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CENTRO DE ESTUDOS DE FÁTIMA 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA EM ENSINO À DISTÂNCIA E PRESENCIAL  

ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

2.º período letivo - ano letivo 2020/21 

Foi assumido, desde o ano letivo anterior, que os períodos em que ocorre ensino à distância, 

continuam a ser períodos de aprendizagem e que, por isso mesmo, a avaliação pode e deve 

acontecer. A legislação em vigor é explícita ao estabelecer que toda a avaliação é 

eminentemente formativa e deve ser um instrumento ao serviço das aprendizagens. Isto 

significa que a função da avaliação não é punitiva ou seletiva, mas sim um instrumento para 

que todos aprendam. 

Tal como anteriormente, é necessário rever os critérios de avaliação em função dos diferentes 

contextos de aprendizagem. Ensinar à distância é diferente e, por isso, avaliar é diferente. 

Instrumentos que são utilizados presencialmente não têm eficácia e fiabilidade remotamente 

e vice-versa. Assim, avaliar é mais do que medir, significa atribuir valor quer seja em presença 

ou à distância, devendo constituir-se como um meio para apoiar a aprendizagem e, 

consequentemente, a inclusão de todos os alunos, não podendo ser um meio de exclusão e de 

discriminação. 

 

Novos cenários da avaliação 

Ao iniciarmos, novamente, a implementação do nosso plano de ensino à distância (E@D), 

definimos um conjunto de orientações ao nível da sua organização interna, da sua organização 

pedagógica e ao nível das metodologias a adotar no ensino à distância. Do conjunto dessas 

orientações tem que resultar também um sistema de avaliação que decorre das opções 

pedagógicas e metodológicas, acompanhando o ensino e aprendizagem, e que é base, 

também, dos juízos que os professores farão sobre o desempenho dos seus alunos no final do 

2.º período letivo. 

Sempre considerámos que na avaliação do E@D é importante a diversificação dos 

procedimentos e técnicas de avaliação para recolha da informação necessária ao apoio às 

aprendizagens e à construção do juízo de valor para a classificação. 

Para os alunos com dificuldade no acesso aos meios informáticos, a comunicação é, em regra, 

diferida. Neste âmbito, o contacto telefónico pode ser um meio a privilegiar, já que permite 

acompanhar e ajustar a realização das tarefas, fazer pontos de situação ou complementar o 

feedback escrito. 
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Novo plano de avaliação 

A avaliação deve ser um processo integrado no desenvolvimento do currículo, com o objetivo 

central de ajudar os alunos a aprender melhor. Neste novo plano de avaliação devemos ter em 

atenção que: 

o nem todos os alunos têm acesso a meios digitais de igual forma, por isso, pode haver 

lugar à diferenciação de tarefas (os dispositivos podem ser diferentes); 

o nem todos os alunos aprendem da mesma forma, revelando o que melhor sabem e 

sabem fazer em contextos diversos; 

o a avaliação só deve incidir no trabalho que foi planeado e desenvolvido pelos alunos; 

o as tarefas devem ter diferentes níveis de complexidade para ajudar os professores e os 

alunos a melhor compreenderem o nível de desempenho alcançado e, sempre que 

aplicável, a menção correspondente ao seu desempenho, numa determinada escala; 

o nenhum aluno pode ser prejudicado em relação à avaliação de forma que não possa 

recuperar no decorrer do 3º período; 

o a avaliação final das disciplinas sem aulas presenciais durante este 2º período deverá 

ter como referência não só o 1º período como o histórico do aluno ao longo do ciclo 

(no caso de alunos que frequentam anos intermédios ou de final de ciclo);  

os parâmetros dos critérios de avaliação devem ter em conta as diferentes realidades em que 

os alunos se encontram - a saber: 

o aulas sem meios tecnológicos (planos e tarefas entregues em suporte de papel e com 

reduzidos contactos com os professores); 

o aulas em sala virtual (síncronas e assíncronas); 

o situações mistas em que o aluno não teve meios tecnológicos para acompanhar 

sempre as aulas virtuais (exemplo: irmão que tenham que partilhar meios 

tecnológicos). 

 

Parâmetros dos Critérios de Avaliação 

Critérios de avaliação – alunos sem meios tecnológicos:  

o Realizou as tarefas pedidas pelo professor; 

o Realizou com regularidade as tarefas atribuídas; 

o Cumpriu as datas de realização das tarefas propostas. 

Critérios de avaliação – sala de aula virtual (aulas síncronas e aulas assíncronas):  

o Pertinência das participações: 

Domina os conteúdos abordados; 

Não foge aos temas em discussão, demonstrando que distingue o essencial do 

acessório; 

Fundamenta as suas intervenções com base nas pesquisas ou leituras 

efetuadas; 

Procura contextualizar intervenções, avançando com exemplos e aplicações 

práticas. 

o Aprofundamento dos temas em discussão:  
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Intervém com novas ideias que aprofundam a discussão; 

Contribui com novas perspetivas que enriquecem a discussão; 

o Dinamização da discussão: 

Contribui com regularidade, não se limitando a intervenções localizadas num 

espaço temporal muito curto; 

Tem em conta as participações dos colegas, comentando, inquirindo, 

contrapondo, desenvolvendo; 

Procura não repetir as intervenções já colocadas, mas demonstra que as teve 

em conta ou pelo menos não as ignorou; 

Revê as suas próprias opiniões, em face de comentários que colocam outros 

pontos de vista ou novos argumentos em que não tinha pensado 

anteriormente. 

o Realização das tarefas pedidas pelo professor: 

Realizou com regularidade as tarefas atribuídas; 

Cumpriu as datas de realização das tarefas propostas. 

 

Considerações finais 

Atendendo que as condições e os instrumentos utilizados para avaliar os alunos neste 2º 

período, são forçosamente diferentes dos previstos aquando da definição dos critérios de 

avaliação aprovados no início do ano letivo, é pertinente que os/as docentes possam adequar 

os mesmos ao E@D e à realidade de cada aluno e turma. No entanto, podendo a ponderação 

atribuída a cada meio/instrumento de avaliação ser alterada, já a ponderação atribuída às 

atitudes e valores não poderá ser diminuída, aceitando-se que a mesma possa ser 

incrementada até 50% (exemplo: se às atitudes tiver sido atribuída uma percentagem de 20%, 

esta poderá ser aumentada até aos 30%) devendo o/a docente guardar registo do motivo que 

conduziu a esta alteração. 

Deve sempre partilhar-se qualquer dúvida na tomada de decisão acerca da avaliação dos 

alunos com os restantes docentes do conselho de turma e, se necessário, do grupo disciplinar. 

Em caso de a dúvida subsistir, deve beneficiar-se, SEMPRE, o aluno, podendo ser referido em 

ata essa situação para eventual ajuste na classificação do final de ano. 

Não deverão existir variações na classificação de final do 2º período superiores a 1 nível no 

caso do 2º e 3º ciclos e de 2 valores no caso do ensino secundário, relativamente à 

classificação que o aluno obteve no 1º período ( Ex: um aluno que obteve nível 3 no 1º período 

apenas poderá obter nível 2 ou 4). 

Todos os alunos inscritos têm que ser avaliados. 

CEF, 25/02/2021 

O Diretor Pedagógico, 

Manuel Bento. 


