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Orientação 3 pais/EE e alunos 
PLANO DE FUNCIONAMENTO DO 3.º PERÍODO 

 
4 de maio de 2020 

 
No seguimento da aprovação do decreto-lei que estabelece as medidas excecionais e temporárias à 

situação na área da educação, no âmbito dos ensinos básico e secundário, a Escola Secundária 

Henrique Medina (ESHM) elaborou o seu plano de Ensino e de Aprendizagem à Distância (EeA@D), 

que visa estabelecer as normas de funcionamento do 3.º período na Escola, dando cumprimento às 

atividades letivas e não letivas previstas, para o presente ano letivo, de acordo com o estabelecido no 

decreto-lei anteriormente referido. 

Foram já disponibilizadas duas orientações aos pais/EE e aos alunos através dos Diretores de Turma, 

estando as mesmas também disponíveis na página eletrónica da Escola para consulta. Nestas duas 

primeiras orientações destacaram-se: 

- As Sugestões para ocupação educativa do tempo com leitura, cumprimento de atividades/trabalhos 

escolares que os professores farão chegar por mail ou através da plataforma Moodle, estudo, 

nomeadamente para preparação dos Exames Nacionais, e atividade física, desde que realizada 

individualmente (Orientação 1, 16 de março); 

- As medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica na educação definidas pelo 

Conselho de Ministros em 9 de abril de 2020 (Orientação 2, 10 de abril); 

- As normas de funcionamento das atividades letivas, síncronas e assíncronas (Orientação 2, 10 de 

abril). 

Nesta Orientação 3 aos pais/EE e aos alunos dão-se a conhecer: 

- As regras de registo de assiduidade; 

- Os procedimentos sobre avaliação das aprendizagens. 

1. Assiduidade 
Dando cumprimento ao previsto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-lei 14-G/2020, de 13 de abril, 

definem-se as regras de registo de assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas 

utilizadas pela Escola e por cada aluno, garantindo-se também, no contexto de ensino não presencial, 

o cumprimento da escolaridade obrigatória, continuando os alunos, de acordo com o previsto no 

referido decreto, obrigados ao dever de assiduidade, quer nas sessões de trabalho síncronas, quer 

nas sessões de trabalho assíncronas. Neste sentido, define a Escola as seguintes normas relativas ao 

cumprimento da assiduidade: 
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a) O cumprimento do plano de estudos previsto nas matrizes curriculares do Ensino Básico, 

dos Cursos Científico-Humanísticos e dos Cursos de Educação e Formação Profissional terá 

de obedecer ao que está estipulado no Regulamento Interno, no Plano de Estudos e 

Desenvolvimento do Currículo e no Regulamento dos Cursos Profissionais; 

b) Nas sessões de trabalho síncronas, são registadas faltas de presença sempre que se verifique 

a ausência de um aluno, desde que tivesse sido autorizado pelo EE a participar e tenha meios 

para o fazer; 

c) Nas sessões de trabalho assíncronas, será registada falta (uma) sempre que o aluno não 

cumpra as tarefas propostas pelo professor. Nesta situação, a falta é registada na plataforma 

inovaralunos na sessão síncrona subsequente, no Ensino Básico e nos Cursos Científico-

Humanísticos. Nos cursos da EFP, será marcada na respetiva sessão; 

d) Os alunos que não possuam meios para acompanhar as sessões síncronas ou que não 

tenham sido autorizados pelos respetivos EE a fazê-lo, ficam obrigados ao dever de 

assiduidade relativo às sessões de trabalho assíncronas nos termos enunciados na alínea 

anterior; 

e) Aos alunos que se encontrem na situação referida na alínea anterior, deverão os professores 

enviar-lhes os conteúdos e guiões de tarefas via e-mail;  

f) Valorizando a Educação Inclusiva, e garantindo a equidade, nenhum aluno poderá ser 

prejudicado caso se verifique não ter meios para interagir com os professores. Assim, 

deverá cada docente reportar ao respetivo diretor de turma situações de alunos que não 

estejam a participar nas sessões de trabalho, o qual deverá reportar a situação à Direção e, 

simultaneamente, entrar em contacto com os encarregados de educação para perceber o 

motivo da ausência do aluno. A verificar-se uma destas situações, a Direção, com o apoio 

do diretor de turma e de entidades da comunidade educativa, tentará fazer chegar ao aluno 

os materiais e, quando possível, os meios necessários para que o aluno possa acompanhar 

as atividades letivas; 

g) É da responsabilidade dos EE a justificação de faltas, e é da competência do Diretor de Turma 

a aceitação, ou não, da justificação apresentada; 

h) Quando a falta de assiduidade do aluno não respeitar os requisitos definidos nos 

documentos mencionados na alínea a) deste ponto, o aluno é sujeito às medidas aí 

previstas, para cumprimento do plano de estudos. 
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2. Avaliação das aprendizagens e avaliação sumativa final 
2.1. Avaliação Interna 

Após auscultação de cada departamento e do conselho dos cursos profissionais, foi proposta ao 

conselho pedagógico a forma como a avaliação será realizada ao longo do 3.º período, culminando na 

atribuição de uma avaliação final. Assim, na sequência da reunião online do Conselho Pedagógico de 

14 de abril de 2020, e coligidos os seus contributos no sentido de adaptar o disposto no Referencial 

de Avaliação da ESHM à atual conjuntura, determino que: 

 

2.1.1. Avaliação das aprendizagens no Ensino Básico e nos Cursos Científico -

Humanísticos 

1. Deverá ser valorizada a utilização formativa da avaliação, tendo em consideração a evidência de 

aprendizagens realizadas no retorno dado pelos alunos, quer no envio dos trabalhos solicitados, 

quer na sua defesa nas sessões síncronas, enfatizando-se o peso inerente à situação de 

excecionalidade em que nos encontramos. 

2. A avaliação deve ser realizada através dos critérios expressos nas rubricas que constam do 

Referencial de Avaliação da ESHM, especificados para cada atividade que o aluno deverá cumprir. 

3. O feedback fornecido pelo professor deve ser entendido como uma ferramenta estratégica de 

apoio ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, que indique ao aluno o que ele tem de 

fazer para melhorar a sua aprendizagem. 

4. No final do período, os docentes, orientados pelo seu juízo crítico profissional e no superior 

interesse do aluno, devem utilizar os elementos recolhidos até ao momento da avaliação sumativa 

final de 3.º período para fazer um “balanço global acerca do perfil de aprendizagem desenvolvido”, 

conforme o disposto no ponto 7.4. do referido referencial, respeitando a rubrica de avaliação a 

seguir apresentada: 

Níveis de 
desempenho 

Descritores de desempenho 

EB ES O aluno: 

5 20-18 
Mostra ter desenvolvido todas as aprendizagens essenciais previstas para a disciplina/ano 
de escolaridade, até ao momento a que a avaliação se reporta (combinação dos critérios 
da quantidade e da qualidade).    

4 17-14 
Apresenta falhas que é capaz de reformular, com sucesso, com orientação do professor 
(combinar os critérios da quantidade e da qualidade).   

3 13-10 
Apresenta falhas que implicam apoio direto do professor no processo de trabalho 
(combinação dos critérios da quantidade e da qualidade).  

2 9-7 
Apresenta falhas que exigem mudança na estrutura dos conhecimentos (combinação dos 
critérios da quantidade e da qualidade). 

1 6-0 
Apresenta falhas que exigem mudança nas suas representações e hábitos (combinação 
dos critérios da quantidade e da qualidade).  
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5. Nesse balanço, os professores devem cumprir, tanto quanto possível, o ponto 7.2: 

"7.2. Deverá ter em conta as ponderações de cada domínio explicitadas, para cada disciplina". 

6. Fica suspenso o ponto 1.2. (“Caso o professor não tenha aplicado o conjunto das tarefas de 

avaliação previstas no documento “Ponderações por Domínio”, deverá atribuir-lhe(s) a cotação 

total.”). 

7. Fica suspenso o ponto 7.1, segundo o qual a avaliação sumativa de final de período "Será autónoma 

em cada um dos três períodos letivos". 

8. Fica suspenso o ponto 8. (“A classificação final do ano letivo será a média das classificações finais 

de cada um dos três períodos, arredondada à unidade”). 

9. As classificações de cada disciplina têm por referência o conjunto do ano letivo, incluindo o trabalho 

realizado ao longo do 3.º período. 

10. Sobre a avaliação sumativa de final de ciclo, o especificado no Plano de Estudos e Desenvolvimento 

do Currículo da ESHM sofrerá as adequações que as orientações da tutela especificam, 

nomeadamente no que diz respeito às alterações relacionadas com a avaliação externa. 

 

2.1.2. Avaliação Modular das aprendizagens na EFP  

A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha 

de informação, as modalidades formativa e sumativa. 

Os princípios da avaliação (formativa e sumativa) em ambiente digital e na modalidade de ensino à 

distância não são diferentes da avaliação (formativa e sumativa) em regime presencial. De um modo 

geral, o mais importante é que a avaliação se centre em ajudar os alunos a aprender melhor, dando-

lhes um feedback de qualidade, o que permitirá aos alunos e aos professores regularem a 

aprendizagem e o ensino. 

Será realizado um ajustamento relativamente às tarefas de avaliação a solicitar e ao peso a atribuir a 

cada uma, utilizando o que for mais adequado face à realidade de ensino à distância. Este trabalho de 

análise e de reformulação terá que ser efetuado de acordo com as caraterísticas de cada disciplina, 

utilizando para o efeito as rubricas definidas no Referencial de Avaliação 2019/20. 

 

2.1.3. Avaliação da Formação em Contexto de Trabalho (FCT)  

A FCT realizada pelos alunos do 2.º ano durante o passado 2.º período, independentemente do número 

de horas cumpridas, terá que ser avaliada até final deste ano letivo, mantendo-se o que está previsto 

no Regulamento Interno da ESHM.  
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A FCT realizada pelos alunos do 3.º ano, obedecendo a uma metodologia de prática simulada, terá que 

ser avaliada de acordo com os critérios de avaliação ajustados à nova realidade e aprovados em 

Conselho Pedagógico. Para tanto, cada diretor de cursos e respetivos orientadores de FCT, tendo em 

consideração as especificidades inerentes a cada prática simulada, têm que: 

• Efetuar a reformulação dos planos da FCT; 

• Definir o plano individual de formação (acordado entre o aluno e o orientador); 

• Auscultar os tutores das Entidades de Acolhimento no sentido de saber da sua 

disponibilidade para colaborar em determinadas etapas da FCT; 

• Estipular uma calendarização com os alunos de forma a assegurar o apoio necessário 

durante as 420 horas de FCT; 

• Planificar a monitorização dos processos;  

• Ajustar os critérios de avaliação. 

 

2.1.4. Avaliação da Prova de Aptidão Profissional (PAP)  

O desenvolvimento dos projetos da PAP, tendo em atenção a modalidade de Ensino à Distância, 

implicará que os orientadores ajustem as componentes práticas do projeto, principalmente quando 

esta vertente estava dependente da realização do estágio em contexto real. Nestes casos, sempre que 

possível, terá que haver a mobilização das competências adquiridas na FCT do ano letivo anterior. 

Como, em situações normais, a apresentação da PAP só ocorre em julho, tendo como referência a 

evolução da situação epidemiológica COVID-19 até esse momento, o aluno poderá defender a sua PAP 

presencialmente, em data a definir pela direção da ESHM. Na defesa, participará o número mínimo de 

elementos (aluno, orientadores de PAP, diretor de curso e avaliadores externos), garantindo-se, assim, 

o distanciamento social exigido. 

No caso de a evolução da situação epidemiológica COVID-19 não permitir a realização presencial da 

apresentação da PAP, poderá ser equacionada a sua realização online, desde que reunidas as 

condições para essa realização no domicílio do aluno. 

Os critérios de avaliação a aplicar à PAP serão os que já foram aprovados no Conselho Pedagógico no 

início deste ano letivo. 

 

2.1.5. Modalidades especiais de avaliação na EFP  

As épocas de recuperação de módulos por exame destinam-se a todos os alunos que frequentem ou 

tenham frequentado um curso profissional, seguindo as orientações existentes no Regulamento 

Interno da ESHM e no Regulamento dos Cursos Profissionais. 
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Depois de a direção da ESHM efetuar a calendarização da época de exames para módulos em atraso, 

os alunos devem enviar um pedido de inscrição nos módulos que pretendem ver avaliados, aos 

serviços administrativos da ESHM, para o endereço de mail alunos@escolahenriquemedina.org. 

 

2.2. Avaliação Externa 

O DL 14-G/2020, de 13 de abril, cancela a realização: 

a) Das provas de aferição, do 8.º ano de escolaridade; 

b) Das provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade; 

c) Das provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 

d) Dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de 

aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

Os alunos do Ensino Secundário realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que 

elejam como provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda permitida a 

realização desses exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como classificação 

de prova de ingresso. 

 

 

Continua a aguardar a Escola orientações do Ministério da Educação sobre o regresso às aulas 

presenciais. 

 

Por último, e porque continuamos a acreditar que, presencial ou à distância, a Educação é um Direito 

e também um Dever, apela-se à responsabilidade de todos os alunos e ao envolvimento das famílias 

no acompanhamento do cumprimento destas normas para as atividades de ensino à distância.  

O sucesso desta medida e o de cada educando serão garantidos se continuar a existir colaboração e 

compromisso de todos com a aprendizagem, cumprindo-se, desta forma, a missão da ESHM, de prestar 

um serviço de educação pública universal, promovendo a Disciplina e a Excelência PARA Todos e POR 

Todos. 

 

 

 

Esposende, 04 de maio de 2020 

O Diretor 

(João Furtado 

mailto:alunos@escolahenriquemedina.org
https://www.escolahenriquemedina.org/projetos/20152016/VideoEnsembleSerMedina.mp4
https://www.escolahenriquemedina.org/projetos/20152016/VideoEnsembleSerMedina.mp4

