
 MATRIZ DA PROVA DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
CURSOS PROFISSIONAIS 

 

ANO: 2015 1 

 

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL – MÓDULO 6 
TRABALHO PROJETO – 11.º ANO 

 

1- MODALIDADE DA PROVA: 
 

 Prova constituída por Trabalho Escrito.  

 ESTRUTURA DA PROVA: 

O trabalho deverá ser entregue na Direção na data estipulada no calendário de realização das provas 

extraordinárias.  

 Estrutura do trabalho escrito  

 Tema “HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO” [tenha como exemplo os bombeiros nas 

suas actividades profissionais, no que respeita aos acidentes de trabalho, doença 

de trabalho, doença profissionais, etc.] 

 Apresentação do trabalho. (Página onde se faz uma breve apresentação do trabalho). 

 Apresentação em Inglês. (Um resumo(Abstract) muito pequeno em Inglês). 

 Sumário. (Lista dos títulos das principais divisões, subdivisões e outras partes do trabalho 

com o respectivo número da página onde estas começam). 

 Introdução. (Parte inicial do trabalho escolar onde devem constar os seguintes elementos: 

a delimitação do assunto tratado, a justificação do tema escolhido, os objetivos do trabalho 

proposto, as referências metodológicas, os procedimentos adotados, as limitações à 

realização do trabalho e, por último, a forma como o tema foi estruturado). 

 Conclusões e considerações finais. (Recapitulação sintética dos resultados da 

investigação do trabalho, evidenciando o alcance e as consequências das suas contribuições. 

É recomendável a apresentação de sugestões, nomeadamente a indicação de possíveis 

projectos de investigação). 

 Referências. (Lista das referências bibliográficas de todos os documentos citados no 

trabalho). 

 Bibliografia. (Lista das referências bibliográficas dos documentos que não foram citados no 

trabalho, mas que fizeram parte da revisão da literatura). 

 

 

2- COTAÇÃO: 

A cotação total é de 200 pontos. 
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3- OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS: 

 Inferir a importância de um projeto. (Pesquisar conteúdos relativos à elaboração e normalização 

do trabalho escolar, à metodologia utilizada e ao acesso a fontes de informação). 

 Caracterizar cada uma das partes que compõe o projeto: seus objetivos e preparação. 

(A utilização do método de leitura sobre o tema é uma exigência da produção de conhecimento científico e 

pode ser definido como um "Esboço organizado e sistemático dos problemas e experiências em que se define o 

tema a estudar, se recompilam e analisam os dados, se deduzem uma ou mais soluções baseando-se na 

informação que se possui.) 

 Elaborar a componente teórica de um projeto pedagógico. 

(A redação do trabalho escolar requer um cuidado apurado ao nível da construção das frases, do vocabulário 

utilizado e da escrita sem erros. Estas exigências, bem como a clareza na exposição das ideias e a 

fundamentação bem articulada do tema em estudo, são de extrema importância, porque conferem o rigor 

exigido ao trabalho escolar). 

 

4- CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

 Criatividade / originalidade de acordo com o formato apresentado e a sua relevância para a 

área de formação do aluno. 

 

NOTA: O número máximo de páginas: 10. 

Excluindo a bibliografia e anexos. 


