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DISCIPNA

DEPARTAMENTO

Comunicar no Ponto de Venda

Expressões GRUPO DISCIPLINAR 530 ANO 11 1

lV - Responsabilidade, autonomia e
cooperação

lll - Comunicação escrita e oral

ll - Pesquisa, seleção, organização e
i nterpretação da informação

| - Aquisição, compreensão e aplicação
de conceitos

Dominio

25

75

25

25

Ponderação

- Revela autonomia, iniciativa e procura superar as
dificutdades;
- Colabora adequada e corretamente nas atividades propostas,
respeitando as regras de sala de aula e aceitando as decisões
do grupo/professor;
- Reftete sobre as aprendizagens e a sua importâncìa
retativamente ao perfiI profissionaI transmitindo de forma
critica a sua opinìão.

- Relaciona os conhecimentos adquiridos de forma estruturada
e coerente;
- Utitiza e maniputa [inguagens aproprìadas das diferentes
áreas do saber construindo conceitos e estabetecendo relações;- Participa voluntariamente ou quando solicitado, expondo
ideias e/ou opiniões, de forma positiva e com sentido critico.

- Realiza pesquisas utjlizando textos, materiaI audiovisual,
internet, notícias de impressa, gráficos e quadros de dados
estatísticos;
- Seleciona recursos adequados de pesquisa, tratando e
registando de forma ctara e adequada os dados/informações
e/ou conctusões.

- Adquire e compreende conceitos e a sua intertigacão, bem
como a importâncìa de jdeias centrais;
- Aptica conhecimentos adquiridos a novas situações.

Descritores Operativos

(A,B,C, D, E,

F, H,G,l,J)

(4, B, C, D, H, l)

(A,B,C, D, F, H, l)

(4, B, G, l, J)

Perfil do Aluno

Testes Sumativos
ou outro

instrumento que os
substitua

Trabalhos
individuais ou de

grupo

Fichas de trabalho

Participação oral

Trabatho em
contexto DAC

Autoavatiação

lnstrumentos

ÁRens o¡ coMPETÊNcAs Do pA

A Linguagens e textos

B lnformação e comunicação

C Raciocínio e resolução de problemas

D Pensamento crítico e pensamento cr¡ativo

E Relacionamento¡nterpessoal

F Desenvolvimento pessoal e autonom¡a

G Bem-estar, saúde e ambiente

H Sensibilidade estética e artística

I Saber científico, técnico e tecnológico

J Consciência e domínio do corpo
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Nota: A tabela em baixo faz referência às Donderacões dos domínios no reqime presencial. não presencial e misto.

O Coordenador de Departamento
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O Diretor

lV- Responsabilidade, autonomia e
cooperação.

lll- Comunicaçäo escrita e orat.

ll- Pesquisa,selecção,organização e
interpretação da informação.

l-Aquisição, compreensão e aplicação
de conceitos

Dominios

25

25

25

25

Regime Presencial (Ponderações %)

30

30

20

20

Regime não Presencial (Ponderações %)

Se o número de tempos do
módulo lecionados em regime
presencial for igual ou superior
a 50% da carga horária do total
do módulo, apticam-se as
ponderações do regime
presencia[.

5e o número de tempos do
módulo [ecionados em regime
presencia[ for inferior a 50% da
carga horária do total do
módulo, apticam-se as
ponderações do regime não
presencial.

Regime lrtisto (Ponderações %)


