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

Ano letivo: 2019 /2020 
              Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
                           (Grupos disciplinares 500, 510, 520 e 550) 

 

Grupo disciplinar/ 

Disciplinas  
Alterações aos critérios de avaliação (E@D) 

Grupo 500 

 

Matemática, 

Matemática Aplicada, 

Matemática A e MACS  

São mantidos os pesos/ponderações definidos nos critérios de avaliação 
aprovados anteriormente. 
1. Ensino regular (todos os anos e disciplinas, exceto 11.º e 12.º): 

● é mantida a avaliação obtida no final  do 2.º Período em relação a 
testes.  

● mantém-se a avaliação obtida no final do 2.º Período, no que se 
refere a atitudes e valores. 

●  A percentagem relativa ao trabalho em sala de aula será atribuída 
tendo em conta os seguintes parâmetros : 
- participação nas sessões síncronas e/ou assíncronas; 
- cumprimento de prazos; 
- esclarecimento de dúvidas; 
- empenho na realização das tarefas; 

 
1.1. 11.º e 12.º anos:  

● Sendo retomadas as atividades letivas mantêm-se os critérios de 
avaliação definidos anteriormente.  

 
2. CEF e Ensino Profissional (1.º e 3.º ano):  

● é mantida a média obtida nos módulos anteriores. Todos os outros 
instrumentos se mantêm. 

Grupo 510 

 

(Físico-Química, 

Física e Química A e 

Física) 

São mantidos os pesos/ponderações definidos nos critérios de avaliação 
aprovados anteriormente. 

Não são aplicados os instrumentos de avaliação: testes e trabalhos 

experimentais (relatórios, execuções e questionários dos trabalhos 

experimentais). 

 

São aplicados outros instrumentos de avaliação, previstos nos critérios de 
avaliação iniciais (trabalhos de pesquisa e outros), correspondentes aos 
respetivos pesos iniciais nos critérios de avaliação.  

Grupo 520 

 

Ciências Naturais, 

HSST, MVBC, AS, 

Biologia e Geologia e 

Biologia 

São mantidos os pesos/ponderações definidos nos critérios de avaliação 
aprovados anteriormente. 
1. Ensino regular (todos os anos e disciplinas, exceto 12.º): 

● é mantida a avaliação obtida no final  do 2.º Período em relação a 
testes e trabalho prático/experimental.  

● mantém-se a avaliação obtida no final do 2.º Período, no que se 
refere a atitudes e valores. 

● não é realizado o trabalho experimental (30%). Esta percentagem será 
atribuída : 
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- à participação nas sessões síncronas e/ou assíncronas; 
- cumprimento de prazos; 
- esclarecimento de dúvidas; 
- empenho na realização das tarefas; 
- defesa do trabalho. 

 
1.1. 12.º ano:  

● é mantida a avaliação obtida no final  do 2.º Período em relação a 
testes e trabalho de projeto. 

● não é realizado o trabalho de projeto (50%). Esta percentagem será 
atribuída: 
- à participação nas sessões síncronas e/ou assíncronas; 
- cumprimento de prazos; 
- esclarecimento de dúvidas; 
- empenho na realização das tarefas; 
- defesa do trabalho 
 

2. CEF e Ensino Profissional (1.º ano):  
● é mantida a média obtida nos períodos anteriores (CEF) e módulos 

anteriores (profissional).  
● mantém-se a avaliação obtida no final do 2.º Período (CEF) e nos 

módulos (Profissional), no que se refere a atitudes e valores. 
● não são realizados os instrumentos referentes ao trabalho prático 

(30%). Esta percentagem será atribuída:  
- à participação nas sessões síncronas e/ou assíncronas; 
- cumprimento de prazos; 
- esclarecimento de dúvidas; 
- empenho na realização das tarefas; 
- defesa do trabalho 

Grupo 550 

TIC 

São mantidos os pesos/ponderações definidos nos critérios de avaliação 
aprovados anteriormente. 
1. Ensino Básico: 7.º e 8.º anos e CEF 

● não são realizados testes (35%), sendo esta percentagem atribuída à 
realização de duas fichas na modalidade de E@D. 

● nos restantes parâmetros será mantida a avaliação contínua obtida 
até final do 2.º Período. 
 

2. Ensino Profissional: 
●  são mantidos os critérios de avaliação definidos anteriormente.  

Disciplinas da 

componente prática  

do curso - CEF 

Operador de 

Jardinagem 

EMJ, POR, PSR 

 
São mantidos os critérios de avaliação aprovados anteriormente. 

 

Aprovação em Conselho Pedagógico: 20 de abril de 2020. 


