
Regime de Avaliação 
 
Ao abrigo do nº 5 do artigo 14º do RIFA, estão disponíveis os seguintes momentos de 
avaliação: 
 

− duas provas de curta duração ― minitestes ― a realizar em período lectivo, em 
datas a fixar oportunamente pelo professor responsável pela disciplina, incidindo sobre 
partes distintas dos conteúdos programáticos leccionados; 
 

− exames finais a realizar em cada uma das três épocas de avaliação previstas no 
calendário escolar, em datas estabelecidas no calendário de exames, cujo acesso é 
regulado no RIFA, incidindo sobre a totalidade dos conteúdos programáticos 
leccionados. 
 
 
Tal como as dos exames finais, as classificações dos minitestes serão expressas por um 
número inteiro, numa escala de zero a vinte valores. 
 
 
A aprovação na disciplina consegue-se por uma das seguintes formas: 
 

− obtenção de uma média ponderada1, arredondada às unidades, não inferior a 10 
valores, desde que, cumulativamente, se verifiquem as seguintes condições: 

− classificação em cada um dos dois minitestes e no exame final não 
inferior a 7 valores; 

− assiduidade2 não inferior a 75%; 
− média aritmética das classificações obtidas nos dois minitestes não 

inferior à classificação obtida no exame final (época normal/época de 
recurso/época especial); 

 
− obtenção de uma classificação não inferior a 10 valores em exame final (época 

normal/época de recurso/época especial), quando, adicionalmente, se verifique alguma/s 
das seguintes situações: 

− não realização de algum ou de ambos os minitestes; 
− obtenção de classificação inferior a 7 valores em algum ou em ambos os 

minitestes; 
− assiduidade inferior a 75%; 
− média aritmética das classificações obtidas nos dois minitestes inferior à 

classificação obtida no exame final (época normal/época de 
recurso/época especial). 

 

                                                 
1 Média ponderada ≡  25% Classificação do 1º miniteste + 

+ 25% Classificação do 2º miniteste + 
+ 50% Classificação do exame final. 
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