
Ensinar e aprender em tempo de crise    

Conselho pedagógico de 21 de maio de 2020   

Assiduidade e avaliação do 3º período (cursos científico-humanísticos do ensino diurno).   

   

I - Assiduidade   

Considerando o exposto nos seguintes documentos:   

 Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril:   

• no ponto 3, Artigo 3º, “É considerada falta justificada a não participação do aluno em 

atividades presenciais por opção expressa do respetivo encarregado de educação.”  

 • Nos pontos 2 e 3 do artigo 4.º “Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o 

aluno se encontre impossibilitado de participar nas sessões síncronas, pode a escola facilitar o 

acesso ao conteúdo das mesmas em diferido”. “Nas situações em que não seja possível o 

acesso ao conteúdo das sessões síncronas em diferido, nos termos previstos no número 

anterior, deve a escola disponibilizar atividades para a realização de trabalho orientado e 

autónomo, em sessões assíncronas, que permitam o desenvolvimento das aprendizagens 

planeadas.   

ORIENTAÇÕES: Regresso às aulas em regime presencial (11º e 12º anos de escolaridade e 2.º 

e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário)    

• Nos pontos 1, da parte II “Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com 

oferta de exame nacional.  Os alunos frequentam estas disciplinas, independentemente de 

virem a realizar os respetivos exames.” 4 a. “A assiduidade dos alunos é registada; 4 b. Os 

alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de 

educação, veem as suas faltas justificadas, não estando a escola obrigada à prestação de 

serviço remoto.” 5- “Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a 

escola facilitar o apoio remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença 

prolongada.”   

  Alterações ao Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril   

Quer seja no 11.º ano, quer seja no 12.º ano, todos os alunos inscritos naquelas disciplinas têm 

aulas presenciais, mesmo que não estejam inscritos nos exames finais nacionais daquelas 

disciplinas. “ 

E considerando ainda:   

a) no que diz respeito às aulas presenciais:   

• as atuais condições físicas da escola, atendendo às condicionantes resultantes das obras;   

• ser uma escola só de ensino secundário com a oferta de um número elevado de disciplinas 

de exame;  

 • o elevado número de encarregados de educação que têm expressado as suas reservas em 

autorizar os seus educandos a frequentar as aulas presenciais;   



• parte dos alunos habita em zonas diversificadas, abrangendo muitos concelhos do distrito de 

Lisboa, necessitando, de vários transportes públicos; parte dos alunos habita com familiares do 

grupo de risco;  

b) no que diz respeito às aulas síncronas:   

• os alunos dispõem de suportes tecnológicos muito diversos (computadores partilhados com 

familiares em teletrabalho, vários irmãos em idade escolar e problemas de rede de internet).   

Assim, o conselho pedagógico decidiu que os alunos não serão penalizados, em caso algum, na 

sua avaliação, devido a problemas de assiduidade decorrentes da atual situação pandémica. 

Para o efeito as faltas terão de ser justificadas pelos respetivos encarregados de educação.   

 

II - Avaliação   

Considerando o exposto nos seguintes documentos:   

 Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril:   

• no ponto 2 do Artigo 8.º “As classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o 

conjunto das aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho realizado 

ao longo do 3.º período, independentemente da modalidade utilizada, sem prejuízo do juízo 

globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos.”   

Decreto-Lei n.º 20-H/2020 de 14 de maio   

• no ponto 3 do Artigo 3.º “As disciplinas oferecidas em regime presencial são frequentadas 

por todos os alunos, independentemente das suas opções quanto aos exames que vão realizar 

enquanto provas de ingresso.”   

O conselho pedagógico entendeu que:   

• se considere que o 3.º período está a decorrer em circunstâncias extraordinárias, em Estado 

de Calamidade, nas sessões síncronas, pelo que os instrumentos de avaliação estão 

fortemente condicionados pelo domínio/recursos tecnológico dos docentes e discentes;   

• se atenda a que muitos alunos não frequentam aulas presenciais, por decisão dos seus 

encarregados de educação, não podendo ser penalizados na sua avaliação final;   

• os instrumentos de avaliação deverão ser adequados aos diferentes contextos e à sua 

exequibilidade, sem comprometer a equidade entre alunos; 

• se considere como referencial a classificação atribuída no 2º período, sem prejuízo da 

valoração do trabalho desenvolvido no 3º período;   

• se considere  a avaliação como um processo contínuo durante o 1.º e 2.º períodos;  

• seja o conselho de turma a validar as propostas de alteração das classificações atribuídas no 

2º período, mediante a análise da proposta do professor.  

  

 O Conselho Pedagógico   


