ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO – LEIRIA

CURSO PROFISSIONAL DE TURISMO
Ano letivo 2019/20
MATRIZ DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL
PARA ALUNOS EXTERNOS
Só é candidato à apresentação da Prova de Projeto o aluno que tenha aprovação em, pelo
menos, 80% do total dos módulos das disciplinas do curso.
A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação do projeto desenvolvido e dos
elementos discriminados no ponto 2 desta matriz.
Os conteúdos da prova são os específicos de cada projeto. No entanto, existem aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem realizar e que se encontram especificados nos Critérios de
Classificação desta matriz.

1. ESTRUTURA
A prova decorrerá em dois momentos:
1º Momento:
Entrega dos elementos de Avaliação constantes do ponto 2 desta matriz.
2º Momento:
O aluno deve fazer uma apresentação oral do projeto que desenvolveu, perante um júri
constituído de acordo com a legislação em vigor. Deverá ainda responder a questões
colocadas pelo júri, tendo como referência as competências e as aprendizagens essenciais
que constam desta matriz.
O aluno poderá utilizar os suportes que considerar adequados para essa apresentação
(PowerPoint, Prezi, etc.)
A Prova de Projeto tem a duração máxima de 45 minutos, podendo ser tomada como
indicativa a distribuição temporal que se apresenta no seguinte quadro:
Intervenção do
aluno

Interpelação
do júri

Resposta do
aluno

Comentário
final do júri

15 min

10 min

15 min

5 min
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2. ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Cada elemento de avaliação é classificado para 200 pontos. A ponderação indicada é
aplicada a cada elemento, resultando a classificação final da PAP, expressa na escala de 0 a
20 valores (arredondada às unidades).
Elementos de
Avaliação

Critérios de classificação

Ponderação

- Capa;
- Índice;
- Introdução;
Relatório do
Projeto

- Corpo do Relatório;

15%

- Conclusão;
- Fontes Documentais;
- Anexos.
- Capa;
- Índice;
- Introdução;
- Chuva de Ideias;
- Mapa de Ideias;
- Mapa do Projeto;
Portefólio

20%
- Sumários;
- Documentos de pesquisa;
- Processo;
- Avaliação;
- Conclusão;
- Anexos.
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- Aspetos Concetuais (adequação da proposta ao tema,
ao projeto e à atividade turística);
- Aspetos Técnicos - elementos: ideia, processo,
produto, marketing proposto;
Produto

- Complexidade;

30%

- Recursos / Parcerias;
- Produto apresentado ao júri;
- Organização e Exequibilidade.
- Abrangência e detalhe da exposição; mais-valia para a
compreensão do projeto;
Prova de Projeto
(Apresentação
Oral)

- Comunicação oral: clareza e expressividade; poder de
síntese; objetividade e capacidade de argumentação;

35%

- Domínio dos meios utilizados na apresentação: eficácia
da comunicação visual; coerência e cuidado ao nível da
conceção global; eficácia na utilização dos meios.

3. MATERIAL A UTILIZAR
No ato da entrega dos elementos de avaliação o aluno tem que indicar o suporte multimédia
(software e hardware) ou outro necessário para a Prova de Apresentação do Projeto.

4. PRAZOS DE ENTREGA DOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO
O candidato à apresentação da Prova de Projeto deve entregar os elementos de avaliação a
submeter a classificação, em suporte físico, até:
- ÉPOCA DE JUNHO/JULHO – 30 de março a 13 de abril de 2020
- ÉPOCA DE NOVEMBRO/ DEZEMBRO – 01 de setembro a 15 de setembro de 2020

A entrega oficial da documentação exigida faz-se na secretaria da
Escola.
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