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                           AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA  

                                                                                                                                               ESCOLA BÁSICA SÃO VICENTE 

 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ACOMPANHANTE DE AÇÃO EDUCATIVA – TIPO 2  
 

MATRIZ DA PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL 
 

 

         DURAÇÃO DA PROVA TEÓRICA: 90 MINUTOS                                                                                ANO LETIVO DE 2013/2014 
         DURAÇÃO DA PROVA PRÁTICA: 120 MINUTOS   

ESTRUTURA OBJETIVOS CONTEÚDOS 
CRITÉRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO 
COTAÇÃO 

 
Prova de caráter 

teórico/prático 

 

Componente teórica com 

questões do tipo: 

- Verdadeiro/Falso (com 

indicação da afirmação 

correta); 

- Resposta curta; 

- Resposta longa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificar funções e 

comportamentos adequados ao 

papel de um acompanhante de 

ação educativa. 

 

Reconhecer as principais 

metodologias e técnicas 

de animação. 

Identificar estratégias e 

recursos necessários para a 

aplicação de métodos e 

técnicas de animação.  

 

Planificar e desenvolver as 

condições que permitam à 

criança adquirir hábitos de 

higiene e hábitos alimentares 

saudáveis. 

 

 

 
Ética e deontologia  

 

 

 

 

Técnicas de animação  

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de higiene e 

alimentação na criança 

 

 

 

 

 

 
Os critérios relativos à prova 

têm como referência o 

Referencial de Formação do 

Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, para o 

Curso de Educação e Formação 

de Acompanhante de Ação 

Educativa. 

 

 

Na componente teórica será 

atribuída a cotação total 

sempre que a resposta esteja 

de acordo com o conteúdo 

científico lecionado e que 

manifeste: 

- Correção científica; 

- Objetividade e clareza; 

- Uso de terminologia 

adequada, quer de natureza 

 

A prova será avaliada numa 

escala de 0 a  100, convertido 

para a escala de 1 a 5, em que 

o resultado obtido pelo aluno 

será a nota final. 
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Componente prática com 

execução de um ou mais 

trabalhos de expressão 

plástica, possibilitando o 

recurso a técnicas 

diversificadas 

 

 

Compreender o papel da 

família, a sua função no 

processo de socialização da 

criança. 

Identificar formas de 

intervenção para promover a 

sociabilidade. 

 

Caracterizar as diferentes 

formas de comunicação com a 

criança 

 

Identificar comportamentos 

disfuncionais na criança em 

idade escolar e pré-escolar e 

formas de atuação adequadas. 

 

 

Desenvolver práticas 

relacionadas com creches e 

jardins de infância 

 

Aplicar as expressões plásticas 

no desenvolvimento de uma 

adequada prática pedagógica 

 

Planificar e dinamizar a 

animação com carácter 

interdisciplinar, como forma de 

desenvolver competências e 

autonomias 

 

Sociabilização: 

desenvolvimento e formas de 

intervenção 

 

 

 

 

 

Relação afetiva e pedagógica 

com as crianças 

 

 

Atitudes educativas face a 

comportamentos disfuncionais 

 

 

 

 

Técnicas pedagógicas – creches 

e jardins de infância 

 

 

Técnicas de expressão e 

atividades práticas de creche e 

jardim de infância 

 

Animação e dinamização de 

atividades lúdico-expressivas 

científica, quer no domínio da 

expressão escrita da língua 

portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na componente prática serão 

considerados os seguintes 

critérios de classificação: 

- Relação forma/função; 

- Criatividade; 

- Preocupação estética 

     Material necessário para a prova: relatório de estágio, esferográfica preta ou azul     Não é permitido o uso de corretor 
 


