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DOMÍNIO 
OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS 

PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

 
 

DAC 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS 

ALUNOS E PESOS 
CLASSIFICATIVOS 

INSTRUMENTO
S DE 

AVALIAÇÃO 

 
 

P.A.R.C.A 
 

12  tempos 
letivos 

 
Módulo 3 

 
 

Área 3   
O Mundo  

 
 

 A descoberta 
da crítica:  
o universo  

dos valores.  

                      
9. 2. A 

formação da 
sensibilidade 
cultural e a 

transfiguração 
da experiência:  

a Estética. 

 
 
 
 
 
 

O acesso a este novo campo epistemológico e em planos 
interdisciplinares, exige o reforço de competências de 
interpretação, de raciocínio lógico, de análise e construção 
discursiva.  
 
Exige também o reforço de atitudes estruturantes na 
assimilação de regras e métodos de estudo, assim como na 
compreensão dos critérios e da diversidade dos 
instrumentos de avaliação. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Clarificar a noção de experiência estética. 
 
Reconhecer a experiência estética como indispensável a 
todo o ser humano. 
 
Problematizar questões no domínio da estética: o belo e o 
feio; o perene e o efémero; a obra única e a obra em série; 
conflitualidade entre a tradição e a inovação. 
 
Localizar algumas obras artísticas nos períodos significativos 
da estética ocidental contemporânea. 
 
Reconhecer que a subjetividade da experiência estética 
também se situa no espaço e no tempo. 
 
Compreender a arte como expressão vital da relação do ser 
humano com o mundo, nas variadas manifestações 
artísticas. 
 
 
 

Será realizada uma avaliação diagnóstica inicial 
sobre competências de interpretação e produção 
discursiva. 
Procurar-se-á saber que interesses e motivações 
pessoais relacionados com a disciplina têm os 
alunos. 
A disciplina de Área de Integração coloca os jovens 
num diversificado campo epistemológico, a partir 
do qual se tem pretendido motivá-los para a 
compreenção do valor do conhecimento 
interdisciplinar. 
A didática desta disciplina movimenta-se por 
entre vários eixos, permitindo desenvolver 
algumas atitudes e competências para a formação 
de um perfil estruturado, capaz de compreender 
a complexidade quer do indivíduo, quer do 
coletivo, tanto através dos eixos epistemológicos 
como axiológicos. 
Qualquer dos textos, do teste diagnóstico, põe em 
destaque conceitos como o de relação, 
responsabilidade cívica e política, 
sustentabilidade e pensamento crítico, 
operacionalizáveis em terrenos interdisciplinares. 
Na sua natureza formativa o teste poderá também 
ter a função de fator de mediação, fator 
necessário para a continuidade das 
aprendizagens. 
----------------------------------------------------------------- 
Construir um esquema concetual, em suporte 
digital ou analógico, com as diferentes dimensões 
da experiência estética, dando exemplos e/ou 
criando situações de experiência estética. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------- 
 
 
 
 
 

Linguagens e 
textos (A) 

 
 
 

Informação 
e comunicação (B) 

 
 
 

Raciocínio e 
resolução 

de problemas (C) 
 
 
 

Relacionamento 
interpessoal (E) 

 
 
 
--------------------- 

 
 

Linguagens e 
textos (A) 

10% 
 

Informação 
e comunicação (B)  

(5%) 
 

Sensibilidade 
estética (H) 

(10%) 
 
 

Teste 
diagnóstico 

 
 
 
 

Grelha de 
Observação 

 
 
 

Avaliação 
Formativa 

 
 
 
 
 
 

 
Trabalhos de 

projeto e 
aprendizagem 

baseada na 
resolução de 
problemas 

integrados na 
especificidade 

prática do 
Curso 

Profissional 
 
▼ 
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Área 3   
O Mundo  

 
 

A descoberta 
da crítica:  
o universo  

dos valores.   
 
                     

9. 2. A 
formação da 
sensibilidade 
cultural e a 

transfiguraçã
o da 

experiência: a 
Estética. 

 
 
 
Reconhecer que nem todas as manifestações estéticas são 
artísticas. 
 
Entender o caráter expressivo e comunicativo da obra de 
arte. 
 
 
 
 
Reconhecer que a arte, embora ligada ao seu contexto 
sócio-cultural, não fica prisioneira da realidade. 
 
 
 
 
 
Reconhecer que, nas sociedades de consumo, a arte sofreu 
alterações na sua essência. 
 
 
 
Consolidar uma sensibilidade estética, agindo no 
quotidiano, tendo em conta a necessidade de uma fruição 
estética dos espaços. 
 

Observar um objeto e analisá-lo, oralmente ou 
por escrito, à luz da noção de experiência estética. 
 
Descrever, oralmente e por escrito, situações do 
quotidiano onde há a expressão da experiência 
estética. 
 
Observar diferentes suportes imagéticos para 
distinguir o belo natural do belo artístico. 
 
Identificar elementos que integram a reflexão 
sobre a obra de arte: gosto, génio, expressão, 
emoção, fruição, originalidade, representação, 
transfiguração. 
 
Evidenciar o caráter aberto e polissémico da arte, 
a partir da observação de várias obras 
apresentadas, pela professora ou pelos alunos, 
em sala de aula e do confronto com as diferentes 
perspetivas do olhar, no grupo-turma. 
 
 
Distinguir e discutir alguns critérios de avaliação 
de uma obra de arte. 
 
Identificar algumas razões que fazem com que 
algumas obras de arte perdurem tornando-se 
intemporais. 
 
Apresentar à comunidade de observadores / 
investigadores (do grupo Turma) uma obra do 
movimento da Street art e argumentar acerca do 
valor dessa forma de arte e a sua relação com o 
mercado. 
 
 

 
Possível 

articulação 
com algumas 

disciplinas 
da componente 

de formação 
sociocultural, 

como 
Português, 

Língua 
estrangeira  

e TIC, e com a 
componente de 

formação 
tecnológica que 

se revelem 
adequadas, em 

função do 
Curso 

Profissional, 
como a 

disciplina de 
História de arte. 

 
 

Possível 
articulação com a 
componente de 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

 
 Domínios 

Interculturalidade 

e 
«Media» 

 
 
 

Relacionamento 
interpessoal (E) 

(5%) 
 
 

 
Raciocínio  

e resolução 
de problemas (C) 

(20%) 
 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia (F) 
(10%) 

 
 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo (D) 

(5%) 
 
 
 

Saber científico, 
técnico 

e tecnológico (I) 
(35%) 

 
 

 

Trabalho 
colaborativo de 

grupo 
para desenvolver 

 competências 
sociais  
▼ 

Testes sumativos 
e Fichas 

formativas de 
trabalho 

Individual 
▼ 

Apresentações 
 defesa de  
trabalhos,  

individuais e 
em grupo 
utilizando 
também a 
plataforma 

TEAMS  
(E@D) 

  ▼ 
Participação 

apropriada em 
contexto de sala 

de aula 

▼ 
E@D 

 Plataforma              
TEAMS:  

→realização de 
trabalho formativo 

.  
→participação oral 
nas aulas síncronas  
→apresentação de 

trabalhos 
individuais 

→responsabilidade 
e autonomia. 
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Módulo 4 
 

A 
Pessoa 

 
 

O Sujeito 
lógico -

psicológico  
Temática 1 

 
 
 
 
 

1.3. A 
Comunicação 

e a 
construção do 

individuo. 
 
 
 
 
 

6 tempos 
letivos 

 
 
 
 
 

Compreender como todo o comportamento é 
comunicação. 
 
Distinguir competência linguística (domínio do código) 
de competência comunicativa (domínio do contexto 
situacional, cultural). 
 
Compreender que as relações interpessoais são 
tributárias do meio envolvente em que se inscrevem as 
regras sociais como condicionantes das formas de 
comunicação. 
 
Identificar as características do processo de 
comunicação. 
 
Explicar a comunicação como um processo não linear 
que envolve emissor, recetor, código e mensagem, 
permitindo um sistema circular de ações e reações, 
estímulos e respostas. 
 
Reconhecer diferentes códigos como sistemas em que 
os signos se organizam. 
 
Distinguir demonstração de argumentação. 
 
Reconhecer no discurso argumentativo os papéis do 
orador (ethos), do discurso(logos) e do auditório 
(Pathos). 
 
Identificar vários modelos de discursos argumentativos 
e persuasivos. 
 
Reconhecer a dimensão persuasora do ato 
comunicativo. 

Exercitar a atividade comunicativa para 
enriquecimento do diálogo assertivo. 
 
Reforçar atitudes estruturantes, através do 
trabalho de grupo e no confronto com a 
diversidade de identidades culturais da turma. 
 
Construir  um quadro conceptual operativo, a 
partir da exploração de textos literários e não 
literários, ilustrativos do processo de 
comunicação. 

 
Simular situações de comunicação, em suporte 
analógico ou digital, exemplificativas de 
ações/reações na comunicação, com utilização 
de códigos não-verbais (utilização de emojis). 
 
Dramatizar situações de comunicação 
(médico/paciente, chefe/colaborador, 
funcionário/utente, funcionário/cliente, 
entre outras) socialmente condicionadas e que 
permitem o desenvolvimento de competências 
de análise crítica e argumentativas. 
 
Identificar em textos argumentativos de blogues, 
redes sociais e textos opinativos da comunicação 
social os elementos que constituem a dimensão 
argumentativa do ato comunicativo. 
 
Dramatizar situações de comunicação 
argumentativa, tendo em conta o Perfil 
Profissional de cada curso e/ou em contextos de 
interação social(convencer um decisor 
local a melhorar as condições de vida dos 
habitantes locais) ou profissional (negociar 
melhores condições de trabalho). 
 

 
 
 
 
 
 

Possível 
articulação 

com algumas 
disciplinas 

da componente 
de formação 
sociocultural, 

como 
Português, 

Língua 
estrangeira  

e TIC, e com a 
componente de 

formação 
tecnológica que 

se revelem 
adequadas, em 

função do 
Curso 

Profissional 
 
 

 
 

Possível 
articulação com a 

componente de 
Cidadania e 

Desenvolvimento  
domínio 
“Media” 

 
 

Linguagens e 
textos (A) 

10% 
 

Informação 
e comunicação (B)  

(5%) 
 
 

Raciocínio  
e resolução 

de problemas (C) 
(20%) 

 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia (F) 
(10%) 

 
Relacionamento 
interpessoal (E) 

(5%) 
 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo (D) 

(10%) 
 

 
Saber científico, 

técnico 
e tecnológico (I)  

(35%) 
 

 
Sensibilidade 

estética 
e artística (H) 

(5%) 
 

Trabalho 
colaborativo de 

grupo 
▼ 

Testes sumativos 
e Fichas 

formativas de 
trabalho 

Individual 
▼ 

Apresentações 
 defesa de  
trabalhos,  

individuais e 
em grupo 
utilizando 
também a 
plataforma 

TEAMS  
(E@D) 

  ▼ 
Participação 

apropriada em 
contexto de sala 

de aula 
▼ 

E@D 
 Plataforma              

TEAMS:  
→realização de 

trabalho 
formativo .  

→participação 
oral nas aulas 

síncronas  
→apresentação de 

trabalhos 
individuais 

→responsabilidade 
e autonomia. 
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Área 3 
O Mundo 

 
 
 
 
 

Unidade 
Temática 8 

 
 
 
 
 

8.3. 
De Alexandria 
à era digital: a  

Difusão do 
conhecimento 

através dos 
seus suportes. 

 
 
 
 
 

14 tempos 
letivos 

 
 

Conhecer os diferentes registos e materiais de expressão, 
utilizados ao longo do tempo. 
 
Analisar criticamente a informação a partir de fontes 
diversificadas, e em diferentes suportes,  desenvolvendo, 
proficientemente, a descodificação de diferentes linguagens, 
em diferentes contextos. 
 
Descodificar e organizar os vários registos de fixação das 
vivências e dos conhecimentos. 
 
Operacionalizar os seguintes conceitos: revolução 
Gutenberg, revolução digital, realidade virtual, homo 
sapiens e homo ecranis, aldeia global. 
 
Relacionar os meios científicos tecnológicos dos Séc. XIX e XX 
com a maior difusão da informação e do conhecimento. 
Reconhecer a importância do papel da imprensa como meio 
de multiplicação e difusão do Livro: o início da Galáxia de 
Gutenberg. 
 
Problematizar o modo como a escrita transformou as 
relações humanas. 
 
Compreender as consequências da revolução digital na 
“aldeia global” e problematizar consequências positivas e 
negativas do cibermundo. 
 
Caracterizar a sociedade contemporânea enquanto 
sociedade da informação e do conhecimento, 
problematizando a forma como gere a 
informação/desinformação. 
 
Compreender a importância da escrita e da escolarização 
para a difusão do conhecimento. 

 

Visionar o documentário de Carl Sagan sobre «A 
Persistência da memória» como sensibilização 
ao tema. 
 
Identificar e organizar a informação 
percepcionada, sobre  diferentes registos e 
materiais de expressão, utilizados ao longo do 
tempo. 
 
Construir um quadro conceptual operativo, a 
partir da exploração de textos literários e não 
literários, ilustrativos da evolução das técnicas da 
comunicação. 
 
Selecionar e organizar informação sobre 
Gutenberg, preferencialmente a partir de 
suportes digitais. 
 
Organizar, de forma sistematizada e autónoma, 
informação recolhida sobre a difusão do livro 
impresso em Portugal e na Europa a partir do 
Séc. XVI. 
 
Selecionar e analisar publicações em suportes 
diversos, comparando públicos-alvo e objetivos. 
 
Promover debates sobre a sociedade da 
informação, os desafios e os perigos associados  
à mesma.  
Pesquisar nas redes sociais digitais fake news, 
analisando e criticando os conteúdos veiculados, 
através de debate com recurso a uma 
argumentação fundamentada. 
 
Debater a importância da disponibilização livre e 
gratuita de acervos documentais online para a 
construção do conhecimento, baseado em 
cruzamento de fontes. 

 
 

Possível 
articulação 

com algumas 
disciplinas 

da componente 
de formação 
sociocultural, 

como 
Português, 

Língua 
estrangeira  

e TIC, e com a 
componente de 

formação 
tecnológica que 

se revelem 
adequadas, em 

função do 
Curso 

Profissional 
 
 
 
 

Possível 
articulação com a 
componente de 

Cidadania e 
Desenvolvimento  

Domínio 
“Media” 

 
 
 
 
 

 
 

Linguagens e 
textos (A) 

10% 
 

Informação 
e comunicação (B)  

(5%) 
 

Raciocínio  
e resolução 

de problemas (C) 
(20%) 

 
Desenvolvimento 

pessoal e 
autonomia (F) 

(10%) 
 
Relacionamento 
interpessoal (E) 

(5%) 
 
 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo (D) 

(10%) 
 

 
Saber científico, 

técnico 
e tecnológico (I)  

(35%) 
 

Sensibilidade 
estética 

e artística (H) 
(5%) 

 

 
Trabalho 

colaborativo de 
grupo 

para desenvolver 
 competências 

sociais 
▼ 

Testes sumativos 
e Fichas 

formativas de 
trabalho 

Individual 
▼ 

Apresentações 
 defesa de  
trabalhos,  

individuais e 
em grupo 
utilizando 
também a 

plataforma 
TEAMS (E@D) 

  ▼ 
Participação 

apropriada em 
contexto de sala 

de aula 
▼ 

E@D 
 Plataforma              

TEAMS:  
 

→realização de 
trabalho formativo  
→participação oral 
nas aulas síncronas 
→apresentação de 

trabalhos 
indivuidais 

→responsabilidade 
e autonomia. 
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Área 2 
 

A 
Sociedade  

 
 
 
 
 

Uma Casa 
Comum:  
A Europa 

 
Tema 5.1 

 
 

A Integração 
no Espaço 
Europeu 

 
 
 
 
 
 

14 tempos 
letivos 

Percecionar a União Europeia como espaço de 
diversidade. 
Localizar num mapa da Europa os países da UE e suas 
capitais. 
Descrever as origens históricas da União Europeia. 
 
Identificar aspetos da presença da União Europeia no 
quotidiano dos portugueses.  
 
Distinguir as dimensões geográfica, étnica, linguística, 
político-económica e sociocultural, do espaço europeu. 
 
Problematizar o significado do princípio: unidade na 
diversidade. 
 
Situar a integração de Portugal no tempo e as 
condicionantes democráticas. 
 
Descobrir o valor de alguns programas comunitários 
para o desenvolvimento. 
 
Identificar programas da UE direcionados para a 
juventude, para a formação e para o setor onde se 
enquadra o curso frequentado. 
 
Referir oportunidades e desafios da integração 
europeia para Portugal e/ou para a região onde a 
escola ou o aluno estão inseridos. 
 
Analisar criticamente a informação adquirida. 
 
Organizar a informação acerca da diversidade de 
mundivisões e de pontos comuns, no espaço europeu. 
 

Pesquisar e interpretar a cartografia para situar 
os vários países da União Europeia. 
 
Construir um quadro conceptual operativo, a 
partir da exploração de textos, ilustrativos do 
processo de construção europeia. 
 
Produzir trabalhos (individuais e em grupo), 
resultantes de uma investigação autónoma e 
orientada sobre características do tecido cultural 
de alguns países europeus, selecionados pelos 
alunos. 
Realizar um pequeno trabalho em grupo, ou 
individualmente, a partir da recolha de dados 
estatísticos (no INE ou na PORDATA), 
relativos aos aspetos demográficos, sociais, 
económicos e culturais dos diferentes países da 
UE, em especial os da zona euro, para evidenciar 
a diversidade de situações entre eles. 
Analisar os dados recolhidos e apresentar ao 
grupo turma. 
 
Recolher informações e debater no grupo turma 
um dos temas: 1. presença da UE no quotidiano 
dos portugueses, recolhendo informações sobre 
os programas e projetos da responsabilidade da 
UE direcionados para a juventude; 
2. oportunidades e desafios da integração 
europeia para a região onde a escola está 
inserida: elaboração de um guião de entrevista e 
sua aplicação, nomeadamente, a um(a) 
professor(a), a um elemento da autarquia ou de 
uma organização sindical e/ou patronal.  
 

Mobilizar um discurso argumentativo, numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar,  
através do trabalho colaborativo com os seus 
pares. 

 
 

Possível 
articulação 

com algumas 
disciplinas 

da componente 
de formação 
sociocultural, 

como 
Português, 

Língua 
estrangeira 

e TIC, e com a 
componente de 

formação 
tecnológica que 

se revelem 
adequadas, em 

função do 
Curso 

Profissional 
 

 
 
 

Possível articulação 
com a 

componente de 
Cidadania e 

Desenvolvimento  
Domínios 

“Direitos Humanos” 
e 

“Interculturalidade” 

 
 

Linguagens e 
textos (A) 

10% 
 

Informação 
e comunicação (B)  

(5%) 
 
 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia (F) 
(10%) 

 
Relacionamento 
interpessoal (E) 

(5%) 
 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo (D) 

(5%) 
 
 

Saber científico, 
técnico 

e tecnológico (I)  
(40%) 

 
Sensibilidade 

estética 
e artística (H) 

(5%) 
 

Raciocínio  
e resolução 

de problemas (C) 
(20%) 

 

 
Trabalho 

colaborativo de 
grupo 

para desenvolver 
 competências 

sociais 
▼ 

Testes sumativos 
e Fichas 

formativas de 
trabalho 

Individual 
▼ 

Apresentações 
 defesa de  
trabalhos,  

individuais e 
em grupo 
utilizando 
também a 
plataforma 

TEAMS (E@D) 
  ▼ 

Participação 
apropriada em 

contexto de sala 
de aula 

  ▼ 
E@D 

 Plataforma              
TEAMS:  

 
→realização de 

trabalho formativo  
→participação oral 
nas aulas síncronas 
→apresentação de 

trabalhos 
indivuidais 

→responsabilidade 
e autonomia. 
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PERFIL DE DESEMPENHO DOS ALUNOS 

Muito 
insuficiente,  
0-4 valores 

O aluno compreende apenas partes irrelevantes dos conteúdos programáticos; 
O aluno não mobiliza o conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com outras disciplinas 
curriculares; 
O aluno não desenvolve observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno comete muitos e importantes erros no uso da linguagem oral e escrita; 
O aluno não é assíduo nem pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 
 

Insuficiente,  
5-9 valores 

O aluno compreende apenas uma parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno mobiliza pouco conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para criar relações interdisciplinares com outras disciplinas 
curriculares; 
O aluno desenvolve com pouca pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza incorretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é pouco assíduo e pontual; 
O aluno não tem uma ética de trabalho individual ou colaborativa. 
 

Suficiente,  
10-13 valores 

O aluno compreende uma parte importante dos conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza alguns conceitos /conhecimentos das diferentes Unidades Temáticas, quer para compreender uma parte da sua realidade individual e social, quer 
para criar algumas relações interdisciplinares com outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve, com alguma pertinência e sentido de oportunidade, observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com alguns erros, a linguagem oral e escrita;  
O aluno é tendencialmente assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa tendencialmente consolidada. 
 

Bom, 14-17 
valores 

O aluno compreende grande parte dos conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza de modo proficiente o quadro conceptual das diferentes Unidades Temáticas, quer para compreender uma grande parte da sua realidade individual 
e social, quer para criar bastantes relações interdisciplinares com outras disciplinas curriculares; 
O aluno desenvolve com bastante pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente, embora com pequenos erros, a linguagem oral e escrita; 
O aluno é assíduo e pontual; 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa consolidada. 
 

Muito bom,  
18-20 valores 

O aluno compreende totalmente os conteúdos programáticos; 
O aluno operacionaliza o quadro conceptual das Unidades Temáticas e problematiza o conhecimento quer para compreender a sua realidade individual e social, quer para 
criar relações interdisciplinares com outras disciplinas escolares; 
O aluno desenvolve com toda a pertinência e sentido de oportunidade observações críticas relacionadas com os conteúdos programáticos; 
O aluno utiliza corretamente a linguagem oral e escrita; 
O aluno é exemplarmente assíduo e pontual. 
O aluno tem uma ética de trabalho individual e colaborativa muito consolidada. 
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Cálculo da classificação final de cada Unidade Modular 

  

A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo. 

1. A avaliação formativa é contínua e sistemática, permitindo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias. 

2. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, expressando-se numa escala de 0 a 20 valores. 

2.1 Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo e após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina. 

2.1.1. Avaliação sumativa dos módulos 

1 - A avaliação sumativa de cada módulo é da competência do professor. 

2 - O momento de realização desta avaliação resulta do acordo entre o(s) aluno(s) e o professor. 

3 - A avaliação de cada módulo deve ser participada, exprimindo a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo professor. 

4 – Os resultados da avaliação dos módulos permitirão ao professor e alunos: 

       - ajustar estratégias de ensino-aprendizagem, respeitando os ritmos de aprendizagem de cada aluno; 

       - acordar novos processos e novas datas para a repetição da avaliação dos módulos realizados com insucesso. 

5 – A classificação final de cada módulo será publicada em pauta e só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de dez valores. 

6 - Os alunos com classificação negativa no final do módulo realizam um teste globalizante de recuperação tendo de obter classificação igual ou superior a 

dez valores. 

Observações 

 

1. Quando excecionalmente não se verificar a realização de algum instrumento de avaliação num módulo, o seu peso para a classificação final será distribuído 

pelos outros instrumentos do mesmo tipo.  

 

2. Sempre que possível, a ausência do aluno num instrumento de avaliação agendado deverá ser antecipadamente comunicada ao professor. Isso não invalida a 

necessidade de, em qualquer das situações, tal ausência ser devidamente justificada, de acordo com as regras estabelecidas no artigo 16.º do Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar (DL 51/2012, de 5 de setembro). Competirá ao professor, ponderada a circunstância da falta e o perfil escolar do aluno, realizar ou não 

outro instrumento de avaliação. 

 


