
Grupo disciplinar de Português 

Proposta de alteração dos critérios de avaliação 

O grupo disciplinar de Português, reunido por videoconferência no dia 22 de abril, equacionou a alteração 

dos critérios da avaliação da disciplina no presente ano letivo, em função da situação excecional em que o 

sistema de ensino se encontra (E@D), devido à pandemia do COVID-19. 

Após reflexão e discussão, considerou o grupo que os critérios de avaliação devem manter-se, uma vez que 

se encontram estruturados por domínios e não por instrumentos de avaliação. Salienta-se que o E@D 

permite a aplicação de instrumentos de avaliação, ainda que diferenciados dos habitualmente 

utilizados,para todos os domínios:Oralidade (expressão e compreensão);Leitura / Educação Literária; 

Escrita; Gramática. Decidiu-se que será aplicado no 3.º período, pelo menos, um instrumento para cada 

domínio. 

De seguida, foi discutidaa ponderação de cada período, tendo sido colocada a hipótese de ao 3.º período 

ser atribuído um peso inferior ao dos 1.º e 2.º períodos. 

Neste contexto, os professores tiveram em conta vários fatores que poderão pôr em causa a justiçada 

avaliação, nomeadamente: 

✓ pouca equidade no acesso à informação, já que devido ao tráfego intenso e aos pacotes de internet 

utilizados pelas diversas famílias, a mesma não chega sempre em condições favoráveis ao 

funcionamento das aulas  (salienta-seo esforço feito pelo AERBP, no sentido de emprestar tablets a  

alunos, bem como enquanto mediador da instalação de internet  em habitações de alunos); 

 

✓ dificuldades de alguns alunos em aprenderem de forma autónoma, sem o apoio presencial dos 

professores; 

 

✓ pouca fiabilidade dos elementos recolhidos, uma vez que não existe a garantia de que tenham sido 

efetivamente os alunos a fazer autonomamente os trabalhos propostos. 

Considerou-se também que as aulas presenciais, a existirem, serão para um grupo muito reduzido de 

alunos - aqueles que pretendam fazer exame de Português de 12.º ano, como prova de ingresso ao Ensino 

Superior- e, provavelmente, o objetivo destas aulas não será a aplicação de instrumentos de avaliação (até 

para que exista equidade relativamente aos alunos que não fazem exame), mas, essencialmente, a 

preparação para o exame, nomeadamente através da resolução de exercícios e do esclarecimento de 

dúvidas dos alunos. 

Assim, apresenta-se uma proposta, que se considera equilibrada e uma salvaguarda da eficácia e da justiça 

da avaliação: 

➢ 1.º período – 40% 

➢ 1.º + 2.º períodos – 80% 

➢ 2.º período – 40% 

➢ 3.º período – 20% 

Finalmente, os professores do grupo disciplinar de Português consideram que a decisão de alteração da 

ponderação de cada períododeve ser tomada pelo Conselho Pedagógico, de forma uniformizada para 

todoo AERBP. 


