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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Módulo 8 – Logística de organização de eventos de animação (Ar livre e Cultural) | 69 lições) – (3.º B) 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento 
criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e 
tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 

 

DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

(%) 
PERFIL DO 

ALUNO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

   

CONHECIMENTOS 

Lista e caraterísticas dos 
participantes (inclusive as 
especificações em caso de 
necessidade especial) 

40 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

5 Conhecer lista e caraterísticas dos participantes 

Caraterísticas do transporte e 
aspetos técnicos da deslocação 

5 Conhecer caraterísticas do transporte e aspetos técnicos da deslocação 

Técnicas de organização de 
grupos em deslocações 

5 Conhecer técnicas de organização de grupos em deslocações 

Ficha técnica da atividade 5 Conhecer a ficha técnica da atividade 

Técnicas de supervisão da 
correta e adequada 
preparação/montagem/utilizaç
ão dos equipamentos 

5 
Conhecer técnicas de supervisão da correta e adequada 
preparação/montagem/utilização dos equipamentos 

Princípios de turismo 
sustentável e turismo inclusivo 

5 Considerar princípios de turismo sustentável e turismo inclusivo 

Noções, técnicas específicas, 
equipamentos, regras de 
segurança, boas práticas, 
legislação aplicável à atividade  

5 
Conhecer noções, técnicas específicas, equipamentos, regras de segurança, boas 
práticas, legislação aplicável à atividade 
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Critérios de êxito e de avaliação 
previstos 

5 Conhecer critérios de êxito e de avaliação previstos 

APTIDÕES 

Aplicar técnicas de organização 
de grupos em deslocações 

40 

10 Aplica técnicas de organização de grupos em deslocações 

Aplicar técnicas de supervisão 
da correta e adequada 
preparação/montagem/utilizaç
ão dos equipamentos 

10 
Aplica técnicas de supervisão da correta e adequada 
preparação/montagem/utilização dos equipamentos 

Interpretar e aplicar os 
princípios de turismo 
sustentável e de turismo 
inclusivo 

5 Interpreta e aplica os princípios de turismo sustentável e de turismo inclusivo 

Selecionar e utilizar os 
equipamentos específicos da 
atividade (por ex.: bússola, GPS, 
altímetro, mapa) 

10 Seleciona e utiliza os equipamentos específicos da atividade 

Aplicar técnicas de recolha de 
informação 

5 Aplica técnicas de recolha de informação 

ATITUDES 

Demonstrar capacidade de 
escuta ativa 

20 

5 Demonstra capacidade de escuta ativa 

Demonstrar zelo pela melhoria 
da qualidade do serviço 

5 Demonstra zelo pela melhoria da qualidade do serviço 

Demonstrar capacidade de 
gestão do tempo e do espaço 

2 Demonstra capacidade de gestão do tempo e do espaço 

Demonstrar rigor e 
responsabilidade no 
cumprimento das regras de 
segurança e procedimentos 
organizacionais 

5 Demonstra rigor e responsabilidade no cumprimento das regras de segurança 
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Demonstrar capacidade de 
resolução de problemas e 
conflitos 

3 Demonstra capacidade de resolução de problemas e conflitos 
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PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao desenvolvimento de cada módulo, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor 
informará os alunos sobre os instrumentos de avaliação escolhidos ficando esta informação na sala de disciplina. 

2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 
 

 
Níveis dos descritores de desempenho: 
CONHECIMENTOS | 40% 
Lista e caraterísticas dos participantes (inclusive as especificações em caso de necessidade especial) | 5% 

Conhece muito bem a lista e caraterísticas dos participantes 10 

Conhece bem a lista e caraterísticas dos participantes 8 

Conhece dificilmente a lista e caraterísticas dos participantes 5 

Conhece mal a lista e caraterísticas dos participantes 3 

Não conhece a lista e caraterísticas dos participantes 0 

Caraterísticas do transporte e aspetos técnicos da deslocação | 5% 

Conhece muito bem caraterísticas do transporte e aspetos técnicos da deslocação 10 

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação: 
Ajudar o aluno a controlar o calendário da avaliação | Zelar para que chegue a horas e traga todo o material | Informar-se com frequência sobre a situação do aluno 

Módulos a lecionar no ano letivo 

1.º Período 
8 – Logística de organização de eventos de animação (Ar livre e Cultural) [69] 

9 – Organização logística e administrativa de programas de atividades lúdicas e físico-recreativos [29] 

2.º Período 
9 – Organização logística e administrativa de programas de atividades lúdicas e físico-recreativos [7] 

10 – Monitorização de jogos lúdicos e físico-recreativos [69] 
11 – Aplicações informáticas na ótica do utilizador [28] 

3.º Período 
11 – Aplicações informáticas na ótica do utilizador [8] 
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Conhece bem caraterísticas do transporte e aspetos técnicos da deslocação 8 

Conhece dificilmente caraterísticas do transporte e aspetos técnicos da deslocação 5 

Conhece mal caraterísticas do transporte e aspetos técnicos da deslocação 3 

Não conhece caraterísticas do transporte e aspetos técnicos da deslocação 0 

Técnicas de organização de grupos em deslocações | 5% 

Conhece muito bem técnicas de organização de grupos em deslocações 10 

Conhece bem técnicas de organização de grupos em deslocações 8 

Conhece dificilmente técnicas de organização de grupos em deslocações 5 

Conhece mal técnicas de organização de grupos em deslocações 3 

Não conhece técnicas de organização de grupos em deslocações 0 

Ficha técnica da atividade | 5% 

Conhece muito bem a ficha técnica da atividade 10 

Conhece bem a ficha técnica da atividade 8 

Conhece dificilmente a ficha técnica da atividade 5 

Conhece mal a ficha técnica da atividade 3 

Não conhece a ficha técnica da atividade 0 

Técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos | 5% 

Conhece muito bem técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 10 

Conhece bem técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 8 

Conhece dificilmente técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 5 

Conhece mal técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 3 

Não conhece técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 0 

Princípios de turismo sustentável e turismo inclusivo | 5% 

Considera sempre princípios de turismo sustentável e turismo inclusivo 10 

Considera quase sempre princípios de turismo sustentável e turismo inclusivo 8 

Considera às vezes princípios de turismo sustentável e turismo inclusivo 5 

Raramente considera princípios de turismo sustentável e turismo inclusivo 3 

Não considera princípios de turismo sustentável e turismo inclusivo 0 

Noções, técnicas específicas, equipamentos, regras de segurança, boas práticas, legislação aplicável à atividade | 5% 

Conhece sempre noções, técnicas específicas, equipamentos, regras de segurança, boas práticas, legislação aplicável à atividade 10 

Conhece quase sempre noções, técnicas específicas, equipamentos, regras de segurança, boas práticas, legislação aplicável à atividade 8 

Conhece às vezes noções, técnicas específicas, equipamentos, regras de segurança, boas práticas, legislação aplicável à atividade 5 
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Raramente conhece noções, técnicas específicas, equipamentos, regras de segurança, boas práticas, legislação aplicável à atividade 3 

Não conhece noções, técnicas específicas, equipamentos, regras de segurança, boas práticas, legislação aplicável à atividade 0 

Critérios de êxito e de avaliação previstos | 5% 

Conhece sempre critérios de êxito e de avaliação previstos 10 

Conhece quase sempre critérios de êxito e de avaliação previstos 8 

Conhece às vezes critérios de êxito e de avaliação previstos 5 

Raramente conhece critérios de êxito e de avaliação previstos 3 

Não conhece critérios de êxito e de avaliação previstos 0 

 
APTIDÕES | 40% 
Aplicar técnicas de organização de grupos em deslocações | 10% 

Aplica sempre técnicas de organização de grupos em deslocações 20 

Aplica quase sempre técnicas de organização de grupos em deslocações 16 

Aplica algumas vezes técnicas de organização de grupos em deslocações 10 

Raramente aplica técnicas de organização de grupos em deslocações 6 

Não aplica técnicas de organização de grupos em deslocações 0 

Aplicar técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos | 10% 

Aplica sempre técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 20 

Aplica quase sempre técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 16 

Aplica algumas vezes técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 10 

Raramente aplica técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 6 

Não aplica técnicas de supervisão da correta e adequada preparação/montagem/utilização dos equipamentos 0 

Interpretar e aplicar os princípios de turismo sustentável e de turismo inclusivo | 5% 

Interpreta e aplica sempre os princípios de turismo sustentável e de turismo inclusivo 10 

Interpreta e aplica quase sempre os princípios de turismo sustentável e de turismo inclusivo 8 

Interpreta e aplica algumas vezes os princípios de turismo sustentável e de turismo inclusivo 5 

Raramente interpreta e aplica os princípios de turismo sustentável e de turismo inclusivo 3 

Não Interpreta nem aplica os princípios de turismo sustentável e de turismo inclusivo 0 

Selecionar e utilizar os equipamentos específicos da atividade (por ex.: bússola, GPS, altímetro, mapa) | 10% 

Seleciona e utiliza sempre os equipamentos específicos da atividade 20 

Seleciona e utiliza quase sempre os equipamentos específicos da atividade 16 

Seleciona e utiliza algumas vezes os equipamentos específicos da atividade 10 
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Raramente seleciona e utiliza os equipamentos específicos da atividade 6 

Não seleciona nem utiliza os equipamentos específicos da atividade 0 

Aplicar técnicas de recolha de informação | 5% 

Aplica sempre técnicas de recolha de informação 10 

Aplica quase sempre técnicas de recolha de informação 8 

Aplica algumas vezes técnicas de recolha de informação 5 

Raramente aplica técnicas de recolha de informação 3 

Não aplica técnicas de recolha de informação 0 

 
ATITUDES | 20% 
Demonstrar capacidade de escuta ativa | 5% 

Demonstra sempre capacidade de escuta ativa 10 

Demonstra quase sempre capacidade de escuta ativa 8 

Demonstra algumas vezes capacidade de escuta ativa 5 

Raramente demonstra capacidade de escuta ativa 3 

Não demonstra capacidade de escuta ativa 0 

Demonstrar zelo pela melhoria da qualidade do serviço | 5% 

Demonstra sempre zelo pela melhoria da qualidade do serviço 10 

Demonstra quase sempre zelo pela melhoria da qualidade do serviço 8 

Demonstra algumas vezes zelo pela melhoria da qualidade do serviço 5 

Raramente demonstra zelo pela melhoria da qualidade do serviço 3 

Não demonstra zelo pela melhoria da qualidade do serviço 0 

Demonstrar capacidade de gestão do tempo e do espaço | 2% 

Demonstra sempre capacidade de gestão do tempo e do espaço 4 

Demonstra quase sempre capacidade de gestão do tempo e do espaço 3 

Demonstra algumas vezes capacidade de gestão do tempo e do espaço 2 

Raramente demonstra capacidade de gestão do tempo e do espaço 1 

Não demonstra capacidade de gestão do tempo e do espaço 0 

Demonstrar rigor e responsabilidade no cumprimento das regras de segurança e procedimentos organizacionais | 5% 

Demonstra sempre rigor e responsabilidade no cumprimento das regras de segurança e procedimentos organizacionais 10 

Demonstra quase sempre rigor e responsabilidade no cumprimento das regras de segurança e procedimentos organizacionais 8 

Demonstra algumas vezes rigor e responsabilidade no cumprimento das regras de segurança e procedimentos organizacionais 5 
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Raramente demonstra rigor e responsabilidade no cumprimento das regras de segurança e procedimentos organizacionais 3 

Não demonstra rigor e responsabilidade no cumprimento das regras de segurança e procedimentos organizacionais 0 

Demonstrar capacidade de resolução de problemas e conflitos | 3% 

Demonstra sempre capacidade de resolução de problemas e conflitos 6 

Demonstra quase sempre capacidade de resolução de problemas e conflitos 5 

Demonstra algumas vezes capacidade de resolução de problemas e conflitos 3 

Raramente demonstra capacidade de resolução de problemas e conflitos 2 

Não demonstra capacidade de resolução de problemas e conflitos 0 

 
Vila Real, 20 de setembro de 2021. 


