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 DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: TIAT 

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Área dos 
Conhecimentos 

A, B, C,E,F,I 

 

 

 

 

 

 

A,B,C,D,E,F,G,I 

 

 

 

 

 

C,E,F,I 

 

 

 

 

A,B,C,D,I  

 

 

 

 

 

Informação  e comunicação

Comunicação oral e escrita adequada.(A,B, E,F)

Comunicação em público.(A,B, E,F)

Hábitos e práticas de pesquisa. (A,B,C,I)

Saber comunicar e relacionar

diferentes culturas. (A, B, C,E,F,I,)

Pensamento critico e Pensamento Cri

Perceção da necessidade de intervenção. (A,B,C,D,E,F,G,I)

Progressão no nível de consecução dos objetivos. (A,B,C,D,E,F,G,I)

Perceção dos resultados da ação. (A,B,C,D,E,F,G,I)

Compreensão de cada situação(A,B,C,D,E,F,G,I).

Raciocínio e Resolução de 

Resolução de problemas em diversos contextos. (C,E,F,I)

Capacidade de decisão e ação.(C,E,F,I)

Capacidade de usar os conhecimentos autonomamente em 

situações reais. (C,E,F,I) 

Saber científico e tecnológico

Aquisição e compreensão de conheciment

Domínio e aplicação de rigor conceptual. (A,B,C,D,I)

Conhecer, analisar e interpretar a Legislação turística nos diferentes 

contextos em que é aplicável. (A,B,C,D,I)

Conhecer e dominar o conceito de qualidade aplicado à atividade 

turística no seu todo. (A,B,C,D,I)

Perceber a importância da animação turística no contexto dos 
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CRITÉRIOS 

          Ciclo

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Informação  e comunicação: 

Comunicação oral e escrita adequada.(A,B, E,F) 

Comunicação em público.(A,B, E,F) 

Hábitos e práticas de pesquisa. (A,B,C,I) 

Saber comunicar e relacionar-se com turistas/visitantes das 

diferentes culturas. (A, B, C,E,F,I,) 

Pensamento critico e Pensamento Criativo: 

Perceção da necessidade de intervenção. (A,B,C,D,E,F,G,I) 

Progressão no nível de consecução dos objetivos. (A,B,C,D,E,F,G,I) 

Perceção dos resultados da ação. (A,B,C,D,E,F,G,I) 

Compreensão de cada situação(A,B,C,D,E,F,G,I). 

Raciocínio e Resolução de problemas. 

Resolução de problemas em diversos contextos. (C,E,F,I) 

Capacidade de decisão e ação.(C,E,F,I) 

Capacidade de usar os conhecimentos autonomamente em 

 

Saber científico e tecnológico: 

Aquisição e compreensão de conhecimento.(A,B,C,D,I) 

Domínio e aplicação de rigor conceptual. (A,B,C,D,I) 

Conhecer, analisar e interpretar a Legislação turística nos diferentes 

contextos em que é aplicável. (A,B,C,D,I) 

Conhecer e dominar o conceito de qualidade aplicado à atividade 

seu todo. (A,B,C,D,I) 

Perceber a importância da animação turística no contexto dos 

10% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos de grupo 

Trabalhos Individuais

 

 

 

 

 Relatórios

Trabalho de projeto

Trabalho de campo

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes

Trabalhos de grupo 

Trabalhos Individuais 

Apresentação oral de trabalhos

Fichas de trabalho

Relatórios

Webquest

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Ciclos de Formação 2022-2025; 2021-2024 
Ano letivo 2022-2023 

Instrumentos de Avaliação 

Trabalhos de grupo  

Trabalhos Individuais 

Relatórios 

Trabalho de projeto 

Trabalho de campo 

Testes 

Trabalhos de grupo  

Trabalhos Individuais  

Apresentação oral de trabalhos 

Fichas de trabalho 

Relatórios 

Webquest 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, F,G 

 

destinos turísticos. . (A,B,C,D,I)

Reconhecer o papel da animação turística no contexto da 

do turismo e do lazer. (A,B,C,D,I)

Adquirir saberes e desenvolver 

próprias e adequadas ao desenvolvimento de atividades de 

animação. (A,B,C,D,I) 

Conhecer as novas tecnologias aplicadas às diferentes empresas 

que operam no setor turístico.  (A,B,C,D,I)

 

 

 
Atitudes  

e  
Valores 

Participação.  (E,F,G) 

 

Assiduidade e pontualidade (F G)

 

Cumprimento de tarefas. (F,G)

 

Interação com colegas. (E, F,G)

 

Interação com professores. (E, F,G)

 

Consciencialização, Ambiental e 

 

  

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

destinos turísticos. . (A,B,C,D,I) 

Reconhecer o papel da animação turística no contexto da indústria 

do turismo e do lazer. (A,B,C,D,I) 

Adquirir saberes e desenvolver competências e metodologias 

próprias e adequadas ao desenvolvimento de atividades de 

Conhecer as novas tecnologias aplicadas às diferentes empresas 

que operam no setor turístico.  (A,B,C,D,I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate

Estudo de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação direta

 

 

Assiduidade e pontualidade (F G) 

Cumprimento de tarefas. (F,G) 

Interação com colegas. (E, F,G) 

Interação com professores. (E, F,G) 

Consciencialização, Ambiental e responsabilidade Social. (F,G) 

20% 

TOTAL 100%  

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

Instrumentos de Avaliação 

Debate 

Estudo de casos  

Observação direta 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


