AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS NO 3.º PERÍODO
2019/2020
Considerando o caráter cumulativo da avaliação contínua, a avaliação das
aprendizagens assenta nos dados recolhidos ao longo de todo o ano, mantendo-se,
pois, os critérios de avaliação das diferentes disciplinas.
No entanto, atendendo aos diferentes contextos em que decorre o ensino à distância,
deve privilegiar-se a avaliação formativa como a modalidade predominante nesta fase
do processo, tendo por base o referencial comum relativo às aprendizagens essenciais.
Mais do que nunca, deve manter-se o princípio de que o mais importante não é obter
uma classificação, mas aprender.
Os critérios de avaliação a considerar são os critérios transversais, definidos pelo
Agrupamento, relativos às «Atitudes»
a) Responsabilidade
• Cumprir as normas e instruções recebidas
• Cumprir as tarefas propostas dentro dos prazos
• Participar de forma empenhada
b) Autonomia
• Manifestar curiosidade em aprender
• Demonstrar espírito de iniciativa
• Manifestar sentido crítico
c) Cooperação
• Respeitar a opinião dos outros
• Contribuir para a realização das tarefas comuns
• Ajudar os colegas com dificuldades
• Participar na avaliação dos procedimentos e resultados
podendo o professor optar pelos parâmetros e indicadores de desempenho mais
relevantes e/ou observáveis na sua disciplina.
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No final do ano letivo, em todos os níveis de ensino, a avaliação integrará os dados já
recolhidos até ao final do 2.º período, bem como os que forem coligidos durante o 3.º
período (ensino à distância e/ou presencial). Compete ao Conselho de
Turma/Conselho de Docentes fundamentar as decisões relativas à atribuição das
classificações finais, designadamente qualquer proposta de alteração da avaliação
efetuada no 2.º período.

CURSOS PROFISSIONAIS
Dada a especificidade destes cursos, que funcionam por módulos /UFCD´s, a avaliação
deverá decorrer nos mesmos moldes dos períodos anteriores, ainda que o ensino seja
realizado à distância.

DISCIPLINAS SEMESTRAIS
Na avaliação destas disciplinas mantêm-se os critérios de avaliação aplicados no 1.º
semestre, ainda que o ensino seja realizado à distância.

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 11 de maio de 2020
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