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Critérios de avaliação no âmbito das modalidades do ensino à distância 
 

Enquadramento: 

Estabelecem os diferentes documentos normativos emanados pelos órgãos competentes na 

área da educação, os seguintes termos, que importa tornar claro para todos os envolvidos no 

processo de ensino – aprendizagem: 

Regime misto - aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades 

presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo.  

O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação entre 

atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo. 

 

Regime não presencial - aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em 

ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e 

alunos. 

Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas, as 

aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e 

assíncronas, devendo cada escola adotar as metodologias que considere mais adequadas. 

NOTA: A transição entre o regime presencial (aquele que no agrupamento vivenciamos á data deste 

documento, com algumas exceções) e qualquer outro carece de autorização pela Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares. 

 

Importa igualmente evidenciar os tipos de sessões e trabalhos previstos para o Ensino à 

Distância, para que não se criem leituras dúbias. 

- Trabalho autónomo - aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a 

presença ou intervenção daquele. 

- Sessão assíncrona - aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos 

trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais 

curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas 

de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em 

torno das temáticas em estudo. 

- Sessão síncrona - aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos 

interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades 

letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. 

 

Surge igualmente definido nos documentos orientadores que se mantêm em vigor o 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 
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julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas 

Aprendizagens Essenciais.  

Desta forma importa definir em que moldes deverá ocorrer a avaliação dos alunos e a sua 

operacionalização em termos da aplicação dos critérios de avaliação, tendo presente as mais 

diversas contingências. 

 

Para dar seguimento a este aspeto, tornar claro o processo de avaliação e garantir uma 

uniformidade de procedimentos no agrupamento a secção interdepartamental, apresenta 4 

situações possíveis, com a salvaguarda das diferentes condições de avaliação: 

 

Situação A – Alunos que testaram positivo à COVID19, e que devem manter-se em 

isolamento profilático. 

São alunos considerados doentes e aplicar-se-á o previsto no ponto 3, do artigo 144º do R.I 

do agrupamento - Sempre que a falta seja justificada, por motivo de doença, o aluno não verá esse 

instrumento contabilizado na sua avaliação, não sendo por isso prejudicado.  

Aplicam-se os critérios em vigor para o regime presencial. Nada impede que o aluno, caso 

esteja assintomático, acompanhe as atividades da turma, através da Classroom e/ou outras 

formas que o CP venha a deliberar, depois de ouvido o CAA no âmbito do plano de 

operacionalização das aprendizagens. 

 

Situação B – Alunos que testaram negativo à COVID19, ou que, por serem contactos de 

risco terão de cumprir isolamento profilático. 

No 1.º ciclo: 

Estes alunos integrarão o regime misto, depois de autorização da DGEstE, com uma 

duração limitada de tempo (máximo 14 dias). Pelo que deverão realizar as tarefas propostas 

através da Classroom da turma. Aplicam-se os critérios em vigor para o regime presencial. 

No 2.º e 3.º ciclos: 

Estes alunos integrarão o regime misto, depois de autorização da DGEstE, com uma 

duração limitada de tempo (máximo 14 dias). Pelo que deverão realizar as tarefas propostas, 

cumprindo uma carga horária síncrona de 70% e o restante de trabalho autónomo, de acordo 

com as orientações do docente. Aplicam-se os critérios em vigor para o regime presencial. 

 

Situação C – Alunos das turmas que se encontram em regime misto. 

No 1.º ciclo: 

Estas turmas integram o regime misto, depois de autorização da DGEstE, com uma duração 

limitada de tempo. Sendo este regime de caráter excecional para este nível de ensino, em caso 

de este se vir a verificar analisar-se-á na altura a forma de trabalho a desenvolver-se. Aplicam-

se os critérios em vigor para o regime presencial. 
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No 2.º e 3.º ciclos: 

Estas turmas integram o regime misto, depois de autorização da DGEstE, com uma duração 

limitada de tempo. Pelo que deverão realizar as tarefas propostas, cumprindo uma carga horária 

síncrona de 70% e o restante de trabalho autónomo, de acordo com as orientações do docente, 

face ao previsto no plano de operacionalização das aprendizagens. Aplicam-se os critérios em 

vigor para o regime presencial. 

 

Situação D – Alunos que se encontram em regime não presencial (caso de alunos de 

risco e que ficarão todo o ano letivo em casa e que usufruem de plano de desenvolvimento, 

bem como as turmas que estiverem sujeitas a regime não presencial).  

As turmas e os alunos referidos integram este regime, depois de autorização da DGEstE. 

Uma vez que todo o trabalho se desenvolve em regime de sessões síncronas e assíncronas, 

sugere-se a aplicação dos critérios em vigor, porém em algumas disciplinas em virtude de não 

ser possível avaliar um dos parâmetros, foi necessário retirar esse parâmetro - CN2.ºC, CN3.ºC e 

FQ. 

Semanalmente será realizada uma tarefa avaliativa em cada área curricular 

disciplinar/disciplina preferencialmente nas sessões síncronas – por forma a não sobrecarregar os 

alunos. Nas disciplinas de ET, EV, EM, TIC, EF, essa tarefa será realizada de forma quinzenal. 

 

Importa ainda esclarecer que no documento “Orientações gerais relativas aos direitos e 

deveres dos alunos”, de 13 de maio de 2020, se especifica que: 

- a participação dos alunos nas atividades não presenciais desenvolve-se no quadro do 

plano de ensino a distância implementado pela escola e implica, com as necessárias adaptações, 

o cumprimento dos deveres e o respeito pelos direitos dos alunos previstos no Estatuto do Aluno, 

bem como no Regulamento Interno da Escola; 

- as atividades letivas não presenciais realizadas através de sessões síncronas assumem 

caráter obrigatório para todos os alunos que dispõem de meios de suporte eletrónico, mantendo-

se os deveres de controlo de assiduidade e de pontualidade; 

- os alunos estão obrigados ao cumprimento das tarefas estipuladas pelos docentes no 

âmbito das sessões síncronas e assíncronas. 

 
 


