
CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA)  

 TRABALHOS1 REALIZADOS PELOS FORMANDOS - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

CRITÉRIOS 

DESCRITORES DE NÍVEL DE DESEMPENHO E ESCALA 

 
Não cumpriu os objetivos 

 

 
Cumpriu de forma 

satisfatória os objetivos  

 

Cumpriu a maior parte dos 
objetivos 

Cumpriu totalmente os 
objetivos 

Mobilização de 
conhecimentos 

Apresenta conhecimentos 
pouco relevantes para o 
desenvolvimento do 
conteúdo ou integra-os com 
algumas falhas. 

Apresenta conhecimentos 
com alguma relevância para 
o desenvolvimento do tema.  

De uma forma geral, 
apresenta conhecimentos 
relevantes para o 
desenvolvimento do 
conteúdo e aplica-os com 
correção. 

Integra e aplica com rigor 
conhecimentos relevantes 
para o desenvolvimento do 
conteúdo. 

Pertinência / adequação 
aos conteúdos abordados 

Apresenta conteúdos que não 
se adequam ao tema 
abordado. 

Apresenta conteúdos com 
algum grau de adequação ao 
tema abordado. 

Apresenta conteúdos 
adequados ao tema 
abordado. 

Apresenta conteúdos 
plenamente adequados ao 
tema abordado. 

Estruturação 
Apresenta conteúdos de 
forma desestruturada. 

Apresenta conteúdos com 
alguma estrutura, mas 
muito elementar.  

Apresenta conteúdos com 
algum grau de estruturação. 

Apresenta conteúdos de 
forma devidamente 
estruturada (introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão). 

Desenvolvimento  
Apresenta conteúdos de 
forma vaga, incompleta e 
superficial, integrando 

Desenvolve conteúdos, mas 
baseado em lugares-comuns 
/ generalizações não 
sustentadas em evidências 

Desenvolve conteúdos com 
alguma profundidade, 
embora com informação 
não relevante. 

Desenvolve conteúdos de 
forma aprofundada, 
circunscrevendo-se à 
informação relevante. 

                                                           
1 Trabalhos (textos originais com atividades de pesquisa, ensaios, textos reflexivos, relatórios, análises de textos, fichas de resolução de exercícios, apresentações orais …) 
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informação irrelevante ou 
desenquadrada. 
 

ou incluindo informação 
irrelevante ou 
desenquadrada. 

Fundamentação 

Apresenta conteúdos com 
pouca fundamentação com 
um discurso muito próximo 
das fontes consultadas / 
informação recolhida. 

Apresenta conteúdos com 
alguma fundamentação, 
embora relativamente 
superficial e com pouca 
capacidade de emancipação 
das fontes consultadas / 
informação recolhida. 

Com falhas pontuais, 
apresenta conteúdos 
fundamentados / discurso 
próprio apoiado na 
informação recolhida. 

Fundamenta os conteúdos 
num discurso próprio, 
baseado na informação 
recolhida. 

Fontes de informação 

Não utiliza de forma eficaz as 
fontes de informação e/ou 
recorre sempre à mesma 
fonte, revelando 
uma leitura superficial das 
mesmas. 

Utiliza, com alguma eficácia, 
fontes de informação 
embora pouco variadas, 
recorrendo a generalizações 
ou a opiniões não 
fundamentadas para 
suportar as suas afirmações. 

Utiliza, de forma 
globalmente eficaz, fontes 
de informação diversificadas 
e sustenta as suas 
afirmações. 
 
 

Utiliza de forma eficaz 
fontes de informação 
diversificadas, referindo as 
evidências em que baseia a 
sua perspetiva. 
 

Clareza  

Apresenta o conteúdo de 
forma bastante confusa, que 
inviabiliza a sua compreensão 
plena. 

Apresenta o conteúdo de 
forma pouco clara. 

Apresenta o conteúdo de 
forma relativamente clara. 

Apresenta o conteúdo de 
forma clara e concisa. 

Correção linguística e 
vocabular 

Redige com muitas falhas ao 
nível linguístico e/ou 
vocabular. 

Redige com algumas falhas 
ao nível linguístico e/ou 
vocabular. 

Redige com razoável 
correção linguística e 
vocabular. 

Redige com correção 
linguística e vocabular. 

Fontes bibliográficas 

Não apresenta as fontes 
bibliográficas / Apresenta as 
fontes bibliográficas de forma 
incorreta. 

N/A N/A 
Apresenta corretamente as 
fontes bibliográficas. 

 
 
Nota: Os trabalhos escritos devem ainda incluir os respetivos elementos de identificação (nome do autor, turma, UFCD e título do trabalho). 


