
	
	
	
	

CRITÉRIOS	DE	AVALIAÇÃO	PARA	AS	AVALIAÇÕES	FINAIS		
FACE	AO	SISTEMA	DE	E@D	

	
 
Face	à	nova	realidade	que	vivemos	com	o	E@D,	os	critérios	de	avaliação	definidos	

no	 início	 do	 ano	 letivo	 foram	 analisados	 e	 revistos	 pelos	 vários	 ciclos	 e	

departamentos,	 com	 vista	 a	 uma	 adaptação	 a	 aplicar	 nas	 avaliações	 finais	 do	 3º	
período.	Depois	de	apresentadas	e	aprovadas	em	Conselho	Pedagógico,	são	as	seguintes	

as	alterações	a	implementar:	

	

1º	Ciclo:	

	

1. Sobre	 a	 avaliação	 do	 3.º	 Período,	 ficou	 decidido	 em	 Conselho	 de	

Docentes	que	a	 avaliação	 sumativa	 do	 3.º	 período	 deverá	 ser	 descritiva.	

Apenas	 será	 dada	 nota	 qualitativa	à	 disciplina,	 não	 sendo	 avaliados	 os	

parâmetros	discriminados	nas	disciplinas	de	português,	matemática,	estudo	

do	meio	e	apoio	ao	estudo.	No	caso	específico	do	1.º	Ano	será	apenas	feita	a	

avaliação	descritiva,	 sem	 atribuição	 de	 nota	 qualitativa	 às	 disciplinas.		

	

No	caso	das	disciplinas	de	EEFM,	EEM	e	EEP	será	assumida	a	nota	qualitativa	

atribuída	no	2.º	Período.	Os	professores	devem	fazer	referência	na	avaliação	

dos	alunos	que,	durante	o	período	de	ensino	à	distância,	se	destacaram	pela	

sua	participação	e	feedback	de	trabalhos/atividades.	

	A	 disciplina	 de	 Inglês	 será	 avaliada	 segundo	 os	 critérios	 aplicados	 às	

disciplinas	de	português,	matemática	e	estudo	do	meio.		

	



2. Sobre	os	critérios	de	avaliação,	para	que	haja	alguma	coerência	na	avaliação	

sumativa	dos	alunos,	relativamente	ao	do	3.º	período,	em	Conselho	Docentes	

definiram-se	os	seguintes	critérios:	

-	empenho;	

-	assiduidade;	

-	participação	nos	diretos;	

-	valorização	do	empenho	e	do	 trabalho	dos	alunos	na	 introdução	de	novos	

conteúdos.	

	

É	 ainda	 importante	 fazer	 referência	 na	 avaliação	 dos	 alunos	 que,	 durante	 o	

período	de	ensino	à	distância,	se	destacaram	pela	sua	participação	e	feedback	de	

trabalhos/atividades.	

	

2º	e	3º	Ciclos	Ciclo:	

	

o Departamento	 de	 Artes	 Tecnologias	 e	 Expressões/	 2º	 e	 3º	 Ciclos:		

Aprovou	 a	 ponderação	 do	 1º	 período	 “1”,	 2º	 período	 “2”	 e	 3º	 período	 “1”,	

resultando	na	seguinte	formula	AF=(1ºP+2ºPx2+3ºP)/4;	

o Departamento	 de	 Ciências	 Experimentais/	 2º	 e	 3º	 Ciclos:	 Aprovou	 a	

ponderação	do	1º	período	“1”,	2º	período	“2”	e	3º	período	“1”,	resultando	na	

seguinte	formula	AF=(1ºP+2ºPx2+3ºP)/4;	

o Departamento	de	Ciências	Exatas/	2º	e	3º	Ciclos:	Aprovou	a	ponderação	

do	 1º	 período	 “1”,	 2º	 período	 “1”	 e	 3º	 período	 “1”,	 resultando	 na	 seguinte	

formula	AF=(1ºP+2ºP+3ºP)/3.	Com	a	seguinte	particularidade	no	3º	período	-	

40%	presenças	e	participação	e	60%	de	entregas	e	avaliações	orais;	

o Departamento	de	Línguas/	2º	e	3º	Ciclos:	

-	O	grupo	disciplinar	de	Inglês	concluiu	que	não	serão	alterados	os	critérios	

específicos	 de	 avaliação	 da	 disciplina.	 As	 4	 competências	 avaliadas	 nas	

línguas	 poderão	 continuar	 a	 ser	 avaliadas	 à	 distância,	 através	 de	 testes	

online,	 sessões/aulas	 online,	 ficheiros	 áudio,	 vídeos,	 entre	 outros.	 No	

segundo	ciclo,	à	semelhança	do	que	já	acontece	no	3.º	ciclo,	na	disciplina	de	

Inglês	as	competências	passarão	a	ser	avaliadas	separadamente	ao	longo	das	

semanas	 de	 E@D.	 A	 avaliação	 deverá	 ser	 formativa	 e	 contínua.	 No	 que	 diz	



respeito	 à	 avaliação	 das	 atitudes	 até	 aqui	 atribuída	 a	 comportamento,	

realização	de	quinzenas,	portefólio,	deverá	ser	substituída	por	cumprimento	

de	 prazos,	 realização	 das	 tarefas	 e	 participação	 em	 aulas	 online.	

Relativamente	à	ponderação	dos	períodos,	o	grupo	considera	que	deverá	ser	

a	 seguinte,	 1º	 período	 “1”,	 2º	 período	 “2”	 e	 3º	 período	 “1”,	 resultando	 na	

seguinte	formula	AF=(1ºP+2ºPx2+3ºP)/4;		

-	No	caso	da	disciplina	de	Francês,	foram	mantidos	os	critérios	de	avaliação	

onde	 as	 competências	 eram	 avaliadas	 tal	 como	 na	 disciplina	 de	 Inglês	

separadamente.	 A	 disciplina	 passaria	 a	 basear-se	 no	 conjunto	 de	 tarefas	

realizadas	 semanalmente	 pelos	 alunos,	 privilegiando-se,	 assim,	 uma	

avaliação	de	natureza	mais	 formativa	 e	 contínua.	Quanto	 à	ponderação	dos	

três	 períodos,	 deverá	 ser	 a	 seguinte,	 1º	 período	 “1”,	 2º	 período	 “1”	 e	 3º	

período	“1”,	resultando	na	seguinte	formula	AF=(1ºP+2ºP+3ºP)/3.	A	avaliação	

do	 terceiro	 período	 será	 considerada	 até	 à	 data	 em	 que	 a	 professora	 deu	

início	à	 sua	 licença	de	maternidade.	A	partir	desta	data,	 a	professora	Tânia	

enviou	 aos	 alunos	 uma	 proposta	 de	 trabalho	 autónomo	 para	 que	 possam	

continuar	a	praticar	a	língua	na	sua	ausência.	

-	O	Grupo	Disciplinar	de	Português	reafirmou	a	manutenção	dos	critérios	

de	avaliação	 instituídos	no	 início	do	ano	 letivo,	designadamente	no	que	diz	

respeito	 às	 ponderações	 atribuídas	 aos	 parâmetros	 das	 atitudes	 e	 dos	

conhecimentos,	 bem	 como	 aos	 quatro	 domínios	 da	 disciplina	 (oralidade;	

leitura;	 escrita;	 gramática).	 Considerou-se,	 no	 entanto,	 que,	 no	 modelo	

vigente	de	ensino	a	distância,	a	avaliação	do	3.º	período	passaria	a	basear-se	

no	conjunto	de	tarefas	realizadas	semanalmente	pelos	alunos,	privilegiando-

se,	 assim,	 uma	 avaliação	 de	 natureza	mais	 formativa	 e	 contínua.	 Optou-se,	

neste	seguimento,	pela	não	realização	de	testes	de	avaliação	sumativa.	Face	

ao	 exposto,	 verificou-se	 a	 necessidade	 de	 adequar	 as	 tabelas	 de	 avaliação	

utilizadas,	em	conformidade	com	a	alteração	aprovada;	

o Departamento	de	Ciências	Sociais/	2º	e	3º	Ciclos:	Manteve	a	ponderação	e	

destacou	a	necessidade	de	levar	situações	mais	especificas	ao	debate	dentro	

do	Departamento	e	posteriormente	ao	Conselho	de	Turma;	

o Departamento	 de	 Educação	 Física/	 2º	 e	 3º	 Ciclos:	A	 área	disciplinar	de	

Educação	Física	não	trabalha	por	ponderações,	mas	por	níveis	de	domínio,	e	



nesse	 sentido	 não	 teve	 necessidade	 de	 repensar	 esse	 ponto.	 Relativamente	

aos	 critérios	 e	 áreas	 de	 avaliação,	 destacam-se	 os	 seguintes	 pontos	 e	

alterações:		

1.	A	Educação	Física	apresenta	uma	especificidade	pouco	compatível	 com	o	

E@D,	 devendo	 deste	 modo	 ser	 valorizado	 o	 percurso	 de	 aprendizagem	 e	

aperfeiçoamento	dos	alunos	que	decorreu	dentro	da	normalidade	em	2/3	do	

ano	escolar;		

2.	Apesar	disso,	esse	percurso,	particularmente	na	área	das	atividades	físicas,	

foi	 interrompido	 de	 forma	 inesperada,	 não	 devendo	 os	 alunos	 ser	

penalizados	 pelo	 facto	 de	 não	 poderem	 continuar	 ou	 consolidar	 as	

aprendizagens	iniciadas;		

3.	A	classificação	final	do	ano	letivo	deverá	considerar	a	atividade	realizada	e	

o	 percurso	 de	 desenvolvimento	 do	 aluno,	 enquanto	 foi	 possível	 a	

concretização	 de	 atividades	 globalmente	 representativas	 do	 currículo	 da	

disciplina	 e	 ser	 ponderada	 pelo	 professor	 e	 pelo	 Conselho	 de	 Turma,	

considerando	o	aluno	na	continuidade	do	ciclo	de	escolaridade;		

4.	 As	 áreas	 de	 avaliação	 de	 “Aptidão	 Física”	 e	 “Conhecimentos”	 não	 sofrem	

alterações.	 No	 caso	 das	 “Matérias/	 desportos”,	 as	 opções	 ficam	 restritas	 à	

matéria	da	dança	e	a	possibilidade	de	realizar	um	trabalho	teórico	sobre	uma	

das	matérias	necessárias	para	alcançar	o	sucesso;		

5.	O	trabalho	teórico	é	obrigatório	e	dirigido	nos	casos	dos	alunos	com	níveis	

negativos	e	facultativo	para	os	restantes	alunos.	

o Ofertas	 de	 escola:	 Na	 avaliação	 do	 3º	 período,	 não	 haverá	 pautas.	 Cada	

professor	enviará,	até	ao	dia	19	de	junho,	um	comentário	descritivo	de	cada	

aluno	 aos	 DT/TT	 que	 será	 incluído	 no	 comentário	 global.	 Todos	 os	 alunos	

que	deixaram	de	frequentar	as	OE	em	E@D,	não	terão	esse	comentário.	

	


