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ANO LETIVO 2017/2018 

1. Princípios Gerais 

 
A Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, define os princípios e os procedimentos a observar na avaliação 
dos alunos do Ensino Secundário, bem como os seus efeitos. Em conformidade com o normativo legal 
anteriormente mencionado, a classificação atribuída ao aluno no final de cada período letivo é da 
responsabilidade do Conselho de Turma, que analisa as avaliações propostas por cada professor 
relativamente à disciplina que leciona. 

O uso adequado da língua portuguesa verifica-se de acordo com os seguintes parâmetros: 

 Compreensão e interpretação de informação de natureza diversificada; 

 Expressão oral e escrita, com correção e adequação; 

 Análise e interpretação de textos; 
 
São penalizáveis os erros de sintaxe e de pontuação, os erros ortográficos e o uso incorrecto de 
vocabulário. 

 

2. Técnicas e Instrumentos de Avaliação 
 
2.1 - Provas de Avaliação Escrita (Testes) – Ponderação de 70% 

Esta ponderação é aplicada à média aritmética de todos os testes realizados ao longo dos períodos, sempre 
desde o início do ano letivo. 
Os testes devem ser cumulativos de matéria, ou seja, devem incluir sempre que possível os conteúdos 
programáticos lecionados e já testados anteriormente. 

 
2.2 – Atividade Prática e/ou Experimental  – Ponderação de 30% 

Esta ponderação é igualmente aplicada à média aritmética de todos os elementos de avaliação recolhidos 
ao longo dos períodos, sempre desde o início do ano letivo.  

A Avaliação Prática compreende: 

 Participação nas aulas; 

 Interesse e empenho demonstrados no decurso das aulas; 

 Cumprimento na resolução dos TPC(s); 

 Resolução de Questões de aula/Minifichas; 

 Realização de atividades propostas pelo Professor; 

 Cumprimento de regras de conduta definidas no Regulamento Interno.  

      A Avaliação das Atividades Experimentais contempla: 

 Preparação e concretização da atividade, implicando a manipulação correta do material 
específico da disciplina, bem como o cumprimento de regras de segurança;  

 Elaboração de Relatórios Experimentais; 

 Resolução de Questões pré e pós-laboratoriais 

 Resolução de Testes Experimentais. 


