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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

OPERAÇÕES TÉCNICAS EM EMPRESAS TURÍSTICAS I CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE TURISMO 

DOMÍNIOS 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS 

 (Perfil do Aluno) 

INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 
POR PERÍODO 

PONDERAÇÃO NA 
CLASSIFICAÇÃO 

FINAL DO PERÍODO 
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Linguagens e textos 

 Analisar diferentes fontes de informação.  

 Exprimir-se com clareza, coerência e correção, utilizando 

adequadamente o vocabulário específico da disciplina. 

Informação e comunicação 

 Recolher, tratar e interpretar informação e mobilizar a mesma 

na construção de respostas para os problemas estudados. 

 Expor o trabalho resultante das pesquisas feitas, de acordo 

com os objetivos definidos, à turma e/ou à escola.  

Raciocínio e resolução de problemas 

 Realizar pesquisas, descrever e interpretar situações e elaborar 

respostas para os problemas estudados. 

Pensamento crítico e pensamento criativo 

 Refletir sobre contextos e problemas e desenvolver novas 

ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, para 

situações problemáticas relativas ao turismo. 

Relacionamento interpessoal 

 Identificar-se com o seu espaço de pertença, valorizando a 

diversidade de relações que as diferentes comunidades e 

culturas estabelecem com os seus territórios a várias escalas. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 Aplicar o conhecimento e as metodologias de estudo, em 

trabalho de equipa, para argumentar, comunicar e intervir em 

problemas reais, a diferentes escalas. 

Bem-estar, saúde e ambiente 

 manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, 

trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista à 

construção de um futuro sustentável. 

Sensibilidade estética e artística 

 Manifestar sensibilidade estética na apresentação dos 

resultados da investigação/trabalhos. 

Saber científico, técnico e tecnológico 

 Comunicar os resultados da investigação, usando diferentes 

suportes técnicos, incluindo as TIC. 

Testes e fichas 

de avaliação 

escrita.  

50% 

80% 

Trabalhos de 

grupo/individuais 

Fichas de 

trabalho 

Relatórios 

Trabalhos de 

casa 

Participação oral 
relevante 

30% 
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 Cooperação e respeito pelo outro. 

 Empenho, responsabilidade e autonomia. 

 Participação nas atividades. 

 Apresentação e organização dos materiais. 

 Assiduidade / Pontualidade. 

Grelhas de 

observação 
20% 20% 
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OBSERVAÇÕES: 

1. Os critérios de avaliação serão aplicados na avaliação final de cada um dos módulos que compõem a 

disciplina. 

2. Quando, excecionalmente num determinado módulo, não se verificar a realização de algum instrumento de 

avaliação, a avaliação do respetivo domínio contará apenas com os instrumentos realizados. Neste caso, a 

ponderação dos instrumentos de avaliação aplicados será adaptada com respeito pelos pesos globais 

definidos por domínio. 

3. Sempre que possível, a ausência do aluno a um instrumento de avaliação agendado deverá ser previamente 

comunicada ao professor. Não sendo possível, a ausência deverá ser comunicada, com a máxima urgência, ao 

professor e ao diretor de turma, e justificada pelo aluno e/ou pelo respetivo encarregado de educação. 

Nestas situações, deverá ser respeitado o que consta no Regulamento Interno, no n.º 4 do seu artigo 26º: 

“(…) o professor da disciplina em causa e o diretor de turma deverão analisar os motivos apresentados, que 

deverão ser ponderosos, e a situação escolar do aluno, nomeadamente a recorrência de situações 

semelhantes no caso do mesmo aluno, independentemente das disciplinas. Se considerarem que se justifica a 

realização de uma avaliação específica em substituição da prova em que o aluno esteve ausente, tal deverá 

ser-lhe comunicado, juntamente com o tipo de avaliação a realizar, que poderá assumir diversas formas.” 

 

 

 

MÓDULOS A LECIONAR AO LONGO DO ANO LETIVO 

OPERAÇÕES TÉCNICAS EM EMPRESAS TURÍSTICAS I 1.º ANO DE TÉCNICO DE TURISMO 

MÓDULOS TEMAS 
AULAS PREVISTAS 

(tempos de 50 minutos) 

1 As empresas turísticas 29 tempos 

2 A organização da indústria turística 29 tempos 

5 
Estrutura e organização de unidades de 

acolhimento 
29 tempos 

6 
Atendimento e informação em 

empreendimentos turísticos 
29 tempos 

12 Marketing territorial e empresarial 24 tempos 

3 Agências de Viagens e Transportes 36 tempos 

 

20 de novembro 2018 

A professora de OTET 

_____________________ 

 


