
 

 

 

 

Procedimento para avaliação final no SIGE (Sistema Integrado de 

Gestão Escolar)  

Ano Letivo 2019 – 2020 

 

Tendo em conta que não é possível a retoma das aulas no 3º trimestre, a avaliação final deste 

ano letivo é a soma das notas do primeiro e do segundo trimestre, conforme as Orientações 

Técnicas emanadas pela DNE. 

Assim: Ensino Básico a fórmula será: C.Anual = (0,5 x CT1 + 0,5 x CT2) 

Ensino Secundário: C.Anual = (0,45 x CT1 + 0,55 x CT2) 

 

1 - Para que o SIGE possa realizar os cálculos de forma correta e cumprir as orientações da DNE 

o professor da disciplina deve realizar a seguinte tarefa: 

a) Conselho de Turma - Pauta_Registo – Escolher o Ano Curricular e a Disciplina.  

 

 

 
b) Foi criado um conceito de “período excecional” em que automaticamente Inserir “Sem 

Elementos de Avaliação” a todos os alunos, os professores só devem confirmar a pauta 

clicando em Guardar para que o cálculo seja efetuado. 

NOTA: Se os professores já introduziram essa observação (Sem Elementos de Avaliação) 

não tem nenhum problema. 

 



 

c) No 3º trimestre os diretores de turma e os professores do ensino básico obrigatório 

devem colocar alínea a) Sem Elementos de Avaliação. 

 
 

 
2 – Após todos os professores terem realizado a tarefa acima referida com o Conselho de turma 

reunido, o Diretor da turma e os professores do Ensino Básico Obrigatório devem proceder como 

de costume, ou seja, confirmar a pauta no menu Pauta-Confirmar e também fazer a ata. 

 

Atenção: Devem verificar a situação de cada aluno, se tem todas as notas, comportamento e 

observação de transição. Depois clicar em CONFIRMAR. 

A Pauta deve ter a seguinte apresentação: NT – NA – NF e Observação Clara 

 

 



 

3 – Após a realização da Prova de Recurso o professor deve realizar a seguinte tarefa: Conselho 

de Turma_Pauta Recurso – Registo e inserir a nota de recurso de cada aluno. Se o aluno faltar 

a prova é obrigatório inserir a falta, selecionando o filtro “SIM”. Ver Print 

 

 
 

 

a) A Nota Final, após Recurso é calculada com a seguinte fórmula:  

                                    NF = 40% NA/C + 60% NPR 
 

4 – Após a introdução das Notas de Recurso, por todos professores, a Direção deve imprimir as 

respetivas PAUTAS de Recurso. 

5 – Atenção para o 12º Ano – Particularidade 

5.1 - Segundo o Quadro Retirado das Orientações Técnicas (DNE) o aluno deve ser esclarecido 

que deve/pode ir em qualquer disciplina para o recurso, mesmo que seja para melhorar a NOTA. 

5.2 - No que refere a alínea c) do Quadro após a realização dos referidos testes deve-se fazer a 

recuperação da Nota no Ano letivo que o aluno estudou o 11º Ano. E o Diretor de Turma e 

professores do Ensino Básico Obrigatório devem voltar a confirmar a pauta do 12º Ano para 

atualizar a nota co ciclo. 



 

 

 

 

MUITA ATENÇÃO! 

6 – Alunos avaliados somente num Trimestre …o aluno que frequentou as aulas durante um 

único período letivo, do ensino básico ou secundário, fica sujeito à realização de uma prova 

extraordinária(PEA). Essa avaliação deve ser agendada no SIGE , terá a seguinte formula.  

CA = (CT + PEA) /2  - - Sendo que PEA= Prava Extraordinária 
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