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CURSOS PROFISSIONAIS 
 

 

Disciplina: Comunicação e Relações Interpessoais (CRI) 

 

ÁREAS DE APRENDIZAGEM: REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO  

 
Conhecimentos /Capacidades /Atitudes 

 
 

Informação 

 

Utiliza fontes documentais, organizando-as segundo critérios de pertinência, de uma forma continuada 

e consistente. 

 
Comunicação 
 
Revela organização e clareza discursivas, apresentando um discurso estruturado, fluente e criativo. 

 
 
Raciocínio e resolução de problemas 
 
Identifica, formula, relaciona e desenvolve com clareza e rigor os problemas e justifica criticamente a sua  

pertinência. 

 
 
Conceptualização 
 
Identifica, compreende, relaciona, aplica e apresenta uma contribuição própria para a discussão dos diversos  
conteúdos programáticos. 
 

 
Relacionamento interpessoal e Desenvolvimento pessoal e autonomia 
 
Adequa e promove comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração. 
Interage com tolerância e valoriza a diversidade de perspetivas. 
Atua com sentido de responsabilidade e autonomia na realização das atividades de aprendizagem. 

 

 
 

 

                                                                                                                                                              
 

 
 



 

 

 
Domínio das competências – Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Curso Profissional - disciplina: Comunicação e Relações Interpessoais 

Descritores de desempenho 

Parâmetros / Níveis: Nível 1 

Ainda não evidencia 

(0-6,9) 

Nível 2 

Evidencia com dificul-

dade 

(7-9,9) 

Nível 3 

Evidencia parcialmente 

(10-13,9) 

Nível 4 

Evidencia 

(14-17,9) 

Nível 5 

Evidencia c/elevada profi-

ciência 

(18-20) 

 

Ponderação 

Informação 

 

Ainda não utiliza fontes do-

cumentais. 

 

Utiliza, com dificuldade, 

fontes documentais. 

 

Utiliza parcialmente fon-

tes documentais credí-

veis. 

 

Utiliza fontes documen-

tais credíveis, organi-

zando-as segundo crité-

rios de pertinência e de 

uma forma continuada. 

Utiliza fontes documentais 

credíveis, organizando-as 

segundo elevados critérios 

de pertinência, de uma for-

ma continuada e consisten-

te. 

 

 

10% 

Comunicação 

Ainda não revela organi-

zação discursiva. 

 

Revela, com dificuldade, 

organização discursiva. 

Revela organização dis-

cursiva, mas com impre-

cisões. 

Revela organização e 

clareza discursivas apre-

sentando um discurso 

estruturado. 

Revela organização e cla-

reza discursivas, apresen-

tando um discurso estrutu-

rado, fluente e criativo. 

 

20% 

Conceptualização 

Ainda não identifica, nem 

compreende, nem relaci-

ona, nem aplica os con-

ceitos específicos 

 

Identifica, compreende re-

laciona e aplica, com difi-

culdade, os conceitos es-

pecíficos. 

Identifica, compreende, 

relaciona e aplica, com 

imprecisões pontuais, os 

conceitos específicos. 

Identifica, compreende, 

relaciona e aplica ade-

quadamente os concei-

tos específicos. 

Identifica, compreende, re-

laciona, aplica e apresenta 

uma contribuição própria 

para a discussão conceptu-

al. 

 

 

15% 

 

 

Raciocínio e resolu-

ção de temas / pro-

blemas 

 

Ainda não identifica, nem 

formula os temas / pro-

blemas apresentados. 

 

 

Identifica e formula os te-

mas / problemas apresen-

tados, mas com dificulda-

de. 

Identifica, formula e rela-

ciona os temas / proble-

mas apresentados, mas 

com imprecisões. 

Identifica, formula, rela-

ciona e desenvolve os os 

temas / problemas apre-

sentados e justifica a sua 

pertinência. 

Identifica, formula, relaciona 

e desenvolve com clareza e 

rigor os temas / problemas 

e justifica criticamente a sua 

pertinência. 

 

 

20% 
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Argumentação 

 

Ainda não evidencia uma 

intenção argumentativa 

 

 

 

 

Evidencia, com dificulda-

de, uma intenção argu-

mentativa, sendo os ar-

gumentos fracos e ou os 

exemplos selecionados 

inadequados. 

Evidencia uma intenção 

argumentativa, mas os 

argumentos apresenta-

dos são fracos e ou os 

exemplos selecionados 

são imprecisos. 

Evidencia o domínio das 

competências argumen-

tativas, elencando / 

comparando argumentos 

e ou exemplos pertinen-

tes, assumindo e defen-

dendo posições pesso-

ais. 

Evidencia o domínio, ade-

quado, das competências 

argumentativas, elencando / 

comparando argumentos e 

exemplos pertinentes, as-

sumindo e defendendo po-

sições  pessoais fundamen-

tadas. 

 

 

 

 

15% 

Relacionamento in-

terpessoal e Desen-

volvimento pessoal 

e autonomia 

Não adequa comporta-

mentos em contextos de 

cooperação, partilha e co-

laboração.  

Adequa, com dificuldade, 

comportamentos em con-

textos de cooperação, par-

tilha e colaboração. 

Adequa comportamentos 

em contextos de coope-

ração, partilha e colabo-

ração, mas de uma for-

ma irregular. 

Adequa comportamentos 

em contextos de coope-

ração, partilha e colabo-

ração de uma forma con-

tinuada. 

Adequa e promove compor-

tamentos em contextos de 

cooperação, partilha, cola-

boração de uma forma con-

tinuada e consistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Não interage com tole-

rância e não valoriza a 

diversidade de perspeti-

vas. 

Interage com tolerância e 

ou valoriza a diversidade 

de perspetivas, mas com 

dificuldade. 

Interage, com tolerância 

e valoriza a diversidade 

de perspetivas, mas de 

uma forma irregular. 

Interage com tolerância e 

valoriza a diversidade de 

perspetivas de uma for-

ma continuada. 

Interage com tolerância e 

valoriza a diversidade de 

perspetivas  de uma forma 

continuada e consistente. 

Não atua com sentido de 

responsabilidade e ou au-

tonomia na realização 

das atividades de apren-

dizagem. 

Atua com sentido de res-

ponsabilidade e ou auto-

nomia na realização das 

atividades de aprendiza-

gem, mas com dificuldade. 

Atua com sentido de 

responsabilidade e auto-

nomia na realização das 

atividades de aprendiza-

gem, mas de uma forma 

irregular. 

Atua com sentido de 

responsabilidade e auto-

nomia na realização das 

atividades de aprendiza-

gem de uma forma con-

tinuada. 

Atua com sentido de res-

ponsabilidade e autonomia 

na realização das ativida-

des de aprendizagem de 

uma forma continuada e 

consistente. 

 
 
Aprovado em Conselho Pedagógico de 26 de julho de 2021       
       
O Coordenador/Delegado de Departamento/Grupo Disciplinar 
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