
 

 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Ensino Vocacional de nível Básico 

 

ATIVIDADE VOCACIONAL: ELETROMECÂNICA 
 

 

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 

 

 Cumprimento das regras estabelecidas  

 Ser assíduo e pontual  

 Manifestar interesse pelas atividades desenvolvidas em sala 

de aula 

 Realizar atividades de forma autónoma, responsável, 

criativa e empenhada 

 Expressar-se de forma ordenada com coerência lógica 

utilizando vocabulário adequado ao contexto de sala de 

aula 

 Adotar um comportamento responsável no manuseamento 

dos materiais existentes na sala de aula 

 Evidenciar total respeito no cumprimento das regras 

elementares de segurança e higiene na sala de aula 

 

 Contributo para um clima de aula favorável ao ensino-

aprendizagem 

 
 Ser oportuno nas intervenções 

 Assumir uma postura adequada ao contexto de sala de aula 

 Fomentar um clima de interação positiva 

 
 Sentido de responsabilidade e cooperação 

 

 Pesquisar, selecionar e organizar informação para a 

transformar em conhecimento mobilizável 

 Ser responsável e cooperante nas diversas atividades 

propostas 

 Desenvolver e aplicar uma metodologia de 

entreajuda/interação entre os pares 

 Formular questões pertinentes à consolidação do saber 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 Grelhas de observação e registo 

 

Coeficiente de 

ponderação 

 

 

 

 

 

30% 



 

 

 

 

DOMÍNIO COGNITIVO E/OU PSICOMOTOR 

 

 Conhecimentos e capacidades 

 Dominar léxico técnico elementar em contexto de sala de 

aula 

 Saber ler e interpretar documentos técnicos simples 

 

 Evidenciar capacidade de estruturar os conhecimentos 

de forma a executar um projeto 

 Fundamentar ideias e opções 

 Ser criterioso na execução dos projetos 

 

  Revelar dimensão transdisciplinar das atividades a 

desenvolver 

 Capacidade de estruturar os saberes de forma a executar 

um projeto; 

 Promover o trabalho em equipa, assim como o sentido de 

responsabilidade e de autonomia; 

 
  Revelar e aplicar conhecimentos, aptidões e atitudes 

identificados no perfil vocacional 

 Saber identificar os equipamentos e manuseá-los 

adequadamente.  

 Preparação, organização e desenvolvimento de projetos  

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 Grelhas de Observação e registo (10%) 

 Teste de avaliação (20%) 

 Trabalho individual (70%) 

 

 

Coeficiente de 

ponderação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

A classificação final de cada módulo é calculada individualmente, independentemente de o 

módulo ser ministrado em um ou mais períodos, e resulta da média ponderada, 

arredondada às décimas, de todos os elementos de avaliação desse módulo, de acordo com 

a seguinte fórmula: 

MÉDIA = 30% x AT + 70% x DCP 

AT – Atitudes e valores 

DCP – Domínio Cognitivo e/ou Psicomotor 

 
A classificação do módulo é o valor da média anterior com arredondamento às unidades. 


