciencialização para a 
existência de riscos nos locais de 
trabalho tendo em atenção as 
especificidades psicocomportamentais 
dos trabalhadores jovens; 

• Promover a aquisição de competências 
tendentes à identificação dos 
principais riscos associados aos 
ambientes de trabalho e fomentar 
comportamentos seguros no domínio 
da HSST.  
 

Módulo “Prevenção de Riscos Profissionais 
II”: 

Avaliação final (Teste 
final/Trabalho) 
 
Organização do 
portfólio/caderno/ 
diário de turma 
 
Observação de aula 
 
 
 

15% 
 
 
10% 
 
 
 
15% 

B - Informação e 
comunicação 
 

• Utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, descrever, 
avaliar, validar e mobilizar informação, 
de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  

• Transformar a informação em 
conhecimento; 

• Colaborar em diferentes contextos 
comunicativos de forma adequada e 
segura utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com 
base nas regras de conduta próprias de 
cada ambiente. 

C - Raciocínio e resolução de 
problemas 
 

• Interpretar informação, planear e 
conduzir pesquisas; 

• Gerir projetos e tomar decisões para 
resolver problemas; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Desenvolver processos que levem à 
construção de produtos e conhecimento 
usando recursos diversificados. 

• Promover a aplicação, nos espaços 
onde decorre a formação em contexto 
de trabalho, de alguns princípios da 
prevenção de riscos, nomeadamente 
no que se refere à prioridade da 
proteção coletiva em relação à 
utilização supletiva da proteção 
individual; 

• Promover uma cultura de prevenção e 
segurança, nomeadamente, ao nível da 
organização e implementação de 
planos de emergência na empresa.
  

 

D - Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Pensar de modo abrangente e em 
profundidade, de forma lógica, 
observando, analisando informação, 
experiências ou ideias, argumentando 
com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição 
fundamentada; 

• Convocar diferentes conhecimentos, de 
matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; 

• Prever e avaliar o impacto das suas 
decisões; 

• Desenvolver novas ideias e soluções, de 
forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a 
diferentes contextos e áreas de 
aprendizagem. 

H – Sensibilidade estética e 
artística 
 

• Reconhecer as especificidades e as 
intencionalidades das diferentes 
manifestações culturais; 

• Experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; 

• Apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes 
tecnológicos, pelo contacto com os 
diversos universos culturais; 

• Valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e do património 
material e imaterial na vida e na cultura 
das comunidades. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 

• Compreender processos e fenómenos 
científicos que permitam a tomada de 
decisão e a participação em fóruns de 
cidadania; 

• Manipular e manusear materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, imaginar 
e criar produtos e sistemas; 

• Executar operações técnicas, segundo 
uma metodologia de trabalho adequada, 
para atingir um objetivo ou chegar a uma 
decisão ou conclusão fundamentada, 
adequando os meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção expressa; 

• Adequar a ação de transformação e 
criação de produtos aos diferentes 
contextos naturais, tecnológicos e 
socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações 
práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais. 

J – Consciência e domínio do 
corpo 

 

• Realizar atividades motoras, locomotoras, 
não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio 
corpo com o espaço; 

• Dominar a capacidade percetivo-motora 
(imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação 
espacial e temporal); 

• Ter consciência de si próprios a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral por forma a estabelecer 
consigo próprios e com os outros uma 
relação harmoniosa e salutar. 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

 
Atitudes: 
 
Cursos de Educação 
e Formação (CEF) 
60% 
 
 
 
 

E - Relacionamento 
interpessoal 
 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 

• Trabalhar em equipa e usar diferentes 
meios para comunicar presencialmente e 
em rede; 

• Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumentar, negociar 
e aceitar diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, 
olhar e participar na sociedade; 

• Adequar comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição. 

 
Participação, 
cooperação, liberdade e 
cidadania 
 
Excelência e exigência 
 
Responsabilidade e  
Integridade 
 
Autonomia, curiosidade, 
inovação e espírito crítico 
 
 
 

 
12% 
 
 
 
16% 
 
20% 
 
 
12% 

F - Desenvolvimento pessoal 
e autonomia 

• Estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos; 

• Identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências; 

• Consolidar e aprofundar as competências 
que já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

• Estabelecer objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 

G - Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 

• Adotar comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos 
consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade; 

• Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na adoção 
de comportamentos que respondam aos 
grandes desafios globais do ambiente; 
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Dimensões do Perfil do 
aluno Áreas de competências Descritores operativos 

O aluno deve ser capaz de … Aprendizagens essenciais / domínios Elementos da avaliação Peso 

• Manifestar consciência e responsabilidade 
ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro 
sustentável. 

 

 
 



 
 

 
                    

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2 - Fichas de Autoavaliação  



 
 

 
                    

 

 
 

ANEXO AA - LÍNGUAS   



 
 

 
                    

 

ANEXO AA1 – PORTUGUÊS 
  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Português                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

t
os

 e
 

ca
pa

ci
da

de
s 

60
%

 Compreensão 
Aquisição 

Interpretação  

Teste 30  

Apresentação oral 10  

Observação direta de aula: pesquisa, participação 
(ouvir, falar, ler, escrever) 20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

  
Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
o u

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
  

Po
nt

ua
lid

ad
e 

    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

  Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CEF 
 

CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA Português                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares 
Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
40

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação final (teste final módulo) 10  

Organização do portfólio/ caderno/ diário de turma 10  

Fichas de trabalho 10  

Observação direta de aula: pesquisa, participação 
(ouvir, falar, ler, escrever). 

10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 
Intervém sempre de forma adequada 3 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s 

Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

li
da

de
 

    

Nunca chegou à aula depois do professor 5 
 

 

Chegou uma vez atrasado 3 



 
 

 
                    

 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 

Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 4 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 4 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AA2 – INGLÊS  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Inglês                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Teste 30  

Apresentação oral 10  

Observação direta de aula: pesquisa, participação 
(ouvir, falar, ler, escrever). 

20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
o u

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

Po
nt

ua
lid

ad
e  Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

 
  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CEF 
 

CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA Inglês                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares 
Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
40

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação final (teste final módulo) 10  

Organização do portfólio/ caderno/ diário de turma 10  

Fichas de trabalho 10  

Observação direta de aula: pesquisa, participação 
(ouvir, falar, ler, escrever). 10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 
Intervém sempre de forma adequada 3 

 

 

 

 Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
O

ut
ro

 e
 p

el
a 

di
ve

rs
id

ad
e 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s  

Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

Po
nt

ua
lid

ad
e     

Nunca chegou à aula depois do professor 5  

 

Chegou uma vez atrasado 3 



 
 

 
                    

 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 

Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 0 

C
ur

io
si

da
de

  Revela curiosidade 4 

 

 

 Revela pouca curiosidade 2 

 Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

  Procura novas soluções e aplicações 4 
 

 

 Às vezes procura soluções e aplicações 2 

 Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AA3 – COMUNICAR EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Comunicar em Língua Estrangeira - Inglês                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Teste 20  

Apresentação/interação oral 20  

Observação direta de aula: pesquisa, participação 
(ouvir, falar, ler, escrever). 

20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AA4 – COMUNICAR EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Comunicar em Língua Estrangeira - Espanhol                 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Teste 20  

Apresentação/interação oral 20  

Observação direta de aula: pesquisa, participação 
(ouvir, falar, ler, escrever). 

20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                      
  

ANEXO AB - CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E EXPRESSÕES  



 
 

 
                    

 

 
 

ANEXO AB1 – ÁREA DE INTEGRAÇÃO 
  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Área de Integração                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Teste avaliação 1 20  

Teste avaliação 2 20  

Teste avaliação 3 20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 
Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

Po
nt

ua
lid

ad
e Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 

Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
  

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

 
ANEXO AB2 – CIDADANIA E MUNDO ATUAL  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA Cidadania e Mundo Atual                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
 

Dimensões do 
PA 

Aprendizagens Essenciais/ 
Domínios Disciplinares 

Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
40

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Testes de avaliação escrita 10  

Organização do caderno diário  10  

Fichas de trabalho 10  

Trabalhos de pesquisa 10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

60
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 3 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  
Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

Po
nt

ua
lid

ad
e Nunca chegou à aula depois do professor 5 

 

 

Chegou uma vez atrasado 3 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

 
 
 



 
 

 
                    

 

 

 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r  

Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 
Au

to
no

m
ia

 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 0 

C
ur

io
si

da
de

 
Revela curiosidade 4 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 4 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AB3 – EDUCAÇÃO FÍSICA  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Educação Física                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Conhecimento e aplicação do regulamento técnico 15  

Desempenho técnico, tático e físico 45  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r  

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CEF 
 

CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA Educação Física                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares 
Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
4 0

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Conhecimento e aplicação do regulamento técnico 5  

Desempenho técnico, tático e físico 35  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

60
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 3 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
o u

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 5 

 

 

Chegou uma vez atrasado 3 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r  Não tem faltas de material 5 
  

Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 



 
 

 
                    

 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 4 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 4 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: _________________________________________________________________________________       
  



 
 

 
                    

 

ANEXO AB4 – ECONOMIA  
 
 
 
 
 



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Economia                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Teste de avaliação e/ou Trabalho individual 
60 
  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r  

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

 
ANEXO AB5 – PSICOLOGIA  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Psicologia                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação 

Testes avaliação 40  

Realização das atividades da aula 15  

Organização do caderno diário   5  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 
Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

Po
nt

ua
lid

ad
e Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AB6 – SERVIÇOS DE COZINHA E PASTELARIA  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO Técnico de Cozinha/Pastelaria 
DISCIPLINA Serviços de Cozinha e Pastelaria                   

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Apresentação correta, com o fardamento completo 
nas aulas práticas 

20  

Participação ativa nas aulas práticas. 20  

Avaliação individual pratica de acordo com os 
módulos. 

20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
o u

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

Po
nt

ua
lid

ad
e Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AB7 – SERVIÇOS DE RESTAURANTE E BAR   



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO Técnico de Restaurante/Bar 
DISCIPLINA Serviços de Restaurante e Bar 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Apresentação correta com o fardamento completo 
nas aulas práticas 

20 
 

Participação ativa nas aulas práticas 20 
 

Avaliação individual prática de acordo com os 
módulos 

20 
 

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 3 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 5 

 

 

Chegou uma vez atrasado 3 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 3 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 3 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                     

ANEXO AB8 – AUTONOMIA PESSOAL E SOCIAL 
 
A Ficha de Autoavaliação decorrerá do estabelecido no Relatório Técnico-Pedagógico de cada aluno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO AC – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  



 
 

 
                    

 

 
ANEXO AC1 – MATEMÁTICA  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA Matemática 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões 

do PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

Co
nh

ec
im

en
to

s 
e 

ca
pa

ci
da

de
s 

40
%

 Compreensão 
Aquisição 

Interpretação  

Avaliação sumativa e/ou formativa 30  

Organização do portfólio/ caderno/ diário de turma 5  

Tarefas/ Questões aula /Trabalhos Individuais/ 
Trabalhos de Grupo 5  

A
ti

tu
de

s 
e 

V
al

or
es

 

60
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 3 
 

 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 Respeita sempre 3 

  
Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e  

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 5 

 

 

Chegou uma vez atrasado 3 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 4 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 4 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
  

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                             
                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO  
DISCIPLINA Matemática 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares 
Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação sumativa e/ou formativa 40  

Organização do portefólio/ caderno/ diário de 
turma 10  

Tarefas/ Questões aula / Trabalhos Individuais/ 
Trabalhos de Grupo 

10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
o u

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

Po
nt

ua
lid

ad
e  Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r  

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
  

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                              

ANEXO AC2 – QUÍMICA  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO  
DISCIPLINA Química 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação do produto final 30  

Trabalho prático e/ou teste escrito e/ou projeto de 
pesquisa 20  

Fichas de trabalho/Organização dos trabalhos e 
observação de aula 10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 

 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                             
 
 

ANEXO AC3 – BIOLOGIA/CIÊNCIAS NATURAIS  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA Ciências Naturais 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
40

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação do produto final 10  

Organização do portfólio/ caderno/ diário de turma 10  

Fichas de trabalho 10  

Observação de aula 10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

60
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 3 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

C
oo

pe
ra

çã
o 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 5 

 

 

Chegou uma vez atrasado 3 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 4 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 4 

 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                              
                                         

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO  
DISCIPLINA Biologia 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares 
Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação do produto final 20  

Organização dos trabalhos realizados 10  

Fichas de trabalho 25  

Observação de aula 5  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
o u

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação e 
espírito crítico 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 

 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                            
 

ANEXO AC4 – TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA Tecnologias de Informação e Comunicação 

TEMA Número do tema: (nº) 
(identificação do tema) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
40

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação 

Avaliação sumativa / formativa / projetos 30  

Organização dos trabalhos realizados 5  

Fichas de trabalho 5  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

60
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 3 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Respeita totalmente 3 

  
Quase sempre respeita 2 

Nunca respeita 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 5 

 

 

Chegou uma vez atrasado 3 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 4 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 4 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

 
                               
 
    
  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO  
DISCIPLINA Tecnologias de Informação e Comunicação 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA  
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares 
Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação do produto final 30  

Organização dos trabalhos realizados 10  

Fichas de trabalho 20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

  

ANEXO AC5 – ECONOMIA E GESTÃO AGRÍCOLA  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO Técnico de Produção Agropecuária 
DISCIPLINA Economia e Gestão Agrícola 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação 

Espírito Crítico e Comunicação 20  

Competências Técnicas 10  

Fichas Sumativas 30  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e 
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r  

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                            

ANEXO AC6 – PRODUÇÃO AGRÍCOLA  



 
 

 
                    

 

                                         
FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 

 
CURSO Técnico de Produção Agropecuária 
DISCIPLINA Produção Agrícola 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação 

Espírito crítico e comunicação 10  

Competências técnicas  25  

Fichas sumativas/trabalhos 25  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

   



 
 

 
                    

 

ANEXO AC7 – CONTABILIDADE AGRÍCOLA  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO Técnico de Gestão Equina 
DISCIPLINA Contabilidade Agrícola 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação 

Avaliação teórica 25  

Avaliação prática 15  

Participação em aula 10  

Fichas de trabalho/ Organização dos trabalhos 
realizados 10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 

Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 

 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AC8 – MECANIZAÇÃO  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL  
 

CURSO Técnico de Produção Agropecuária 
DISCIPLINA Mecanização Agrícola 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Espírito crítico e comunicação 20  

Competências técnicas 20  

Fichas sumativas 20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  
Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AC9 – EQUITAÇÃO  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO Técnico de Gestão Equina 
DISCIPLINA Equitação 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação Prático 20  

Avaliação Teórico 15  

Apreciação em aula  20  

Serviços 5  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                             

ANEXO AC10 – HIPOLOGIA E SANIDADE  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO Técnico de Gestão Equina 
DISCIPLINA Hipologia e Sanidade 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação teórica 25  

Avaliação prática 15  

Participação em aula 10  

Fichas de trabalho 10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

  
Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
  

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                            

ANEXO AC11 – GESTÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS HÍPICOS  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO Técnico de Gestão Equina 
DISCIPLINA Gestão de Espaços e Eventos Hípicos 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação Teórico 25  

Apreciação em aula  20  

Trabalhos 10  

Serviços 5  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
o u

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  
Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                             

ANEXO AC12 – TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROALIMENTARES 
(TCPA) 

  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO Técnico de Produção Agropecuária 
DISCIPLINA Transformação e comercialização de produtos agroalimentares 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
  

Compreensão 
Aquisição 

Interpretação  

Espírito Crítico e Comunicação 10  

Competências Técnicas 30  

Fichas Sumativas / grelhas de aula 20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

  
Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r 

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AC13 – MJR/IJR/IBPJ  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA MJR / IJR / IBPJ 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
40

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação 

Avaliação sumativa e/ou formativa 10  

Organização do portfólio/ caderno/ diário de turma 10  

Tarefas/ Questões aula /Trabalhos Individuais/ 
Trabalhos de Grupo 20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

60
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 3 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  
Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 5 

 

 

Chegou uma vez atrasado 3 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 4 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 4 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
  

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

ANEXO AC14 – HIGIENE E SEGURANÇA APLICADA À AREA EQUESTRE  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
CURSO Técnico de Gestão Equina 
DISCIPLINA Higiene e Segurança aplicada à área equestre 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Avaliação teórica 25  

Avaliação prática 15  

Participação em aula 10  

Fichas de trabalho/ Organização dos trabalhos 
realizados 

10  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania  

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  2 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

  
Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l 
es

co
la

r  

Não tem faltas de material 3 

  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

  



 
 

 
                    

 

                   

ANEXO AC15 – HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  



 
 

 
                    

 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
CURSO Operador de Jardinagem 
DISCIPLINA Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s  
40

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação 

Avaliação final (teste final /trabalho) 15  

Organização do portfólio/ caderno/ diário de turma 10  

Observação de aula 15  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

60
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 3 

  
Às vezes intervém de forma adequada 2 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 3 

  Respeita às vezes 2 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 

Comporta-se sempre adequadamente  3 

  
Às vezes comporta-se adequadamente 2 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  3 

  
Coopera às vezes 2 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 16 

  
Revela quase sempre 12 

Revela pouco 5 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 5 

  Apresenta 1 falta  3 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e 
    

Nunca chegou à aula depois do professor 5 

 

 

Chegou uma vez atrasado 3 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 Não tem faltas de material 5 

  Apresenta 1 falta de material 3 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 5 

  Cumpre tarefas com algum empenho 3 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 4 

 

 

Revela pouca curiosidade 2 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 4 
 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 2 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 

NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          

                            
  



 
 

 
                    

 

ANEXO AC16 – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
(UFCDs 7701 e 7712)  



 
 

 
                    

 

                                        FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – CURSO PROFISSIONAL 
 

CURSO  
DISCIPLINA Formação em Contexto de Trabalho (UFCDs 7701 e 7712) 

MÓDULO / UFCD Número do módulo: (nº) Número da UFCD: (n.º) 
(identificação do módulo/UFCD) 

 
Dimensões do 

PA 
Aprendizagens Essenciais/ 

Domínios Disciplinares Indicadores 100% Autoavaliação 

C
on

he
ci

m
en

to
s 

e 
ca

pa
ci

da
de

s 
60

%
 Compreensão 

Aquisição 
Interpretação  

Espírito Crítico e Comunicação 20  

Competências Técnicas 20  

Fichas Sumativas 20  

At
it

ud
es

 e
 V

al
or

es
 

40
%

 

Participação, cooperação, 
liberdade e cidadania 

In
te

rv
en

çã
o 

ad
eq

ua
da

 Intervém sempre de forma adequada 2  

2% 

 

 

 

 

Às vezes intervém de forma adequada 1 

Nunca intervém de forma adequada 0 

Re
sp

ei
to

 p
el

o 
ou

tr
o 

e 
pe

la
 d

iv
er

si
da

de
 

hu
m

an
a 

e 
cu

lt
ur

al
 

Respeita sempre 2 

2%  
Respeita às vezes 1 

Nunca respeita 0 

Co
m

po
rt

am
en

to
 Comporta-se sempre adequadamente  2 

2%  
Às vezes comporta-se adequadamente 1 

Nunca se comporta adequadamente 0 

Co
op

er
aç

ão
 

na
s 

ta
re

fa
s  Coopera sempre  2 

2%  
Coopera às vezes 1 

Nunca coopera 0 

Excelência e exigência 

Revela totalmente 12 

12%  
Revela quase sempre 8 

Revela pouco 4 

Nunca revela 0 

Responsabilidade e  
integridade 

As
si

du
id

ad
e 

Não tem faltas 3 

3%  Apresenta 1 falta  2 

Apresenta 2 faltas  1 

Apresenta 3 ou mais faltas  0 

 
Po

nt
ua

lid
ad

e  
    

Nunca chegou à aula depois do professor 3 

3% 

 

Chegou uma vez atrasado 2 

Chegou duas vezes atrasado 1 

Chegou 3 vezes ou mais atrasado 0 

M
at

er
ia

l e
sc

ol
ar

 

Não tem faltas de material 3 

3%  Apresenta 1 falta de material 2 

Apresenta 2 faltas de material 1 

Apresenta 3 ou mais faltas de material 0 



 
 

 
                    

 

C
um

pr
im

en
to

 
de

 t
ar

ef
as

 Esforça-se totalmente em todas as tarefas 3 

3%  Cumpre tarefas com algum empenho 2 

Raramente cumpre tarefas com empenho 1 

Não se empenha  0 

Autonomia, curiosidade, inovação 

Au
to

no
m

ia
 Realiza atividades com autonomia 4 

4%  
Realiza atividades com pouca autonomia 2 

Realiza atividades com nenhuma 
autonomia 

0 

C
ur

io
si

da
de

 Revela curiosidade 2 

2% 

 

Revela pouca curiosidade 1 

Não revela curiosidade 0 

In
ov

aç
ão

 Procura novas soluções e aplicações 2 
2% 

 

Às vezes procura soluções e aplicações 1 

Não procura soluções ou aplicações 0 

TOTAL 
  

NOTA FINAL 
 

 
 
NOME: ________________________________________________________ Nº: ________ TURMA: _____ 

Ponte de Lima, ______ de ______________________________________________________________ de 202_____ 

O/A Aluno/a: ____________________________________________________________________________________          


