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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCOCHETE 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 

         

Enquadramento 

Avaliação dos cursos EFA ministrados no Agrupamento de Escolas de Alcochete, no 

cumprimento do estipulado na Portaria n.º 230/2008, de 7 de março com a redação 

conferida pela Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro, nos seus capítulos IV e V, artigos 

27.º a 35.º, assenta nas linhas base nele previstas, de que se destaca: 

- “A avaliação incide sobre as aprendizagens efetuadas e competências adquiridas, de 

acordo com os referenciais de formação aplicáveis” e “(…) destina -se a: 

a) Informar o adulto sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos no processo 

formativo; 

b) Certificar as competências adquiridas pelos formandos à saída dos cursos EFA.” 

-“A avaliação deve ser: 

a) Processual, porquanto assente numa observação contínua e sistemática do processo de 

formação; 

b) Contextualizada, tendo em vista a consistência entre as atividades de avaliação e as 

atividades de aquisição de saberes e competências; 

c) Diversificada, através do recurso a múltiplas técnicas e instrumentos de recolha de 

informação, de acordo com a natureza da formação e dos contextos em que a mesma 

ocorre; 

d) Transparente, através da explicitação dos critérios adotados; 

e) Orientadora, na medida em que fornece informação sobre a progressão das aprendizagens 

do adulto, funcionando como fator regulador do processo formativo; 

f) Qualitativa, concretizando -se numa apreciação descritiva dos desempenhos que promova 

a consciencialização por parte do adulto do trabalho desenvolvido, servindo de base à 

tomada de decisões.” 

- “O processo de avaliação compreende: 

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; 

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

final.” 

- Sem prejuízo do anteriormente referido, “(…) nos cursos EFA de nível secundário, a 

avaliação formativa ocorre, preferencialmente, no âmbito da área de PRA, a partir da qual 

se revela a consolidação das aprendizagens efetuadas pelo adulto ao longo do curso.” 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS DE NÍVEL SECUNDÁRIO  

 DUPLA CERTIFICAÇÃO

Ano Letivo 

2021/2022 



Numa perspetiva de normalização de avaliação, foram ainda consideradas as orientações 

metodológicas para os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC), nomeadamente as relativas aos respetivos critérios de validação e 

certificação. 

 

CRITÉRIOS DE ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO – CURSOS EFA NS – DUPLA CERTIFICAÇÃO 

Indicadores de 

Competência 

Competências transversais 

(Parâmetros transversais de 

avaliação) 

Competências - Chave 

(Parâmetros transversais de 

avaliação) 

 Aquisição de 

saberes e saberes-

fazer 

 

 Mobilização de 

Saberes 

 

 Combinação de 

saberes para a 

resolução de 

problemas 

 

 Transferência das 

competências para 

situações 

diferentes e novos 

problemas 

 

 Formação Prática 

em Contexto de 

Trabalho (FPCT) 1 

 Assiduidade/Pontualidade 

 Adaptação às mudanças 

 Capacidade de pesquisa 

 Organização 

 Iniciativa 

 Criatividade 

 Autonomia 

 Mobilização de recursos 

 Espírito Critico 

 Responsabilidade 

 Gestão de tempo 

 Progressão 

 Capacidade para trabalhar em 

grupo 

 Relacionamento interpessoal 

 

 Duzentas e dez (210) horas de 

FPCT 1 

 Critérios de Evidência 

conforme Referencial 

de Competências – 

Chave das áreas de 

competências CP, CLC, 

STC 2 e FT 3. 

 PRA 4 

 Atividade(s) 

Integradora(s) 5 

 

 

 

 

 

 Critérios específicos 

adaptados à FPCT 

definidos pelo respetivo 

formador da formação 

tecnológica. 

 

                                                 
1 A Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) realiza-se no final do Curso EFA-NS, na componente de 
Formação Tecnológica. No entanto, é obrigatória apenas para adultos que não estão inseridos no mercado de 
emprego, no âmbito da saída profissional do curso realizado (nº 2 do art.º 15 da Portaria n.º 283/2011 de 24 de 
Outubro). 
2 Áreas de competência da Formação de Base: Cidadania e Profissionalidade (CP), Cultura Língua e Comunicação 
(CLC) e Sociedade Tecnologia e Ciência (STC) – Referencial Nível secundário  
(http://www.catalogo.anqep.gov.pt/boDocumentos/getDocumentos/145). 
3 Referencial de acordo com o respetivo Curso EFA de Dupla Certificação definido no Catálogo Nacional de 
Qualificações (http://www.catalogo.anqep.gov.pt/). 
4 Área de Portefólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA).  
5 Designadas genericamente de “atividades integradoras” surgem como resposta à transversalidade que o 
modelo de formação preconiza e o planeamento das mesmas é feito em conjunto pelos elementos da equipa 
pedagógica que forem adequados para desenvolver o trabalho de investigação-reflexão-ação de uma 
determinada atividade. 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/boDocumentos/getDocumentos/145
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/


A avaliação das aprendizagens efetuadas e competências adquiridas pelo adulto, a atingir 

por domínio de referência para a ação em cada Unidade de Competência/ Unidade de 

Formação de Curta Duração (UC/UFCD) prevista nos referenciais de formação aplicáveis em 

cada área de competência da formação de base, é definida de acordo com o seguinte: 

Formação de Base 

Cidadania e Profissionalidade (CP) 

Cultura Língua e Comunicação (CLC) 

Sociedade Tecnologia e Ciência (STC) 

 

Domínios de referência para a Ação 6 Indicador 

1 Contexto privado 

2 Contexto profissional 

3 Contexto institucional 

4 Contexto macroestrutural 

 

Critério de evidência 7 Indicador 

I Identificação 

II Compreensão 

III Intervenção 

 

Com vista à evidenciação da unidade de competência, uma UC/UFCD só é evidenciada na 

respetiva área de competência quando o formando atinge o nível III dos critérios de 

evidenciação em cada domínio de referência. Apesar do trabalho da formação ser 

desenvolvido a partir do regime de co docência nas áreas de formação de base, o adulto 

terá obrigatoriamente de validar os 4 domínios de referência.8 

 

O PRA deve corresponder a um projeto proposto pelo formando. A abertura e flexibilidade 

quanto à sua estruturação devem respeitar alguns critérios, designadamente: 

• Adequação a um plano de trabalho negociado com o formando, refletindo (sobre) o 

percurso feito. 

• Diversificação de trabalhos, acompanhados de reflexões fundamentadas, que revelem a 

apropriação que o formando faz dos conteúdos da formação enquanto aprendizagens 

efetivas, traduzíveis em competências adquiridas. 

                                                 
6 Domínios de Referência para a Ação – Contextos de atuação entendidos como referentes fundamentais para o 
acionamento das diferentes competências-chave nas sociedades contemporâneas. 
7 Critérios de Evidência – Diferentes ações/realizações através das quais o adulto indicia o domínio da 
competência visada. 
8 Anexo 1- Ficha de Validação das U.C. 



• Datação de cada documento, para permitir a observação e análise do percurso e 

ponderação sobre a respetiva evolução. 

• Seleção pessoal e motivada do conteúdo do Portefólio, dando conta dos diferentes passos 

de cada documento/trabalho (tal pode significar, por exemplo, que o formando inclua no 

seu Portefólio várias versões de uma mesma atividade, até ao seu estado “final”). 

 

A(s) “atividade(s) integradora(s)” surgem associadas a uma postura face à formação que 

implica que o formando no seu processo de aprendizagem desenvolva os mecanismos 

necessários para a concretização das atividades propostas. A avaliação sobre este trabalho 

assenta sobre materiais que se correlacionem com uma estratégia previamente enunciada. 

Neste contexto, as atividades integradoras implicam os vários formadores na sua fase de 

planeamento, desenvolvimento e avaliação, ao entender a(s) competência(s) que se 

propõe(m) que o formando adquira, como um todo complexo de saberes e saberes-fazer dos 

mais diversos domínios. Nesta lógica, para cada atividade integradora desenvolvida dá-se 

origem a um momento de avaliação, com recurso a instrumentos que lhe serão 

específicos nos moldes definidos no momento da sua planificação 9. Estes instrumentos, 

bem como os que dizem respeito ao desenvolvimento social e pessoal do formando, serão a 

fundamentação da avaliação que lhe é referente, servindo de base à validação das 

UFCD.  

MENÇÃO FINAL  

     NE- Não Evidencia, E - Evidencia  

Conclusão/Certificação: 

A conclusão com aproveitamento de um curso EFA correspondente a um qualquer percurso 

formativo dá lugar à emissão de um certificado de qualificações, concretamente: S3 tipos A, 

B ou C, obtendo o ensino secundário e certificação profissional, conferindo o nível 4 de 

qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (alínea e) do art.º.33 da Portaria n.º 

283/2011 de 24 de Outubro).  

A conclusão, com aproveitamento, de cursos EFA de dupla certificação, confere ainda direito 

à atribuição de um diploma, que comprova a conclusão do respetivo nível de qualificação do 

Quadro Nacional de Qualificações, nos termos da Portaria n.º 782/2009, de 23 de Julho, e do 

despacho n.º 978/2011, de 3 de Janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, 

de 12 de Janeiro de 2011. 

Aprovado em CP ___/ ____/ ______ 

O Diretor 

_________________________ 

                                                                                                 (Rodolfo Reis Viegas) 

                                                 
9  Anexo 2 - Plano da Atividade Integradora. 


