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                                                Avaliação das aprendizagens  

(ensino a distância – e@d - 2º período 2021) 

Aprovado no conselho pedagógico de 23/02/2021 

 

De acordo com o documento Plano de Ensino a Distância 2020/2021 da Escola Secundária de Camões, 
aprovado no conselho pedagógico de 2 de fevereiro e as Orientações para a organização do ano letivo 
2020/2021, da DGEstE, nas reuniões de Departamento/Grupo, que decorreram no dia 10 de fevereiro foi 
solicitado aos departamentos/grupos que, tendo em vista a passagem para o ensino online, que, 
provavelmente vai ocorrer durante todo o 2º período, refletissem em particular sobre os seguintes itens: 
 

1. Planificações do ensino presencial; 

2. Planificação do ensino online: planificação das sessões síncronas e planificação de atividades 

assíncronas; 

3. Avaliação formativa; 

4. Avaliação sumativa.  

 
Reconhecendo que: 
 

 o feedback e a avaliação formativa são muito importantes no ensino online, há muitos instrumentos 
para avaliar, e quase todos podem ser aplicados a atividades realizadas individualmente ou em 
colaboração (relatórios / ensaios / pequenos trabalhos de investigação / mapas mentais /resolução 
de problemas com fundamentação dos vários passos / participação em discussões / testes / estudos 
de caso / portefólio com as evidências mais relevantes de aprendizagem etc.); 

 Os aspetos frequentemente referidos a propósito da avaliação em contexto online são a dificuldade 

de garantir a autoria do trabalho realizado e a ausência dos meios de vigilância habituais no ensino 

presencial para prevenir a fraude académica (a avaliação em sala de aula também não é imune à 

fraude); 

 As estratégias de avaliação seguidas e as características dos instrumentos utilizados podem potenciar 

ou minimizar os problemas referidos anteriormente. Referem-se alguns exemplos que podem 

potenciar a fiabilidade e reduzir a fraude: avaliação diferenciada e individualizada (portefólio, Banco 

de questões, etc.); testes com versões, testes tipo “consulta”, etc.; perguntas que requerem 

elaboração pessoal, interpretação, relacionação, perspetiva crítica, originalidade; questionamento 

posterior (videoconferência, por exemplo); 

 Não é possível avaliar todos os produtos e tarefas realizados pelos alunos, mas existem estratégias 

que podem ser utilizadas para garantir feedback (não sempre individual ou necessariamente pelo 

professor): feedback global a partir de elementos recolhidos ao longo da realização das atividades e 

que incida sobre os aspetos mais relevantes a ter em conta; autoavaliação a partir de um conjunto 

de critérios definidos ou do acesso às respostas corretas; avaliação entre pares – a partir de um as 

conjunto de critérios definidos pelo professor (ou pelo professor com a turma),etc. 
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Da reflexão efetuada nos departamentos/grupos verifica-se que: 
 

a) De modo a minimizar a ansiedade dos alunos e das famílias, sendo a avaliação do 2º período de 
caráter provisório, os departamentos/grupos procederam a adaptações nas planificações e nos 
critérios de avaliação evitando alterações significativas ao paradigma habitual de classificação; 

b) De uma forma geral as adaptações aos critérios de avaliação incidiram na maior diversidade dos 
instrumentos de avaliação (menos incidência no teste tradicional) e redistribuição dos pesos pelos 
diversos instrumentos de avaliação. 

 
 
Por último, volta a salientar-se que é importante que o professor escolha apenas o que é realmente 
relevante e significativo para avaliar e classificar, gerindo de forma equilibrada a sua carga de trabalho e 
a dos alunos. 

 
Síntese das decisões dos departamentos/grupo 

 

Departamento Disciplinas 
 

Planificações Critérios de avaliação 

Departamento 
de Estudos 

Portugueses 
 

Português 10.º ao 
12º ano, Literatura 
Portuguesa, 
Clássicos e Latim 

Sem alterações. 
 

Alteração no peso das percentagens, 
tipologia dos trabalhos e a avaliação 
contínua entre períodos. Tipologia 
diferente no 2º período e só será realizado 
um teste. 

Departamento 
de línguas 

Estrangeiras 

 Sem alterações. 
 

Sem alterações. 
 

Departamento 
de História e 

Filosofia 
 

História 
A/B 

10º, 11º e 12º 

Sem alterações. 
 

Redefinição dos instrumentos de avaliação;  
Adaptação dos critérios; 
Redistribuição dos pesos pelos diferentes 
instrumentos de avaliação. 

Filosofia 
10º e 11º 

Psicologia B 12º 

Mantêm-se as 
planificações com 
algumas 
adaptações para 
o ensino online. 

De uma forma geral mantêm-se os 
critérios; 
Maior flexibilidade nos instrumentos de 
avaliação;  
Redistribuição dos pesos pelos vários 
instrumentos de avaliação. Ciência Política 

12º 
Não são 
lecionados novos 
conteúdos no 2º 
período; 
No 3º período 
irão aprofundar-
se os temas 
planificados. 

Departamento 
de Geografia, 
Economia e 

Contabilidade 
 

Geografia A 
10º e 11º 

No 10º ano 
alteração na 
sequência dos 
conteúdos; 
No 11º ano 
mantêm-se as 
planificações. 

Alteração no peso dos testes (55%); 
Trabalhos, relatórios, fichas, exercícios 
(25%). 

Geografia C Sem alterações. Sem alterações. 

Economia A 
10º e 11º 

No 11º ano 
alteração na 
sequência dos 

Alteração no peso dos testes (55%); 
Trabalhos, relatórios, fichas, exercícios 
(25%). 
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conteúdos 

Economia C Sem alterações. 
 

Não há testes. Os trabalhos valem 80%. 

Sociologia Sem alterações. Não há testes. Os trabalhos valem 80%. 

Departamento 
de Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

 

Matemática Sem alterações. 
 

Diversificação e flexibilização nos 
instrumentos de avaliação; redistribuição 
dos pesos. 

 
Biologia/Geologia 

10º e 11º  

As planificações 
não serão 

significativamente 
alteradas, em 

termos dos 
conteúdos a 

lecionar. 

Para o 10º e 11º ano de disciplina de 
Biologia Geologia e 12º de Biologia, os 
critérios não sofreram grandes alterações, 
apenas se irão fazer trabalhos de pesquisa 
e/ou de investigação e/ou de projeto, em 
vez dos testes teóricos. Diversificação de 
instrumentos de avaliação.  

Trabalhos de pesquisa e/ou de investigação 
e /ou de projeto – 50% 
Registos de monitorização da organização 
de debates e /ou relatórios e /ou 
inquéritos/questões e/ou mini-testes – 30% 
Grelhas de registo e observação – 20% 
 

Biologia 12º  

Testes teóricos e/ou trabalhos de pesquisa 
e/ou de investigação e /ou de projeto; 
Apresentações orais; 
Registos de monitorização da organização 
e/ou dinamização de debates – 55% 
 
Testes teórico-práticos e/ou relatórios; 
Grelhas de verificação; 
Inquéritos/questões – 25% 
 
Grelas de registo e observação de 
autonomia, empenho e cooperação nos 
trabalhos de pesquisa/investigação e/ou 
projeto – 20% 
 

 
Física e Química A 

10º e 11º 

Mantêm-se as 
planificações 
previstas para o 
regime 
presencial; 
As aprendizagens 
relativas às 
Atividades 
Laboratoriais são 
dinamizadas 
com recurso a 
simulações e 
outras 
ferramentas 
disponíveis nas 
plataformas. 

Os alunos continuarão a ser avaliados 
através de tarefas, testes ou outros 
instrumentos, mas o peso destes elementos 
na avaliação final não deve ser semelhante 
ao dos testes sumativos, aplicados em 
regime presencial. 

Testes sumativos realizados em regime 
presencial 55% 

Testes prático-laboratoriais realizados em 
regime presencial 15% 

Relatórios de trabalhos laboratoriais, 
trabalhos de pesquisa/projetos, fichas de 
interpretação e análise – 10% 

Tabelas de observação de autonomia, 
empenho e cooperação em sala de aula e 
em trabalho de pesquisa/projeto – 20% 

Química 12º Testes sumativos em regime presencial – 
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Física 12º  50% 

Testes prático-laboratoriais; relatórios de 
trabalhos laboratoriais, trabalhos de 
pesquisa/projeto, fichas de interpretação e 
análise – 30% 

Tabelas de observação de autonomia, 
empenho e cooperação em sala de aula e 
em trabalhos de pesquisa/projeto – 20% 

Departamento 
de Expressões e 

Informática 
 

Oficina de Artes 
 

Sem alterações. Sem alterações. 

Oficina Multimédia 
B 

Sem alterações. Sem alterações. 

Desenho A Mantêm-se as 
planificações 
(pode haver 
alteração na 
sequência dos 
conteúdos). 

Sem alterações. 
 

Geometria 
Descritiva 

Sem alterações. Sem alterações. 

Sem alterações. 
História da Cultura 

e das Artes 

Sem alterações. Sem alterações. 

Educação Física 
 

Sem alterações. Sem alterações. 

Informática 
 

Sem alterações. Sem alterações. 

 
 
 
 


