
Escola Secundária António Damásio 

 

___________________________________________________________________ 
Página 1 de 2 

12º Ano 
 

Curso Profissional de Técnico de Electrónica, Automação e Computadores 

 

 

 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 
ANO LECTIVO 2011/2012 

 

Critérios de Avaliação 
 

               

ESTRUTURA DA PROVA: apresentação e defesa de um projecto e do 

respectivo relatório de desenvolvimento. 

 

PRODUTO 
 

 Grau de concretização dos objectivos iniciais 

 Grau de adequação ao currículo do curso, aos recursos existentes e 

disponíveis na escola e na comunidade 

 Rigor científico e técnico das opções tomadas 

 Criatividade 

 
 

RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO 
  

 Estruturação 

 Apresentação 

 Clareza de redacção do texto 

 Correcção linguística 

 Fundamentação da escolha do projecto 

 Definição dos objectivos do projecto 

 Organização estruturada e sequencial de toda a informação 

demonstrativa das várias fases do projecto 

 Métodos de trabalho, técnicas de recolha de dados, avaliação e 

tratamento de dados 

 Análise crítica global da execução do projecto efectuado considerando 

as principais dificuldades e obstáculos encontrados, e as formas 

encontradas para as superar 

 Auto-avaliação do trabalho desenvolvido 

 Anexos relevantes, com destaque para os documentos ilustrativos de 

concretização do projecto e do seu impacto junto dos destinatários 
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APRESENTAÇÃO / DEFESA DO PROJECTO 
 
 

Apresentação / comunicação do trabalho 
 

 Abertura (identificação, definição e formulação do tema) 

 Organização lógica do tema 

 Clareza de exposição  

 Rigor científico e técnico nos conteúdos específicos abordados 

 Qualidade de exposição oral (linguagem adequada, clara, precisa e 

dicção correcta) 

 Dinâmica da exposição (criatividade e originalidade) 

 Gestão do tempo adequada 

 Adequação dos recursos à comunicação 

 
 

Defesa do trabalho 
 

 Compreensão e domínio dos assuntos 

 Capacidade de argumentação científica e técnica 

 Facilidade na discussão dos assuntos 

 
 

COTAÇÃO/PONDERAÇÃO 
 
Cotação máxima: 200 pontos 
 

PRODUTO 

 
50 % 

RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO 30 % 
 

APRESENTAÇÃO / DEFESA DO PROJECTO 

 
20 % 

 
 

                           O Director do Curso PEAC    
 

António Henriques 

                             ________________________________   
 

 
 

 
 
 


