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Agrupamento de Escolas do Cadaval 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 
 

DEPARTAMENTO Ciências Sociais e Humanas GRUPO DISCIPLINAR 430 ANO 2º (Prof. TTAR) 

DISCIPLINA - UFCD Técnicas de Gestão – UFCD 4317 (Ferramentas clássicas de gestão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I – Gestão empresarial 20 

O aluno: 

 

Indica evolução da gestão empresarial 

Identifica as ferramentas de gestão 

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 – Conceito de 
empresa 

20 

O aluno: 

 

Caracteriza a empresa 

Classifica a empresa  

 
III – Constituição de 

uma empresa 

 
15 

O aluno: 
 

Indica os procedimentos necessários para a constituição de uma 
empresa 

 
IV- Os contratos 

comerciais 

 
 

15 

O aluno: 

 

Reconhece os diferentes contratos comerciais  

 
V – Documentos 

comerciais 

 
15 

O aluno: 
 

Reconhece os diferentes documentos comerciais 

 
VI – Títulos de crédito 
e operações bancárias 

 
 

15 

O aluno: 
 

Reconhece os diferentes títulos de crédito 
Reconhece as diferentes operações bancárias 

 

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 

 
Indica a evolução da gestão 
empresarial 

 
Não indica ou indica com 
muita dificuldade 

 
Indica com dificuldade 

 
Indica com alguma 
facilidade 

 
Indica com facilidade 

 
Excelente na indicação 

 
Identifica as ferramentas de gestão 

 
Não identifica ou 
identifica com muita 
dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

II 

 
Caracteriza a empresa 
 

 
Não caracteriza ou 
caracteriza com muita 
dificuldade  

 
Caracteriza com 
dificuldade 

 
Caracteriza com alguma 
facilidade 

 
Caracteriza com 
facilidade 

 
Excelente na 
caracterização 

 
Classifica a empresa 

 
Não classifica ou 
classifica com muita 
dificuldade 

 
Classifica com 
dificuldade 

 
Classifica com alguma 
facilidade 

 
Classifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
classificação 

III 
 
Indica os procedimentos necessários 
para a constituição de uma empresa 

 
Não indica ou indica com 
muita dificuldade 

 
Indica com dificuldade 

 
Indica com alguma 
facilidade 

 
Indica com facilidade 

 
Excelente na indicação 

IV 

 
Reconhece os diferentes contratos 
comerciais  
 

 
Não reconhece ou 
reconhece com muita 
dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade 

 
Reconhece com alguma 
facilidade 

 
Reconhece com 
facilidade 

 
Excelente no 
reconhecimento 

V 

 
Reconhece os diferentes documentos 
comerciais 

 
Não reconhece ou 
reconhece com muita 
dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade 

 
Reconhece com alguma 
facilidade 

 
Reconhece com 
facilidade 

 
Excelente no 
reconhecimento 

VI 

 
Reconhece os diferentes títulos de 
crédito 

 
Não reconhece ou 
reconhece com muita 
dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade 

 
Reconhece com alguma 
facilidade 

 
Reconhece com 
facilidade 

 
Excelente no 
reconhecimento 

 
Reconhece as diferentes operações 
bancárias 

 
Não reconhece ou 
reconhece com muita 
dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade 

 
Reconhece com alguma 
facilidade 

 
Reconhece com 
facilidade 

 
Excelente no 
reconhecimento 
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DISCIPLINA - UFCD Técnicas de Gestão – UFCD 4318 (Contabilidade – princípios contabilísticos) 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

I – Funções da 
contabilidade 

20 

 
 
O aluno: 
 

Identifica as funções da contabilidade 

 

 

 

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- Estática patrimonial 

 
 

40 

 
O aluno: 
 

Calcula o valor patrimonial 
 
 
Distingue balanço de inventário 
 

 
 
 

III – Dinâmica 
patrimonial 

 
 
 

40 

 
O aluno: 
 

Distingue proveito de custos 
  
Apura o resultado líquido do exercício 
 
Interpreta os valores apresentados no balanço 
 
 

 

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 

 

Identifica as funções da contabilidade 

 

 
Não identifica ou 
identifica com muita 
dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
Identificação 

II 

 
Calcula o valor patrimonial 

 
Não calcula ou calcula 
com muita dificuldade 

 
Calcula com dificuldade 

 
Calcula com alguma 
facilidade 

 
Calcula com facilidade 

 
Excelente no cálculo 

 
 
Distingue balanço de inventário 

 
Não distingue ou 
distingue com muita 
dificuldade 

 
Distingue com 
dificuldade 

 
Distingue com alguma 
facilidade 

 
Distingue com 
facilidade 

 
Excelente na distinção 

III 

 
 
Distingue proveito de custos 
 

 
Não distingue ou 
distingue com muita 
dificuldade 

 
Distingue com 
dificuldade 

 
Distingue com alguma 
facilidade 

 
Distingue com 
facilidade 

 
Excelente na distinção 

 
 
Apura o resultado líquido do exercício 
 

 
Não apura ou apura com 
muita dificuldade 

 
Apura com dificuldade 

 
Apura com alguma 
facilidade 

 
Apura com facilidade 

 
Excelente no 
apuramento 

 
Interpreta os valores apresentados no 
balanço 

 
Não interpreta ou 
interpreta com muita 
dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 
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DISCIPLINA - UFCD Técnicas de Gestão – UFCD 4360 (Fiscalidade) 
 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

 
 

I – Princípios da 
fiscalidade  

 

25 

 
O aluno: 
 
Indica os princípios da fiscalidade  

 

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 – Noção de Imposto 

 
 

25 

 
O aluno: 
 
Identifica a noção de imposto 

 
 

III- Classificação dos 
impostos 

 

 
 

25 

 
O aluno: 
 
Classifica os diferentes tipos de imposto  

 
 
 
 

IV- Tipos de imposto 

 
 
 
 

25 

 
 
O aluno: 
 
Indica os diferentes tipos de impostos  

 

 

 

 

 

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 
 
Indica os princípios da fiscalidade  

 
Não indica ou indica com 
muita dificuldade 

 
Indica com dificuldade 

 
Indica com alguma 
facilidade 

 
Indica com facilidade 

 
Excelente na indicação 

II 

 
 
Identifica a noção de imposto 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

III 

 
Classifica os diferentes tipos de 
imposto  

Não classifica ou 

classifica com muita 

dificuldade 

 
Classifica com 
dificuldade 

 
Classifica com alguma 
facilidade 

 
Classifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
classificação 

IV 

 
 
Indica os diferentes tipos de imposto 

 

Não indica nenhum ou 

um imposto 

 
 
Indica dois impostos 

 
 
Indica três impostos  

 
 
Indica quatro impostos 

 
 
Indica os cinco impostos 
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DISCIPLINA - UFCD Técnicas de Gestão – UFCD 4320 (Gestão e análise financeira) 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

 
I – A função financeira 

na empresa 
 

10 

 
O aluno: 
 

Identifica os objetivos da função financeira 

 

 

 

 

 

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 – Os mecanismos 

financeiros na empresa 

 
 

10 

 
O aluno: 
 
Distingue fluxos reais de fluxos financeiros 

 
III- O ciclo financeiro 

 

 
10 

 
O aluno: 
 

Descreve o ciclo financeiro da empresa 

 
IV- Elementos que 
servem de base à 
análise da função 

financeira 

 
 

10 

 
O aluno: 
 
Identifica os elementos que servem à análise da função financeira 

 
 
 
V- Análise económico-
financeira da empresa 

 
 
 

20 

 
O aluno: 
 

Interpreta a informação económica contida num balanço 
Interpreta a informação financeira contida num balanço 
Interpreta a informação patrimonial contida num balanço 
Interpreta a informação económica contida em balanços sucessivos 
Interpreta a informação financeira contida em balanços sucessivos 
Interpreta a informação patrimonial contida em balanços sucessivos 

 
 

VI- O papel do gestor 
financeiro 

 
 

10 

 
O aluno: 
 

Indica o papel do gestor financeiro a curto prazo 
Indica o papel do gestor financeiro a longo prazo  

 
VII- Estudo das fontes 

de financiamento 

 
10 

 
O aluno: 
 

Indicar fontes de financiamento 

 
VIII- O Orçamento de 
Tesouraria e o Plano 

Financeiro  

 
 

10 

 
O aluno: 
 
Elabora um orçamento de tesouraria 
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IX- O risco como 
determinante da 
rentabilidade da 

empresa 

 
 

10 

 
O aluno: 
 

Propõe soluções financeiras ou alterações do plano de atividades da 
empresa em função dos resultados do orçamento de tesouraria  
Calcula o valor de uma quantia de dinheiro diferida no tempo 

 

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 

 
Identifica os objetivos da função 

financeira  

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

II 

 
Distingue fluxos reais de fluxos 
financeiros 

Não distingue ou 

distingue  com muita 

dificuldade 

 
Distingue com 
dificuldade 

 
Distingue com alguma 
facilidade 

 
Distingue com 
facilidade 

 
Excelente na distinção 

III 

 

 
Descreve o ciclo financeiro da empresa 

Não descreve ou 

descreve com muita 

dificuldade 

 
Descreve com 
dificuldade 

 
Descreve com alguma 
facilidade 

 
Descreve com 
facilidade 

 
Excelente na descrição 

IV 

 
Identifica os elementos que servem à 
análise da função financeira 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade 

 
Identifica com alguma 
facilidade 

 
Identifica com 
facilidade 

 
Excelente na 
identificação 

V 

 
Interpreta a informação económica 
contida num balanço 

Não interpreta ou 

interpreta com muita 

dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 

 
Interpreta a informação financeira 
contida num balanço 

Não interpreta ou 

interpreta com muita 

dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 

 
Interpreta a informação patrimonial 
contida num balanço 

Não interpreta ou 

interpreta com muita 

dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 

 
Interpreta a informação económica 
contida em balanços sucessivos 

Não interpreta ou 

interpreta com muita 

dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 

 
Interpreta a informação financeira 
contida em balanços sucessivos 

Não interpreta ou 

interpreta com muita 

dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 
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Interpreta a informação patrimonial 

contida em balanços sucessivos 
Não interpreta ou 

interpreta com muita 

dificuldade 

 
Interpreta com 
dificuldade 

 
Interpreta com alguma 
facilidade 

 
Interpreta com 
facilidade 

 
Excelente na 
interpretação 

VI 

Indica o papel do gestor financeiro a 

curto prazo 

Não indica ou indica com 

muita dificuldade 

 
Indica com dificuldade 

 
Indica com alguma 
facilidade 

 
Indica com facilidade 

 
Excelente na indicação 

Indica o papel do gestor financeiro a 

longo prazo  

Não indica ou indica com 

muita dificuldade 

 
Indica com dificuldade 

 
Indica com alguma 
facilidade 

 
Indica com facilidade 

 
Excelente na indicação 

VII 

 
Indica fontes de financiamento 

Não indica ou indica com 

muita dificuldade 

 
Indica com dificuldade 

 
Indica com alguma 
facilidade 

 
Indica com facilidade 

 
Excelente na indicação 

VIII 

 
Elabora um orçamento de tesouraria 

Não elabora ou elabora 

com muita dificuldade 

 
Elabora com dificuldade 

 
Elabora com alguma 
facilidade 

 
Elabora com facilidade 

 
Excelente na elaboração 

IX 

Propõe soluções financeiras ou 
alterações do plano de atividades da 
empresa em função dos resultados do 
orçamento de tesouraria  

Não propõe ou propõe 

com muita dificuldade 

 
Propõe com dificuldade 

 
Propõe com alguma 
facilidade 

 
Propõe com facilidade 

 
Excelente na proposta 

Calcula o valor de uma quantia de 

dinheiro diferida no tempo 
Não calcula ou calcula 

com muita dificuldade 

 
Calcula com dificuldade 

 
Calcula com alguma 
facilidade 

 
Calcula com facilidade 

 
Excelente no cálculo 
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DISCIPLINA - UFCD Técnicas de Gestão – UFCD 0704 (Atendimento – técnicas de comunicação) 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

 
 
 
 
 

I – Etapas do 
atendimento 

 

50 

 
 
 
 
O aluno: 
 

Aplica as técnicas de comunicação em situação de atendimento de 

público em diferentes contextos 

 

 

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 – Regras do 
atendimento 

 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
O aluno: 
 
Aplica as regras de comunicação em situação de atendimento de 

público em diferentes contextos 

 

 

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 

 
 
 

Aplica as técnicas de comunicação em 

situação de atendimento de público 

em diferentes contextos 

 

 

Não aplica ou aplica 

apenas uma técnica com 

muita dificuldade 

 
 
Aplica duas técnicas com 
dificuldade ou três 
técnicas 

 
 
Aplica três técnicas com 
alguma facilidade ou 
quatro técnicas  

 
 
Aplica quatro técnicas 
com facilidade ou 
cinco técnicas 

 
 
Aplica mais de cinco 
técnicas 

II 

 
 
Aplica as regras de comunicação em 

situação de atendimento de público 

em diferentes contextos 

 

 

Não aplica ou aplica com 

muita dificuldade 

 
 
Aplica com dificuldade  

 
 
Aplica com alguma 
facilidade  

 
 
Aplica com facilidade  

 
 
Excelente na aplicação 
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DISCIPLINA - UFCD Técnicas de Gestão – UFCD 0599 (Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego) 

Domínio Ponderação Descritores Perfil do Aluno Instrumentos 

 
I – Comunicação 

assertiva 
5 

O aluno: 
 

Explica o conceito de assertividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – Assertividade no 

relacionamento 
interpessoal 

 
5 

O aluno: 
 

Identifica comportamento assertivo 

 

 
III – Assertividade no 

contexto 
socioprofissional 

 
5 

O aluno: 

Aplica técnicas de assertividade em contexto socioprofissional 

 
IV- Técnicas de 

assertividade em 
contexto profissional 

 
5 

O aluno: 

Aplica técnicas de assertividade em contexto profissional 

 
V- Origens e fontes de 
conflito na empresa 

 
5 

O aluno: 

Reconhece as formas de conflito na relação interpessoal 

 
VI- Impacto da 

comunicação no 
relacionamento 

humano 

 
 
5 

O aluno: 

Reconhece o impacto da comunicação no relacionamento 

 
VII – Comportamentos 

que facilitam e 
dificultam a 

comunicação e o 
entendimento  

 
 
5 

O aluno: 

Reconhece comportamentos que facilitam a comunicação e o 

entendimento 

 
VIII – Atitude tranquila 

numa situação de 
conflito 

 
5 

O aluno: 

Reconhece a atitude tranquila numa situação de conflito 

 
IX- Inteligência 

emocional e gestão de 
comportamento 

 
5 

O aluno: 

Define o conceito de inteligência emocional  
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X – Modalidades de 

trabalho 

 
5 

O aluno: 

Identifica as diferentes modalidades de trabalho  

 
XI – Mercado de 

trabalho visível e 
encoberto 

 
5 

O aluno: 

Distingue mercado de trabalho visível de encoberto  

 
XII- Pesquisa de 

informação para a 
procura de emprego  

 
 
5 

O aluno: 

Identifica as fontes de pesquisa de informação para a procura de 

emprego 

 
 
 

XIII – Medidas ativas de 
emprego e formação 

 
 
 

10 

O aluno: 

Identifica as oportunidades de inserção no mercado  

Descreve as oportunidades de inserção no mercado 

Identifica as medidas ativas de emprego como apoio à inserção no 
mercado 

 
XIV – Mobilidade 

geográfica (mercado 
de trabalho nacional, 

comunitário e 
extracomunitário 

 
 
 
5 

O aluno: 

Aplica estratégias de procura de emprego  

 
XV – Rede de contactos 

 
5 

O aluno: 

Aplica estratégias de procura de emprego  

 
XVI – Curriculum vitae 

 
5 

O aluno: 

Aplica as regras de elaboração de um curriculum vitae  

 
 

XVII – Anúncios de 
emprego 

 
 
5 

O aluno: 

Identifica anúncios de emprego 

Seleciona anúncios de emprego 
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XVIII – Candidatura 

espontânea 

 
5 

O aluno: 

Reconhece a importância das candidaturas espontâneas  

 
XIX – Entrevista de 

emprego 

 
 
5 

O aluno: 

Identifica os comportamentos e atitudes adequados numa entrevista 

de emprego  

 

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 

 

Explica o conceito de assertividade 
Não explica ou explica 

com muita dificuldade 

 
Explica com dificuldade  

Explica com alguma 
facilidade 

 
Explica com facilidade  

Excelente na 
explicação 

II 

 
Identifica comportamento assertivo 

 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade  

 
Identifica com alguma 
facilidade  

 
Identifica com 
facilidade  

 
Excelente na 
identificação 

III 

 
Aplica técnicas de assertividade em 
contexto socioprofissional 

Não aplica ou aplica com 

muita dificuldade 

 
Aplica com dificuldade  

 
Aplica com alguma 
facilidade  

 
Aplica com facilidade  

 
Excelente na 
aplicação 

IV 

 
Aplica técnicas de assertividade em 
contexto profissional 

Não aplica ou aplica com 

muita dificuldade 

 
Aplica com dificuldade  

 
Aplica com alguma 
facilidade  

 
Aplica com facilidade  

 
Excelente na 
aplicação 

V 

 
Reconhece as formas de conflito na 
relação interpessoal 

Não reconhece ou 

reconhece com muita 

dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade  

 
Reconhece com alguma 
facilidade  

 
Reconhece com 
facilidade  

 
Excelente no 
reconhecimento 

VI 

 
Reconhece o impacto da comunicação 
no relacionamento 

Não reconhece ou 

reconhece com muita 

dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade  

 
Reconhece com alguma 
facilidade  

 
Reconhece com 
facilidade  

 
Excelente no 
reconhecimento 

VII 

 
Reconhece comportamentos que 
facilitam a comunicação e o 
entendimento 

Não reconhece ou 

reconhece com muita 

dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade  

 
Reconhece com alguma 
facilidade  

 
Reconhece com 
facilidade  

 
Excelente no 
reconhecimento 

VIII 

 
Reconhece a atitude tranquila numa 
situação de conflito 

Não reconhece ou 
reconhece com muita 
dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade  

 
Reconhece com alguma 
facilidade  

 
Reconhece com 
facilidade  

 
Excelente no 
reconhecimento 

IX 

 
Define o conceito de inteligência 
emocional 

 
Não define ou define 
com muita dificuldade 

 
Define com dificuldade  

 
Define com alguma 
facilidade  

 
Define com facilidade  

 
Excelente na 
definição 

X 

 
Identifica as diferentes modalidades 
de trabalho 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade  

 
Identifica com alguma 
facilidade  

 
Identifica com 
facilidade  

 
Excelente na 
identificação 

XI 

 
Distingue mercado de trabalho visível 
de encoberto  

Não distingue ou 

distingue com muita 

dificuldade 

 
Distingue com 
dificuldade  

 
Distingue com alguma 
facilidade  

 
Distingue com 
facilidade  

 
Excelente na 
distinção 
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XII 

 
Identifica as fontes de pesquisa de 

informação para a procura de emprego 

 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade  

 
Identifica com alguma 
facilidade  

 
Identifica com 
facilidade  

 
Excelente na 
identificação 

XIII 

 
Identifica as oportunidades de 

inserção no mercado  

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade  

 
Identifica com alguma 
facilidade  

 
Identifica com 
facilidade  

 
Excelente na 
identificação 

 
Descreve as oportunidades de inserção 

no mercado  

Não descreve ou 

descreve com muita 

dificuldade 

 
Descreve com 
dificuldade  

 
Descreve com alguma 
facilidade  

 
Descreve com 
facilidade  

 
Excelente na 
descrição 

 
Identifica as medidas ativas de 

emprego como apoio à inserção no 

mercado 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade  

 
Identifica com alguma 
facilidade  

 
Identifica com 
facilidade  

 
Excelente na 
identificação 

XIV 

 
Aplica estratégias de procura de 
emprego 

Não aplica ou aplica com 

muita dificuldade 

 
Aplica com dificuldade  

 
Aplica com alguma 
facilidade  

 
Aplica com facilidade  

 
Excelente na 
aplicação 

XV 

 
Aplica estratégias de procura de 
emprego 

Não aplica ou aplica com 

muita dificuldade 

 
Aplica com dificuldade  

 
Aplica com alguma 
facilidade  

 
Aplica com facilidade  

 
Excelente na 
aplicação 

XVI 

 
Aplica as regras de elaboração de um 
currículo vitae 

Não aplica ou aplica com 

muita dificuldade 

 
Aplica com dificuldade  

 
Aplica com alguma 
facilidade  

 
Aplica com facilidade  

 
Excelente na 
aplicação 

XVII 

 
Identifica anúncios de emprego 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade  

 
Identifica com alguma 
facilidade  

 
Identifica com 
facilidade  

 
Excelente na 
identificação 

 
Seleciona anúncios de emprego 

Não seleciona ou 

seleciona com muita 

dificuldade 

 
Seleciona com 
dificuldade  

 
Seleciona com alguma 
facilidade  

 
Seleciona com 
facilidade  

 
Excelente na 
seleção 

XVIII 

 
Reconhece a importância das 
candidaturas espontâneas   

Não reconhece ou 

reconhece com muita 

dificuldade 

 
Reconhece com 
dificuldade  

 
Reconhece com alguma 
facilidade  

 
Reconhece com 
facilidade  

 
Excelente no 
reconhecimento 
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O Diretor 

_______________________________ 

XIX 

 
Identifica os comportamentos e 

atitudes adequados numa entrevista 

de emprego 

Não identifica ou 

identifica com muita 

dificuldade 

 
Identifica com 
dificuldade  

 
Identifica com alguma 
facilidade  

 
Identifica com 
facilidade  

 
Excelente na 
identificação 
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