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COMPETÊNCIAS E SABERES (80%)

ATITUDES E
VALORES (20%)

Competências
• Responsabilidade
•.Cooperação
• Respeito
• Espirito Crítico
• Atenção e Participação

Critérios de Avaliação
- Ser assíduo e pontual.
- Apresentar o material estabelecido e cumprir prazos.
- Envolver-se na dinâmica da sala de aula, promovendo um bom ambiente de trabalho.
- Contribuir para a interacção entre pares e com o professor.
- Cumprir as normas definidas no regulamento interno e demais legislação em vigor.
- Refletir sobre o processo de aprendizagem e redefini-lo sempre que necessário.
- Apresentar opiniões fundamentadas sobre as temáticas abordadas.
- Participar de forma construtiva e organizada.
- Realizar as tarefas que são propostas.
Pelo facto da formação do curso ser constituída por disciplinas formadas por módulos de carácter teórico-prático,
as estratégias a desenvolver no processo de ensino aprendizagem devem possibilitar ao aluno, individualmente ou
em grupo, adquirir gosto pela autoformação e ao professor, conhecer os alunos, adaptando a sua ação educativa às
necessidades da turma.
Devem-se adotar métodos de trabalho, individual ou em grupo, que facilitem as aprendizagens e valorizem a
iniciativa, a responsabilidade, a autonomia e o sentido crítico.
Nas disciplinas da formação técnica é fundamental que a componente experimental
Esteja sempre presente e que a teoria e a prática se desenvolvam interligadas. As aulas são lecionadas em ambiente
laboratorial e oficinal para que esse objectivo seja conseguido.
O processo de avaliação constituirá uma vertente importante para o sucesso na aprendizagem, sendo, por isso,
importante que a metodologia esteja adaptada aos objetivos do curso.
Também é importante que as estratégias e as planificações estejam dirigidas para o aluno de forma a ser possível
avaliar atitudes, conhecimentos e desempenhos demonstrados ao longo da formação. Pretende-se, acima de tudo,
que a avaliação seja justa e a mais equilibrada possível.
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