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Orientações para a Reunião de Avaliação 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
1.º Período – 2020/ 2021 

 
1. Aspetos gerais 
Todos os professores titulares de turma deverão enviar o seu Plano Curricular de Turma (PCT) atualizado 

até ao dia 29 de janeiro. 

2. Ata 

Cuidados a ter em conta na sua elaboração: 

  Todos os números devem aparecer por extenso (datas, classificações, etc.), exceto a 

legislação e número de processo de alunos. 

 As transferências dos alunos são anexas à ata (documento elaborado pelos serviços 

administrativos); 

 Não poderá constar qualquer nome de alunos. Se houver necessidade de particularizar 

algum caso, o aluno deverá ser identificado pelo número do processo (em algarismos); 

 Os docentes titulares de turma que tenham alunos que estejam a trabalhar descritores de 

desempenho e aprendizagens essenciais de anos que não correspondam ao ano de 

matrícula, deverão explicitar muito bem esse facto na ata, referindo a que ano e 

componentes curriculares corresponde o trabalho que está a ser desenvolvido; 

 Os alunos referidos no ponto anterior deverão ser avaliados pelas aprendizagens essenciais 

que trabalham e não pelas do ano em que estão matriculados, daí a necessidade de referir, 

de uma forma bem clara, que não estão a trabalhar o que corresponde ao seu ano de 

escolaridade; 

  A falta de qualquer membro do Departamento deve ser registada; 

 Não esquecer as assinaturas finais do presidente e do secretário, assim como a rubrica de 

ambos em todas as páginas da ata, exceto a última das assinaturas. 

 

3. Outras informações 

 Até às 18 horas do dia 21/12/2020, os registos de avaliação dos alunos e pauta da turma devem 

estar devidamente preenchidos no inovar alunos, documentos necessários à ratificação das 

pautas.  

 Esta informação deve ser partilhada com os colegas das AEC. 

 Não é necessário enviar a pauta porque a adjunta da diretora tem acesso ao inovar como 

administradora. 

 A verificação online das pautas vai ocorrer no dia 22/12/2020 e, no final do dia, será remetida 

aos titulares de turma.  
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 A avaliação deve ser enviada aos encarregados de educação preferencialmente via e-mail no 

dia 23/12/2020 ou dada informação pelo telefone.  

 A avaliação é feita com a atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de uma síntese 

descritiva em cada componente de currículo (artigo 28.º, DL n.º 55/2018), referindo o que o 

aluno conseguiu aprender com dificuldades ou ainda não conseguiu. Todos os campos das 

sínteses descritivas deverão ser preenchidos para as menções inferiores a Muito Bom. 

 Os colegas da educação especial e dos apoios educativos devem enviar aos colegas titulares de 

turma uma apreciação, para cada aluno por si apoiado, sobre as medidas aplicadas, o apoio 

realizado e a sua eficácia. Esta apreciação é lançada no inovar alunos pelo PTT. 

 

Documento aprovado no CP de 02 de dezembro. 

 

Oliveira de Azeméis, 30 de novembro de 2020 
 

O Coordenador do Departamento do 1.º Ciclo, 
(Luís Martins) 


		2020-12-03T16:35:47+0000
	Ilda Maria Gomes Ferreira


		2020-12-03T16:36:03+0000
	Ilda Maria Gomes Ferreira
	Entidade: Diário da República Eletrónico. Na qualidade de: Diretor - Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis. Subatributos: Cargo do Dirigente: Diretor; Email do Dirigente: direccao@esfcastro.pt; NIF da entidade onde exerce o cargo: 600085139; Nome da entidade onde exerce o cargo: Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis


		2020-12-03T16:36:07+0000
	Ilda Maria Gomes Ferreira




