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

Ano letivo: 2019 /2020 
                                    Departamento de Línguas  
                           (Grupos disciplinares 300, 320 e 330) 

 

Grupo disciplinar/ 

Disciplinas  
Alterações aos critérios de avaliação (E@D) 

Grupo 300 

Português 

Português Língua Não 

    Materna (PLNM) 

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

 não se realizam testes, que serão substituídos por um trabalho, com a 
mesma ponderação.  

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

 serão avaliadas duas das tarefas de análise textual realizadas ao longo 
do período. 

1.1. 12.º ano:  
 mantém-se a avaliação do 2.º Período no que se refere a testes, caso 

não se retomem as aulas presenciais. 
 serão avaliadas duas ou três das tarefas de análise textual realizadas 

ao longo do período. 
2. CEF e Ensino Profissional (1.º ano):  

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

2.1. Ensino Profissional (3.º ano): 

 são avaliados um trabalho escrito, uma exposição oral, e a realização 
de tarefas. 

Grupo 320 

Francês 

7.º e 8.º anos:  

 não é realizada a produção oral (20%), sendo mantida a avaliação 
contínua obtida até final do 2.º Período; 

9.º ano: 

 não é realizada a produção oral (10%), nem  os testes (45%), sendo 
mantida a avaliação contínua obtida até final do 2.º Período; 

 mantêm-se os outros instrumentos de avaliação (compreensão de 
texto, formulários, etc.) correspondentes aos pesos iniciais. 

“Atitudes e valores”  (7.º e 8.º anos) e “Regras/Material/Tarefas” (9.º ano): 

 são avaliados os parâmetros “cumprimento de prazos”, “realização de 
tarefas” e “interação com professor/alunos em modo síncrono e 
assíncrono”. 

Grupo 330  

Inglês 

 

1. Ensino regular: 
 é mantida a avaliação obtida no final  do 2.º Período em relação a 

testes.  
 são aplicados outros instrumentos de avaliação correspondentes aos 

respectivos pesos iniciais nos critérios de avaliação, no mínimo 
dois  instrumentos, em trabalho de pares e/ou individuais (um deles 
individual, no mínimo). 

 nos domínios “Atitudes e Valores” ou “Competências Transversais”, 
são avaliados os parâmetros: realização de tarefas e cumprimento de 
prazos. O não cumprimento de código de conduta constitui fator de 
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penalização. 
 2. CEF e Ensino Profissional: 

 não é realizado teste. Em substituição, todos os  outros instrumentos 
agregam o  peso inicialmente atribuído a  “outros instrumentos” e a 
“teste” (30% + 40%; e 50% + 40%, respetivamente), com um mínimo 
de quatro instrumentos.  

 no domínio “Atitudes e Valores” ou “Competências Transversais”, 
serão avaliados os parâmetros: realização de tarefas e cumprimento 
de prazos. O não cumprimento de código de conduta constitui fator 
de penalização. 

 

Aprovação em Conselho Pedagógico: 20 de abril de 2020. 


