
 

Regime Excecional de Avaliação 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

INFORMAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO 3ºPERÍODO 

 

Considerando a excecionalidade da situação que estamos a viver devido ao Covid-19, em que: 

⦿ foi decretada a suspensão de atividades letivas presenciais; 

⦿ se reconhecem desigualdades no acesso a bens tecnológicos, o que gera disparidades no 

cumprimento das atividades letivas a distância; 

⦿ se reconhece uma grande variedade na valorização, acompanhamento e monitorização inerente à 

concretização das atividades a distância; 

⦿ a dinâmica das atividades letivas não presenciais dificulta um processo avaliativo objetivo e fiável 

em relação à aquisição e domínio de novos saberes/conteúdos; 

⦿ os resultados do 2.º período são realmente representativos do trabalho do aluno, na medida em 

que refletem a utilização de instrumentos de avaliação mais robustos, fiáveis e eficazes; 

⦿ se pretende proceder a uma avaliação justa, adequada e proporcional às circunstâncias deste 

momento;  

⦿ a decisão do Conselho Pedagógico procurou ser ajustada atendendo às circunstâncias do presente 

momento;  

⦿ se teve em conta a legislação e as recomendações e orientações da DGEstE; 

Considerando ainda que, em todas as circunstâncias, deve ser salvaguardado o superior interesse dos 

alunos, particularmente neste contexto de excecionalidade, o Conselho Pedagógico deliberou, por 

unanimidade que na avaliação de final de ano letivo se deve fazer a distinção entre dois grandes 

grupos de alunos: 

1. Alunos dos 1.º ao 10.º anos – com Ensino a Distância: 

1.1. A avaliação do 3º período resulta da aplicação dos critérios de avaliação de cada disciplina, 
aprovados no início do ano letivo, com uma ponderação de 20%. 
O 2.º período passa a ter uma ponderação de 80% e o 3º período terá um peso de 20% (o 2º P já 
reflete a classificação do 1º P); 
 

1.2. A avaliação das disciplinas semestrais resulta da aplicação dos respetivos critérios de avaliação, 

aprovados no início do ano letivo. 

2. Alunos de 11. e 12.º anos  

2.1. Disciplinas c/Ensino Presencial - Disciplinas/Alunos que retomaram o Ensino Presencial de 18 de 
maio a 26 de junho. 
A avaliação nestas disciplinas presenciais mantem os critérios aprovados no início do ano letivo. 
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2.2. Disciplinas c/Ensino a Distância - Disciplinas/Alunos que ao longo do 3º período só tiveram a 
modalidade de Ensino a Distância. 
A avaliação do 3º período resulta da aplicação dos critérios de avaliação de cada disciplina, aprovados 
no início do ano letivo, com uma ponderação de 20%.  
Na avaliação destas disciplinas o 2.º período passa a ter uma ponderação 80% e o 3º período terá um 
peso de 20% (o 2º P já reflete a classificação do 1º P). 
 

3. E@D – (Ensino à Distância) - Alunos que apresentaram atestado médico e que 
estão em Ensino a Distância 

Alunos que deveriam retomar o Ensino Presencial de 18 de maio a 26 de junho mas apresentaram 
declaração médica, e, por isso, têm acesso remoto às aulas online: 

No caso destes alunos aplica-se o disposto no ponto 2.1, mantendo-se os critérios aprovados no início 
do ano letivo, no caso das disciplinas presenciais e aplica-se o regime de avaliação do 1.1., no caso das 
disciplinas em Ensino a Distância. 

 

4. Ensino Profissional / CEF 

Mantêm-se em vigor os critérios de avaliação aprovados no início do ano letivo. 
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