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 Caso algum instrumento de avaliação seja suprimido em algum dos módulos, a sua percentagem será redistribuída pelos 

instrumentos de avaliação utilizados. Esta alteração será indicada aos alunos no início dos respetivos módulos. 

Competências Avaliação / Instrumentos Percentagem 

NUCLEARES
1
 

 

70% 

Teste Escrito de Avaliação 30% 

Trabalho individual (Cumprimento de tarefas; capacidade de organização; 

realização de tarefas sem solicitar ajuda; formulação de opiniões e/ou problemas 

sobre si e os outros; espírito de iniciativa e curiosidade pelo saber; empenho na 

construção das aprendizagens). 

Trabalho de equipa (Cumprimento de tarefas e regras estabelecidas; revelar respeito 

pelas opiniões e atitudes dos colegas, professores e cooperação com os mesmos, no 

desenvolvimento das atividades; espírito de iniciativa e empenho na construção 

das aprendizagens e no desenvolvimento das mesmas). 

Reflexões (Capacidade de organizar um discurso coerente e lógico nas diversas 

situações em que tal seja solicitado; formulação de opiniões e/ou problemas sobre si e 

os outros; formulação de opiniões sobre as tarefas realizadas; revelar espírito crítico). 

Comunicação oral (Capacidade em organizar um discurso coerente e lógico nas 

diversas situações em que tal seja solicitado; formulação de opiniões e/ou problemas 

sobre si e os outros). 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSAIS 

 

30% 

Responsabilidade 

- Assiduidade; 

- Pontualidade; 

- Cumprimento de tarefas; 

- Capacidade de organização. 

30% 

Respeito e cumprimento de 

regras de conduta 

- (revelar) Respeito pelos colegas, professores e 

funcionários; 

- Cumprimento das regras estabelecidas; 

- Respeito pelas opiniões e atitudes dos colegas. 

Autonomia e espírito crítico 

- Realização de tarefas sem solicitar ajuda; 

- Formulação de opiniões e/ou problemas sobre si 

e os outros. 

Cooperação e iniciativa 

-  (Revelar) Espírito de iniciativa e curiosidade 

pelo saber; 

- Empenho na construção das aprendizagens; 

- Cooperação com os colegas e professor no 

desenvolvimento das atividades. 


