
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CIDADELA 

 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CIDADELA 

                              CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO    Ano letivo 2021/22 

CURSOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA, OPERAÇÕES TURÍSTICAS E ANIMAÇÃO EM TURISMO 
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Áreas de Competências  

do Perfil dos Alunos/ Domínios 

DOMÍNIOS/TEMAS 

(Áreas de Competência) 
PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Linguagens e textos (A) 

 

Informação e comunicação (B) 

 

Raciocínio e resolução de problemas (C) 

 

Pensamento crítico e criativo (D) 

 

Relacionamento interpessoal (E) 

 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) 

 

Bem-estar, saúde e ambiente (G) 

 

Sensibilidade estética e artística (H) 

 

Saber científico, técnico e tecnológico (I) 

 

Consciência e domínio do corpo (J)  

 

 

 

 

 

 

Módulo 1: A Cultura da Ágora 

 

Módulo 2: A Cultura do Senado 

 

Módulo 3: A Cultura do Mosteiro 

 

Módulo 4: A Cultura da Catedral 

 

Módulo 5: A Cultura do Palácio  

 

- Pesquisar, seleccionar e organizar informação 

diversificada de forma autónoma, responsável e 

criativa.  

70% 

 

- Fichas de trabalho 

 

- Trabalho de pesquisa 

 

- Trabalhos de projeto 

individual ou em grupo 

 

- Debates 

 

- Apresentações orais 

 

- Questões de aula 

 

- Observação direta 

 

- Compreender o objecto artístico como 

documento/testemunho do seu tempo histórico.  

- Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor 

de objetos de cultura.  

- Mobilizar os conhecimentos adquiridos na 

disciplina para criticar a realidade 

contemporânea.  

- Enquadrar as categorias de cada área artística 

na análise conjuntural do tempo e do espaço 

(histórico e cultural) para desenvolver 

referenciais profissionais específicos da sua 

área.  

- Mobilizar os conhecimentos adquiridos de 

modo a preservar e valorizar o património 

artístico e cultural.  

- Interiorizar a defesa do património como ato de 

cidadania. 

 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

- Autonomia 

- Responsabilidade 

- Empenho 
30% 

 

Relacionamento interpessoal 

 

- Colaboração 

- Respeito 

- Contributo para o ambiente de sala de aula 
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Áreas de Competências  

do Perfil dos Alunos/ Domínios 

DOMÍNIOS/TEMAS 

(Áreas de Competência) 
PONDERAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Linguagens e textos (A) 

 

Informação e comunicação (B) 

 

Raciocínio e resolução de problemas (C) 

 

Pensamento crítico e criativo (D) 

 

Relacionamento interpessoal (E) 

 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F) 

 

Bem-estar, saúde e ambiente (G) 

 

Sensibilidade estética e artística (H) 

 

Saber científico, técnico e tecnológico (I) 

 

Consciência e domínio do corpo (J)  

 

 

 

 

 

 

Módulo 6: A Cultura do Palco 

 

Módulo 7: A Cultura do Salão  

 

Módulo 8: A Cultura da Gare 

 

Módulo 9: A Cultura do Cinema 

 

Módulo10: A Cultura do Espaço Virtual 

 

- Pesquisar, seleccionar e organizar informação 

diversificada de forma autónoma, responsável e 

criativa.  

70% 

 

- Fichas de trabalho 

 

- Trabalho de pesquisa 

 

- Trabalhos de projeto 

individual ou em grupo 

 

- Debates 

 

- Apresentações orais 

 

- Questões de aula 

 

- Observação direta 

 

- Compreender o objecto artístico como 

documento/testemunho do seu tempo histórico.  

- Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor 

de objetos de cultura.  

- Mobilizar os conhecimentos adquiridos na 

disciplina para criticar a realidade 

contemporânea.  

- Enquadrar as categorias de cada área artística 

na análise conjuntural do tempo e do espaço 

(histórico e cultural) para desenvolver 

referenciais profissionais específicos da sua 

área.  

- Mobilizar os conhecimentos adquiridos de 

modo a preservar e valorizar o património 

artístico e cultural.  

- Interiorizar a defesa do património como ato de 

cidadania. 

 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

- Autonomia 

- Responsabilidade 

- Empenho 
30% 

 

Relacionamento interpessoal 

 

- Colaboração 

- Respeito 

- Contributo para o ambiente de sala de aula 

 


