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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. Curso de Educação e Formação de Adultos de Nível Secundário   (Portaria n.º 230/2008, de 

7 de março com a redação dada pela Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens efetuadas e competências adquiridas, de acordo com os 

documentos de referência para a educação e formação de adultos 

 

Processo de avaliação 
 

a) A avaliação formativa, que permite obter informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias de recuperação 

e aprofundamento, de acordo com os seguintes domínios: 

 

i) Participação; 

ii) Aquisição e a aplicação de conhecimentos; 

iii) Mobilização de competências em novos contextos; 

iv) Relações interpessoais; 

v) Trabalho em equipa; 

vi) Adaptação a uma nova tarefa; 

vii) Pontualidade; 

viii) Assiduidade. 

 
b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação final e 

expressa nos resultados de “Com aproveitamento” ou “Sem aproveitamento”, em função de o 

formando ter ou não atingindo os objetivos da formação. 
Certificação 
 

Para efeitos de certificação, considera-se que um adulto concluiu o seu percurso com 

aproveitamento se validar pelo menos dois dos quatro resultados de aprendizagem de cada UFCD 

que o constituem e apresentou o seu Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Nesta Área exige-se 

também aprovação 

 

Estratégias de remediação 
 

No caso de UFCD não validadas está prevista a definição de novo prazo para entrega de um 

“Trabalho/Reflexão” por Resultado de Aprendizagem 
 

2. Vias de conclusão - Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de Outubro (Roteiro para ação das vias de 

conclusão de nível secundário de educação e matrizes) 
 

 

As vias de conclusão do nível secundário de educação de cursos extintos, regulamentadas pelo 

Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de Outubro, concretizam-se através de: 

 

 

 

 



Via escolar 
 

A conclusão e certificação por esta via ocorre pelo recurso às atuais disciplinas dos cursos 

científico-humanísticos e cursos profissionais, as quais são concluídas através de exames a realizar 

nos meses de novembro, fevereiro e maio 

 

 

Realização de módulos de formação correspondentes a Referenciais de Formação inscritos no 

Catálogo Nacional de Qualificações 
 

Para efeitos de certificação, considera-se que um adulto concluiu o seu percurso com 

aproveitamento se validar pelo menos dois dos quatro resultados de aprendizagem de cada UFCD 

que constitui o seu percurso, conforme processos de avaliação definidos para o cursos EFA. 
 

 

3. Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Portaria n.º 

232/2016 de 29 de agosto e Orientação Metodológica nº 1 de março 2017) 
 

Nos processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências escolar, o portefólio 

é um instrumento de caráter reflexivo, no qual se explicitam e organizam as evidências das 

competências adquiridas pelo candidato ao longo da vida, que agrega documentos de natureza 

biográfica e curricular, de modo a permitir a validação das mesmas face ao referencial de 

competências-chave. 
 

A validação de competências compreende a autoavaliação pelo candidato e a heteroavaliação 

realizada pelo técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências e pelos 

formadores das diferentes áreas, formalizada em reunião convocada e presidida pelo coordenador 

do Centro Qualifica. 

 

Para aferir o nível de demonstração de cada uma das Unidades de Competência/Núcleos Geradores 

que integram os referenciais de competências-chave e, deste modo, identificar as que transitam para 

a etapa de Certificação de Competências, a Grelha de Validação compreende uma escala de 1 a 5, 

em que: 

 

a) Não abordou a competência  

b) Abordou a temática da competência, sem a explorar e/ou sem refletir/emitir a sua opinião 

c) Abordou a temática da competência, com recurso a pesquisas e/ou trabalhos (refletindo e 

emitindo a sua opinião) 

d) Abordou a competência, apresentando os conhecimentos/saberes detidos, (refletindo e 

emitindo a sua opinião) 

e) Evidenciou a competência, demonstrando capacidade de intervenção, autonomia e 

argumentação 

 

Cada Unidade de Competência (UC), no nível básico ou cada Domínio de Referência (DR), no 

nível secundário deve ser pontuada de acordo com a escala de avaliação acima apresentada. Para 

além disso, deverá ser preenchida a coluna “Observações” da Grelha de Validação, com indicação 

dos excertos do Portefólio e/ou do número das páginas em que é possível verificar as evidências das 

competências detidas, correspondentes às UC ou aos DR em avaliação, assim como com as 

justificações necessárias à tomada de decisão. 

 

Condições de validação para o nível básico 
 

Nos processos de RVCC de nível básico (B1, B2 e B3), e na sequência da Sessão de Validação, as 

UC pontuadas nos níveis 1 ou 2 da escala da Grelha de Validação não são validadas, não 

avançando, por esse motivo, para a etapa de certificação de competências. Deste modo, apenas são 



validadas as UC pontuadas nos níveis 3, 4 ou 5 da referida escala. No entanto, para que as UC de 

uma ACC, validadas no âmbito da Sessão de Validação, possam avançar para a etapa de 

certificação de competências, é necessário que pelo menos uma das quatro UC obrigatórias que 

integram cada Área de Competêncais Chave esteja pontuada no nível 5 da escala. 

 

Condições de validação para o nível secundário 
 

Nos processos de RVCC de nível secundário, e na sequência da Sessão de Validação, os DR 

pontuados nos níveis 1 ou 2 da escala da Grelha de Validação não são validados, não avançando, 

por esse motivo, para a etapa de certificação de competências. Deste modo, apenas são validados os 

DR pontuados nos níveis 3, 4 ou 5 da escala da Grelha de Validação. No entanto, para que o Núcleo 

Gerador de uma Área de Competêncais Chave possa avançar para a etapa de certificação de 

competências, é necessário que, pelo menos, um dos quatro DR esteja pontuado no nível 5 da escala 

da Grelha de Validação e exista, pelo menos, mais um DR validado com pontuação igual ou 

superior a 3. 

 

Certificação de competências   
 

Tendo em vista a certificação das competências anteriormente reconhecidas e validadas pela equipa 

do centro, no âmbito da etapa de certificação de competências, o candidato, deverá ser presente a 

um júri de certificação, o qual irá tomar a sua decisão com base no desempenho do candidato numa 

prova de certificação (Sessão de Júri de Certificação) e na análise do Portefólio e dos instrumentos 

de avaliação aplicados durante a etapa de reconhecimento e validação de competências. 

 

Esta prova deverá consistir na apresentação de uma exposição e reflexão subordinada a uma 

temática integradora, trabalhada no âmbito do Portefólio, que evidencie saberes e competências das 

áreas de competências-chave em avaliação 

 

 


