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Competências  
Conteúdos 

 
Indicadores de 
Aprendizagem 

 
Experiências de 
Aprendizagem 

 
Avaliação  

Transversais 
 
Específicas 

AO NÍVEL DO SABER/ 
CONHECIMENTO 
 –Adquire, compreende e 
aplica conhecimentos; 
–Mobiliza saber para a 
resolução de problemas; 
 – Interage com o Meio; 
 – Exerce o espírito 
Crítico. 
 
AO NÍVEL 
METODOLÓGICO 
– Pratica métodos de 
trabalho e estudos 
eficazes; 
 – Trata a informação; 

 – O aluno enuncia os 
conteúdos e os conceitos 
fundamentais  da disciplina; 
– O aluno aplica os 
conhecimentos aprendidos 
em situações novas; 
– O aluno aplica e analisa os 
elementos da situação-
problema; 
– O aluno formula hipóteses 
de solução; 
– O aluno escolhe uma 
solução; 
– O aluno realiza tarefas de 
resolução; 
 

- Segurança no Trabalho; 
 
- Legislação aplicável; 
 
- Normas de segurança 
aplicadas ao Turismo; 
 
- Avaliação dos riscos nas 
atividades turísticas; 
 
- Cuidado Ambiental; 
 
- Boas práticas de 
segurança no âmbito da 
animação turística. 

- O aluno deverá ser capaz de 
definir os vários conceitos 
inerentes ao módulo; 
-O aluno deverá ficar a 
conhecer a legislação no âmbito 
da higiene, segurança e saúde 
no trabalho; 
- O aluno deverá ser capaz de 
aplicar as normas gerais à 
especificidade do sector; 
- O aluno deverá ser capaz de 
avaliar riscos decorrentes da 
atividade turística; 
- O aluno deverá ficar 
sensibilizado para o cuidado 
ambiental; 

- Antes do início do tema é 
realizado um exercício de 
brainstorming para que o 
aluno seja capaz de ir ao 
encontro dos descritores da 
disciplina, nos quais se 
destaca a autonomia, 
criatividade, espírito crítico 
a par de uma comunicação 
clara e concisa. 
 
 
 
- No final de cada 
conteúdo, os alunos 
realização trabalhos de 

Desempenho dos alunos 
nas atividades/Trabalhos 
realizados em aula. 
 
Fichas de Trabalho 
 
Teste Sumativo. 
 
Teste de Recuperação. 



 – Manifesta autonomia e 
criatividade; 
 
AO NÍVEL 
COMUNICACIONAL 
– Comunica de forma 
clara e adequada aos 
contextos de interação; 
– Utiliza as TIC; 
 
AO NÍVEL PESSOAL E 
SOCIAL 
 –Assume 
Responsabilidades; 
–Trabalha em 
cooperação; 
– Manifesta iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- O aluno aproveita o 
conhecimento do meio para 
contextualização e 
aprofundamento do saber; 
– O aluno planifica projetos 
de articulação com o meio; 
– O aluno realiza e avalia 
Projetos; 
– O aluno formula juízo 
crítico e fundamenta‐o; 
–O aluno propõe alternativa 
(s) sustentada (s); 
– O aluno identifica a tarefa 
a cumprir; 
– O aluno planifica as 
Estratégias; 
– O aluno conclui a tarefa; 
– O aluno domina técnicas 
de trabalho e métodos de 
estudo; 
–O aluno pesquisa a 
informação de forma 
autónoma e planificada; 
–O aluno seleciona, 
interpreta e organiza a 
informação; 
–O aluno utiliza a 
Informação; 
–O aluno domina as técnicas 
de pesquisa e de 
investigação específicas da 
disciplina; 
- O aluno apresenta as suas 
ideias sob diversas formas, 

- O aluno deverá ser capaz de 
trabalhar de forma segura. 

grupos utilizando o 
powerpoint dos quais serão 
realizados dois exercícios 
de dinâmica de grupo 
concernentes aos 
conteúdos. Estes exercícios 
de dinâmica de grupo 
consistem num trabalho 
prévio de organização de 
informação e posterior 
discussão com os grupos 
opositores. 



 

A Docente 

______________________________ 

 

 

 

problematizando‐as; 
– O aluno produz textos 
usando correção e clareza 
na Linguagem; 
– O aluno revela criatividade 
e originalidade na 
apresentação da 
informação; 
– O aluno usa as TIC para 
realizar tarefas; 
– O aluno respeita os prazos 
acordados; 
– O aluno realiza as tarefas 
que lhe foram distribuídas; 
– O aluno avalia o trabalho 
realizado. 


