
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Ensino Profissional 

 

ARQUITETURA DE COMPUTADORES 
COMUNICAÇÃO DE DADOS 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

REDES DE COMUNICAÇÃO 

SISTEMAS DIGITAIS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 
SISTEMAS OPERATIVOS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

 

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 

 Cumprimento das regras estabelecidas 

· É pontual 

· Traz o material necessário para a aula 

 Contributo para um clima de aula favorável ao ensino-

aprendizagem 

· Contribui para o bom funcionamento da aula 

· Aceita as correções e sugestões que lhe são feitas 

 Sentido de responsabilidade e cooperação 

· Cumpre as tarefas no tempo proposto 

· Participa na aula quando solicitado  

· Participa de forma espontânea e pertinente  

· Colabora no trabalho de grupo 

· Mostra empenho face a dificuldades 

· Respeita os outros 

(avaliado através de grelha de observação) 

 

Coeficiente de 

ponderação 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

DOMÍNIO COGNITIVO E/OU PSICOMOTOR 

 

Conhecimentos e capacidades 

 Conhecimentos demonstrados 

 Correta aplicação de conhecimentos teóricos 

(a avaliação é obtida através da média das classificações de todos 

os instrumentos formais de avaliação utilizados: testes de 

avaliação, trabalhos individuais ou trabalhos de grupo) 

 

 

 

 

 

Coeficiente de 

ponderação 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver 

 Capacidade de associar diferentes saberes ministrados no 

curso; 

 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; 

(a avaliação é obtida através da média das classificações dos 

trabalhos individuais ou trabalhos de grupo com características de 

projeto; quando não se verificarem projetos deste tipo a 

percentagem deste item reverte para o item de conhecimentos e 

capacidades) 

 

Conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil 

profissional 

 Autonomia e iniciativa na realização de tarefas e atividades 

 Toma iniciativa na resolução de problemas 

 Aplica conhecimentos e competências em novas situações 

 Utiliza equipamentos e ferramentas de trabalho de forma 

adequada 

(avaliado através de grelha de observação) 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

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, das classificações obtidas em todos os elementos de avaliação 

desse módulo, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

MÉDIA = 10%AV + 60%CC+15%DTA+15%CAA 

ou 

MÉDIA = 10%AV + 75%CC+15%CAA (quando não se verifique DTA) 

 
AV – Atitudes e Valores 

CC – Conhecimentos e Capacidades 

DTA - Dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver 

CAA – Conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional 

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


