
 

 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2022/2023 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Turismo e Informação 
Turística 

 Ano: 2.º  Curso: Profissional - TIAT 

 

Planificação Anual 

Semestre UFCD Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º Património cultural 

1. Património  
2. Artesanato e etnologia  
3. Arte e ofícios regionais  
4. Atividades recreativas tradicionais  
5. Gastronomia  
6. O religioso e artístico na história local e regional 

60 

1º/2.º 
Organizações e funcionamento 

do setor do turismo 

1. Entidades competentes pela regulação e promoção do setor turístico – 
nacionais e internacionais – caracterização  

2. Organização e funcionamento de produtores turísticos nos diversos 
subsetores do turismo 

60 

2.º 
Reserva de produtos e serviços 
turísticos 

1. Reservas e seus procedimentos  
1.1. Transportes (aéreo, marítimo, ferroviário, rodoviário)  
1.2. Alojamento 
1.3. Programas de viagem  
1.4. Outros produtos e serviços turísticos (eventos, atrações 

turísticas, congressos, atividades de animação, etc.)  
2. Procedimentos de back-office  

2.1. Registos e documentação necessária  
2.2. Emissão de bilhetes e de vouchers  

3. Sistemas de informação específicos à atividade e Internet 
 

60 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 



 

3499 - Património cultural 

a. Compreende e explica o conceito património cultural.  
b. Compreende a importância do património português.  
c. Conhece o património cultural das diversas regiões do país.  
d. Conhece e explica o conceito de património cultural tangível e 
intangível.  
e. Compreende e explica os conceitos de artesanato e etnologia.  
f. Conhece várias atividades recreativas tradicionais. 
g. Entende a importância da religião na cultura portuguesa. 
h. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 
autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  
i. Interpreta informação, planear e conduzir pesquisas;  
j. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 
negocia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa orientada, 

utilizando as TIC (recolha, leitura, 

organização e mobilização de 

informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Apresentações de trabalhos práticos de 

animação turística. 

Planificação e produção de relatórios. 

Autoavaliação. 

3480 - Organizações e 

funcionamento do setor do 

turismo 

a. Compreende e explica as organizações no âmbito do setor do 
turismo, nacionais e internacionais, suas atribuições e o modo de 
funcionamento. 
b. Compreende os produtores turísticos nos diversos subsetores da 
atividade turística.  
c. Conhece o conceito de empreendimentos turísticos e as suas diversas 
tipologias.  
d. Conhece os diversos transportes turísticos e a sua regulamentação.  
e. Compreende e explica o conceito de operador turístico. 

f. Compreende a importância das agências de viagens no setor do 
turismo. 
g. Entende a importância das empresas de animação turística para os 
destinos turísticos. 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa orientada, 

utilizando as TIC (recolha, leitura, 

organização e mobilização de 

informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 



 

h. Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e multimodal.  
i. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 
autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 
credibilidade;  
j. Interpreta informação, planear e conduzir pesquisas;  
k. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 
negocia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 
formas de estar, olhar e participar na sociedade. 
 

Apresentações de trabalhos práticos de 

animação turística. 

Planificação e produção de relatórios. 

Autoavaliação. 

3490 - Reserva de produtos e 
serviços turísticos 

a. Domina capacidades efetuar reservas de produtos e serviços 

turísticos. 

b. Domina capacidades de emitir bilhetes e vouchers. 

c. Conhece os conceitos de produtos e serviços turísticos. 

d. Conhece as características dos produtos e dos serviços turísticos. 

e. Compreende as várias tipologias de produtores turísticos. 

f. Domina capacidades efetuar check-in e check-out. 

g. Conhece as normas para a emissão de vouchers e as suas várias 

tipologias. 

h. Entende as vantagens e desvantagens da internet para os produtos e 

serviços turísticos. 

i. Conhece vários sistemas de reservas utilizados pelas agências de 

viagens. 

j. Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, 

descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 

autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 

credibilidade; 

k. Interpreta informação, planear e conduzir pesquisas; 

l. Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, 

negocia e aceita diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas 

formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

Fichas de trabalho. 

Testes de avaliação. 

Trabalhos de pesquisa orientada, 

utilizando as TIC (recolha, leitura, 

organização e mobilização de 

informação). 

Apresentações orais formais dos 

projetos realizados. 

Apresentações de trabalhos práticos de 

animação turística. 

Planificação e produção de relatórios. 

Autoavaliação 

Notas: 



 

- A avaliação é sempre formativa, com exceção da avaliação do final de módulo, que é sumativa e que resulta de um juízo globalizante por módulo. 

- Em cada módulo, a classificação final resulta da média aritmética dos descritores avaliados. 

 


