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Assunto: Reuniões de Avaliação do 2.e

Período (não presenciais)

s. R.

REGtÃo auróNoua DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REcToNAL oe eoucRçÃo, crÊNctA E TECNolocrA
orneçÃo REcToNAL oe eoucaçÃo

Ex.mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo /Direlor/a do Estabelecimento

de Ensino;

No contexto da situação vivida na Região Autónoma da Madeira, bem como em todo

o território nacional, e no sentido de fazer face à infeção COVID-19, o Governo Regional da

Madeira, pelas Resoluções n.ss 101/2020, de L3 de março, 1-15/2020, LL6/2O2O,IL7/2O2O,

It8/2O20, todas de 16 de março, 1.f9/2020 e t2Q/2020, ambas de t7 de março e L2I|2O2O,

de L9 de março, tomou, entre outras, um conjunto de medidas restritivas relativas ao

trabalho, à mobilidade e ao atendimento público.

De forma a salvaguardar a saúde pública e a proteção individual, o Governo

Regional da Madeira elegeu o teletrabalho como a modalidade a ser privilegiada para

garantir os serviços mínimos dos organismos públicos e determinou que o atendimento ao

público seja realizado apenas em "situações urgentes e inadiáveis e que não seja passível de

ser realizado por meios eletrónicos ou não presenciais".

O Governo solicita, também, a todas os organismos e entidades públicas que

adotem todas as medidas necessárias à simplificação de procedimentos administrativos

conducentes à boa aplicação das citadas Resoluções, tendo em vista o apoio aos

contribuintes e cidadãos da Região Autónoma da Madeira.
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REGIONAL DE EDUCAçÃO, CtÊNCA E TECNOLOGTA
DrREçÃO REGIONAL DE EDUCAçÃO

Pelo Decreto do Presidente da República n.e I4-A/2020, de 18 de março, Sua

Excelência, o Presidente da República, com fundamento na verificação de uma situação de

calamidade pública, declara o estado de emergência, abrangendo todo o território nacional,

com a duração de 15 dias, iniciando-se às 0:00 horas do dia 19 de março de2O2O e cessando

às 23:59 horas do dia 2 de abril de2O2O, sem prejuízo de eventuais renovações, nostermos

da lei.

De acordo com o art.e 4 do citado Decreto, fica parcialmente suspenso (entre

outros) o exercício dos seguintes direitos:

"a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional: podem ser

impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o
risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo o
confinamento compulsivo no domicílio ou em estabelecimento de saúde, o estabelecimento

de cercas sanitárias, assim como, na medida do estritamente necessário e de forma
proporcional, a interdição das deslocações e da permanência na via pública que não sejam
justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, pela obtenção de

cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pelo abastecimento de bens e serviços e por
outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações

e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente

desacompanhada, se mantém;

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas autoridades públicas

competentes, com base na posição da Autoridade de Saúde Nacional, as restrições
necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à

epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que,
pelo número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo Coronavírus,,.

Do mesmo modo a Resoluçãonst2L/2020, de L9 de março, o Governo Regional adota,
para o espeço territorial da RAM um conjunto de "medidas de prevenção e combate da

sobredita epidemia", determinado, entre outras, "o confinamento de todas as pessoas ao
respetivo domicilio", "a interdição de desrocações a todas as pessoas (...),, que não sejam
justificadas pelas situações estabelecidas nesse mesma Resolução
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Neste contexto, importa garantir o cumprimento da avaliação sumativa periódica - 2.e

período - dos alunos da Região Autónoma da Madeira, adequando-o ao quadro exposto, de

modo a salvaguardar a necessidade de, no final de cada período letivo, informar alunos e

encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.

Assim, informam-se todos os estabelecimentos dos ensinos básicos e secundário da

rede pública e privada, doravante designadas por escolas:

1- As escolas devem proceder à avaliação sumativa periódica dos seus alunos, até ao

dia 8 de abril, de acordo com a calendarização elaborada por cada escola e

concretizando o previsto nos diversos diplomas que regulam a avaliação das

aprendizagens dos alunos;

2- A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos

órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da

escola;

3- A avaliação sumativa interna realiza-se de forma integrada no processo de ensino-

aprendizagem, é formalizada em reuniões das equipas educativas de cada turma

do l-.e ciclo, sob a supervisão do professor titular, do conselho escolar e, nos

restantes ciclos, dos conselhos de turma, no final dos 1.e, 2.e e 3e períodos letivos;

4- A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa,

garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação

aprovados pelo conselho escolar no l.e ciclo e conselho pedagógico nos restantes

ciclos de ensino, compete:

a) No 1.e ciclo, ao professor titular de turma;

b) Nos 2.e e 3.e ciclos, ao diretor de turma.

5- Compete aos órgãos de administração e gestão das escolas - Presidente do

Conselho Executivo ou Diretor a definição da organização de todo o

procedimento administrativo conducente ao processo de avaliação das

aprendizagens dos alunos, providenciando os meios informáticos que considerem

mais adequados para o efeito, para que à distância, se concretize o previsto no n.e

3;
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6- As fichas de registo de avaliação do l-.e ciclo são produzidas através da plataforma

Avaliar + e as fichas de registo de avaliação e pautas dos 2.e, 3.e ciclos e ensino

secundário são produzidas através da plataforma PLACE, podendo as escolas

privadas que não estiverem geridas por estas plataformas recorrer a outros

recursos.

7- Os docentes lançam a sua proposta de classificação, a partir dos elementos e das

informações que recolheram, no contexto do processo contínuo e sistemático da

avaliação, através das plataformas indicadas no número anterior, ou por outros

meios digitais que a escola disponibilizar:

a) No 1.e ciclo, após o professor titular de turma, em articulação com os outros

professores de turma, concluir as avaliações das aprendizagens dos seus alunos,

deve ser ouvido o conselho escolar através de um sistema acessível à distância

(nom eadamente, plataformas de videoconferência);

b) Nos 2.e e 3.e ciclos do ensino básico e no ensino secundário, após o diretor de

turma ter na sua posse a proposta (de avaliação) dos professores de cada

disciplina, deve realizar-se a reunião do respetivo conselho de turma através de

um sistema acessível à distância (nomeadamente, plataformas de

videoconferência);

c) Nos casos de manifesta impossibilidade de participação em simultâneo
(síncrona) por parte de alguns elementos do Conselho de Turma /Escolar, deve

procurar-se garantir a sua participação através de outros meios à distância,

(nomeadamente, telefone, email, whatsApp, ou outros) ficando o modo de

participação registado em ata, assegurando-se sempre a colegialidade e a

aprovação das decisões em termos legais, designadamente, no que diz respeito ao

quórum;

d) Quando não for possível a participação de todos os docentes na reunião

realizada nos termos anteriormente referidos, a escola deverá proceder de acordo

com a legislação em vigor (nomeadamente o disposto nos nes 6 e 7 do artigo 35.e

da Portaria n.e 223- A/2018, de 3 de agosto, nes 4 e 5 do artigo 34.s da portaria n.e

226-A/2018, de 7 de agosto, ou nos nes 4 e 5 do artigo 37.e da portaria n.s 235-

A/2018, de 23 de agosto.);

e) Compete aos respetivos órgãos de administração e gestão e de coordenação e

supervisão pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam a

operacionalização deste processo.
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8- As atas elaboradas e aprovadas nestas reuniões à distância, devem ser assinadas

em momento posterior, a decidir pelos respetivos órgãos de administração e

gestão;

9- As decisões do professor titular de turma, no L.e ciclo, e as deliberações do

conselho de turma, nos 2.e e 3.e ciclos, são objeto de ratificação do diretor da

escola;

L0-O Presidente/Diretor da escola deve garantir, no L.e ciclo, a verificação das fichas

de registo de avaliação, e nos restantes ciclos, pautas bem como toda a

documentação produzida no processo de avaliação, assegurando-se da

conformidade do cumprimento das disposições em vigor, competindo-lhe

desencadear os mecanismos necessários à correção de eventuais irregularidades;

1L- Cada escola definirá a forma mais adequada de dar a conhecer (através de meios

digitais) aos encarregados de educação a ficha de registo de avaliação, que reúne

as informações sobre as aprendizagens no final de cada período letivo, por forma

a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno.

l-2- Relativamente à avaliação das aprendizagens dos alunos dos Cursos de Educação e

Formação e Cursos Profissionais, os respetivos docentes procederão ao registo na

plataforma PLACE dos módulos já finalizados, ficando todas as restantes

avaliações e o processo de conclusão do ano letivo, incluindo a realização de

estágios, dependente de orientações que serão comunicadas após a reabertura

das escolas

13-As escolas deverão garantir neste processo, o escrupuloso cumprimento das

medidas de restrição e distanciamento social em vigor e outras definidas pelas

competentes autoridades de saúde.

Com os melhores cumprimentos,

w

O Diretor Regional

|4ora",- ,<-t '---r'j'
(Marco Paulo Ramos Gomes)
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