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Escola Secundária Poeta Al Berto, Sines 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ALTERAÇÕES - E@D 

Ano letivo: 2019 /2020 
Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

                           (Grupos disciplinares 400, 410, 420, 430) 

 

Grupo disciplinar/ 

Disciplinas  
Adaptações dos critérios/instrumentos de avaliação (E@D) 

Grupo 400 

História 

As docentes irão aplicar, de entre os seguintes instrumentos de avaliação: 

exercícios do manual, exercícios no Kahoot, exercícios Google Forms, 

resolução de questões, realização de esquemas e sínteses, análise de 

documentos e de filmes, fichas do caderno de atividades. Estes instrumentos 

de avaliação inserem-se nos trabalhos de aula, já definidos nos critérios de 

avaliação do grupo para os diferentes anos de escolaridade.  

O grupo salienta que não vão ser aplicados testes de avaliação sumativos nem 

apresentações orais a nenhum ano de escolaridade no terceiro período letivo, 

dadas as limitações do ensino à distância. 

Grupo 410 

Filosofia 

10.º - Filosofia - Composição filosófica. Apresentação oral (5 minutos) ou 

tarefa alternativa. Tarefas semanais. 

11.º - Filosofia - Composição filosófica. Apresentação oral (5 minutos) ou tarefa 

alternativa. Tarefas semanais. 

12.º - Psicologia B - Trabalho escrito (apresentação dos resultados/conclusões da 

investigação iniciada no segundo período). Tarefas semanais. 

Cursos Profissionais - Trabalho escrito. Tarefas semanais. 

De referir que as “Tarefas semanais” (em qualquer dos níveis apresentados na 

grelha) são entendidos, em termos comparativos com a planificação anual 

aprovada, como “Trabalho na aula”. Na avaliação final serão refletidos todos 

os momentos de avaliação concretizados desde o início do ano letivo. 

Grupo 420 

Geografia 

 

Ajustamento aos Critérios e Instrumentos de avaliação do grupo:  

Em relação à Avaliação sumativa o grupo decidiu: 

- abolir os testes sumativos no terceiro período e, no final do ano letivo, 

calcular a média com os testes que foram realizados nos primeiro e segundo 

períodos, a exceção será o caso da disciplina Geografia A do 11.º ano, que caso 

volte a ter aulas presenciais, realizará, ainda, um teste sumativo; 

- abolir os dois parâmetros: “Atenção e participação positiva” e “Postura em 

sala de aula” da componente comportamental no terceiro período, e no final do 

ano letivo calcula-se a média com a avaliação que já foi realizada nos primeiro 

e segundo períodos; 

- manter um instrumento equivalente às “Fichas de conceitos e expressão 

geográfica / Trabalhos de pesquisa de grupo e / ou individuais” ou seja a 
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realização de dois pequenos questionários/formulários/trabalhos para cada 

turma, pela classroom; 

- manter os dois parâmetros “Empenho e interesse nas tarefas” e 

“Responsabilidade – cumprimento de prazos” – avaliando fez/não fez a tarefa 

semanal e cumpriu/ não cumpriu prazo de entrega da tarefa semanal. 

Em relação à Avaliação formativa o grupo decidiu, para consolidação das 

antigas e/ou novas aprendizagens, a realização de uma tarefa exequível em 

cinquenta minutos semanais, por turma. 

Grupo 430 

Economia e 

Contabilidade 

 

 

 

No ensino básico e secundário os critérios de avaliação não são alterados, 

sendo no entanto necessário analisar quais os instrumentos de avaliação a 

utilizar no ensino à distância. Nas disciplinas dos cursos do ensino profissional, 

as docentes consideraram que poderão continuar a ser utilizados os testes de 

avaliação sumativa, na medida em que as disciplinas do grupo já faziam testes 

com consulta ou com um banco de perguntas já previamente trabalhadas, para 

além de que este instrumento tem um peso na avaliação de apenas 40%. Para 

além dos testes, continuará a ser privilegiada a utilização de instrumentos de 

avaliação com caráter formativo, como sejam, os trabalhos de grupo, a 

resolução de fichas de trabalho e a participação dos alunos na resolução de 

questões colocadas na Classroom das disciplinas. 

Nas disciplinas de Economia A do 10º e 11º anos do curso de ciências 

socioeconómicas, as docentes do grupo consideraram que, mais importante que 

a realização de instrumentos de avaliação sumativa, como os testes, é a 

utilização de instrumentos de avaliação para a aprendizagem, sendo de utilizar 

sobretudo os trabalhos de grupo, a resolução de fichas de trabalho e a 

participação dos alunos na resolução de questões colocadas na Classroom das 

disciplinas, os quais têm um caráter formativo e permitem ao aluno a 

autorregulação da sua aprendizagem. Quanto à aplicação dos diversos 

parâmetros dos critérios de avaliação, as docentes consideraram que nas 

disciplinas de Economia A do 10º e 11º anos, na avaliação final do 3º período, 

deveriam ser considerados apenas os testes sumativos realizados pelos alunos 

até ao momento, o quais têm um peso de 70%. Quanto aos instrumentos de 

avaliação utilizados no ensino não presencial, estes devem assumir a 

ponderação atribuída aos instrumentos específicos de avaliação, como sejam a 

realização de e-fólios, fichas de trabalho, trabalhos de grupo e a participação na 

resolução de questões colocadas na Classroom, com uma ponderação de 30% 

no 10º ano e 20% no 11º ano. Para além disso é de utilizar no ensino não 

presencial a ponderação de 10% para as atitudes. 

 
Aprovação em Conselho Pedagógico: 20 de abril de 2020. 


