
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

Curso Tecnico de Automação, Eletronica e Computadores                                                       Disciplina: Automação e Computadores (11º e 12º Ano)

Competências N.º Módulo Ponderação Descritores por competência e nível de desempenho Nível [1]

Desenvolvimento 
de soluções e 
resolução de 

problemas
(C,D,E,F,H,I)

1 Introdução ao Hardware 70 •        Analisa problemas complexos, factos, teorias ou situações reais, 
identificando os seus elementos ou dados com vista à posterior 
modelação, simulação em computador e em protótipos.
                                            e / ou
•        O aluno desenvolve soluções que exigem conexões entre vários 
conceitos sem ajuda ou pistas.

IV
2 Sistemas operativos - N3 70
3 Programação de alto nível - iniciação 70
4 Montagem de PC 50
5 Redes - comunicação de dados 70

6 Rede de computadores - instalação 70 •        Analisa problemas complexos, factos, teorias ou situações reais, 
identificando os seus elementos ou dados com vista à posterior 
modelação, simulação em computador e em protótipos com ajuda e apoio.
                                            e / ou
•        O aluno desenvolve soluções que exigem conexões entre vários 
conceitos com ajuda ou pistas.

III
7 Rede de computadores - configuração 50

8 Autómatos programáveis 50
9 Autómatos programáveis - linguagens de programação 50

10 Autómatos programáveis - aquisição e tratamento de dados 50
11 Periféricos de pc 50 •        Analisa problemas factos, teorias ou situações reais com vista à 

posterior modelação, simulação em computador e em protótipos, mas 
obtêm uma solução parcialmente funcional.
                                             e / ou
•        O aluno desenvolve aplicações básicas que envolvem conceitos 
isolados.

II
12 Autómatos programáveis - aplicações industriais 70
13 Autómatos programáveis - redes 70
14 Microcontroladores - aplicações 50
15 Programação de alto nível - aplicações 50
16 Robótica 50

•        O aluno demonstra sucesso limitado no uso de conceitos e a análise 
de situações reais com vista à posterior modelação, simulação em 
computador e em protótipos, obtendo uma solução não funcional. 
                                             e / ou
•        O aluno tem sucesso limitado no desenvolvimento de soluções.

I

Competências N.º Módulo Ponderação Descritores por competência e nível de desempenho Nível [1]

Mobilização e 
aplicação de 

Conhecimento 
científico técnico 

e tecnológico
(A,I,B) 

1 Introdução ao Hardware 30

•        Mobiliza e aplica consistemente conhecimentos, conceitos, teorias ou 
factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo 
conhecimento específico da área curricular.

IV
2 Sistemas operativos - N3 30
3 Programação de alto nível - iniciação 30
4 Montagem de PC 50



Mobilização e 
aplicação de 

Conhecimento 
científico técnico 

e tecnológico
(A,I,B) 

5 Redes - comunicação de dados 30

•        Mobiliza e aplica consistemente conhecimentos, conceitos, teorias ou 
factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo 
conhecimento específico da área curricular.

IV

6 Rede de computadores - instalação 30

•Mobiliza e aplica conhecimentos, conceitos, teorias ou factos numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento específico 
da área curricular.

III
7 Rede de computadores - configuração 50
8 Autómatos programáveis 50
9 Autómatos programáveis - linguagens de programação 50

10 Autómatos programáveis - aquisição e tratamento de dados 50
11 Periféricos de pc 50

•Mobiliza e aplica alguns conhecimentos, conceitos, teorias ou factos numa 
perspetiva disciplinar, incluindo conhecimento específico da área 
curricular.

II
12 Autómatos programáveis - aplicações industriais 30
13 Autómatos programáveis - redes 30
14 Microcontroladores - aplicações 50
15 Programação de alto nível - aplicações 50
16 Robótica 50

•Demonstra dificuldade na mobilização e aplicação de conhecimentos, 
conceitos, teorias ou factos numa perspetiva disciplinar, incluindo 
conhecimento específico da área curricular.

I

[1] Níveis de desempenho:

I = Abaixo do nível estabelecido para o ano.

II = Próximo do nível estabelecido para o ano.

III = No nível estabelecido para o ano.

IV = Acima do nível estabelecido para o ano.


