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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2022/2023 

Disciplina: Comunicação e a Atendimento Turístico / Curso Profissional: Técnico em Turismo – 1º A 

Disciplina- CAT / Módulos: 1 e 2. Módulo 1. Atividade profissional de técnico em animação de turismo / N.º de lições - 34 

/Módulo 2. Qualidade em Turismo / N.º de lições - 34 
 

 

COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / 

TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Muito Bom 

(18 – 20) 
Bom 

(14 – 17) 
Suficiente 
(10 – 13) 

Insuficiente 
(0 – 9) 
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CONHECIMENTO 

 Conceitos e 
princípios da 
organização do 
trabalho; 
 
 Conceitos e 
princípios da 
regulamentação 
do trabalho; 
 
 Postura e imagem 
do profissional de 
animação 
turística; 
 Conceitos e 
princípios gerais 
sobre qualidade. 
 Conceito de 
certificação e tipos 
de certificação de 
qualidade. 
 Normas ISO. 

-Conhece muito bem a estrutura 
organizativa e as relações de 
autoridade e dependência funcional. 
-Conhece muito bem os conceitos e 
princípios básicos da qualidade e dos 
sistemas de certificação de 
qualidade em turismo e as normas 
de qualidade aplicáveis aos produtos 
e serviços prestados nos 
estabelecimentos de turismo 

-Conhece bem a estrutura 
organizativa e as relações de 
autoridade e dependência funcional. 
-Conhece bem os conceitos e 
princípios básicos da qualidade e dos 
sistemas de certificação de 
qualidade em turismo e as normas 
de qualidade aplicáveis aos produtos 
e serviços prestados nos 
estabelecimentos de turismo. 

-Conhece razoavelmente a estrutura 
organizativa e as relações de 
autoridade e dependência funcional. 
-Conhece razoavelmente os 
conceitos e princípios básicos da 
qualidade e dos sistemas de 
certificação de qualidade em 
turismo e as normas de qualidade 
aplicáveis aos produtos e serviços 
prestados nos estabelecimentos de 
turismo. 

-Não conhece a estrutura 
organizativa e as relações de 
autoridade e dependência funcional. 
-Não conhece   
os conceitos e princípios básicos da 
qualidade e dos sistemas de 
certificação de qualidade em 
turismo e as normas de qualidade 
aplicáveis aos produtos e serviços 
prestados nos estabelecimentos de 
turismo. 

 
 

 
 

COMUNICAÇÃO 

-Conhece muito bem a importância 
da imagem e postura profissional 
dos profissionais de animação 
turística. 

-Conhece bem a importância da 
imagem e postura profissional dos 
profissionais de animação turística. 

-Conhece razoavelmente a 
importância da imagem e postura 
profissional dos profissionais de 
animação turística. 

-Não conhece a importância da 
imagem e postura profissional dos 
profissionais de animação turística. 

 
 

 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
 

 
 
-Demonstra sempre capacidade de 
resolução de problemas e conflitos 

 
 
-Demonstra quase sempre 
capacidade de resolução de 
problemas e conflitos 

 
 
-Demonstra algumas vezes 
capacidade de resolução de 
problemas e conflitos 

 
 
-Não demonstra capacidade de 
resolução de problemas e conflitos 
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RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 

 Requisitos e 
instrumentos das 
normas. 
 A qualidade no 
turismo. 
 A qualidade 
percebida pelo 
cliente. 
 Necessidades e 
expectativas dos 
clientes. 
 Sistema 
Português da 
Qualidade, 
Normalização e 
Metrologia 

 

 

-Demonstra sempre capacidade de 
escuta ativa. 
-Demonstra sempre zelo pela 
melhoria da qualidade do serviço 
-Demonstra sempre rigor e 
responsabilidade no cumprimento 
das regras de segurança e 
procedimentos organizacionais 

-Demonstra quase sempre 

capacidade de escuta ativa. 

-Demonstra quase sempre zelo pela 

melhoria da qualidade do serviço. 

-Demonstra quase sempre rigor e 

responsabilidade no cumprimento 

das regras de segurança e 

procedimentos organizacionais 

-Demonstra algumas vezes 

capacidade de escuta ativa . 

-Demonstra algumas vezes  zelo 

pela melhoria da qualidade do 

serviço. 

-Demonstra algumas vezes rigor e 

responsabilidade no cumprimento 

das regras de segurança e 

procedimentos organizacionais 

-Não demonstra capacidade de 

escuta ativa. 

-Não demonstra zelo pela melhoria 

da qualidade do serviço 

-Não demonstra rigor e 

responsabilidade no cumprimento 

das regras de segurança e 

procedimentos organizacionais 

 

 

 

 

 

Professora: 

Carla Pomar 
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