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Avaliação 

Para os formandos que cumpram todas as formalidades da formação acreditada, ou seja, 

frequentem, pelo menos, dois terços das horas da formação e apresentem um trabalho de 

avaliação, cuja classificação obtida seja, no mínimo, de cinco valores, na escala de 1 a 10, 

terão direito a um certificado de formação creditada (0,7 créditos).  

A avaliação final terá uma menção qualitativa e o valor final da classificação quantitativa, 

numa escala de 1 a 10: 

▪ Excelente - de 9 a 10 valores;  

▪ Muito Bom - de 8 a 8,9 valores;  

▪ Bom - de 6,5 a 7,9 valores;  

▪ Regular - de 5 a 6,4 valores; ou  

▪ Insuficiente - de 1 a 4,9 valores. 

A creditação da formação (0,7 créditos) depende da obtenção da classificação mínima de 

cinco valores, na escala de 1 a 10.  

A contabilização da assiduidade será feita através da assinatura da folha de registo de 

presenças (as faltas terão uma penalização proporcional às horas da formação). 

Posteriormente, os certificados serão enviados por email para o endereço de correio 

eletrónico disponibilizado na ficha de inscrição. 

 

Critérios de Avaliação 

O relatório crítico deve incidir sobre a temática de uma das conferências ou de um ou mais 

dos quatro painéis, numa perspetiva global, integradora e sistemática, sendo liminarmente 

excluídos trabalhos que não respeitem esta condição ou não se enquadrem nas regras 

definidas. 
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A avaliação do Relatório Crítico incidirá nos seguintes itens: 

▪ Apresentação [1 valor] 

✓ Respeito pela formatação e pelo número de páginas definido. 

✓ Apresentação adequada e cuidada.  

✓ O relatório terá de ser redigido em documento digital, no formato disponibilizado 

no documento em anexo - TrabalhoIndividual_(NomedoDocente).docx - com a 

seguinte formatação:  

- Número mínimo de páginas: 1 

- Número máximo de páginas: 3  

- Margens: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; lateral esquerda 2,5 cm; lateral 

direita 2,5 cm  

- Fonte: Arial, tamanho 12, espaçamento 1,15 

✓ O trabalho terá de ser enviado até 28/02/2018 para ciec.madeira2018@gmail.com 

✓ Sugerimos o envio do trabalho em formato pdf.  

▪ Estrutura e coerência [3 valores] 

✓ A estrutura do texto deve ser adequada e cuidada. 

✓ O texto deve ser apresentado com detalhe, bem estruturado e organizado. 

 

▪ Pertinência e sentido crítico da análise [6 valores]  

✓ Produção de um relatório crítico e reflexivo, onde sejam abordados de forma global 

e integrada nos temas tratados numa das conferências e num ou mais dos painéis.  

✓ É fundamental que o relatório seja suportado numa fundamentação concetual 

adequada e com enfoque no contributo de uma das conferências ou de um mais dos 

painéis para a prática pedagógica e/ou para a formação pessoal. 

▪ Ao enviar o relatório de reflexão, receberá um email de confirmação. Caso não receba essa 

confirmação ao fim de quatro dias, por favor, contacte-nos. 

▪ Para qualquer questão ou esclarecimento de dúvidas contactar pelo email: 

ciec.madeira2018@gmail.com 
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