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DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º_Objeto 

O presente Regulamento tem como objetivo a definição de um regime de 

organização, desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (Cursos EFA) de percurso formativo Secundário – S3- 

Tipo A (dupla certificação) promovidos pela Escola Profissional de Arqueologia 

(EPA). 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), criados ao abrigo das 

Portarias n.º 817/2007, de 27 de julho e n.º 230/2008, de 7 de março, têm vindo 

a afirmar-se como um instrumento central das políticas públicas para a 

qualificação de adultos, destinado a promover a redução dos seus défices de 

qualificação e, dessa forma, estimular uma cidadania mais ativa, e melhorar os 

seus níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional. 

Artigo 2º_Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

Constituem objetivos dos Cursos EFA:  

a) Oferecer percursos diferenciados de qualificação em função dos níveis de 

escolaridade já detidos pelos adultos;  

b) Contribuir para o incremento global dos níveis de qualificação local e 

regional, assumindo a educação como instrumento promotor da qualificação e 

reinserção social e profissional.  

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

Artigo 3º_Destinatários 

a) Os cursos EFA destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 

anos à data do início da formação, sem a qualificação adequada para 

efeitos de inserção ou progressão no mercado de trabalho e, 
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prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou do ensino 

secundário; 

b) Os cursos EFA de nível secundário, ministrados em regime diurno ou a 

tempo integral, só podem ser frequentados por adultos com idade igual ou 

superior a 23 anos; 

c) A título excecional e sempre que as condições o aconselhem, 

nomeadamente em função das características do candidato e estar já 

inserido no mercado de trabalho, o serviço competente para a autorização 

do funcionamento do curso EFA pode aprovar a frequência por formandos 

com idade inferior a 18 anos, à data do início da formação. 

Artigo 4º_Entidade Promotora – Escola Profissional de Arqueologia 

Compete à entidade promotora assegurar, designadamente:  

a) Nomear o coordenador da educação e formação de adultos 

b) Os procedimentos relativos à autorização e funcionamento dos cursos;  

c) A apresentação de candidaturas a financiamento;  

d) A divulgação das suas ofertas formativas;  

e) A organização e disponibilização de toda a informação necessária para os 

processos de acompanhamento e controlo por parte das entidades 

competentes;  

f) A organização e gestão dos cursos EFA, nomeadamente desenvolvendo 

todos os procedimentos logísticos e técnico-administrativos que sejam da 

responsabilidade daquela entidade, incluindo os exigidos pelo SIGO;  

Artigo 5º_Seleção dos candidatos 

a) Os candidatos deverão formalizar o seu interesse pelos cursos, em tempo 

útil, junto dos Serviços Administrativos da Escola Profissional de 

Arqueologia;  
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b) A seleção é realizada com base no cumprimento dos critérios estabelecidos 

para cada um dos cursos no respetivo plano de formação;  

c) As ações de formação só se realizarão se para elas estiverem inscritas o 

número mínimo de formandos;  

d) A inscrição dos candidatos só se torna definitiva após a entrega de toda a 

documentação e estarem inscritos na Plataforma SIGO;  

e) Constituição dos grupos de formação: o grupo de formação tem um número 

mínimo de 20 formandos e máximo de 30 formandos, de acordo com as 

necessidades de formação evidenciadas e os interesses pessoais e 

profissionais dos formandos. Em situações excecionais, estes números 

podem ser inferiores ou superior, quando devidamente fundamentadas. 

Estas dependem da autorização prévia da entidade responsável pelo 

funcionamento do curso EFA;  

f) Sempre que um formando mostre interesse em frequentar um dos 

percursos formativos supramencionados, ou seja transferido de outra 

entidade formadora, pode integrar o curso formação desde que seja 

assegurada a assiduidade (artigo 22.º da Portaria n.º 283/2011, de 24 de 

outubro) relativamente ao percurso que o formando irá realizar.  

CURSO EFA DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Artigo 6º_Organização Curricular 

a) Os Cursos EFA de nível secundário compreendem uma formação de base 

que integra, de forma articulada, as três áreas de competências-chave − 

Cidadania e Empregabilidade (CP); Cultura Língua e Comunicação (CLC); e 

Sociedade Tecnologia e Ciência (STC) – que constam do respetivo 

referencial de competências-chave para a educação e formação de adultos 

de nível secundário;  

b) O processo formativo dos Cursos EFA de nível secundário integra ainda, 

independentemente do percurso, a área de Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens (PRA), de caráter transversal à formação de base, que se 
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destina a desenvolver processos reflexivos e de aquisição de saberes e 

competências pelo adulto em contexto formativo;  

c) Os cursos EFA relativos aos percursos S3, tipos A, B e C, podem integrar 

uma formação prática em contexto de trabalho, sendo aquela de carácter 

obrigatório para o adulto que não exerça actividade correspondente à saída 

profissional do curso frequentado ou uma atividade profissional numa área 

afim.  

d) Sem prejuízo do número anterior, o adulto comprovadamente inserido no 

mercado de trabalho pode ser dispensado da formação prática em contexto 

de trabalho, quando a mesma for de carácter obrigatório, mediante 

autorização prévia do serviço responsável pela autorização de 

funcionamento do curso; 

e) O Plano Curricular e o referencial de formação são organizados consoante 

o percurso adotado e de acordo com as componentes de formação e 

duração máxima de referência.  

ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CURSO EFA 

Artigo 7º_ Calendário escolar e horário  

a) A duração da formação, o regime de funcionamento e a carga horária 

semanal têm em consideração as condições de vida e profissionais dos 

formandos identificados no momento de ingresso e são objeto de 

ajustamento se as condições iniciais se alterarem significativamente; 

b) O número de horas de formação não pode ultrapassar as sete horas diárias 

e as 35 semanais, quando for desenvolvida em regime laboral; 

c) A carga horária deve adequar-se às características e necessidades do 

grupo em formação, salvo quanto ao período de formação prática em 

contexto de trabalho, em que a distribuição horária deve ser determinada 

em função do período de funcionamento da entidade enquadradora. 
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Artigo 8º_ Contrato de formação e assiduidade  

a) O adulto celebra com a entidade formadora um contrato de formação, no 

qual devem ser claramente definidas as condições de frequência do curso, 

nomeadamente quanto à assiduidade e à pontualidade artigo 22.º do 

capítulo III da Portaria n.º 230/2008, de 7 de março  

b) Para efeitos de conclusão do percurso formativo com aproveitamento e 

posterior certificação, a assiduidade do formando não pode ser inferior a 90 

% da carga horária total. 

c) Sempre que o limite estabelecido no número anterior não for cumprido, 

cabe à entidade formadora, nos termos do respetivo regulamento interno, 

apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas pelo adulto, bem 

como desenvolver os mecanismos de recuperação necessários ao 

cumprimento dos objetivos inicialmente definidos. 

d) A assiduidade do formando concorre para a avaliação qualitativa do seu 

percurso formativo. 

Artigo 9º_ Cessação do contrato de formação 

a) O contrato de formação pode cessar por revogação, por acordo das partes 

e por rescisão por qualquer das partes.  

b) A revogação pode verificar-se por motivos não imputáveis ao formando, 

nomeadamente, por doença, acidente, assistência à família, proteção na 

maternidade ou paternidade, obtenção de emprego, ou inaptidão manifesta 

para a ação de formação, sempre que se demonstre mediante parecer 

escrito da equipa técnico-pedagógica, a impossibilidade de o formando 

concluir a ação de formação.  

c) A EPA pode rescindir o respetivo contrato de formação com justa causa.  

d) Constituem justa causa de rescisão os comportamentos culposos do 

formando que, pela sua gravidade e consequências, tornem imediata a 

praticamente impossível a subsistência da relação de formação.  
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e) A rescisão por iniciativa da EPA pode ainda verificar-se com justa causa, 

em resultado de comprovado desinteresse do formando pela ação de 

formação, do incumprimento do dever de assiduidade e de participação nas 

atividades propostas.  

f) É ainda motivo de rescisão, a não realização de todos os trabalhos até ao 

final das horas previstas para cada uma das áreas de competência-chave. 

Ressalva-se o último trabalho que terá uma tolerância de 7 dias para ser 

entregue ao respetivo formador. Os portefólios terão como data limite de 

entrega, 14 dias após o términus das áreas de competência - chave.  

g) A rescisão é feita por escrito, devendo ser indicados os factos que a 

motivaram e a respetiva fundamentação. 

Artigo 10º_ Assiduidade 

A assiduidade do formando concorre para a avaliação qualitativa do seu 

percurso formativo;  

a) Em situações excecionais, quando a falta do formando for devidamente 

justificada, o formador deve assegurar:  

i. o prolongamento das atividades até ao cumprimento do número de 

horas de formação estabelecidas;  

ii. o desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem;  

b) A obrigatoriedade da lecionação da totalidade das horas de formação torna 

necessária a reposição das aulas não lecionadas devendo o formador, 

sempre que necessite faltar, providenciar no sentido de permutar com outro 

formador que lecione o mesmo curso ou de repor, logo que possível, a(s) 

hora(s) não lecionada(s), podendo também para tal ser instituído um 

esquema de permutas/substituição de formadores no interior da própria 

equipa pedagógica  
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Artigo 11º_ Faltas 

a) Todas as faltas são obrigatoriamente registadas pelo(a) formador(a) no 

registo diário de turma correspondente.  

b) Serão consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:  

i. Doença do formando, devendo esta ser declarada por médico se 

determinar impedimento superior a cinco dias úteis;  

ii. Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de 

pessoa que coabite com o formando, comprovada através de declaração 

da autoridade sanitária competente;  

iii. Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas 

por falecimento de familiar previsto no estatuto dos funcionários 

públicos;  

iv. Nascimento de irmão, durante o dia de nascimento e o dia 

imediatamente posterior;  

v. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou 

deficiência, que não possa efetuar-se fora do período das atividades 

letivas;  

vi. Atividade profissional do adulto, desde que devidamente comprovada 

pela entidade patronal;  

vii. Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em 

que, comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por 

qualquer outra pessoa;  

viii. Ato decorrente da religião professada pelo formando, desde que o 

mesmo não possa efetuar-se fora do período das atividades letivas e 

corresponda a uma prática comumente reconhecida como própria dessa 

religião;  

ix. Participação em provas desportivas, ou eventos culturais, nos termos da 

legislação em vigor;  

x. Participação em atividades associativas, nos termos da lei;  
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xi. Cumprimento de obrigações legais;  

xii. Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao formando, ou seja, 

justificadamente, considerado atendível pelo mediador. 

c) Independentemente do motivo da não comparência, nas sessões de 

formação, o formando deve justificar sempre a sua ausência junto do 

mediador, a quem compete apreciar e decidir sobre a sua justificação 

apresentada. 

d) Para justificar as faltas, o formando, deverá: 

i. Entregar ao mediador o documento comprovativo da justificação da 

falta, ao mediador até ao 3 dia útil após a ausência; 

ii. Quando o período de ausência se prolongar por mais de 3 dias, o 

formando deverá informar, pela via mais expedita, a EPA, sem 

prejuízo da justificação formal que terá de apresentar no prazo de 3 

dias úteis após o seu regresso. 

iii. Sempre que a falta for previsível, deve o formando, previamente 

comunicar ao mediador, entregando posteriormente dentro do prazo 

legal a sua justificação. 

Artigo 12º_ Faltas injustificadas 

a) São consideradas faltas injustificadas: 

i. Às quais não foi apresentada justificação 

ii. Cuja justificação foi apresentada fora do prazo 

iii. Cuja justificação não tenha sido aceite, devendo a não aceitação ser 

devidamente fundamentada 

iv. Aquela que resulte da aplicação das medidas corretivas e medidas 

disciplinares sancionatórias previstas no regulamento interno da EPA. 
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b) As faltas injustificadas não podem ultrapassar 10% da carga horária total 

por Área de Competência-Chave, ou Unidade de Formação de Curta 

Duração (UFCD).  

c) Quando o formando tiver atingido metade do limite de faltas injustificadas de 

acordo com a alínea a) do presente artigo, o(a) Mediador(a) reunirá com o 

formando, alertando para as consequências das faltas injustificadas e 

procurando encontrar soluções para garantir o cumprimento da assiduidade.  

d) Quando o formando ultrapassar o limite de faltas injustificadas:  

i. Está obrigado ao cumprimento de um plano individual de trabalho que 

incidirá sobre o conteúdo programático das componentes da área de 

formação base em que tenham ocorrido as faltas com vista à 

recuperação das aprendizagens;  

ii. O cumprimento do plano individual de trabalho realiza-se em período 

suplementar ao horário letivo, competindo à equipa pedagógica definir 

os termos da sua realização e avaliação;  

e) Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as faltas injustificadas 

poderão implicar a exclusão do formando.  

Artigo 13º_ Exclusão dos formandos 

A exclusão dos formandos poderá ter lugar quando:  

a) Seja atingido um número de faltas injustificadas que a equipa pedagógica 

considere que obsta ao seu aproveitamento e/ou seja prejudicial ao normal 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem do grupo-turma;  

b) Forem cometidas infrações disciplinares muito graves, de acordo com o 

regime disciplinar previsto no regulamento interno da EPA; 

c) A exclusão por faltas injustificadas revestirá um mero ato formal, da 

competência do(a) diretor(a) da EPA, quando:  

i. Se tratar de um formando que nunca compareceu na EPA nem 

apresentou documento de desistência, no prazo de uma semana após o 

início das aulas;  
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ii. Depois de manifestada a intenção de desistir por parte do formando, 

este não a formalize junto dos serviços da EPA ou através da devolução 

do boletim de desistência no prazo estabelecido na comunicação 

previamente enviada ao formando.  

d) Nas restantes situações de exclusão por faltas injustificadas, deverá ter-se 

em atenção as implicações que comprovada e, consequentemente, tiveram 

no aproveitamento, desempenho e integração escolares do formando;  

e) A proposta de exclusão, devidamente fundamentada, é apresentada pela 

equipa pedagógica ao diretor;  

f) A decisão de exclusão é da competência da direção, mediante parecer 

do(a) mediador;  

g) A exclusão da Escola, por infração disciplinar, será precedida de processo 

disciplinar nos termos previstos pela legislação em vigor.  

ESTRUTURA FUNCIONAL DOS CURSOS EFA 

Artigo 14º_ Equipa técnico-pedagógica 

a) A equipa técnico-pedagógica dos cursos EFA é constituída pelo 

coordenador da educação e formação de adultos, pelo mediador e pelo 

grupo de formadores responsáveis por cada uma das áreas de 

competências-chave que integram a formação de base; 

b)  Integram ainda a equipa técnico-pedagógica os tutores da formação prática 

em contexto de trabalho, quando aplicável. 

c) A equipa técnico-pedagógica reúne mensalmente, por convocação do 

mediador, para articulação, planificação, avaliação e acompanhamento da 

formação.  
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Artigo 15º_ Coordenador da Educação e Formação de Adultos  

A educação e formação de adultos, na EPA, é coordenada por um professor 

nomeado pelo Diretor, preferencialmente de entre os professores com 

formação específica para o desempenho daquela função ou com experiência 

relevante em matéria de educação e formação de adultos. 

a) O mandato do coordenador tem a duração de um ano, podendo cessar a 

todo tempo, a pedido do interessado ou por despacho fundamentado do 

diretor. 

b) Ao coordenador da educação e formação de adultos compete: 

i. Assegurar a representação da equipa pedagógica da educação e 

formação de adultos; 

ii. Colaborar com o diretor da EPA na prospeção das necessidades de 

formação, contribuindo para a definição da oferta educativa para adultos 

em cada ano letivo; 

iii. Coordenar, monitorizar e atualizar toda a organização pedagógica e 

administrativa, em particular no que se refere ao cumprimento das 

planificações, horas de formação previstas, lecionadas e assistidas, 

validações e créditos obtidos, arquivo de toda a informação e 

documentação relativa ao curso; 

iv.  Zelar para que estejam reunidas todas as condições legais, funcionais e 

materiais para o início das atividades letivas; 

v. Dirigir as reuniões da equipa pedagógica dos cursos EFA, coordenando 

a ação no que respeita à conceção de instrumentos de avaliação, a 

estratégias e procedimentos a implementar no âmbito dos cursos EFA; 

vi. Dirigir as reuniões com os mediadores e respetivas equipas 

pedagógicas, coordenando a ação no que respeita a estratégias, 

procedimentos e elaboração e atualização do dossier pedagógico dos 

vários cursos, nomeadamente a avaliação formativa/sumativa dos 

formandos; 
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vii. Elaborar um relatório anual da atividade desenvolvida. 

Artigo 16º_ Mediador de Cursos EFA 

O mediador pessoal e social é o elemento da equipa técnico-pedagógica a 

quem compete, designadamente:  

a) Colaborar na constituição dos grupos de formação, participando no 

processo de recrutamento e seleção dos formandos;  

b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos 

formandos, informando-os sobre os resultados da avaliação formativa e 

sumativa;  

c) Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, 

salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do percurso do 

grupo de formação;  

d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de 

formação, assim como entre estes e a entidade formadora;  

e) O mediador não deve exercer funções de mediação em mais de três Cursos 

EFA nem assumir, naquela qualidade, a responsabilidade de formador em 

qualquer área de formação, salvo em casos excecionais, devidamente 

justificados e com autorização da entidade competente para a autorização 

do funcionamento do curso;  

f) A acumulação da função de mediador e formador, referida no número 

anterior, não se aplica à área de PRA, do nível secundário do curso EFA;  

g) O mediador é responsável pela orientação e desenvolvimento do 

diagnóstico dos formandos, em articulação com os formadores da equipa 

técnico–pedagógica;  

h) A função do mediador é desempenhada por formadores e outros 

profissionais, designadamente os de orientação, detentores de habilitação 

de nível superior e possuidores de formação específica para o desempenho 

daquela função ou de experiência relevante em matéria de educação e 

formação de adultos;  
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i) O mandato do mediador do curso tem a duração anual (devido ao período 

de contratação dos recursos humanos);  

j) Elaborar um relatório anual da atividade desenvolvida;  

k) O mediador deve criar e manter, devidamente atualizado, dossier 

pedagógico, com toda a documentação relativa ao desenvolvimento da 

formação desenvolvida, nomeadamente:  

i. Construção curricular;  

ii. Cronograma curricular;  

iii. Horário da Turma/Relação dos Formandos;  

iv. Atas das Reuniões Mensais;  

v. Critérios de avaliação;  

vi. Contrato dos Formandos;  

vii. Planificações das Áreas de Competências;  

viii. Grelhas de Avaliação;  

ix. Textos de apoio, bem como a indicação de todos os recursos/materiais 

didáticos e pedagógicos a que a formação recorra, nomeadamente os 

meios audiovisuais utilizados;  

x. Cópia de outra documentação entregue aos formandos;  

xi. Permutas;  

xii. Recuperação de Horas;  

xiii. Legislação.  

Artigo 17º_ Formadores de Cursos EFA 

Compete aos formadores:  

a) Participar no diagnóstico e identificação dos formandos, em articulação com 

o mediador pessoal e social;  
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b) Elaborar, em conjugação com os demais elementos da equipa técnico-

pedagógica, o plano de formação que se revelar mais adequado às 

necessidades de formação identificadas no diagnóstico prévio;  

c) Desenvolver a formação na área para a qual está habilitado;  

d) Conceber e produzir os materiais técnico–pedagógicos e os instrumentos 

de avaliação necessários ao desenvolvimento do processo formativo, 

relativamente à área para que se encontra habilitado;  

e) Manter uma estreita cooperação com os demais elementos da equipa 

pedagógica, no desenvolvimento dos processos de avaliação da área de 

Portefólio Reflexivo da Aprendizagem (PRA), através da realização de 

sessões conjuntas com o mediador pessoal e social.  

Artigo 18º_ Reuniões da Equipa Técnico-Pedagógica 

A complexidade dos cursos EFA implica a realização de reuniões da equipa 

técnico-pedagógica:  

a) Reuniões Iniciais: estas reuniões são preparadas e presididas pelo(a) 

mediador(a), pode ser necessária mais de que uma, para preparação de 

todo o percurso formativo.  

b) Reuniões periódicas: são presididas pelo(a) mediador(a), estes momentos 

de trabalho em equipa realizam-se de acordo com o definido neste 

regulamento, implicam:  

i. Aferir sobre as condições de funcionamento do curso;  

ii. Calendarizar sessões conjuntas da área do PRA;  

iii. Desenvolver outras atividades, que decorram do percurso formativo e 

que sejam consideradas importantes para o sucesso do mesmo.  

iv. Fazer o balanço sobre o envolvimento e resultados de cada 

formando do respetivo grupo de formação individuais ou conjuntas;  
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v. Planificar as atividades integradoras, a partir das áreas de 

competência/UFCD que estiverem a ser trabalhadas, de acordo com 

cada fase do percurso formativo;  

c) Reuniões finais: entendidas como ocorrendo no final de cada período letivo, 

e presididas pelo mediador, estas reuniões são determinantes na evolução 

do percurso formativo, na medida em que permitem:  

i. Identificar potencialidades e constrangimentos, de natureza variada 

dentro do grupo de formação;  

ii. Registar as validações obtidas;  

iii. Reorientar as estratégias de formação de acordo com os resultados 

que forem sendo evidenciados;  

iv. Refletir sobre as práticas de formação, como forma de promoção de 

ajustamentos no desempenho de cada um dos elementos da equipa 

pedagógica a cada realidade em concreto.  

AVALIAÇÃO DOS CURSOS EFA 

Artigo 19º_ Objeto e Finalidades  

a) A avaliação incide sobre as aprendizagens efetuadas e competências 

adquiridas, de acordo com os referenciais de formação aplicáveis.  

 

b) A avaliação destina-se a:  

i. Informar o formando sobre os progressos, as dificuldades e os 

resultados obtidos no processo formativo;  

ii. Creditar as competências adquiridas em cada UFCD;  

iii. Certificar as competências adquiridas pelos formandos à saída do 

curso EFA.  

c) A avaliação contribui também para a melhoria da qualidade do sistema, 

possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e 

reforço da confiança social no seu funcionamento.  
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Artigo 20º_Princípios da Avaliação nos 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 formando 

do trabalho desenvolvido, servindo de base à tomada de decisões.  

Artigo 21º_Modalidades de avaliação 

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 e expressa noa resultados de “com 

aproveitamento” ou “sem aproveitamento” 

Artigo 22º_ Instrumentos de avaliação  

a) Os instrumentos de avaliação são da responsabilidade da equipa 

pedagógica, que os constrói com base em pressupostos que refletem o 

desenvolvimento pessoal, social e relacional do formando assim como 
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os momentos de trabalho específico da formação considerados cruciais 

para a evidenciação das competências das diferentes áreas e 

componentes de formação, e que podem coincidir com a realização das 

atividades integradoras.  

b) Os instrumentos criados deverão ser diversificados, tendo em 

consideração o PRA, e devem visar, simultaneamente, uma observação 

sistemática e uma autoavaliação da progressão na aprendizagem por 

parte dos formandos.  

Artigo 23º_ Prazos para entrega das atividades propostos pelo formador 

a) As atividades, propostas pelos formadores, deverão ser concluídas até 

ao final das horas previstas para cada uma das áreas de competência-

chave. Ressalva-se a última atividade que terá uma tolerância de 7 dias 

para ser entregue ao respetivo formador.  

b) Os portefólios terão, como data limite de entrega, 14 dias após o 

términus das áreas de competência - chave.  

Artigo 24º_ Mecanismos de recuperação das aprendizagens 

a) Os mecanismos de recuperação necessários à concretização das 

aprendizagens, definidas no plano curricular, serão acionadas pelos 

respetivos formadores. 

b) Os mecanismos de recuperação a considerar são:  

i. Trabalhos práticos, teóricos, de reflexão, de pesquisa e outros que 

correspondam à compensação de horas de formação; 

ii. Apresentações orais 

iii. Realização de trabalhos de natureza interdisciplinar pela equipa 

pedagógica. 

a) A equipa pedagógica deve verificar se, no final do percurso formativo, 

o PRA evidencia os resultados validados das aprendizagens. 
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Artigo 25º_Certificação 

a) Caso conclua com aproveitamento um Curso EFA de habilitação escolar 

terá direito à emissão de um Diploma;  

b) No caso de não concluir um Curso EFA, o formando verá registadas as 

Unidades de Formação de Curta Duração e obterá um Certificado de 

Qualificações discriminando as Unidades efetuadas.  

Artigo 26º_Prosseguimento de Estudos 

a) Os adultos que concluam o Ensino Básico ou Secundário através de 

cursos EFA e que pretendam prosseguir estudos estão sujeitos aos 

respetivos requisitos de acesso das diferentes modalidades de 

formação.  

b) A certificação escolar resultante de um Curso EFA de nível secundário 

permite-lhe o prosseguimento de estudos através de um Curso de 

Especialização Tecnológica ou de um curso de nível superior, mediante 

as condições definidas na Deliberação n.º 1650/2008, de 13 de junho, 

da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, ou nos termos do 

Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março (acesso ao ensino superior por 

maiores de 23 anos).  

Artigo 27º_Considerações finais 

a) A interpretação das disposições do presente Regulamento, bem como a 

resolução dos casos omissos, são da competência da Direção, ouvido(a) 

o(a) Diretor(a) Técnico-Pedagógico(a), em conformidade com a fase do 

processo e tendo em conta as normas legais aplicáveis.  

b) As modificações a introduzir no presente Regulamento serão notificadas 

aos alunos, mediante afixação ou outro meio que, no caso, se 

considerar mais conveniente. 
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 LEGISLAÇÃO  

 Portaria n.º 230/2008 de 7 de março  

 Portaria 711/2010 de 17 de agosto  

 Portaria 199/2011 de 19 de maio  

 Portaria 283/2011 de 24 de outubro  


