CORPO DE ALUNOS
SECÇÃO DE INSTRUÇÃO MILITAR
ANO LETIVO 2016/2017

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INSTRUÇÃO MILITAR
1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA OS 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,10º e 11º ANOS

a. A avaliação do desempenho académico dos alunos na disciplina de Instrução Militar
(IM) será obtida tendo em conta três fatores de avaliação, designadamente, pela sua
prestação nos momentos de avaliação teórico e/ou práticos e ainda da avaliação
comportamental nesta disciplina e ICA;
b. Para além dos fatores evidenciados, nos 2º e 3º Período, serão tomadas em conta as
classificações obtidas anteriormente numa perspetiva de avaliação contínua;
c. A avaliação comportamental será obtida pela observação e registo permanente do
comportamento do aluno através dos seguintes fatores:
Pontualidade
Atavio e Aprumo
Aplicação e Interesse
Disciplina
d. A Avaliação Comportamental é da responsabilidade dos Oficiais do Corpo de Alunos,
podendo eventualmente ser apoiada por um processo de autoavaliação ou avaliação de
grupo (apenas para o fator de avaliação comportamental);
e. Tendo em conta o anteriormente exposto, a ponderação destes fatores de avaliação
para cada ano e para cada período do ano escolar, é a seguinte:
1º PERÍODO
P1 = 80% de Avaliações Teórico-Práticas (35% - Nota Teste Escrito + 45% - Prova
Prática)* + 20% de Avaliação Comportamental.

2º PERÍODO
P2 = 80% de Avaliações Teórico-Práticas (35% - Nota Teste Escrito + 45% - Prova
Prática)* + 20% de Avaliação Comportamental.
NOTA FINAL DO 2º PERÍODO (NF2P)
NF2P = P1*25% + P2*75%

3º PERÍODO
P3 = 80% de Avaliações Teórico-Práticas (35% - Nota Teste Escrito + 45% - Prova
Prática)* + 20% de Avaliação Comportamental.
NOTA FINAL DO 3º PERÍODO (NF3P)
NF3P = NF2P*50% + P3*50%
* Caso não se mostre possível efetuar uma Prova Prática a avaliação será feita com base
na nota do Teste Escrito tendo os dois uma ponderação igual, i.e., 40/40. Este critério
mantém-se para todos os períodos escolares.
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O 12º ANO
a. Exclusiva para os alunos finalistas, consubstancia-se na apreciação relativa ao cuidado
da preparação e forma de apresentação das matérias/instruções que estes alunos irão
ministrar aos alunos do próprio curso;
b. A avaliação dos alunos do 12º ano, por via de estar sujeita a uma enquadrante teóricoprática dinâmica, será organizada da seguinte forma:
No 1º Período, os alunos receberão instrução teórica sobre “Métodos de
Instrução/Pratica Pedagógica”, finda a matéria serão avaliados através da
realização de UM teste escrito.
Nos períodos seguintes passarão a ministrar instruções aos alunos do próprio
ano, instruções essas que serão avaliadas e têm ponderação igual ao teste
escrito. O aluno terá de ministrar, no mínimo, uma sessão por período.
c. A avaliação comportamental será obtida pela observação e registo permanente do
comportamento do aluno em sala de aula e nas sessões de Prática Pedagógica (sendo
contabilizadas para este efeito as suas prestações como avaliadores nas Provas
Práticas dos restantes alunos bem como o seu desempenho pedagógico na sua ação
de comando) através dos seguintes fatores:
Pontualidade
Atavio e Aprumo
Aplicação e Interesse
Disciplina
Atitude pedagógica
d. A Avaliação Comportamental é da responsabilidade dos Oficiais do Corpo de Alunos,
podendo eventualmente ser apoiada por um processo de autoavaliação ou avaliação de
grupo (apenas para o fator de avaliação comportamental);
e. Tendo em conta o anteriormente exposto, a ponderação destes fatores de avaliação
para cada ano e para cada período do ano escolar, é a seguinte:
1º PERÍODO
P1 = 80% de Avaliações Teórico-Práticas + 20% de Avaliação Comportamental.

2º PERÍODO
P2 = 80% de Avaliações Teórico-Práticas + 20% de Avaliação Comportamental.
NOTA FINAL DO 2º PERÍODO (NF2P)
NF2P = P1*25% + P2*75%

3º PERÍODO
P3 = 80% de Avaliações Teórico-Práticas + 20% de Avaliação Comportamental.
NOTA FINAL DO 3º PERÍODO (NF3P)
NF3P = NF2P*50% + P3*50%
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