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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

 
Avaliação Formativa 

 
Avaliação Sumativa 

Competências - Chave 
(Parâmetros transversais de 

avaliação) 

 Participação 

 Motivação 

 Aquisição e a aplicação 

de conhecimentos  

 Mobilização de 

competências em 

novos contextos  

 Relações interpessoais  

 Trabalho em equipa  

 Adaptação a uma nova 

tarefa  

 Pontualidade 

 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. 

 Conforme Referenciais 

de Formação 

constantes do Catálogo 

Nacional de 

Qualificações, 

podendo corresponder 

a unidades da 

componente de 

formação de base, da 

componente de 

formação tecnológica, 

ou a ambas. 

 

 
MENÇÃO 

 
     CA - Com aproveitamento; SA – Sem aproveitamento 
 

Conclusão/Certificação: 
Para efeitos de certificação conferida pela conclusão de uma unidade de competência ou de 
formação de curta duração, o formando deve obter uma avaliação com aproveitamento (ponto 1, 
do artº. 43 do anexo II , a que se refere o artigo 6.º Republicação da Portaria n.º 230/2008, de 7 
de Março). 
 
A conclusão com aproveitamento de uma formação modular dá lugar à emissão de certificado de 
qualificações que discrimina todas as unidades de competência ou de formação de curta duração 
concluídas com aproveitamento, para além do registo das mesmas na Caderneta Individual de 
Competências, nos termos da legislação aplicável. 
A conclusão, com aproveitamento, de uma qualificação prevista no Catálogo Nacional de 
Qualificações no âmbito da formação modular dá ainda lugar à emissão de um certificado de 
qualificações onde constam todas as unidades de competência ou de formação de curta duração 
concluídas com aproveitamento que permitiram obter essa qualificação, designado de certificado 
final de qualificações, bem como o respetivo diploma. (ponto 1 e 2, do artº. 44 do anexo II (a que 
se refere o artigo 6.º) Republicação da Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março). 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

FORMAÇÃO MODULAR 

(Igual ou inferior a 300 horas) 

Ano letivo 

2020/2021 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCOCHETE 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 
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Registo Misto / Não Presencial (E@D) 

Considerações: 

Caso se implemente um registo misto ou não presencial à distância, os presentes critérios aplicam-

se na íntegra, sendo que o cumprimento dos 90% de assiduidade em cada UFCD será assegurado 

mediante os procedimentos definidos no AEA (nomeadamente considerando as sessões síncronas e 

assíncronas). 

 
Aprovado em CP ___/ ____/ ______  

  
A Diretora  

_________________________  
(Cristina Paula Vinagre Alves) 

 


