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Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 

Escola Básica de Azeitão 
Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

1.1 Critérios gerais de Avaliação 

 

Os critérios de avaliação aprovados no agrupamento pretendem constituir-se como 

orientadores da ação dos departamentos, que os deverão adequar às suas 

especificidades. 
 

1.1.1 Pré – escolar 
 

A avaliação considerada uma componente integrada do currículo da educação pré-

escolar é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma 

recolha sistemática de informação que, uma vez analisada e interpretada, sustenta a 

tomada de decisões adequadas e promove a qualidade do ensino/aprendizagem.  

Desta forma a prática educativa é sustentada por instrumentos de trabalho que 

regulam e orientam a avaliação das crianças, suportadas nas orientações curriculares e 

nas metas de aprendizagem propostas para o pré-escolar. 

 

a) A avaliação diagnóstica será realizada no início do ano letivo e, tem como 

objetivo a elaboração, adequação e reformulação do plano de trabalho de 

grupo, bem como a adoção de medidas e estratégias de diferenciação 

pedagógica. A avaliação diagnóstica pode ocorrer em qualquer momento do ano 

letivo, como forma de regular o processo educativo; 

 

b) No final de cada período o educador reunirá com os encarregados de educação, 

para comunicar as aprendizagens mais significativas do seu educando, 

realçando o seu percurso, evolução e progressos, através de uma avaliação 

descritiva, em documento próprio elaborado pelo departamento pré-escolar e 

aprovada em conselho pedagógico. Esta ficha está elaborada com base nas 

orientações curriculares, tendo em consideração as metas de aprendizagem 

definidas para o final da educação pré escolar. 

 

c) Relativamente às crianças que transitam para o 1º ciclo, a informação sobre as 

suas aprendizagens e progressos, será transmitida em reuniões com os 

professores do 1º ciclo, como forma de promover a articulação curricular; 
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d) As crianças com necessidades educativas especiais serão avaliadas de acordo 

com o seu Programa Educativo Individual em conjunto com o docente de 

educação especial; 

 

1.1.2 Nomenclatura da escala a usar na aplicação dos critérios de avaliação, na 

classificação de trabalhos, testes e outras atividades nos 1º, 2º e 3º Ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O recurso ao Muito Insuficiente deverá ter sempre caráter de exceção. Os 

professores poderão optar pela não utilização da discriminação negativa (Muito 

Insuficiente), alargando o intervalo percentual correspondente ao Insuficiente (que 

passará a ser, neste caso, de 0% a 49%). 

  

 

1 - Muito Insuficiente (MI) (0% a 19%) 

2 – Insuficiente (I) (20% a 49%) 

3 – Suficiente (S) (50% a 69%) 

4 – Bom (B) (70% a 89%) 

5 – Muito Bom (MB)  (90% a 100%) 
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1.1.3 Critérios de Avaliação do Agrupamento – Adaptação do Despacho Normativo 

nº13/2014: 

 

Objetivos específicos de cada 

disciplina (1) 
MI MI I S S 

B 

MB 
B B MB MB MB 

Atitudes e valores (2) MI 

I 

S 

B 

MB 

 

MI 

I 

S 

B 

MB 

MI 

I 

S 

B 

MB 

MI 

I 
S 

B 

MB 
S B MB 

Avaliação Final 

MI I S B MB 

1 2 3 4 5 

 

(1) A avaliação deste domínio contempla as aprendizagens de carácter transversal, a saber: compreensão e 

expressão oral e escrita em Língua Portuguesa e utilização das TIC na recolha, tratamento de informação e 

apresentação dos resultados. 

 

(2) – As atitudes e valores correspondem à componente do currículo de carácter transversal Educar para a 

Cidadania. 

 

 

 
 

DOMÍNIOS A TER EM CONTA COMPORTAMENTOS A OBSERVAR 

S
A

B
E
R

 S
E
R
/ 

S
A

B
E
R

 E
S
T

A
R
 RESPONSABILIDADE 

 

COOPERAÇÃO 

 

PARTICIPAÇÃO 

 

AUTONOMIA 

 

 Cumprimento de prazos 

 Pontualidade 

 Trazer materiais necessários para a aula  

 Organização do material e do trabalho 

 Manifestar respeito pelo outro e ser solidário 

 Zelar pela preservação do material didático 

 Cumprir as normas de funcionamento da Escola 

 Intervenção oportuna 

 Cumprimento de tarefas: 

               - na aula 

               - em casa  

 Desenvolver hábitos de trabalho autónomo 

 Apresentação de trabalhos facultativos/voluntários 

 Sentido crítico 

 Capacidade de auto e heteroavaliação 

 Demonstrar capacidade de mudança 
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Perfil do Aluno no domínio das Atitudes e Valores 1º, 2º e 3º ciclos. 

Domínios a 

considerar 

 

AVALIAÇÃO/DESCRITORES 

Responsabi-

lidade 

Cooperação 

Participação 

Autonomia 

 

 

Muito Insuficiente 

 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Bom 

 

Muito Bom 

- Manifesta falta de 

pontualidade. 

- Tem atitudes que provocam 

conflitos.  

- Não traz os materiais 

necessários para a aula.  

- Não preserva nem organiza o 

material didático.  

- Não revela 

respeito/solidariedade 

relativamente ao outro. 

- Não cumpre prazos e/ou 

tarefas estabelecidas.   

- Não participa com 

oportunidade.  

- Não colabora, nem 

individualmente nem em 

grupo, nas atividades 

propostas.  

- Não evidencia métodos de 

trabalho nem de estudo.  

- Não demonstra sentido 

crítico nem participa em 

discussões e debates.  

- Não faz autoavaliação e/ou 

heteroavaliação.  

- Nem sempre é pontual. 

- Raramente traz os materiais 

necessários para a aula. 

- Raramente preserva e/ou 

organiza o material didático.  

- Raramente revela 

respeito/solidariedade 

relativamente ao outro. 

- Raramente cumpre prazos e/ou 

tarefas estabelecidas. 

- Raramente participa com 

oportunidade. 

- Raramente colabora, 

individualmente e/ou em grupo, 

nas atividades propostas.  

- Raramente evidencia métodos 

de trabalho e/ou de estudo. 

- Raramente demonstra sentido 

crítico e nem sempre participa 

em discussões e debates.  

- Nem sempre faz autoavaliação 

e/ou heteroavaliação. 

- Revela pontualidade. 

- Traz, com alguma regularidade, 

os materiais necessários para a 

aula.  

- Preserva e organiza com alguma 

regularidade o material didático.  

- Revela respeito/solidariedade 

relativamente ao outro. 

- Cumpre, com alguma 

regularidade, os prazos e/ou 

tarefas estabelecidas. 

- Participa oportunamente com 

alguma regularidade. 

- Colabora, com alguma 

regularidade, quer 

individualmente quer em grupo, 

nas atividades propostas. 

- Evidencia, com alguma 

regularidade, métodos de 

trabalho e de estudo. 

- Demonstra, com alguma 

regularidade, sentido crítico e 

participa em discussões e 

debates.            

- Faz autoavaliação e/ou 

heteroavaliação. 

 

- Revela pontualidade. 

- Traz frequentemente os 

materiais necessários para a aula. 

- Preserva e organiza 

frequentemente o material 

didático. 

- Revela respeito/solidariedade 

relativamente ao outro. 

- Cumpre frequentemente prazos 

e/ou tarefas estabelecidas. 

- Participa frequentemente com 

oportunidade. 

- Colabora frequentemente quer 

individualmente quer em grupo, 

nas atividades propostas.  

- Evidencia frequentemente 

métodos de trabalho e de estudo. 

- Demonstra sentido crítico e/ou 

participa frequentemente em 

discussões e debates. 

- Faz autoavaliação e/ou 

heteroavaliação. 

- Revela pontualidade.  

- Traz os materiais 

necessários para a aula. 

- Preserva e organiza o 

material didático. 

- Revela 

respeito/solidariedade 

relativamente ao outro. 

 

- Cumpre prazos e/ou tarefas 

estabelecidas.  

- Participa com oportunidade.  

- Colabora com empenho, 

quer individualmente quer em 

grupo, nas atividades 

propostas.  

- Evidencia métodos de 

trabalho e de estudo.  

- Demonstra sentido crítico 

e/ou participa com qualidade 

em discussões e debates. 

- Faz autoavaliação e/ou 

heteroavaliação. 
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1.1.4 Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 

 

  As propostas de atribuição de apoios deverão contemplar os seguintes parâmetros: 

1. Em início de ciclo, os apoios só são atribuídos a disciplinas iniciadas no ciclo 

anterior e em que os alunos tenham revelado dificuldades. 

2. Em qualquer ciclo, as medidas de apoio não poderão exceder 3 tempos semanais. 

Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, este período poderá ser 

alargado a 5 tempos semanais.  

3. No 1ºciclo, o apoio educativo deverá ser atribuído preferencialmente a: 

3.1. Alunos avaliados, no âmbito do quadro europeu de referência para as 

Línguas, para o nível A1 e A2; 

3.2. Alunos com Plano de Acompanhamento Pedagógico. 

4. No 2º e 3º ciclos, estas medidas deverão ser atribuídas preferencialmente a: 

4.1. Alunos que progrediram para o 5º ou para o 7º ano com classificação final 

inferior a 3 a Português ou a Matemática; 

4.2. Alunos abrangidos pelo decreto-lei nº3/2008; 

4.2. Alunos provenientes de outros sistemas educativos. 

5. Dever-se-á evitar a atribuição de apoios nas disciplinas em que estas funcionam 

em desdobramento. 

6. Em qualquer ciclo, deve ser apresentado um plano de apoio que contemple 

objetivos, conteúdos e calendarização. 

7. O apoio deve ser lecionado pelo professor da turma. Nos casos em que não é 

possível, a aplicação do plano é monitorizada pelo professor da disciplina. 

 
 

1.1.4.1 Apoio ao Estudo no 1.º ciclo  

O apoio ao estudo é de frequência obrigatória e visa reforçar o apoio nas 

disciplinas de Português e de Matemática. 

 

1.1.4.2 O Apoio ao Estudo no 2.º ciclo  

O Apoio ao Estudo do 2.º ciclo desenvolve -se através de atividades regulares 

fixadas pela escola e de participação decidida em conjunto pelos pais e professores, 

tendo como objetivos: 

a) A implementação de estratégias de estudo e de desenvolvimento e aprofundamento 

dos conhecimentos dos alunos; 

b) Atividades de reforço da aprendizagem, nomeadamente pelo acompanhamento da 

realização dos trabalhos de casa. 
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1.1.4.3 Constituição de grupos de homogeneidade relativa 

1 — Podem ser constituídos grupos temporários de alunos com características 

semelhantes, na mesma turma ou em turmas diferentes, a fim de colmatar dificuldades 

detetadas e desenvolver capacidades evidenciadas, favorecendo a igualdade de 

oportunidades no percurso escolar do aluno. 

2 — As atividades a desenvolver nestes grupos podem ser realizadas em períodos de 

duração distintos, conforme as necessidades dos alunos. 

3 — Compete ao conselho de turma identificar alunos que revelem elevada capacidade de 

aprendizagem. 

4 — O conselho de turma define as atividades e as estratégias para optimizar o 

desempenho dos alunos com elevada capacidade de aprendizagem. 

 

1.1.5 Critérios de Progressão/Retenção 

Ao acentuar-se a importância da continuidade educativa entre ciclos de ensino, 

alude-se a um processo de desenvolvimento contínuo que não tem ―cortes‖ nítidos e bem 

precisos. Além do mais, os intervenientes neste processo deverão ter em conta as 

aprendizagens realizadas no ciclo anterior. É, igualmente, importante ter presente que 

cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. 

a) A avaliação, enquanto parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, 

permite verificar o cumprimento do currículo, diagnosticar insuficiências e dificuldades 

ao nível das aprendizagens e (re)orientar o processo educativo. 

b) Atendendo às dimensões formativas e sumativa da avaliação, a retenção deve 

constituir uma medida pedagógica de última instância, numa lógica de ciclo e de nível de 

ensino.  
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a) No 1º ciclo, a avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a 

progressão ou retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de 

Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado(a) ou Não 

aprovado(a), no final do ciclo.  

b) No final do 1º ciclo do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de Não 

Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

 Tiver obtido, simultaneamente, classificação inferior a 3 em Português/PLNM 

e Matemática; 

 Tiver obtido obtido classificação inferior a 3 em Português/PLNM ou em 

Matemática e, simultaneamente, menção não satisfatória nas outras áreas 

disciplinares. 

c) As decisões de progressão ou retenção de um aluno ao ano de escolaridade ou ciclo 

seguinte são decisões pedagógicas. Deverão ser tomadas pelo professor titular da 

turma, ouvido o Conselho Curricular de ano. 

d) No 1º Ano de escolaridade não há lugar a retenção exceto se tiver sido ultrapassado 

o limite de faltas e cumpridos os procedimentos da legislação em vigor. 

e) Um aluno retido nos 2º ou 3º anos de escolaridade deverá integrar até ao final do 

ciclo a turma a que já pertencia, salvo se houver decisão em contrário do Conselho 

Pedagógico do Agrupamento, ouvido o Conselho curricular de ano, sob proposta 

fundamentada do professor da turma e ouvido, sempre que possível, o professor da 

eventual nova turma.  

f) Em situações de retenção, compete ao professor da turma, elaborar um relatório 

analítico que identifique as competências não adquiridas pelo aluno, as quais devem 

Critérios de Progressão/Retenção 

2º e 3º Anos 4º ano 

Progressão Retenção Progressão Retenção 

 

O aluno que adquiriu 

as aprendizagens e 

desenvolveu a 

capacidades 

definidas para o 

respetivo ano de 

escolaridade. 

 

 

O aluno que não 

adquiriu as 

aprendizagens e 

não desenvolveu 

as capacidades 

 definidas para o 

respetivo ano de 

escolaridade, 

cumulativamente, 

nas áreas de 

Português e 

Matemática. 

 

 

O aluno que 

adquiriu as 

aprendizagens e 

desenvolveu as 

capacidades 

definidas para o 

final 1º Ciclo, de 

forma a prosseguir 

com sucesso o ciclo 

subsequente. 

 

O aluno que não 

adquiriu as 

aprendizagens e não 

desenvolveu as 

capacidades definidas 

para o final 1º Ciclo:  

1. cumulativamente, nas 

áreas de Português e  

Matemática; 

Ou 

2. em Português ou 

Matemática e menção 

não satisfatória nas 

outras áreas 

disciplinares. 
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ser tomadas em consideração na elaboração do Plano de Trabalho da Turma em que 

o referido aluno venha a ser integrado no ano letivo subsequente. 

g) A disciplina de EMR e as áreas não disciplinares no 1º ciclo não são consideradas para 

efeitos de progressão de ano ou conclusão de ciclo. 

 

 

2º e 3º Ciclos 
 

 

a) No final do 2º e 3º ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção 

de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

 Tiver obtido, simultaneamente, classificação inferior a 3 em Português/PLNM 

e Matemática; 

 Tiver obtido obtido classificação inferior a 3 em 3 ou mais disciplinas. 

b) A disciplina de EMR, no 2º e 3º ciclos, o Apoio ao Estudo, no 2º ciclo e a Educação em 

Cidadania, no 2º e 3º ciclos, não são consideradas para efeitos de progressão de ano 

e de conclusão de ciclo. 

Critérios de Progressão/Retenção 

Anos não terminais Anos terminais 

Progressão Retenção Progressão 

automática 

Retenção - 6º Ano 

 

Sem avaliações 

negativas; 

 

 

 

Uma avaliação 

negativa; 

 

 

 

Duas avaliações 

negativas (podem 

ser a 

Português/PLNM e 

Matemática); 

 

 

 

Três avaliações 

negativas (desde 

que não acumule 

Português/PLNM e 

Matemática). 

 

Avaliações 

negativas a 

Português/PLNM + 

Matemática + 

outra disciplina; 

 

 

 

 

Mais de três 

avaliações 

negativas. 

 

Sem avaliações 

negativas; 

 

Uma avaliação 

negativa (pode ser 

Português/PLNM ou 

Matemática); 

 

Duas avaliações 

negativas (desde que 

não sejam a 

Português/PLNM e 

Matemática). 

 

Avaliação negativa a 

Português/PLNM e 

Matemática 

cumulativamente; 

 

Três avaliações negativas 

em quaisquer outras 

disciplinas. 

 

 

Retenção - 9º ano 

Avaliações negativas a 

Português/PLNM e 

Matemática, 

cumulativamente; 

 

Três avaliações negativas 

em quaisquer outras 

disciplinas. 
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1.1.5.1 Critérios de Ponderação para a decisão de progressão 

1. As aprendizagens e capacidades demonstradas pelo aluno deverão indiciar que ele 

é capaz de desenvolver as metas essenciais definidas até ao final do respetivo 

ciclo, sendo capaz de colmatar as lacunas verificadas até ao momento da 

avaliação; 

2. O sentido de responsabilidade do aluno revelado através da sua atitude e do modo 

como vai assumindo com mais segurança os seus deveres de estudante, bem como 

das suas atitudes sociais e comportamentais. 

3. As condições sócio-afetivas que possam ter interferido no processo de ensino e 

aprendizagem do discente; 

4. As situações de doença prolongada ou de transferência tardia; 

5. As possibilidades de ingresso em percursos escolares alternativos, como: o CEF ou 

percurso curricular alternativo; 

6. A idade desajustada em relação ao percurso escolar. 

7. Avaliação da evolução do aluno após a aplicação do PIT, tendo em conta: 

 Assiduidade  

 Pontualidade 

 Comportamento/Participações disciplinares  

 Comparência com material necessário à aula 

 Idade do aluno 

 Desempenho escolar ao longo de todo o ano letivo 

 Avaliação global das Atividades de Recuperação da Aprendizagem 

 

 

1.1.6 Critérios para apreciação do comportamento global e da taxa de sucesso das 

turmas  

 

Taxa de sucesso 

Tratamento estatístico dos dados da avaliação, a partir do programa Alunos. 

 

Apreciação do comportamento/atitudes: 

Balanço descritivo, com propostas de estratégias para as situações de 

comportamento quer precisem de melhoria. 
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1.1.7 Curso de Educação e Formação (CEF) 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PERCENTAGEM A ATRIBUIR 

Portfólios / caderno diário / caderno digital / dossier 15% 

 

Testes escritos / testes práticos / testes com consulta 20% 

 

Trabalhos individuais e /ou de grupo 25% 

 

Grelha de registo de observação que contemplam os 

seguintes itens: 

 Responsabilidade 

 Cooperação  

 Participação 

 Autonomia 

40% 

 

TOTAL 100% 

 

Cálculo da Classificação Final: 

1º Período - Resultado da média ponderada dos resultados obtidos durante o 1º 

período. 

2º e 3º Períodos - Resultado da média ponderada de todos os resultados obtidos 

desde o início do ano. 

 

Observações: 

 A avaliação é contínua e reveste um caráter regulador, proporcionando um 

reajustamento do processo de ensino aprendizagem e a delineação de estratégias 

diferenciadas de recuperação. Este tipo de avaliação deve, ainda, permitir que os 

alunos se apropriem de métodos de estudo e de trabalho. 

 Os critérios de avaliação serão implementados por todas as Disciplinas do Curso, à 

exceção da Disciplina de Educação Física. 

 A avaliação realiza-se por disciplina ou domínio e por componente de formação, de 

acordo com a escala de 1 a 5. Processa-se em momentos sequenciais predefinidos, 

ao longo do curso, não havendo lugar a retenção no caso de um percurso de dois 

anos. 

 No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação 

tecnológica, não frequentará a componente de formação prática, nem realizará a 

prova de avaliação final. 
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1.1.8 Curso Vocacional 

 

A avaliação sumativa deve ser expressa na escala de 0 a 20 valores e esta escala deve ser 

usada diretamente na cotação, sem recurso a percentagens. 

Nomenclatura da escala a usar na aplicação dos critérios de avaliação, na classificação de 

trabalhos, testes e outras atividades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Objetivos específicos de cada 
disciplina (1) 

MI MI I S S 
B 

MB 
B B MB MB MB 

Atitudes e valores (2) MI 
I 

S 
B 

MB 
 

MI 
I 
S 
B 

MB 

MI 

I 
S 
B 

MB 

MI 
I 

S 
B 

MB 
S B MB 

Avaliação Final 

MI I S B MB 

 

0-4 

 

5 – 9 

 

10 – 14 

 

15 – 17 

 

18 - 20 

 

(1) A avaliação deste domínio contempla as aprendizagens de carácter transversal, a saber: compreensão e expressão oral e 

escrita em Língua Portuguesa e utilização das TIC na recolha, tratamento de informação e apresentação dos resultados. 

(2) – As atitudes e valores correspondem à componente do currículo de carácter transversal Educar para a Cidadania. 

   Muito Insuficiente (MI)           0 – 4 

   Insuficiente (I)                        5 – 9 

   Suficiente (S)                        10 – 14 

   Bom (B)                                  15 – 17 

   Muito Bom (MB)                     18 - 20 
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1.1.9 Critérios específicos de avaliação – Português Língua Não Materna 

Competências Nível de Iniciação – A1* Nível de Iniciação – A2* Nível Intermédio – B1* 

 

 

Compreensão  

Oral 

20% 

- O aluno é capaz de seguir um discurso 
muito pausado e muito cuidadosamente 
articulado, com pausas longas que lhe 
permitam reconhecer  os significados; 
- é capaz de compreender palavras e 
expressões relacionadas com áreas relativas 
a si próprio, à família e aos contextos em 
que está inserido, desde que o discurso seja 
articulado de forma muito clara e muito 
pausada; 

- O aluno é capaz de compreender expressões e 
vocabulário básico de uso mais frequente 
relacionados com áreas de interesse e de 
prioridade imediata (sobre si próprio, a família, 
a escola,  as compras...), desde que o discurso 
seja articulado de forma clara e pausada; 
- é capaz de compreender o essencial de 
mensagens simples, curtas e claras; 

- O aluno é capaz de compreender informações 
simples sobre assuntos do dia a dia e identifica 
quer mensagens gerais quer pormenores 
específicos, desde que o discurso seja claramente 
articulado; 
- é capaz de compreender as questões principais 
de um discurso claro, em língua padrão, sobre 
assuntos que lhe são familiares, incluindo 
narrativas curtas; 

 

 

Interação e 

Produção 

Oral 

20% 

- é capaz de produzir enunciados simples e 
isolados sobre pessoas que conhece e os 
lugares onde vive; 
- é capaz de comunicar de forma simples, 
mas a comunicação depende totalmente da 
repetição num ritmo  lento, da reformulação 
e das correções; 
- é capaz de fazer e responder a perguntas 
simples no domínio das necessidades 
imediatas ou sobre assuntos que lhe são 
muito familiares; 

- é capaz de fazer uma descrição simples ou 
uma apresentação de uma pessoa, falar das 
atividades quotidianas, daquilo de que gosta ou 
não; 
- é capaz de interagir com razoável à-vontade 
em situações bem estruturadas e conversas 
curtas, desde que o interlocutor o ajude; 
- é capaz de fazer e responder a perguntas, 
trocar ideias e informações sobre assuntos que 
lhe são familiares e em situações familiares 
previsíveis; 

-  é capaz de manter razoavelmente bem e com 
fluência uma descrição direta de assuntos do seu 
interesse; 
- é capaz de comunicar, com uma certa confiança, 
sobre assuntos que lhe são familiares, habituais  
relacionados ou não com os seus interesses; 
- é capaz de trocar, verificar e confirmar 
informações, lidar com situações menos habituais 
e explicar por que razão há um problema; 
- é  capaz de exprimir o que pensa sobre assuntos 
mais abstratos ou culturais, como filmes, livros, 
música... 

 

Leitura / 

Compreensão 

Escrita 

20% 

- é capaz de compreender palavras 
conhecidas, frases muito simples e muito 
curtas, relendo-as se necessário; 

- é capaz de compreender  textos curtos e 
simples acerca de assuntos que lhe são 
familiares , escritos  numa linguagem simples 
de uso corrente; 

- é capaz de compreender de forma satisfatória  
textos objetivos  acerca de assuntos relacionados 
ou não com as suas áreas de interesse; 

 

Produção Escrita 

20% 

- é capaz de escrever expressões e frases 
muito simples; 

- é capaz de escrever uma série de expressões 
e de frases simples ligadas por conetores mais 
utilizados (―e‖, ―mas‖ e ―porque‖); 

- é capaz de escrever textos coesos  acerca de 
temas que lhe são familiares, do seu interesse ou 
não, e utilizando os conetores de forma adequada; 

Vocabulário e 

Gramática 

Funcional 

20% 

- é capaz de produzir enunciados simples 
ainda que com pouca correção linguística, 
sem recurso ao conhecimento 
metalinguístico explícito. 

- é capaz de produzir enunciados simples com 
alguma correção linguística, sem recurso ao 
conhecimento metalinguístico explícito. 

- é capaz de produzir enunciados com correção 
linguística, sem recurso ao conhecimento 
metalinguístico explícito. 

 
* de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 
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1.1.10 Educação de Adultos 

 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA): 

O processo de avaliação compreende a avaliação formativa, com vista à definição 

e ao ajustamento de processos e estratégias de recuperação e aprofundamento e a 

avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação 

final. 

Nos Cursos EFA de nível secundário, a avaliação formativa ocorre, 

preferencialmente, no âmbito da área de Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA), a 

partir da qual se revela a consolidação das aprendizagens efetuadas pelo adulto ao longo 

do curso. 

Para efeitos de certificação, o formando deve obter uma avaliação sumativa com 

aproveitamento em todas as componentes do seu percurso formativo e respetivas 

Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD), incluindo a formação prática em 

contexto de trabalho, quando esta fizer parte do seu percurso. Nos cursos EFA de 

certificação escolar considera-se que um adulto concluiu o seu percurso com 

aproveitamento se validou pelo menos dois dos quatro resultados de aprendizagem de 

cada UFCD que o constituem. 

 

Condições mínimas de validação das UFCD para efeitos de certificação 

 

Tipologia dos Percursos Validação Mínima para efeitos de certificação 

EFA Nível Secundário 

Certificação escolar 

2 resultados de aprendizagem por UFCD da 

Formação de Base 

EFA Nível Secundário 

Dupla Certificação 

4 resultados de aprendizagem por UFCD da 

Formação de Base 

Todos os conteúdos contemplados nas UFCD da 

Formação Tecnológica 

EFA Nível Secundário  

Componente Tecnológica 

Todos os conteúdos contemplados nas UFCD da 

Formação Tecnológica 

 

A avaliação traduz-se ainda na atribuição de créditos, de acordo com o referencial 

de competências -chave de nível secundário, com efeitos na certificação dos formandos. 

 

 

Formações Modulares 

O processo de avaliação compreende a avaliação formativa, permitindo obter 

informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao 

ajustamento de processos e estratégias pedagógicas e a avaliação sumativa, que tem por 

função servir de base de decisão sobre a certificação. 
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Os critérios de avaliação formativa são, nomeadamente: a participação, a 

motivação, a aquisição e a aplicação de conhecimentos, a mobilização de competências 

em novos contextos, as relações interpessoais, o trabalho em equipa, a adaptação a uma 

nova tarefa, a pontualidade e a assiduidade. A avaliação sumativa é expressa nos 

resultados de Com aproveitamento ou Sem aproveitamento, em função do formando ter 

ou não atingido os objetivos da formação. 

 

Vias de Conclusão do Nível Secundário de Educação (Decreto-Lei 357/outubro 

de 2007) 

No caso da via escolar, a conclusão e certificação ocorre pelo recurso às atuais 

disciplinas dos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais, as quais são 

concluídas através da realização de exames (nos meses de novembro, fevereiro e maio) 

assumindo as seguintes formas: 

 conclusão de cursos prioritariamente orientados para o prosseguimento de estudos 

(o candidato pode optar, caso exista oferta, por substituir a realização de exame a 

nível de escola pela realização de exame nacional do ensino secundário); 

 conclusão de cursos profissionalmente qualificantes; 

 conclusão generalista do nível secundário de educação (o candidato pode optar, 

caso exista oferta, por substituir a realização de exame a nível de escola pela 

realização de exame nacional do ensino secundário). 

A conclusão e certificação pela via da realização de módulos de formação 

concretiza-se através da realização, com aproveitamento, de unidades de competência 

(UC) da formação de base e/ou de unidades de formação de curta duração (UFCD) da 

formação tecnológica, dos referenciais de formação. 

 

Português para Falantes de Outras Línguas – Português para Todos 

A avaliação tem em conta um teste de diagnóstico, no início do curso, um teste 

A1, no final das 50h, testes intercalares A2 no decurso das 100 horas e teste final A2 com 

base no modelo – Prova da nacionalidade. 

A avaliação é formativa e ao longo de todo o processo ensino/aprendizagem. 

 


