
 
Artigo 70º 

Ensino Recorrente Mediatizado 
 
 
1. A organização e gestão do Ensino Recorrente Mediatizado está regulamentada pela legislação em 
vigor, e no estipulado neste Regulamento Interno; 
 
2. A lecionação do Ensino Mediatizado será na escola. Poderá o Conselho Executivo autorizar que a aula 
seja lecionada fora da escola, ficando à responsabilidade do professor os recursos técnicos que 
viabilizam a lecionação da aula; 
 
3. No início de cada bloco deverá ser entregue, no Conselho Executivo, em suporte digital a respetiva 
planificação.  
 
4. Todas as aulas lecionadas “on line” deverão ser gravadas e disponibilizadas no prazo máximo de 24 
horas na área específica criada para o efeito, sob pena de ser marcada falta; 
 
5. Os professores desta modalidade de ensino deverão estar “on line” de acordo com o horário distribuído 
no inicio de cada ano lectivo. 
 
6. Haverá tolerância de 10 minutos para que os alunos “entrem” on line na “sala de aula”. Após esse 
tempo, se o professor não tiver nenhum aluno na “sala de aula ”poderá dar por terminada a mesma, 
justificando a situação na Área de Informações da disciplina. 
 
7. O docente deverá manter atualizado um registo de presenças/faltas de todos os alunos que estão 
inscritos à sua disciplina.  
 
8. Na avaliação deste ensino, a classificação final do aluno deverá respeitar os seguintes critérios de 
ponderação: 

a) Provas presenciais, 80%; 
b) Elementos de avaliação multimédia mediatizados, 20%. 

 
9. Os critérios de ponderação na avaliação presencial nas disciplinas de línguas são: 

a) Provas escritas, 70%; 
b) Prova oral, 30%. 

 
10. A prova oral das disciplinas de línguas deve incidir sobre os conteúdos contemplados no enunciado 
da prova escrita. 
 
11. Relativamente às provas presenciais deverão ser adoptados os seguintes procedimentos: 

a) Agendar as provas (escrita e oral, se aplicável) junto do Conselho Executivo de forma a evitar 
sobreposições; 
b) Entregar ao responsável pelo Ensino Mediatizado, com a antecedência de uma semana, os 
seguintes elementos em suporte informático, não ultrapassando, cada elemento 2 MB: 

i. Matriz da Prova Escrita (que deve conter obrigatoriamente objetivos, conteúdos, 
estrutura da prova, e cotações); 
ii. Matriz da Prova Oral (Línguas); 
iii. Prova Escrita (duração da prova, 120 minutos); 
iv. Guião e orientações da Prova Oral (Línguas); 
v. Critérios Específicos de Correção; 

c) Disponibilizar, na plataforma, com a antecedência de uma semana, os seguintes elementos, 
em suporte informático:  
 i. Matriz da Prova Escrita; 
 II. Matriz da Prova Oral; 
 

 
12. No dia da Prova, deverá ser levantado, no horário de atendimento do Conselho Executivo, o envelope 
com a prova e restantes elementos. 
 
13. No dia seguinte à prova deverá ser entregue, no Conselho Executivo, a pauta de presenças 
devidamente preenchida e assinada.  
 
14. Após a correção da Prova Escrita deverá ser entregue no Conselho Executivo: 

a) As provas dos alunos (se os alunos desejarem consultar a prova, devem requerer cópia 
autenticada da mesma ao Órgão de Gestão). 



b) Pauta de classificações expressas em valores arredondados às décimas. 
 

15. Após a correção da Prova Escrita deverá ser disponibilizada na plataforma, na área de informação da 
disciplina/bloco, pelo respetivo docente, a pauta de classificações expressas em valores arredondados às 
décimas.  
 
16. A pauta de classificação final deve ser disponibilizada na plataforma, na área de informação da 
disciplina/bloco, pelo respetivo docente, as classificações expressas em valores arredondados às 
unidades.  
 
17. O teor deste artigo deverá ser dado a conhecer, pelo Administrador da Plataforma, a todos os alunos 
do Ensino Mediatizado. 
 


