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Escola Secundária António Damásio 

 

Critérios de Avaliação Ano Letivo 2011-2012 

            Grupo de Recrutamento: 530 – Educação Tecnológica 

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

Disciplina: Automação e Computadores                         

Critérios do Avaliação: 

1. DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES: 

Neste domínio, será feita a observação dos itens seguintes: 

a. Postura na aula; 
b. Realização das tarefas sugeridas; 
c. Disciplina na realização das atividades; 
d. Participação no trabalho; 
e. Colaboração no trabalho do grupo; 
f. Trabalhos de casa; 
g. Relação interpessoal; 
h. Assiduidade e pontualidade; 
i. Curiosidade científica e técnica; 
j. Espírito crítico; 
k. Iniciativa; 
l. Responsabilidade e corresponsabilidade. 

 
 Esta avaliação é de natureza qualitativa e terá as classificações de MI (muito insuficiente), I 

(insuficiente), S (suficiente), B (bom) e MB (muito bom); será realizada regularmente. No final 

de cada módulo, é convertida para uma escala quantitativa de 0 a 20 valores  

2. DOMÍNIO DOS SABERES: 

Neste domínio serão aplicados os seguintes instrumentos de avaliação: 

a. Testes formativos/sumativos; 
b. Trabalhos de projeto; 
c. Interpelações orais. 

  
2.1. Testes: 

Dado que os módulos têm natureza teórico-prática, a realização de testes dependerá da 

importância relativa de cada uma destas componentes. 

Caso o aluno falte justificadamente, o teste será substituído por outra avaliação semelhante 

ou alternativa, com o mesmo peso; 
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2.2. Trabalhos de projeto 

Os trabalhos de projeto podem ser individuais ou em grupo. No caso dos trabalhos em grupo, 

a turma / turno é dividida em grupos que, em princípio, se mantêm durante a lecionação de 

cada módulo. 

São objeto de avaliação os parâmetros seguintes: 

a. Memória descritiva ou relatório, conforme a sua natureza do trabalho; 
b. Domínio e correta aplicação das diferentes técnicas; 
c. Aplicação das regras de arte; 
d. Utilização correta dos aparelhos, ferramentas e materiais; 
e. Tempo gasto na execução do trabalho; 
f. Funcionamento do trabalho; 
g. Apresentação do trabalho. 

 
2.2.1. Memória descritiva / Relatório / Sínteses de trabalhos de pesquisa. 

Parâmetros a observar:  

a. Estrutura; 
b. Clareza, adequação e correção da informação fornecida; 
c. Utilização correta da língua portuguesa; 
d. Utilização correta da simbologia; 
e.  Apresentação gráfica, relativamente a esquemas, tabelas e gráficos, etc. 

  
2.3. Interpelações/intervenções orais: 

O aluno ou o grupo pode ser solicitado a responder a questões e deve interpelar, quando 

oportuno.   

São objeto de avaliação: 

a. Conhecimentos demonstrados; 
b. Correta aplicação de conhecimentos teóricos; 
c. Pertinência e oportunidade das questões colocadas ao professor. 

 
3. AVALIAÇÃO SUMATIVA: 

No final de cada módulo, será atribuída uma classificação final baseada nos instrumentos de 

avaliação referidos, tendo em conta os seguintes pesos: 

 Conhecimentos e Capacidades 30% a 50% 

 Trabalhos de Projeto  30% a 50%  

 Atitudes e Valores   20% 

 

Professores:  António Henriques – 11º ano (2º ano do curso) 

                          José Soalleiro  – 12º ano ( 3º ano do curso) 


