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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de  Organização e Administração em Operações Turísticas Módulo 2 Professora Susana Cardeira 
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências 
de Avaliação 

Estrutura Cotação Critérios Gerais de 
Classificação 

- Marketing e promoção turística 
local: Conceitos e terminologia; 
Objetivos e ciclo de uma política 
e de um plano de marketing; E-
marketing aplicado ao turismo 
local; Técnicas de promoção 
turística local. 

- Divulgação e comunicação de 
informação turística local: 
Tipologia de materiais de 
divulgação; Técnicas de 
redação de conteúdos para 
material de divulgação;  
Técnicas de comunicação e de 
condução de reuniões com 
intermediários turísticos locais 
(empresas de turismo, 
operadores turísticos, agências 
de viagens, outros serviços 
turísticos públicos ou privados 
com intervenção local) 

- Identificar, selecionar e 
aplicar técnicas de 
marketing e promoção 
turística local. 

- Redigir conteúdos para o 
material de divulgação 
de informação turística 
local. 

- Comunicar e conduzir 
reuniões com 
intermediários turísticos 
locais com vista a 
partilhar a informação 
turística local 

Realização de um trabalho 

individual onde contemple a 

redação de conteúdos de 

informação turística local para 

integrar um material de divulgação e 

a realização da simulação de uma 

sessão de divulgação de informação 

turística local junto de intermediários 

turísticos locais (empresas de 

turismo, operadores turísticos, 

agências de viagens, outros 

serviços turísticos públicos ou 

privados com intervenção local). 

Preparação de uma apresentação 

oral, com suporte num ficheiro de 

Power Point realizado pelo aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 pontos 

50 pontos 

50 pontos 

 

200 pontos 

= 20valores 

A classificação a atribuir 
resulta da aplicação dos 
critérios gerais e dos 
critérios específicos de 
classificação apresentados 
para cada item. 
 
Os critérios de 
classificação apresentam-
se organizados por níveis 
de desempenho. A cotação 
é distribuída pelos 
parâmetros seguintes:  
 
 
A) conteúdo;  
B) organização e correção 

da expressão escrita; 
C) organização e correção 

da expressão oral . 

 

MATERIAL AUTORIZADO: Suporte informático com o ficheiro a apresentar. 
 

 


