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         Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 430 ANO 3º (Prof. TC) 

DISCIPLINA - Módulo Organizar e Gerir a Empresa – M12 (Análise Económica e Financeira) 

 

 
 

 
 
 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I – Análise financeira 
com recurso a 
balanços  

10 

 

O aluno: 
 

Prepara um Balanço para as diferentes perspetivas de análise. 

Analisa um balanço como origem e aplicação de fundos 

 

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 – Métodos e 
técnicas de análise 

 
 

30 

 

O aluno: 
 

Identifica as diferentes técnicas de análise 
Calcula os diferentes indicadores 
Interpreta os diferentes indicadores 

 

III – Análise 
financeira com 
demonstração de 
resultados 

 
 

10 

 

O aluno: 
 

Interpreta uma Demonstração de forma a retirar elementos 
para as diferentes análises 

 
 
IV – Análise 
económica 

 
 
 

30 

 

O aluno: 
 

Identifica os diferentes tipos de rendibilidade  
Identifica os fatores que influenciam a rendibilidade de uma 
empresa 
Identifica a forma de melhorar a rendibilidade de uma 
empresa 

 
V- Elaboração de 
orçamentos 

 
20 

 

O aluno: 
 

Elabora orçamentos  
Analisa desvios 

 

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

I 

Prepara um Balanço para as diferentes 

perspetivas de análise. 

Não prepara ou prepara 
com muita dificuldade 

 
Prepara com dificuldade 

Prepara com alguma 
facilidade 

 
Prepara com facilidade 

 
Excelente na preparação 

Analisa um balanço como origem e 

aplicação de fundos 

Não analisa ou analisa 
com muita dificuldade 

 
Analisa com dificuldade 

Analisa com alguma 
facilidade 

 
Analisa com facilidade 

 
Excelente na análise 

 
 
 

II 
 

 

 
Identifica as diferentes técnicas de 
análise 

Não identifica ou 
identifica com muita 
dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

 
Calcula os diferentes indicadores 

 
 
 

Não calcula ou calcula 
com muita dificuldade 

 
Calcula com dificuldade 

 
Calcula com alguma 
facilidade 

 
Calcula com facilidade 

 
Excelente no cálculo 

 
Interpreta os diferentes indicadores 

Não interpreta ou 
interpreta com muita 
dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 

III 
Interpreta uma Demonstração de 
forma a retirar elementos para as 
diferentes análises 

Não interpreta ou 
interpreta com muita 
dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 

IV 

 
Identifica os diferentes tipos de 
rendibilidade  

Não identifica ou 
identifica com muita 
dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

 
Identifica os fatores que influenciam a 
rendibilidade de uma empresa  

Não identifica ou 
identifica com muita 
dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

 
Identifica a forma de melhorar a 
rendibilidade de uma empresa 

Não identifica ou 
identifica com muita 
dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

V 

 
Elabora orçamentos  

 
 

Não elabora ou elabora 
com muita dificuldade 

 
Elabora com dificuldade 

 
Elabora com alguma 
facilidade 

 
Elabora com facilidade 

 
Excelente na elaboração  

 
Analisa desvios  

 
 
 

Não analisa ou analisa 
com muita dificuldade 

 
Analisa com dificuldade 

 
Analisa com alguma 
facilidade 

 
Analisa com facilidade 

 
Excelente na análise 
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DISCIPLINA - Módulo Organizar e Gerir a Empresa – M4 (Planeamento e Controlo) 

  

 

 

 

 

 

 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I – Fundamentos 
sobre planeamento 
e controlo da 
produção  

 

30 
 

 

O aluno: 
 

Define planeamento  

Distingue os diversos tipos de planeamento 

Explica a lógica sequencial do processo de planeamento 
 

 

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- Técnicas de 
planeamento e 
controlo de 
produção 

 
 
 
 
 
 
 

70 

 

O aluno: 

 

Aplica as técnicas de planeamento e controlo da produção 

(Gantt); 

Aplica as técnicas de planeamento e controlo da produção 

(PERT); 

 Explica a importância dos gráficos de Gantt na gestão de 

projetos; 

Explica os conceitos de margem total, margem livre e margem 

independente; 

Interpreta os conceitos de tempo de ciclo e/ou capacidade de 

produção; 

Associa os conceitos de tempo de ciclo e capacidade de 

produção; 

Deteta estrangulamentos em sistemas de produção; 

 

 

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

I 

 

Define planeamento  

 
Não define ou define 
com muita dificuldade 

 
Define com dificuldade 

 
Define com alguma 
facilidade 

 
Define com facilidade 

 
Excelente na definição  

 

Distinguir os diversos tipos de 

planeamento 

 
Não distingue ou 
distingue com muita 
dificuldade 

 
Distingue com 
dificuldade 

 
Distingue com alguma 
facilidade 

 
Distingue com 
facilidade 

 
Excelente na distinção 

 
Explica a lógica sequencial do processo 
de planeamento 

 
Não explica ou explica 
com muita dificuldade 

 
Explica com dificuldade 

 
Explica com alguma 
facilidade 

 
Explica com facilidade 

 
Excelente na explicação 

II 

 
Aplica técnicas de planeamento e 
controlo da produção (Gantt); 

 
Não aplica ou aplica com 
muita dificuldade 

 
Aplica com dificuldade 

 
Aplica com alguma 
facilidade 

 
Aplica com facilidade 

 
Excelente na aplicação 

 
Aplica as técnicas de planeamento e 
controlo da produção (PERT); 

 
Não aplica ou aplica com 
muita dificuldade 

 
Aplica com dificuldade 

 
Aplica com alguma 
facilidade 

 
Aplica com facilidade 

 
Excelente na aplicação 

 
Explica a importância dos gráficos de 
Gantt na gestão de projetos; 

 
Não explica ou explica 
com muita dificuldade 

 
Explica com dificuldade 

 
Explica com alguma 
facilidade 

 
Explica com facilidade 

 
Excelente na explicação 

   
Explica os conceitos de margem total, 
margem livre e margem independente; 

 
Não explica ou explica 
com muita dificuldade 

 
Explica com dificuldade 

 
Explica com alguma 
facilidade 

 
Explica com facilidade 

 
Excelente na explicação 

 
Interpreta os conceitos de tempo de 
ciclo e/ou capacidade de produção; 

 
Não interpreta ou 
interpreta com muita 
dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 

 
Associa os conceitos de tempo de ciclo 
e capacidade de produção; 

 
Não associa ou associa 
com muita dificuldade 

 
Associa com dificuldade 

 
Associa com alguma 
facilidade 

 
Associa com facilidade 

 
Excelente na associação 

 
Deteta estrangulamentos em sistemas 
de produção; 
 

 
Não deteta ou deteta 
com muita dificuldade 

 
Deteta com dificuldade 

 
Deteta com alguma 
facilidade 

 
Deteta com facilidade 

 
Excelente na deteção 
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DISCIPLINA – Módulo  Organizar e Gerir a Empresa – M3 (Plano de Negócios) 
 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

 
 

 
I – Finalidade do 
plano de negócio 

 
 
 

30 
 

 

 

O aluno: 

 

Reconhece as finalidades de um plano de negócios; 

 

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- Etapas da 
construção de um 
plano de negócios 

 
 
 
 
 
 

70 

 
O aluno: 
 
Elabora um plano de negócios 
Identifica os pontos fortes e fracos da empresa em relação à 
concorrência e/ou ao ambiente de negócios em que atua. 
Interpreta o mercado 
Define estratégias de marketing para os produtos e serviços 
produzidos por uma empresa; 
Analisa o desempenho financeiro do negócio; 
Avalia investimentos e retorno sobre o capital investido 
 

 

 

 

 

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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O Diretor 

_______________________________ 

 

Domínio Descritores  
Níveis de Desempenho 

[0-4] Muito Insufic.  5-9] Insuficiente [10-13] Suficiente [14-17] Bom [18-20] Muito Bom 

I 

 

Reconhece as finalidades de um 

plano de negócios; 

 
Não reconhece ou 
reconhece com muita 
dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade 

 
Reconhece com alguma 
facilidade 

 
Reconhece com 
facilidade 

 
Excelente no 
reconhecimento 

II 

 

Elabora um plano de negócios 

 
Não elabora ou 
elabora com muita 
dificuldade 

 
Elabora com 
dificuldade 

 
Elabora com alguma 
facilidade 

 
Elabora com 
facilidade 

 
Excelente na 
elaboração 

 
Identifica os pontos fortes e fracos 
da empresa em relação à 
concorrência e/ou ao ambiente de 
negócios em que atua. 

 
Não identifica ou 
identifica com muita 
dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

 
Interpreta o mercado  
 

 
Não interpreta ou 
interpreta com muita 
dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
 Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação  

Define estratégias de marketing 
para os produtos e serviços 
produzidos por uma empresa; 

Não define ou define 
com muita dificuldade 

Define com 
dificuldade 

Define com alguma 
facilidade 

Define com 
facilidade 

Excelente na definição  

 
Analisa o desempenho financeiro 
do negócio; 

 
Não analisa ou analisa 
com muita dificuldade 

 
Analisa com 
dificuldade 

 
Analisa com alguma 
facilidade 

 
Analisa com 
facilidade 

 
Excelente na análise 

 
Avalia investimentos e retorno 
sobre o capital investido 

 
Não avalia ou avalia 
com muita dificuldade 

 
Avalia com dificuldade 

 
Avalia com alguma 
facilidade 

 
Avalia com 
facilidade 

 
Excelente na 
avaliação 
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