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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Técnicas de Operações Turísticas Módulo 3 Professora Susana Cardeira 
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de 
Avaliação 

Estrutura Cotação Critérios Gerais de 
Classificação 

- Eventos turísticos: Conceitos; 
Tipos e caraterísticas de 
eventos turísticos. 

- Planeamento físico de eventos 
turísticos: Objetivos; Tipologia 
de recursos logísticos, 
administrativos e humanos a 
considerar na organização de 
um evento; Técnicas de 
elaboração de um plano de 
trabalho e de um cronograma. 

- Planeamento financeiro de 
eventos turísticos: Objetivos; 
Tipologia de fontes de 
financiamento de eventos 
turísticos; Técnicas de 
estimativas de custos, receitas 
e margens de lucro 

- Interpretar as diretrizes gerais de 
um evento. 

- Identificar os recursos necessários 
e disponíveis para 
operacionalizar um evento. 

- Redigir o plano de trabalho de um 
evento. 

- Desenhar um cronograma 
detalhado de um evento. 

- Interpretar o orçamento indicativo 
para a realização de um evento. 

- Estimar custos, receitas e margens 
de lucro associados a um evento. 

- Identificar fontes de financiamento 
de um evento. 

Realização de um trabalho 

individual de conceção de um 

plano de trabalho e de um 

cronograma de um evento a 

partir de um conjunto de 

diretrizes gerais do evento, que 

podem constar de um contrato de 

prestação de serviços, de um 

programa preliminar do evento 

ou de orientações gerais.  

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. 
 

 


