
    

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MURÇA (152778) 
Escola Básica e Secundária de Murça (346305) 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MURÇA. ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MURÇA. 

Telefone: 259 511 210 – Fax 259 511 180  

E-mail: eb2.3secmurca@mail.telepac.pt– http://www.avmurca.org 

Rua Frei Diogo. 5090-135 Murça 

UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DE REGRAS A PRIVILEGIAR 

Ano  Turma  

 

Escola  Ano Letivo  

 

1. Os instrumentos de registo de avaliação devem ser diversificados e sempre com caráter formativo: fichas de 
avaliação, de trabalho, questionários individuais escritos e/ou orais, trabalhos de pesquisa, participação na 
sala de aula, T.P.C(s), relatórios de atividades práticas, … 

2. Em cada dia não poderá haver mais de uma ficha de avaliação, pelo que os professores deverão proceder à 
marcação das fichas/apresentação de trabalhos no livro de ponto. 

3. Utilizar a caderneta como meio de contacto com o encarregado de educação e a família. 

4. Sempre que haja marcação de TPC estes devem ser alvo de verificação, registo e correção. 

5. Valorizar o trabalho de casa elaborado pelos alunos, comunicando ao EE ou ao DT todas as situações de 
incumprimento repetido. 

6. Informar o DT de situações relevantes da vida escolar dos alunos (de acordo com os critérios de avaliação 
definidos).  

7. Estimular uma postura correta e adequada do aluno na sala de aula. 

8. Estimular a comunicação na sala de aula, permitindo que o aluno use da palavra após levantar o braço e 
segundo a sua vez. 

9. Permitir a saída do aluno do seu lugar ou da sala de aula, apenas após a autorização do professor. 

10. Não permitir que estrague o mobiliário e material da sala de aula. 

11. Fazer cumprir as regras definidas no Regulamento Interno e seus anexos. 

12. … 

 

Qualquer incidente na sala de aula, deve ser comunicado ao DT / EE, caso se torne repetitivo.  

Todas estas regras serão tidas em consideração na avaliação global dos alunos. 

O compromisso de todos é condição imprescindível para o sucesso educativo. 

 

Data  

Professor Titular/Diretor de Turma  
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