AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. JOÃO V
172431

ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 2º e 3º CICLOS D. JOÃO V

Departamento de Ciências Sociais e Humanas - Área Disciplinar de Economia/Contabilidade
Curso de Educação e Formação - CEF
Critérios de Avaliação das disciplinas: Atividades Económicas; Organização Administrativa e Documental; Procedimentos
de Contabilidade e Aplicações Informáticas e Procedimentos de Gestão Comercial e Administrativa
Ano letivo 2016/2018
Competências
ATITUDES / VALORES
(Domínio sócio afetivo)

Formas de Avaliação
Assiduidade / Pontualidade/Responsabilidade
Revelar empenho / Ser portador do material necessário à aula / Colaborar nas
atividades propostas
Comportamento e relações interpessoais
Cumprir as regras estabelecidas na escola/turma
Intervenção / Participação oral:
- espontânea
- solicitada
- organizada

CAPACIDADES / APTIDÕES
(Domínio cognitivo)



em língua portuguesa
específicas de cada
disciplina

Realização de tarefas individuais e de grupo (trabalhos / relatórios):
- apresentação
- estruturação
- adequação ao tema
- qualidade da documentação
- originalidade
- organização do caderno diário
- Utilização das TIC
Realização de fichas sumativas:
- linguagem adequada à disciplina
- progressão na aprendizagem

Ponderação
30%

20%

20%

30%
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. JOÃO V
172431

ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 2º e 3º CICLOS D. JOÃO V

Departamento de Ciências Sociais e Humanas - Área Disciplinar de Economia/Contabilidade
Ensino Regular
Critérios de Avaliação das disciplinas: Economia
Ano letivo 2016/2017
Competências
ATITUDES / VALORES
(Domínio sócio afetivo)

Formas de Avaliação
Assiduidade / Pontualidade/Responsabilidade
Revelar empenho / Ser portador do material necessário à aula / Colaborar nas
atividades propostas
Comportamento e relações interpessoais
Cumprir as regras estabelecidas na escola/turma
Intervenção / Participação oral:
- espontânea
- solicitada
- organizada

CAPACIDADES / APTIDÕES
(Domínio cognitivo)



em língua portuguesa
específicas de cada
disciplina

Realização de tarefas individuais e de grupo (trabalhos / relatórios):
- apresentação
- estruturação
- adequação ao tema
- qualidade da documentação
- originalidade
- organização do caderno diário
- Utilização das Tic
Realização de fichas sumativas:
- linguagem adequada à disciplina
- progressão na aprendizagem

Ponderação
10%

15%

25%

50%
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