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1. Usar os instrumentos de avaliação 

1.1. Docente 

Ao aceder a ‘Área Docente’, menu ‘Avaliações’, separador ‘Instr. Aval.’ passa a poder 

introduzir-se as avaliações dos alunos por instrumento de avaliação. Nessa janela de 

entrada, é apresentado o panorama global – fruto da avaliação contínua e da avaliação 

de fim de período – da turma selecionada (fig. 1). 

Os resultados obtidos pelos alunos apresentam-se junto ao período letivo em que foram 

aplicados os instrumentos de avaliação. 

Está disponível, na barra horizontal do fundo da janela, a exportação para ficheiro 

Excel da informação apresentada. 

 

 

 

 

 

Clicando no botão , abrir-se-á uma janela para escolha do instrumento de avaliação 

a que aquele registo diz respeito (fig. 4), em que domínio (fig. 5) se enquadra e em que 

data foi aplicado. É, ainda, permitida a escrita de uma observação e a indicação do 

peso relativo da avaliação em causa. 

A definição da data permitirá ao programa carregar a informação respeitante apenas aos 

alunos que, na altura, se encontravam matriculados, pelo que é inconveniente ser dos 

primeiros campos a preencher. 

  

Fig. 1  Janela de entrada do separador: são mostradas os resultados obtidos ao 

longo do período e a avaliação final do mesmo 

Fig. 2  Escolher um instrumento de avaliação de 

entre os disponíveis 
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O docente deverá definir que tipo de notas vai inserir (em percentagem, em valores, em 

pontos, ou qualitativa), de acordo com o nível de ensino, o tipo de percurso frequentado 

pelo aluno e o instrumento aplicado (fig. 4). 

É apresentado, em tooltip, a escala ou o conjunto de menções correspondente a cada 

opção. Para que tal suceda, é necessário que previamente, tenham sido configuradas as 

menções e o respetivo intervalo de validade. 

 

 

Quando escolhida a opção 'Qualitativa', devem ser inseridos números em percentagem 

(básico) ou em valores (secundário e vocacional) e a grelha mostrará o número 

introduzido pelo professor e, na coluna ao lado, aparecerá automaticamente a menção 

qualitativa correspondente (fig. 4), que será a única que ficará visível na janela de 

avaliação global e para eventual consulta por parte do encarregado de educação. 

À medida que se introduzem os resultados, é calculada a média e o desvio-padrão. 

Podem exportar-se para Excel os resultados desta avaliação, por clique no botão . 

Antes de sair da janela, devem gravar-se os dados introduzidos. 

Caso queira apagar-se um registo deve clicar-se na célula de topo da coluna 

correspondente, na janela de entrada do separador e, de seguida, no botão . 

 

  

Fig. 3  Escolher o domínio em que se inscreve o  

instrumento de avaliação aplicado 

Fig. 4  Definir tipo de avaliação, visualizar medidas estatísticas, exportar para 

Excel e eliminar registo 
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A escolha de ‘Qualitativa (só menção)’ permite o registo da abreviatura das menções 

em uso no estabelecimento de ensino, mas invalida quaisquer cálculos (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O botão ‘Colar notas’ permite copiar os resultados dos alunos de um ficheiro Excel e 

colá-los. Esta colagem pode ser feita com, ou sem, recurso ao número de processo do 

aluno sendo que: 

– no primeiro caso (fig. 6), os números de processo devem estar numa coluna do Excel e 

os resultados correspondentes na seguinte; 

– no segundo (fig 7), a colagem será feita pela ordem de apresentação dos alunos na 

lista, sendo que células em branco serão respeitadas, “saltando-se” o aluno respetivo. 

Clicar no botão ‘Enviar’ produzirá o efeito desejado, ficando o registo feito na janela do 

instrumento de avaliação criado. 

NOTA: 

Se um aluno tiver sido sujeito à avaliação e obtido zero, deverá 
escrever-se "0" na coluna “Avaliação”. Se o aluno tiver faltado, 
mas o docente quiser que esta avaliação conte, deverá registar 
igualmente "0". Se o aluno não tiver feito a avaliação, mas esta 
não for para ser tida em conta, não deverá ser preenchida a célula 
correspondente. 

Fig. 5  Definir o registo como sendo do tipo qualitativo, inserindo apenas a 

menção, não permite quaisquer cálculos 

Fig. 6  Colar notas com recurso ao número de 

processo: o aluno com o número de processo 

59 terá 14 
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Embora a funcionalidade tenha sido pensada para copiar e colar os resultados das 

avaliações, facilitando e agilizando o procedimento de registo, no caso de quererem 

inserir-se os dados sem recurso ao número de processo, os mesmos podem, em 

alternativa, ser inseridos nesta janela. Nesse caso os registos consecutivos devem ser 

separados pelo acionar da tecla Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Diretor de turma 

Ao Diretor de Turma é permitido visualizar e exportar os resultados de todas as 

disciplinas da turma (fig. 8) clicando no botão ‘T’ da janela de entrada do separador 

‘Instr. Aval.’, do menu ‘Avaliações’ da ‘Área Docente’. Após clicar, pode selecionar a 

disciplina que quer visualizar. Ao clicar em  ser-lhe-á perguntado se quer exportar os 

dados de todas as disciplinas. Ao optar por ‘Não’ é gerado um ficheiro apenas com a 

informação da disciplina escolhida. Ao optar por 'Sim', é criado um ficheiro único, mas 

com tantas páginas quantas as disciplinas da turma, preenchidas com as avaliações 

feitas em cada uma delas. 

 

 

 

Fig. 8  Diretor de turma: ver e exportar os 

resultados de todas as disciplinas 

Fig. 7  Colar notas sem recurso ao número de 

processo: o terceiro aluno da lista ordenada da 

turma não terá nota 
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