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11  --  IInnttrroodduuççããoo  

O 3.º período começa a 14 de abril, sem atividades presenciais, continuando em vigor a modalidade 

de ensino à distância, tal como nas últimas duas semanas do segundo período. 

Haverá avaliação do 3.º período, pelo que a todos os alunos será atribuída uma nota no final do ano 

(que, naturalmente, deve atender ao conhecimento que o professor tem do trabalho realizado por 

cada aluno ao longo do ano e às aprendizagens desenvolvidas, tendo em conta as circunstâncias 

específicas de realização do 3.º período). 

As aulas terão lugar em regime não-presencial, à distância na plataforma de videoconferência e 

conversação – ZOOM ou outro meio de contacto (correio eletrónico, WhatssApp, telemóvel, 

etc...). 

Considerando a necessidade de colaborar neste esforço coletivo de apoiar docentes, alunos e 

pais/famílias nesta conjuntura completamente inédita, as Professoras Bibliotecárias estão a 

desenvolver atividades, em conjunto com os docentes, e estão disponíveis para apoiar docentes e 

alunos através do email: biblioteca@agdjoao.org. 

Não serão realizadas as provas de aferição (2.º, 5.º e 8.º ano de escolaridade), nem as provas finais 

(9.º ano de escolaridade). 

No próximo ano letivo serão desenvolvidas medidas e estratégias de recuperação das aprendizagens 

em todos os anos de escolaridade. Haverá um programa de digitalização das escolas, 

disponibilizando equipamentos e acesso à internet em banda larga para ensino à distância por meios 

digitais.  

O Ministério da Educação, no seu esforço de criação e disponibilização de múltiplos recursos para 

apoiar as escolas, cria um conjunto suplementar de recursos educativos, para a Educação Pré-

Escolar e para o Ensino Básico, transmitidos através dos canais RTP 2 e RTP Memória, 

respetivamente. 

Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá módulos de ensino/aprendizagem 

através da televisão, utilizando o canal da RTP Memória, disponível na TDT, por cabo e por satélite. 

A emissão do #EstudoEmCasa, nome atribuído a este conjunto de conteúdos pedagógicos temáticos, 

arranca na segunda-feira, 20 de abril, até ao final do ano letivo de segunda a sexta-feira. 

#EstudoEmCasa é o nome do espaço que vai ocupar a grelha das 09:00 h às 17:50 h, com conteúdos 

organizados para diferentes anos de escolaridade, uma ferramenta para complementar o trabalho 

dos professores com os seus alunos. 

Estes conteúdos pedagógicos temáticos contemplam conteúdos que fazem parte das aprendizagens 

essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5.º e 6.º anos, 7.º e 8.º 

anos e 9.º ano de escolaridade. 

 

 

mailto:biblioteca@agdjoao.org
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O #EstudoEmCasa vai transmitir nos seguintes canais: 

TDT – posição 7; 

MEO – posição 100; 

NOS – posição 19; 

Vodafone – posição 17; 

Nowo – posição 13; 

https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia on demand e módulos 

individualizados); 

Será ainda disponibilizada uma App com todos os conteúdos do #EstudoEmCasa. 

Paralelamente, a RTP 2 transmite conteúdos, pensando nas crianças da Educação Pré-Escolar (dos 3 

aos 6 anos). Estes conteúdos estão selecionados por áreas de desenvolvimento das OCEPE. 

Os departamentos irão dar continuidade ao trabalho realizado durante a suspensão das atividades 

letivas, em que foram estabelecidas estratégias diversas com as famílias através de diversos canais, 

de forma a proporcionar às/aos crianças/alunos, contato com as/os suas/seus 

educadoras/professores, ocasionando o desenvolvimento de conteúdos e a sua consolidação, tendo 

em conta a parte relacional que é tão essencial. 
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22  ––  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--EEssccoollaarr  ((DDeessppaacchhoo  nn..ºº  99  118800//22001166,,  ddee  1199  ddee  jjuullhhoo))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidade Educativa e Transições 

 

 

ÁREAS DE CONTEÚDO 

Área de Formação Pessoal e Social (área transversal e integradora que se insere em todo o trabalho 

educativo realizado no Jardim de Infância. Esta área incide no desenvolvimento de atitudes, 

disposições e valores, que permitem às crianças continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se 

cidadãos autónomos, conscientes e solidários). 

2
5
 h

o
ra

s 

Área de Expressão e Comunicação (engloba 

diferentes formas de linguagem que são 

indispensáveis para a criança interagir com os 

outros, dar sentido e representar o mundo que 

a rodeia. Comporta diferentes domínios). 

Domínio da Educação Física 

Domínio da Educação 

Artística 

Subdomínios: artes 

visuais, jogo 

dramático/teatro, 

música e dança. 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita 

Domínio da Matemática 

Área de Conhecimento do Mundo (área integradora de diferentes saberes, onde se procura que a 

criança adote uma atitude de questionamento e de procura organizada do saber, própria da 

metodologia científica, de modo a promover uma melhor compreensão do mundo físico, social e 

tecnológico que a rodeia). 
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33  --  CCuurrrrííccuulloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  ((DDeeccrreettoo--LLeeii  nn..ºº  5555//22001188,,  ddee  0066  ddee  jjuullhhoo))  

3.1 - Matrizes curriculares -base do ensino básico 

As matrizes curriculares -base das ofertas educativas do ensino básico, integram: 

 No 1.º ciclo, as componentes de currículo a trabalhar de um modo articulado e 

globalizante pela prática da monodocência, sem prejuízo da lecionação da disciplina de 

Inglês por um docente com formação específica para tal, bem como do desenvolvimento 

de projetos em coadjuvação, com docentes deste ou de outros ciclos; 

 No 2.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando 

abordagens interdisciplinares potenciadas pela organização bidisciplinar dos grupos de 

recrutamento desse ciclo; 

 No 3.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando 

abordagens interdisciplinares. 

As matrizes curriculares -base inscrevem a Educação Moral e Religiosa como componente de oferta 

obrigatória e de frequência facultativa. 

No 1.º ciclo, a matriz curricular -base inscreve as componentes de Cidadania e Desenvolvimento e 

de Tecnologias de Informação e Comunicação como componentes de integração curricular 

transversal potenciada pela dimensão globalizante do ensino, constituindo esta última componente 

uma área de natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a desenvolver. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes curriculares -base integram a componente de Cidadania e 

Desenvolvimento e, em regra, a componente de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, a componente Cidadania e 

Desenvolvimento é desenvolvida de acordo com o aprovado pelo agrupamento, definindo: 

 Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de 

escolaridade; 

 O modo de organização do trabalho; 

 Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as aprendizagens a 

desenvolver; 

 As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de trabalho em 

rede, com vista à concretização dos projetos; 

 A avaliação das aprendizagens dos alunos; 

 A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola.  

AA  ccoommppoonneennttee  ddee  ccuurrrrííccuulloo  ddee  CCiiddaaddaanniiaa  ee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo,,  iinntteeggrraannddoo  aass  mmaattrriizzeess  ddee  ttooddaass  aass  

ooffeerrttaass  eedduuccaattiivvaass  ee  ffoorrmmaattiivvaass::  

 Constitui -se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com 

abordagem de natureza interdisciplinar; 
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 Mobiliza os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, 

áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com vista 

ao cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação 

para a cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos 

pelos alunos de cada turma. 

As matrizes curriculares -base contemplam, ainda, no ensino básico geral, a componente de Apoio 

ao Estudo, que se constitui: 

No 1.º ciclo, parte integrante da matriz, enquanto suporte às aprendizagens assente numa 

metodologia de integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, 

tratamento e seleção de informação; 

No 2.º ciclo, componente de apoio às aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da 

escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência. 

As matrizes curriculares -base do ensino básico geral incluem a componente de Complemento à 

Educação Artística, prevendo: 

No 2.º ciclo, a possibilidade de oferta que visa a frequência, ao longo do ciclo, de outros 

domínios da área artística e cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua 

organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência, privilegiando, para o 

efeito, os recursos humanos disponíveis; 

No 3.º ciclo, a integração como disciplina na área da Educação Artística e Tecnológica que 

visa a frequência de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para 

o efeito, os recursos humanos disponíveis.  
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3.2 - Matriz Curricular 1.º Ciclo – Ensino Básico Geral 

  

  

* Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. A Educação Moral e Religiosa ou 

qualquer outra confissão religiosa funcionará na hora do almoço (12:00 h às 13:00 h e/ou 13:00 h 

às 14:00 h). 

** Educação Moral e Religiosa - marcação de um tempo quinzenal a definir pelo docente. 

 

O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de 

integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a 

seleção de informação. 

A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, 

apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. 

(a) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino 

neste ciclo. 

 

Cada professor titular de turma gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes 

da matriz. 

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal 

Total Ciclo 
1.º e 2.º Ano 3.º e 4.º Ano 

Português 

CC
ii dd

aa
dd
aa
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ii aa
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TT
II CC

  (
a
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6,5   

Matemática 6,5   

Estudo Meio 3   

Educação Artística:    

- Artes Visuais 1   

- Expressão Dramática/Teatro 1   

- Musica/Dança 1   

- Educação Física  1   

Apoio Estudo 1,5  

 Oferta Complementar: 
Parlamento D. João II 
(Assembleia: Turma/Ano/Ciclo) 

1  

Inglês ---   

Subtotal (horas) 22,5   

Plataforma ZOOM - minutos 5x30 = 150   

Total (horas) 2,5   

Educação Moral e Religiosa* 30**   

Total (minutos/horas) 180/3   
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3.3 - Matriz Curricular 2.º Ciclo – Ensino Básico Geral 

  

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam 

os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem 

passar pela marcação de um tteemmppoo  sseemmaannaall  eemm  ddeessddoobbrraammeennttoo de português e de língua(s) 

estrangeira(s). 

a) Diretor de Turma 

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos tempos 

de Matemática.  

** Educação Moral e Religiosa - marcação de um tempo quinzenal a definir pelo docente. 

*** Oferta Complementar (Dança ou Robótica) – marcação de um tempo quinzenal a definir pelos 

docentes. 

  

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal (Plataforma ZOOM - minutos) 

Total Ciclo 
(minutos) 5.º Ano 6.º Ano Subtotal 

Línguas e Estudos Sociais:    

 

- Português 2x30 + 30* 2x30 + 30*  

- Inglês 30 + 30* 30 + 30*  

- História Geografia Portugal 30 + 30 30 + 30  

- Cidadania Desenvolvimento a) 30 30  

Matemática e Ciências:    

 - Matemática 2x30 + 30 2x30 + 30  

- Ciências Naturais 30 + 30 30 + 30  

Educação Artística e Tecnológica:    

 

- Educação Visual 
- Educação Tecnológica 

30 30 
 

 

- Educação Musical 30 30  

- TIC 30 30  

Educação Física 30 30   

Subtotal (tempos/minutos) (16/480) (16/480)  
 

Educação Moral e Religiosa 30** 30**   

Oferta Complementar: 
- Dança ou Robótica 

30*** 30***   

Apoio Estudo b): 
- Português e Matemática 

30 + 30 30 + 30   

Total (tempos/minutos) (18/540) (18/540)   
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3.4 - Matriz Curricular 2.º Ciclo – Cursos artísticos especializados 

  

  

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam 

os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem 

passar pela marcação de um tteemmppoo  sseemmaannaall  eemm  ddeessddoobbrraammeennttoo de português e de língua(s) 

estrangeira(s). 

a) Diretor de Turma  

b) O Apoio ao Estudo irá funcionar em coadjuvação num dos tempos de Português e num dos tempos 

de Matemática.  

** Educação Moral e Religiosa - marcação de um tempo quinzenal a definir pelo docente. 

*** Oferta Complementar (Dança ou Robótica) – marcação de um tempo quinzenal a definir pelos 

docentes. 

  

  

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal (Plataforma ZOOM - minutos) Total de 

Ciclo 
(minutos) 5.º Ano 6.º Ano Subtotal 

Línguas e Estudos Sociais:    

 

- Português 2x30 + 30* 2x30 + 30*  

- Inglês 30 + 30* 30 + 30*  

- História Geografia Portugal 30 + 30 30 + 30  

- Cidadania Desenvolvimento a) 30 30  

Matemática e Ciências:    

 - Matemática 2x30 + 30 2x30 + 30  

- Ciências Naturais 30 + 30 30 + 30  

Educação Artística e Tecnológica:    

 
- Educação Visual 30 30  

Educação Física 30 30   

Subtotal (tempos/minutos) (14/420) (14/420)   

Formação Artística Especializada --- ---   

Educação Moral e Religiosa 30** 30**   

Formação Artística Especializada 
- (Tecnologias da Música) 

30 30   

Oferta Complementar: 
- Dança ou Robótica 

30*** 30***   

Apoio Estudo b): 
- Português e Matemática 

30+30 30+30   

Total (tempos/minutos) (17/510) (17/510)   



Organização do 3.º Período - Ano Letivo 2019 / 2020 

 

Página 11 de 16 

3.5 - Matriz Curricular 3.º Ciclo – Ensino Básico Geral 

 

* De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas organizam 

os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que podem 

passar pela marcação de um tteemmppoo  sseemmaannaall  eemm  ddeessddoobbrraammeennttoo de português e de língua(s) 

estrangeira(s). 

a) Docente de História  

b) Docente de Geografia  

c) Diretor de Turma 

** Desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico -Química do 3.º ciclo do 

ensino básico. 

*** Complemento Educação Artística (Educação Tecnológica / Música / Dança / Robótica) – marcação de 

um tempo quinzenal a definir pelos docentes. 

Componentes do Currículo 
Carga Horária Semanal (Plataforma ZOOM - minutos) Total de 

Ciclo 
(minutos) 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano Subtotal 

Português 2x30 + 30* 2x30 + 30*    

Línguas Estrangeiras:     

 - Inglês 30 + 30* 30    

- Língua Estrangeira II 
Alemão, Espanhol e Francês 

30 30 + 30*   

Ciências Sociais e Humanas:     

 
- História 30 30   

- Geografia 30 30   

- Cidadania Desenvolvimento 30 a) 30 b)   

Matemática 2x30 + 30 2x30 + 30    

Ciências Físico-Naturais:     

 - Ciências Naturais 30 + 30** 30 + 30**   

- Físico-Química 30+ 30** 30+ 30**   

Educação Artística e Tecnológica:     

 

- Educação Visual 30 30   

- Complemento Educação Artística: 
Educação Tecnológica / Música / Dança 
/ Robótica 

30*** 30***   

- TIC 30 30   

Educação Física 30 30    

Subtotal (tempos/minutos)0 (19/570) (19/570)    

Educação Moral e Religiosa 
 

    

Oferta Complementar c) 
- Parlamento D. João II 

(Assembleia: Turma/Ano/Ciclo) 

30 30    

Apoio às Disciplinas: 
- Português e Matemática 

30 + 30 30 + 30    

Total (tempos/minutos) (20/600) (20/600)    
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44  --  CCuurrrrííccuulloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  ((DDeeccrreettoo--LLeeii  nn..ºº  117766//22001144,,  ddee  1122  ddee  sseetteemmbbrroo))  

4.1 - 1.º Ciclo do Ensino Básico (3.º e 4.º ano de escolaridade) 

 

Componentes do Currículo Horas 

Português 7 

Matemática 7 

Inglês 2 

Estudo do Meio 3 

Expressões Artísticas e Físico- Motoras 3 

Apoio ao Estudo 1,5 

Oferta Complementar (a) 1 

Sub-Total 24,5 

Educação Moral e Religiosa (b) 1 

Total 25,5 

Plataforma ZOOM - minutos 5x30 = 150 

Plataforma ZOOM (Inglês) - minutos 30 

Plataforma ZOOM (Educação Moral e Religiosa) - minutos 30* 

Total (minutos/horas) 210/3,5 

 

(a) Atividade a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, 

a educação para a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de informação e 

comunicação, de acordo com o n.º 2 do art.º 12.º. 

(b) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º. 

* Educação Moral e Religiosa - marcação de um tempo quinzenal a definir pelo docente. 

 

Cada professor titular de turma gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da 

matriz. 
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55  --  CCuurrrrííccuulloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  ((DDeeccrreettoo--LLeeii  nn..ºº  113399//22001122,,  ddee  0055  ddee  jjuullhhoo))  

5.1 - 3.º Ciclo do Ensino Básico (9.º ano de escolaridade) 

 

Disciplinas 
Carga Horária Semanal (Plataforma ZOOM - minutos) 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

D
is

c
ip

li
n
a
s 

Português   2x30 + 30 

Línguas Estrangeiras: 

Inglês   30 + 30 

Língua Estrangeira II 
(Alemão, Espanhol e 
Francês) 

  30 

Ciências Humanas e Sociais: 

História   30 + 30 

Geografia   30 + 30 

Matemática   2x30 + 30 

Ciências Físicas e Naturais 

Ciências Naturais   30 + 30* 

Físico-Química   30 + 30* 

Expressões e Tecnologias: 

Educação Visual   30 

TIC   --- 

Oferta de Escola   --- 

Educação Física   30 

Educação Moral e Religiosa    

Educação Cívica (DT + SPO)   30 

Total (tempos/minutos)   (20/600) 

 

* Desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico -Química do 3.º ciclo do 

ensino básico. 
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66  ––  CCuurrssoo  EEdduuccaaççããoo  ee  FFoorrmmaaççããoo  ((33..ºº  CCEEBB  ––  NNíívveell  22))  ––  PPllaattaaffoorrmmaa  ddee  vviiddeeooccoonnffeerrêênncciiaa  ee  

ccoonnvveerrssaaççããoo  ZZOOOOMM  ((DDeessppaacchhoo  CCoonnjjuunnttoo  nn..ºº  445533//22000044,,  ddee  2277  ddee  jjuullhhoo))  
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7 – Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho) 

Com o propósito de apoiar as escolas, os profissionais, os alunos e as famílias neste contexto de 

exceção que atualmente vivemos, e que requer grande capacidade adaptativa por parte de todos, o 

Ministério da Educação tem vindo a conceber e divulgar um conjunto de recursos e de orientações, 

procurando garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, agora na modalidade de 

ensino a distância (E@D). 

Desta forma, e tendo também em conta a importância da participação ativa da comunidade 

educativa e de cada uma das estruturas e seus profissionais, foram elaboradas orientações para o 

trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na modalidade E@D. 

De recordar que todo o trabalho a desenvolver no atual contexto deverá estar articulado com as 

decisões tomadas pelo agrupamento no que respeita aos canais de comunicação com os alunos e 

famílias e encarregados de educação, atendendo, nomeadamente, aos Princípios Orientadores para 

a Implementação do Ensino a Distância nas Escolas. 

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) constitui-se como um recurso 

organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, integrada 

e participada de todos os intervenientes no processo educativo. 

Nesta fase que requer uma enorme capacidade adaptativa por parte de todos - alunos, profissionais 

e pais e encarregados de educação - a uma nova realidade que reorienta os contactos sociais para 

trabalho a distância, como condição de manutenção da saúde individual e comunitária, todos os 

recursos da escola devem orientar-se para uma ação comum que assegure a prossecução do 

processo de ensino e aprendizagem nos moldes mais ajustados e, acima de tudo, que garanta o 

direito de todos os alunos à educação, ao acesso ao conhecimento e à participação no processo de 

ensino e aprendizagem. 

A EMAEI pela sua génese, e à luz das suas atribuições, assume também agora um papel fundamental 

na construção de uma escola que tem de funcionar a distância, mas que se quer próxima, humana e 

com o sentido de urgência e sensibilidade que o processo de adaptação aos tempos que todos 

vivemos requer. 

A atuação da EMAEI na modalidade de ensino a distância (E@D) foca-se em torno de quatro eixos de 

ação que se consideram prioritários no contexto atual, não obstante a importância de outras 

atribuições da EMAEI: 

Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa; 

Eixo 2 - Continuidade da implementação / Identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT; 

Eixo 3 - Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D; 

Eixo 4 - Articulação com diversos serviços da comunidade. 

Todo o trabalho a desenvolver no atual contexto deverá estar articulado com as decisões tomadas 

pelo agrupamento no que respeita aos canais de comunicação com os alunos e famílias e 

encarregados de educação, atendendo, nomeadamente, aos Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino a Distância (E@D). 
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88  --  AAvvaalliiaaççããoo  IInntteerrnnaa  ddaass  AApprreennddiizzaaggeennss  

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, 

recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de 

informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em 

que ocorrem.  

A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da 

sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional, permitindo aos professores, 

aos alunos, aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente 

autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista 

ao ajustamento de processos e estratégias. 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

O juízo global conducente à classificação não prejudica o necessário reporte, assente em pontos 

de situação ou sínteses, sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, a qualidade das mesmas 

e os percursos para a sua melhoria. 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação 

privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos 

alunos no processo de autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em 

articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação. 

 

8.1 - Ponderação Final 

 

PF = (Nível 1.º Per. + 2 x Nível 2.º Per. + 3 x Nível 3.º Per.) / 6 

 

 

DDooccuummeennttoo  aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  nnaa  rreeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  nnaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  

vviiddeeooccoonnffeerrêênncciiaa  ee  ccoonnvveerrssaaççããoo  ––  ZZOOOOMM  ddee  1111  ddee  aabbrriill,,  ee  aalltteerraaddoo  nnaa  rreeuunniiããoo  ddee  2244  ddee  aabbrriill  ddee  

22002200,,  oonnddee  eessttiivveerraamm  pprreesseenntteess::  PPrreessiiddeennttee  ddoo  CCoonnsseellhhoo  GGeerraall,,  DDiirreeççããoo  ee  CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  

ddoo  AAggrruuppaammeennttoo  ddee  EEssccoollaass  DD..  JJooããoo  IIII,,  CCaallddaass  ddaa  RRaaiinnhhaa..  

 

 

O Diretor 

 

 

 

 

Jorge Manuel Martins Graça 


