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Curso de Educação e Formação – Tipo 3 - Nível 2 (Cuidador/a de Crianças e Jovens) 

MATRIZ DA PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL (PAF) 

 

Objetivos da PAF: 

A realização da PAF tem por objetivo avaliar as competências e os conhecimentos mais significativos da componente de formação tecnológica adquiridos ao longo do 

curso. 
 

Estrutura da Prova Critérios de Avaliação Peso Duração Calendarização 
Local de 

Desenvolvimento 
Material 

Prova Prática - 

Realização de um 

trabalho individual, 

perante um júri. 

- Qualidade do trabalho;  

- Rigor e destreza;  

- Utilização correta dos 

recursos;  

- Originalidade e criatividade; 

- Empenho e responsabilidade 

na execução da atividade; 

- Capacidade de organização e 

de gestão do tempo. 

80% 
- A Prova Prática terá a 

duração de 2 horas. 

- 24 de julho de 

2020. 

- Instalações da 

Escola ES/3EB Dr. 

Jorge Augusto 

Correia, sala 4.53. 

- Para a realização da Prova Prática os 

alunos devem levar o seguinte 

material: lápis, borracha, 

caneta/esferográfica de tinta azul ou 

preta indelével, tesoura, papel 

cavalinho, lápis de cor, canetas de 

feltro, régua, compasso, cola líquida, 

tecidos (ex. roupas velhas), lãs, 

materiais recicláveis (ex. caixa de 

cereais, rolo de papel higiénico/papel 

cozinha, revistas, pacote de leite, 

entre outros).  

 

- Ainda serão colocados à disposição 

dos alunos outros equipamentos, 

materiais e ferramentas necessários 

para a realização das tarefas. 

Apresentação/ 

Defesa do trabalho 

prático individual 

realizado, perante 

um júri. 

- Qualidade e clareza na 

comunicação;  

- Domínio do 

assunto/capacidade de 

aplicação dos conhecimentos; 

- Capacidade e pertinência 

argumentativa;  

- Atitudes do 

formando/relação com o júri. 

 

20% 

- A Defesa da Prova 

perante o júri não 

deve ultrapassar os 30 

minutos. 

 


