Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago
Curso Profissional Técnico de Organização de Eventos
CM – Criatividade e Metodologias – 12º Ano - Módulos –

1,2,3,4,5,6

Instrumentos de
Avaliação

Conhecimentos e
Capacidades

Competências Específicas

Parâmetros

As avaliações, nesta disciplina, são continuas tendo em conta os diversos eventos
existentes ao longo do curso/ano letivo. Privilegiando-se os seguintes critérios:
•Conhecer as ferramentas de planeamento tendo em conta os objetivos de cada evento;
•Conhecer as ferramentas de orçamentação na gestão de eventos;
•Conhecer e aplicar as leis que regem a atividade de organização de eventos e as atividades
que lhe são paralelas;
•Desenvolver técnicas de utilização eficiente dos recursos técnicos e humanos;
•Desenvolver a capacidade de gerir e lidar com os públicos que frequentam os vários tipos
de eventos;
• Desenvolver a capacidade de comunicação oral e escrita, de forma clara e adequada;
•Pesquisar e sistematizar informação;
• Compreender as normas de segurança inerentes à gestão de públicos;
•Participar conscientemente e sustentadamente na comunidade global.

Valores

Competências Transversais
Interculturais

ü Atitudes ou Relacionamento interpessoal
- Trabalhar e colaborar em pares e pequeno grupo
- Cumprir regras
- Reconhecer e respeitar realidades interculturais distintas
ü Participação
- Utilizar a literacia tecnológica
- Revelar interesse/ empenho
- Desenvolver autonomia e capacidade de iniciativa
- Desenvolver pensamento crítico e criativo
ü Responsabilidade
- Cumprir as tarefas propostas
- Apresentar material necessário em sala de aula
- Cumprir assiduidade e pontualidade

Perfil
do
Aluno

Ponderação

Observação direta/
Grelhas de observação:
- Criatividade;
- Autonomia;

70%

-Desenvolvimento da
capacidade de
expressão;
-Participação e
envolvimento nas
atividades;
- Realização de projetos
de eventos na
comunidade escolar;
- Promoção dos eventos
(Design gráfico;
powerpoint; fotografia;
Layout;...);

A,B,D,E,
F,G,J

- Fichas formativas;
- Grelha de registo de
trabalhos;
Planificação/realização
/apresentação
de
relatórios
sobre
os
trabalhos/eventos;
Autoavaliação

30%
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