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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Matemática e Ciências Experimentais GRUPO DISCIPLINAR 550 ANO 10.1 

DISCIPLINA Marketing e Sistemas Digitais – (UFCD 9209) 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I - MARKETING – PRINCÍPIOS 

GERAIS 10 
- Identifica os conceitos e princípios 

gerais do marketing. 

- Reconhece a terminologia relacionada 

com marketing. 

 

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado  

(A, B, G, I, J) 

Indagador/investigador 

(C, D, F, H, I) 

Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Respeitador da Diferença/do Outro 

(A, B, E, F, H) 

Responsável/Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

Autoavaliador (D,J) 

Testes Sumativos ou 

outro instrumento 

que os substitua 

 

Trabalhos individuais 

ou de grupo 

 

Fichas de trabalho 

 

Participação oral 

 

Trabalho em 

contexto DAC 

 

Autoavaliação 

II - MERCADOS - 

CATEGORIZAÇÃO, EVOLUÇÃO E 

VARIÁVEIS 
10 

III - MARKETING – PRINCIPAIS 

VARIÁVEIS 20 

IV - PLANO DE MARKETING 
20 

- Explica as etapas e os pressupostos 

para a elaboração de um plano de e-

marketing. 

 
V - OPERACIONALIZAÇÃO DO 

PLANO DE MARKETING 20 

VI - MARKETING DIGITAL 
10 

- Identifica os conceitos e princípios do 

e-marketing. 

- Identifica e analisa as principais 

variáveis do e-marketing-mix. 
VII - MARKETING NAS REDES 

SOCIAIS 10 

 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  

Níveis de Desempenho 

[0-4] Muito 

Insuficiente 

[5-9] Insuficiente [10-13] Suficiente  [14-17] Bom [18-20] Muito Bom 

I 

- Identifica os conceitos e ou 

princípios gerais do marketing. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica os 

conceitos e ou 

princípios gerais do 

marketing. 

- Reconhece a terminologia 

relacionada com marketing. 

Não reconhece ou 

reconhece com 

muita dificuldade 

Reconhece com 

dificuldade 

Reconhece com 

alguma facilidade 

Reconhece com 

facilidade 

Reconhece a 

terminologia 

relacionada com 

marketing. 

II 

- Identifica os conceitos e 

princípios gerais do marketing. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica os 

conceitos e 

princípios gerais do 

marketing. 

- Reconhece a terminologia 

relacionada com marketing. 

Não reconhece ou 

reconhece com 

muita dificuldade 

Reconhece com 

dificuldade 

Reconhece com 

alguma facilidade 

Reconhece com 

facilidade 

Reconhece a 

terminologia 

relacionada com 

marketing. 

III 

- Identifica os conceitos e 

princípios gerais do marketing. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica os 

conceitos e 

princípios gerais do 

marketing. 

- Reconhece a terminologia 

relacionada com marketing. 

Não reconhece ou 

reconhece com 

muita dificuldade 

Reconhece com 

dificuldade 

Reconhece com 

alguma facilidade 

Reconhece com 

facilidade 

Reconhece a 

terminologia 

relacionada com 

marketing. 
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IV 

- Explica as etapas e os 

pressupostos para a 

elaboração de um plano de e-

marketing. 

Não explica ou 

explica com muita 

dificuldade 

Explica com 

dificuldade 

Explica com alguma 

facilidade 

Explica com 

facilidade 

Explica as etapas e 

os pressupostos para 

a elaboração de um 

plano de e-

marketing. 

V 

- Explica as etapas e os 

pressupostos para a 

elaboração de um plano de e-

marketing. 

Não explica ou 

explica com muita 

dificuldade 

Explica com 

dificuldade 

Explica com alguma 

facilidade 

Explica com 

facilidade 

Explica as etapas e 

os pressupostos para 

a elaboração de um 

plano de e-

marketing. 

VI 

- Identifica os conceitos e 

princípios do e-marketing. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica os 

conceitos e 

princípios do e-

marketing. 

- Identifica e analisar as 

principais variáveis do e-

marketing-mix. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica e analisar 

as principais 

variáveis do e-

marketing-mix. 

VII 

- Identifica os conceitos e 

princípios do e-marketing. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica os 

conceitos e 

princípios do e-

marketing. 

- Identifica e analisar as 

principais variáveis do e-

marketing-mix. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica e analisar 

as principais 

variáveis do e-

marketing-mix. 
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DEPARTAMENTO Matemática e Ciências Experimentais GRUPO DISCIPLINAR 550 ANO 10.1 

DISCIPLINA Marketing e Sistemas Digitais – (UFCD 9214) 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I - INTERNET E OS CANAIS DE 

DISTRIBUIÇÃO 
20 

- Avalia os impactos e os efeitos do 

advento da nova economia, as 

transações comerciais a partir de 

ambientes virtuais - B2C, B2B, B2A. 

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 

Indagador/investigador 

(C, D, F, H, I) 

Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

Participativo/Colaborador 

(B,C, D, E, F) 

Respeitador da Diferença/do Outro 

(A, B, E, F, H) 

Responsável/Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

Autoavaliador (D,J) 

Testes Sumativos ou 

outro instrumento 

que os substitua 

 

Trabalhos individuais 

ou de grupo 

 

Fichas de trabalho 

 

Participação oral 

 

Trabalho em 

contexto DAC 

 

Autoavaliação 

II - PORTAIS/ SITES/MOTORES DE 

BUSCA/ CENTRO COMERCIAIS 

VIRTUAIS/ LOJAS VIRTUAIS 20 

- Aplica as ferramentas de gestão da 

informação e da comunicação, criando 

uma relação de interatividade, 

centrada nas necessidades dos 

consumidores. 

III - TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E A RELAÇÃO COM 

O CLIENTE 
20 

IV - E-CONSUMIDOR 
10 

- Identifica as ferramentas do e-

marketing e do e-commerce. 

V - E-MARKETING 
20 

VI - E-COMMERCE 
10 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   
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Domínio Descritores  

Níveis de Desempenho 

[0-4] Muito 

Insuficiente 

[5-9] Insuficiente [10-13] Suficiente  [14-17] Bom [18-20] Muito Bom 

I 

- Avalia os impactos e os efeitos do 

advento da nova economia, as 

transações comerciais a partir de 

ambientes virtuais - B2C, B2B, B2A. 

 

Não avalia ou  avalia 

com muita 

dificuldade 

Avalia com 

dificuldade 

Avalia com alguma 

facilidade 

Avalia com 

facilidade 

Avalia os impactos e 

os efeitos do advento 

da nova economia, as 

transações 

comerciais a partir 

de ambientes virtuais 

- B2C, B2B, B2A. 

II 

- Aplica as ferramentas de gestão 

da informação e da comunicação, 

criando uma relação de 

interatividade, centrada nas 

necessidades dos consumidores. 

Não aplica ou aplica 

com muita 

dificuldade 

Aplica com 

dificuldade 

Aplica com alguma 

facilidade 

Aplica com 

facilidade 

Aplica as ferramentas 

de gestão da 

informação e da 

comunicação, 

criando uma relação 

de interatividade, 

centrada nas 

necessidades dos 

consumidores. 

III 

- Aplica as ferramentas de gestão 

da informação e da comunicação, 

criando uma relação de 

interatividade, centrada nas 

necessidades dos consumidores. 

Não aplica ou aplica 

com muita 

dificuldade 

Aplica com 

dificuldade 

Aplica com alguma 

facilidade 

Aplica com 

facilidade 

Aplica as ferramentas 

de gestão da 

informação e da 

comunicação, 

criando uma relação 

de interatividade, 

centrada nas 

necessidades dos 

consumidores. 

IV 

- Identifica as ferramentas do e-

marketing e do e-commerce. 

Não identifica ou 

identifica com 

muita dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica as 

ferramentas do e-

marketing e do e-

commerce. 

V 

- Identifica as ferramentas do e-

marketing e do e-commerce. 

Não identifica ou 

identifica com 

muita dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica as 

ferramentas do e-
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marketing e do e-

commerce. 

VI 

- Identifica as ferramentas do e-

marketing e do e-commerce. 

Não identifica ou 

identifica com 

muita dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica as 

ferramentas do e-

marketing e do e-

commerce. 

 

DEPARTAMENTO Matemática e Ciências Experimentais GRUPO DISCIPLINAR 550 ANO 10.1 

DISCIPLINA Marketing e Sistemas Digitais – (UFCD 9220) 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I - MARKETING VIRAL 
10 

- Gere os diferentes conteúdos digitais 

como produtos de marketing e ponto de 

contacto para com os clientes e 

empresas parceiras. 

 

 

 

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 

Indagador/investigador 

(C, D, F, H, I) 

Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

Participativo/Colaborador 

(B,C, D, E, F) 

Respeitador da Diferença/do Outro 

(A, B, E, F, H) 

Responsável/Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

Autoavaliador (D,J) 

Testes Sumativos ou 

outro instrumento 

que os substitua 

 

Trabalhos individuais 

ou de grupo 

 

Fichas de trabalho 

 

Participação oral 

 

Trabalho em 

contexto DAC 

 

Autoavaliação 

II - PLATAFORMAS DE 

CONTEÚDOS DIGITAIS 20 

III - CONTEÚDOS PARA A WEB 

10 

IV - MARCA E OS CONTEÚDOS 

DIGITAIS 10 

V - INFORMAÇÃO DIGITAL 
10 

VI    SEO 
10 

VII - GESTÃO DOS BLOGUES 
20 

VIII - ESTRATÉGIAS E TENDÊNCIAS 
10 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   

 

 

 

 

Domínio Descritores  

Níveis de Desempenho 

[0-4] Muito 

Insuficiente 

[5-9] Insuficiente [10-13] Suficiente  [14-17] Bom [18-20] Muito Bom 

I 

- Gere os diferentes conteúdos 

digitais como produtos de 

marketing e ponto de contacto para 

com os clientes e empresas 

parceiras. 

 

Não gere ou gere 

com muita 

dificuldade 

Gere com 

dificuldade 

Gere com alguma 

facilidade 

Gere com facilidade Gere os diferentes 

conteúdos digitais 

como produtos de 

marketing e ponto 

de contacto para 

com os clientes e 

empresas parceiras. 

II 

- Gere os diferentes conteúdos 

digitais como produtos de 

marketing e ponto de contacto para 

com os clientes e empresas 

parceiras. 

 

Não gere ou gere 

com muita 

dificuldade 

Gere com 

dificuldade 

Gere com alguma 

facilidade 

Gere com facilidade Gere os diferentes 

conteúdos digitais 

como produtos de 

marketing e ponto 

de contacto para 

com os clientes e 

empresas parceiras. 

III 

- Gere os diferentes conteúdos 

digitais como produtos de 

marketing e ponto de contacto para 

com os clientes e empresas 

parceiras. 

 

Não gere ou gere 

com muita 

dificuldade 

Gere com 

dificuldade 

Gere com alguma 

facilidade 

Gere com facilidade Gere os diferentes 

conteúdos digitais 

como produtos de 

marketing e ponto 

de contacto para 

com os clientes e 

empresas parceiras. 

IV 

- Gere os diferentes conteúdos 

digitais como produtos de 

marketing e ponto de contacto para 

Não gere ou gere 

com muita 

dificuldade 

Gere com 

dificuldade 

Gere com alguma 

facilidade 

Gere com facilidade Gere os diferentes 

conteúdos digitais 

como produtos de 
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com os clientes e empresas 

parceiras. 

 

marketing e ponto 

de contacto para 

com os clientes e 

empresas parceiras. 

V 

- Gere os diferentes conteúdos 

digitais como produtos de 

marketing e ponto de contacto para 

com os clientes e empresas 

parceiras. 

 

Não gere ou gere 

com muita 

dificuldade 

Gere com 

dificuldade 

Gere com alguma 

facilidade 

Gere com facilidade Gere os diferentes 

conteúdos digitais 

como produtos de 

marketing e ponto 

de contacto para 

com os clientes e 

empresas parceiras. 

VI 

- Gere os diferentes conteúdos 

digitais como produtos de 

marketing e ponto de contacto para 

com os clientes e empresas 

parceiras. 

 

Não gere ou gere 

com muita 

dificuldade 

Gere com 

dificuldade 

Gere com alguma 

facilidade 

Gere com facilidade Gere os diferentes 

conteúdos digitais 

como produtos de 

marketing e ponto 

de contacto para 

com os clientes e 

empresas parceiras. 

VII 

-Gere os diferentes conteúdos 

digitais como produtos de 

marketing e ponto de contacto para 

com os clientes e empresas 

parceiras. 

 

Não gere ou gere 

com muita 

dificuldade 

Gere com 

dificuldade 

Gere com alguma 

facilidade 

Gere com facilidade Gere os diferentes 

conteúdos digitais 

como produtos de 

marketing e ponto 

de contacto para 

com os clientes e 

empresas parceiras. 

VIII 

- Gere os diferentes conteúdos 

digitais como produtos de 

marketing e ponto de contacto para 

com os clientes e empresas 

parceiras. 

 

Não gere ou gere 

com muita 

dificuldade 

Gere com 

dificuldade 

Gere com alguma 

facilidade 

Gere com facilidade Gere os diferentes 

conteúdos digitais 

como produtos de 

marketing e ponto 

de contacto para 

com os clientes e 

empresas parceiras. 
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DEPARTAMENTO Matemática e Ciências Experimentais GRUPO DISCIPLINAR 550 ANO 10.1 

DISCIPLINA Marketing e Sistemas Digitais – (UFCD 9221) 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I - CONSUMIDOR MOBILE 
30 

- Identificar o novo paradigma do 

marketing. 

- Aplicar e gerir as várias plataformas 

móveis numa campanha de marketing. 

- Definir uma estratégia de marketing 

mobile. 

 

 

 

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 

Indagador/investigador 

(C, D, F, H, I) 

Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I) 

Comunicador 

(A, B, D, H) 

Participativo/Colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Respeitador da Diferença/do Outro 

(A, B, E, F, H) 

Responsável/Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

Autoavaliador (D,J) 

Testes Sumativos ou 

outro instrumento 

que os substitua 

 

Trabalhos individuais 

ou de grupo 

 

Fichas de trabalho 

 

Participação oral 

 

Trabalho em 

contexto DAC 

 

Autoavaliação 

II - MOBILE MARKETING 
30 

III - FERRAMENTAS MOBILE 

40 

 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO P.A.     

A Linguagens e textos D Pensamento crítico e pensamento criativo G Bem-estar, saúde e ambiente J Consciência e domínio do corpo 

B Informação e comunicação E Relacionamento interpessoal H Sensibilidade estética e artística   

C Raciocínio e resolução de problemas F Desenvolvimento pessoal e autonomia I Saber científico, técnico e tecnológico   

 

Domínio Descritores  

Níveis de Desempenho 

[0-4] Muito 

Insuficiente 

[5-9] Insuficiente [10-13] Suficiente  [14-17] Bom [18-20] Muito Bom 

I 

- Identifica o novo paradigma do 

marketing. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica o novo 

paradigma do 

marketing. 
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- Aplica e gere as várias plataformas 

móveis numa campanha de 

marketing. 

Não aplica ou aplica 

com muita 

dificuldade 

Aplica com 

dificuldade 

Aplica com alguma 

facilidade 

Aplica com 

facilidade 

Aplica e gere as 

várias plataformas 

móveis numa 

campanha de 

marketing. 

- Define uma estratégia de 

marketing mobile. 

Não define ou define  

com muita 

dificuldade 

Define com 

dificuldade 

Define com alguma 

facilidade 

Define a com 

facilidade 

Define uma 

estratégia de 

marketing mobile. 

II 

- Identifica o novo paradigma do 

marketing. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica o novo 

paradigma do 

marketing. 

- Aplica e gere as várias plataformas 

móveis numa campanha de 

marketing. 

Não aplica ou aplica 

com muita 

dificuldade 

Aplica com 

dificuldade 

Aplica com alguma 

facilidade 

Aplica com 

facilidade 

Aplica e gere as 

várias plataformas 

móveis numa 

campanha de 

marketing. 

- Define uma estratégia de 

marketing mobile. 

Não define ou define  

com muita 

dificuldade 

Define com 

dificuldade 

Define com alguma 

facilidade 

Define a com 

facilidade 

Define uma 

estratégia de 

marketing mobile. 

III 

- Identifica o novo paradigma do 

marketing. 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

Identifica com 

dificuldade 

Identifica com 

alguma facilidade 

Identifica com 

facilidade 

Identifica o novo 

paradigma do 

marketing. 

- Aplica e gere as várias plataformas 

móveis numa campanha de 

marketing. 

Não aplica ou aplica 

com muita 

dificuldade 

Aplica com 

dificuldade 

Aplica com alguma 

facilidade 

Aplica com 

facilidade 

Aplica e gere as 

várias plataformas 

móveis numa 

campanha de 

marketing. 

- Define uma estratégia de 

marketing mobile. 

Não define ou define  

com muita 

dificuldade 

Define com 

dificuldade 

Define com alguma 

facilidade 

Define a com 

facilidade 

 

Define uma 

estratégia de 

marketing mobile. 

O Diretor 

_______________________________ 
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