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REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS FORMANDOS

Artigo 16.º 

1- O formando está sujeito à avaliação extraordiná
a) Em resultado da 1.ª oportunidade de avaliação ordinária, obteve classificação final inferior a 

8 valores; 
b) Em resultado da 2.ª oportunidade de avaliação ordinária, obteve classificação final inferior a 

10 valores; 
c) Não cumpriu o estabelecido na a
d) Faltou injustificadamente a momentos de avaliação da1.ª ou 2.ª oportunidade de avaliação 

ordinária; 
e) Sem prejuízo do estabelecido na alínea anterior, não está sujeito a avaliação extraordinária 

o formando que, embora tenha
no âmbito da 1.ª ou 2.ª oportunidade, consiga, mesmo assim, a classificação final igual ou 
superior a 10 valores; 

f) Revele comportamento fraudulento, em qualquer momento de avaliação das aprendiza
g) Manifesta interesse em fazer melhoria de nota.

2- Cabe à Direção Técnico-Pedagógica definir, não só os calendários de avaliação extraordinária, 
onde constam os períodos de recuperação dos módulos realizados sem aproveitamento, mas 
também as condições de candidatura às provas de recuperação.

3- Todo o trabalho de preparação para se submeterem às provas de avaliação extraordinária é da 
inteira responsabilidade dos formandos que, para esse efeito, podem contactar os 
formadores no sentido de estes lhes proporcionarem possíveis explicações
pistas de estudo. 

4- Os formandos sujeitos à avaliação extraordinária estão obrigados a requerê
Administrativos da Escola, no período definido pela 

5- O incumprimento do estabelecido no número a
avaliação extraordinária. 

6- Por cada módulo requerido no âmbito da avaliação extraordinária implica que o formando 
pague o montante de @ 5,00. O pagamento da quantia em divida deve acontecer durante o 
período definido pela Direção
processo. 

7- Estão isentos do pagamento referido no número anterior os formandos que não receb
de formação; 
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Avaliações Extraordinárias 

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS FORMANDOS

Artigo 16.º - Avaliação Extraordinária 

O formando está sujeito à avaliação extraordinária quando: 
Em resultado da 1.ª oportunidade de avaliação ordinária, obteve classificação final inferior a 

Em resultado da 2.ª oportunidade de avaliação ordinária, obteve classificação final inferior a 

Não cumpriu o estabelecido na alínea b) do n.º 1, do artigo 14.º; 
Faltou injustificadamente a momentos de avaliação da1.ª ou 2.ª oportunidade de avaliação 

Sem prejuízo do estabelecido na alínea anterior, não está sujeito a avaliação extraordinária 
o formando que, embora tenha faltado injustificadamente a momentos de avaliação previstos 
no âmbito da 1.ª ou 2.ª oportunidade, consiga, mesmo assim, a classificação final igual ou 

Revele comportamento fraudulento, em qualquer momento de avaliação das aprendiza
Manifesta interesse em fazer melhoria de nota. 

Pedagógica definir, não só os calendários de avaliação extraordinária, 
onde constam os períodos de recuperação dos módulos realizados sem aproveitamento, mas 
também as condições de candidatura às provas de recuperação. 
Todo o trabalho de preparação para se submeterem às provas de avaliação extraordinária é da 
inteira responsabilidade dos formandos que, para esse efeito, podem contactar os 
formadores no sentido de estes lhes proporcionarem possíveis explicações 

Os formandos sujeitos à avaliação extraordinária estão obrigados a requerê
Administrativos da Escola, no período definido pela Direção Técnico-Pedagógica.
O incumprimento do estabelecido no número anterior impede o formando de realizar a 

Por cada módulo requerido no âmbito da avaliação extraordinária implica que o formando 
@ 5,00. O pagamento da quantia em divida deve acontecer durante o 
Direção Técnico-Pedagógica e destina-se a suportar as despesas 

Estão isentos do pagamento referido no número anterior os formandos que não receb
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REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS FORMANDOS 

 

Em resultado da 1.ª oportunidade de avaliação ordinária, obteve classificação final inferior a 

Em resultado da 2.ª oportunidade de avaliação ordinária, obteve classificação final inferior a 

Faltou injustificadamente a momentos de avaliação da1.ª ou 2.ª oportunidade de avaliação 

Sem prejuízo do estabelecido na alínea anterior, não está sujeito a avaliação extraordinária 
faltado injustificadamente a momentos de avaliação previstos 

no âmbito da 1.ª ou 2.ª oportunidade, consiga, mesmo assim, a classificação final igual ou 

Revele comportamento fraudulento, em qualquer momento de avaliação das aprendizagens; 

Pedagógica definir, não só os calendários de avaliação extraordinária, 
onde constam os períodos de recuperação dos módulos realizados sem aproveitamento, mas 

Todo o trabalho de preparação para se submeterem às provas de avaliação extraordinária é da 
inteira responsabilidade dos formandos que, para esse efeito, podem contactar os respetivos 

 e fornecerem eventuais 

Os formandos sujeitos à avaliação extraordinária estão obrigados a requerê-la nos Serviços 
Pedagógica. 

nterior impede o formando de realizar a 

Por cada módulo requerido no âmbito da avaliação extraordinária implica que o formando 
@ 5,00. O pagamento da quantia em divida deve acontecer durante o 

se a suportar as despesas afetas ao 

Estão isentos do pagamento referido no número anterior os formandos que não recebam a bolsa 
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8- Por cada módulo requerido para efeitos de melhoria de nota, o f
pagamento de @ 10,00 e destina

9- O incumprimento do definido no número anterior, ou a entrega do requerimento, nos Serviços 
Administrativos, fora do prazo fixado pela 
realizar a melhoria de nota. 

10- A avaliação extraordinária concretiza
a) Na interrupção letiva da Páscoa, para os formandos do 1.º ano;
b) Nas interrupções letivas do Natal e da Páscoa, para os formandos do 2.

menos que o segundo momento de avaliação extraordinária (Páscoa) coincida com a 
Formação em Contexto de Trabalho;

c) No mês de Setembro (designadamente durante os dias que antecedem o arranque do ano 
letivo), quer para os formandos que iniciam
formandos que, no mês de Julho anterior, concluíram o ciclo de formação.

d) Além do referido nas alíneas anteriores, a 
momentos de avaliação extraordinária, no sentido de 
formandos. 

11- Sem prejuízo do definido na alínea 
sucesso o ciclo de formação, dispõem ainda de dois momentos de avaliação extraordinária, a 
fim de concluírem, com aproveitamento, os cursos frequentados. 

 

Artigo 17.º 

1- Esgotados os momentos de avaliação previstos no número 10 do artigo anterior, os formandos, 
que não terminaram o ciclo de formação, podem requerer a realização dos módulos em atraso, 
de acordo com os calendários de avaliação extraordinária aprovados pela D
Pedagógica, mediante requerimento a apresentar ao Diretor 

2- A decisão de aceitar o requerimento apresentado pelo formando está dependente:
a. da análise do perfil de progressão do formando ao longo do ciclo de formação;
b. da disponibilidade de formadores para elaborar e corrigir as provas de avaliação 

extraordinária requeridas;
c. do número de módulos sem aproveitamento;
d. da conclusão com aproveitamento da Prova de Aptidão Profissional e da Formação em 

Contexto de Trabalho;
e. dos normativos legais em vigor.

3- A decisão é comunicada ao formando, pelo meio mais expedito, antes do início dos momentos 
avaliação indicados no número anterior.

4- Os formandos admitidos à Avaliação Extraordinária Suplementar estão sujeitos às épocas, 
normas e procedimentos previstos

5- Por cada módulo requerido no âmbito da avaliação extraordinária suplementar 

implica que o formando pague o montante de 

dívida deve acontecer durante o período definido pela Direç
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Por cada módulo requerido para efeitos de melhoria de nota, o formando está sujeito ao 
e destina-se a suportar as despesas afetas ao processo. 

O incumprimento do definido no número anterior, ou a entrega do requerimento, nos Serviços 
Administrativos, fora do prazo fixado pela Direção Técnico-Pedagógica, impede o formando de 

A avaliação extraordinária concretiza-se nos seguintes momentos: 
da Páscoa, para os formandos do 1.º ano; 

do Natal e da Páscoa, para os formandos do 2.
menos que o segundo momento de avaliação extraordinária (Páscoa) coincida com a 
Formação em Contexto de Trabalho; 
No mês de Setembro (designadamente durante os dias que antecedem o arranque do ano 

), quer para os formandos que iniciam o 2.º e 3.º anos do curso, quer para os 
formandos que, no mês de Julho anterior, concluíram o ciclo de formação.
Além do referido nas alíneas anteriores, a Direção Técnico-Pedagógica pode agendar outros 
momentos de avaliação extraordinária, no sentido de potenciar o aproveitamento escolar dos 

Sem prejuízo do definido na alínea c) do número anterior, os formandos, que terminaram sem 
sucesso o ciclo de formação, dispõem ainda de dois momentos de avaliação extraordinária, a 

proveitamento, os cursos frequentados.  

Artigo 17.º - Avaliação Extraordinária Suplementar

Esgotados os momentos de avaliação previstos no número 10 do artigo anterior, os formandos, 
que não terminaram o ciclo de formação, podem requerer a realização dos módulos em atraso, 
de acordo com os calendários de avaliação extraordinária aprovados pela D
Pedagógica, mediante requerimento a apresentar ao Diretor Técnico-Pedagógico.
A decisão de aceitar o requerimento apresentado pelo formando está dependente:

da análise do perfil de progressão do formando ao longo do ciclo de formação;
disponibilidade de formadores para elaborar e corrigir as provas de avaliação 

extraordinária requeridas; 
do número de módulos sem aproveitamento; 
da conclusão com aproveitamento da Prova de Aptidão Profissional e da Formação em 

 
ormativos legais em vigor. 

A decisão é comunicada ao formando, pelo meio mais expedito, antes do início dos momentos 
avaliação indicados no número anterior. 
Os formandos admitidos à Avaliação Extraordinária Suplementar estão sujeitos às épocas, 

ocedimentos previstos no artigo anterior.  
Por cada módulo requerido no âmbito da avaliação extraordinária suplementar 

implica que o formando pague o montante de - 40,00. O pagamento da quantia em 
dívida deve acontecer durante o período definido pela Direção Técnico-Pedagógica e destina

Telefone 296 550 020    Fax 296 550 025www.eppovoacao.com 

A opção correta, no momento certo! 

AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

2 

ormando está sujeito ao 
ao processo.  

O incumprimento do definido no número anterior, ou a entrega do requerimento, nos Serviços 
gógica, impede o formando de 

do Natal e da Páscoa, para os formandos do 2.º e 3.º anos, a 
menos que o segundo momento de avaliação extraordinária (Páscoa) coincida com a 

No mês de Setembro (designadamente durante os dias que antecedem o arranque do ano 
o 2.º e 3.º anos do curso, quer para os 

formandos que, no mês de Julho anterior, concluíram o ciclo de formação. 
Pedagógica pode agendar outros 

potenciar o aproveitamento escolar dos 

) do número anterior, os formandos, que terminaram sem 
sucesso o ciclo de formação, dispõem ainda de dois momentos de avaliação extraordinária, a 

Avaliação Extraordinária Suplementar 

Esgotados os momentos de avaliação previstos no número 10 do artigo anterior, os formandos, 
que não terminaram o ciclo de formação, podem requerer a realização dos módulos em atraso, 
de acordo com os calendários de avaliação extraordinária aprovados pela Direção Técnico-

Pedagógico. 
A decisão de aceitar o requerimento apresentado pelo formando está dependente: 

da análise do perfil de progressão do formando ao longo do ciclo de formação; 
disponibilidade de formadores para elaborar e corrigir as provas de avaliação 

da conclusão com aproveitamento da Prova de Aptidão Profissional e da Formação em 

A decisão é comunicada ao formando, pelo meio mais expedito, antes do início dos momentos 

Os formandos admitidos à Avaliação Extraordinária Suplementar estão sujeitos às épocas, 

Por cada módulo requerido no âmbito da avaliação extraordinária suplementar 

O pagamento da quantia em 
Pedagógica e destina-se 
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a suportar as despesas afetas
de avaliação extraordinária. 

6- Os formandos que faltem injustificadamente aos momentos de avaliação extraordinária 
suplementar ficam impedidos de realizar os módulos sem aproveitamento em épocas posteriores.

 

Expressos os votos de enorme sucesso, subscrevo
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afetas ao processo, nomeadamente a elaboração e 
 

Os formandos que faltem injustificadamente aos momentos de avaliação extraordinária 
impedidos de realizar os módulos sem aproveitamento em épocas posteriores.

votos de enorme sucesso, subscrevo-me respeitosamente. 

O Director Pedagógico 

 

______________________________ 

(Tiago João da Costa Santos) 

Telefone 296 550 020    Fax 296 550 025www.eppovoacao.com 

A opção correta, no momento certo! 

AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

3 

ao processo, nomeadamente a elaboração e correção das provas 

Os formandos que faltem injustificadamente aos momentos de avaliação extraordinária 
impedidos de realizar os módulos sem aproveitamento em épocas posteriores. 

 

 

 


