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4. DE JULHO DE 1989 
I StRIE NUMERO 104 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCA<;:AO,
 
JUVENTUDE E EMPREGO
 

P~rtaria n.· 81/89 

Tem·sa verificado que a perspectiva crdoptada 
de enco,ajsr um processo de aprendizagem rala· 
tivamente 20S adultos. que far;a dastes - ihdivi· 
dual mente au em grupo - sujeitos da sua pro. 
pria educar;ao e agentes criadores de uma verda
deira cultura naci.:;n2,:, nao se ccmpadece, com a 
hanutenr;ao e~ vigor das portarias que regulam 
as programas dos C.E.B.A.S. e as exames dos 
auto propostos, 

Assim, naD e relevante a existencia de pro
gramas rfgidos - contendo marcos de um saber 
te6rico desenraizado da pratica das popular;oes. 
Opta-se aqui pela definir;ao de capa:::idadas a de

. senvolver e a den1 0nstrar pelos adultos. em fun
<;:20 das suas zonas de interesse'- au de inter. 
venr;ao. 

Toma-se. pais, necessario adaptar as dispo
sir;oes constantes na Portaria n.· 59/87. de 10 de 
Fcvereiro, as especificidades propiias da R.A.M. 
bem como proceder a reformular;80 de criterios e 

.de 'forma de avaliar;ao final: - .-

Nestes termos e 20 <:ibrigo do art.· 10: do 
r')t;creto-Lei n.' 364/79, de 4 de Setembi'o: 

Manda a Governo Regional da Madeira pel a 
Secretario Regional da Educar;50. Juventude c 
Emprego. aprovar a seguinte: 

Artigo 1.' - Sao criados cursos de educar;ao 
de base de adultos de nivel correspondente e 
equivalente ao 1,· cicio d'o ensino basico; 

Art. 2,· - Os cursOS referidos no numero an· 
terior serao definidos anualrnente por despacho 
do Director Regional de Estudos e Planeamento 

da Educar;ao. 

1- CURSOS DE EDUCA9.J..O DE BASE DE ADUUOS 

Art. 3." - Consideram-se objectivos gerais da 

educar;ao de base de aduttos: 

a) Desenvolver a capackiade de comunicar 
atraves de di'.ersas formas de" iinguagem, . como 
forma de expressao. de relaciona~ao e de partici· 
par;ao na vida social; 

b) Desenvolver a capacid~de de an6!ise. pos· 
sibilitando a compreensao critica da rea[idacJe no 
sentido ,da a transformar atraves da interven9ao, 
·actuar;ao-participar;ao na vida dos grupos em que 
se esta inserido; 

c) Desenvolver a ca9acidade de adquirir, de 
reter e de usar os conhecimentos. no ambito das 
areas curriculares definidas; 

dJ Estimular a desenvolv:mento de atitudes e 
de naiaitosque criem autonornia perante 0 pro

. cesso individual de educ3~ao permanente . 

Art. 4.· - Os cursos referidos no art. 1.' 
deste diploma devei"ao proporcionar ao adulto: 

a) Captar 0 essencial de mensagens orais, 
tais como conversas. programas de radio e ·de 
televisao. palestras. discursos. exposir;oes e de· 
bates; 

b) Emitir mensagens orais. designada'mente 
em conversas, debates, exposir;oes, discussoes, 
relatos. reunioes, pedidos de informa:;:2o e apre· 
sentar;ao de questoes; 

cl Captar a essencial de mensagens graficas. 
"ais como cartas. anuncios, cartazes, jornais. ban· 



das desenhadas, relat6rias, graficas, mapas, esca
las, impressas, legendas em pragramas de tete
visao e em filmes, formul;ari'os, baletins e avisas; 

cl) Emitir mensagens graficas. como pof 
exemplo, telegramas. postais, cartas, resumas, 
relat6rios, requeri-mentos, aetas,- exposic;6es, for
mularios, impressos, boletins, avisos e esquemas; 

e) Resolver problemas do quotidiano pelo re
curso as operac;6es fundamentais, tecnicas e ins
trumentos de calculo, como por exemplo, calcuto 
de despesas;. 

. f) Adquirir, reter e usar conhecimentos rela
cionados com as necessidades e experiencias ·dos 
aclultos, com as eXigencias do mundo actuale de 
modo a permitir 0 prosseguimento de estudos no 
sistema formal e nao formal; 

". g). Adquirir habitos de)eitura. cor."ulta, pes
quisa, a.11C3lise, relacionac;ao, decisao e outros que 
.Ifle permitam infGrmar-se, utilizar a informac;ao e 
formular jUizos criticos. 

Art. 5.0
- A estrutura curricular dos cursos 

r'eferidos no art. 1.0 -deste diploma sera, a seguinte: 

F:ortugues; 
Matematica; 
Mundo Actual; 
a integrar atraves de estrategias interdisci
plinares. 

A1;\.~.LlACAo 

Art. 6.0
- A clValiac;ao tera por func;ao verifi 

car se foram atingidos as objectivos definidos 
para a edUC393-0 debase, tendo ematenc;ao 0 usa 
de criterios da competencia. 

Art. 7.0
- 1. A ava!iac;ao podera revestir duas 

formas: 

a) Con!!D.~a, para acultos que frequente m 

cursos da responsabi\idade da Secretaria Regional 
da Educac;ao. Juventude e Empreo - Direcc;ao Re
gional de Estudos e Planeamento da Educac;ao 
Divisao de Educac;ao Permanente; 

b) Final, para todos os adultos que are
queiram. 

2. Os casos especlals, como os de institui 
90es de ensino especial. serao objecto de despa
cho -do Secretario Regional da Educac;ao. Juven
tude e Emprego. 

Art. 8.0 
- 1. Sao instrumentos da avaliac;ao 

continua: 

a) 0 dossier de trabalho do adulto; 

Ib) 0 processo individual do adulto; 

2. Do dossier de cada adulta, devera constar 
todo 0 '''material pOr ele utilizado e realizado. de 
acordo com os programas de aprendizagem esta. 
belecidos inicialmente para 0 grupo, a partir dos 
programas referenciais. de acordo com 0 progra· 
ma estabelecido. 

3. 0 formador 'constituira um processo rela· 
tivo	 a cada adulto, do qual constarao: 

a) A ficha de inscri930; 

b) Os dados recothidos na primeira .entrevista; 

c) 0 teste diagn6stico realizado no inicio do 
processo de aprendizagem; 

d) Informac;6es sdo.re assiduidade, interesse. 
part[cipa~ao e progressao ~a aprendizagem; 

, e) Outras notas e informa90es. designad2' 
mente re'gistos <!e expressao oral; 

f) Uma apreciac;ao global que fundamente a 
apresenta9ao de uma proposta de certificac;ao. 

4. A ratiricac;ao dos resurtados da avali8c;3.0 
continua e da responsabilidade de uma comissao 
de certifica~ao e sera feita globalmente para 0 

ensino primario. 

5. A comissao de certifica~ao sera constitui. 
da por: 

a) Dois elementos designados pel a Divisa.o 
de Educa~ao Permanente, sendo um deles 0 pre· 
sidente; 

b) 0 formador do C.E.B.A. 

6. A comissao de certifiea~ao deverao ser 
apresentados 0 dossier de trabalho do candida~() 

a certifica~ao e 0 respectivo processo individ:... 
conforme 0 art. 8.0 

- 1, 2 cuja analise consti· 
tuira 0 fundamento da decisao. 

7. A decisao da comissao de certific2c;ao. to
mada por maloria, sera registada no livro de ter· 
mos sob as form2s de capto~ ou cainda nao apto·. 
As reunioes da comissao -de certifica~ao para ratio 
ficac;ao da avalia~ao continua podem realizar·se 
em qualquer altura do ano, 

8. Se no terino da .aprecia~ao .do processo 
ainda subsistirem duvidas quanta a decisao a to
mar, devera a comissao de certifica<;:ao conVOC2," 
o(s) respectivo(s) candidatc(s) para uma entre· 
vista, a realizar nos quinze dias subsequentes a 
data da reL!nj.§o dessa Comissao. 

9. A entrevista referi-da no numero anterior 
constarn de um dia!ogo de 30 minutos. no maximo, 
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estabelecido en(r~ a comissao de certifica<;:ao' e 0 

adulto (devidamente identificadoJ, em que. na base 
do material constante do processo apresentado, 0 

candida to ·devera evidenciar se atingiu ou nao os 
objectivos definioos para 0 nivel (d2.(s) areals) a 
certificar. 

10. A comissao de certifica<;:ao deve lavrJr 
os termos relativos as decisoes to,nadas e elabo· 
rar actas das rcunioes .. 

11. As listas dos aptos serao afixadas em 
pauta . publlca nos IJcais onde decorreu 0 pro
cesso de, aprendizagem dos candidatos .. 

II -AVAUAr;Ao FINAL 

Art. 9.' - 1. Os adultos que pietendem a ava· 
lia~aofinal deverao reCjuere-la ao Director Regio· 
nal de Estudos e Planeamento ·da Educa<;:a·o em 
folha de 25 linha3. 

2.' Devera acompanhar 0 requerimento refe
ride no numeiQ anterior a seguinte documenta<;:ao: 

a) atestado de residencia;
 

b) boletim individual de Saude;
 

c) bilhete d,e identidade, ou outro documento
 
identificativo; 

d) prcposta para exame de Aduitos Mod. 
356; 

e) um postal endere9ado ao proprio a entre
gar na Secretaria Regional da Educa9ao, Juvcntude 
e Emprago - Direc9ao Regional de Estudos e 
Planeamento da Educa9ao - Divisao de Educa<;:ao 
Perman ante. 

Art. 10.0 
- A ava[iayao fir.al c!estina·se a in

dividuos com '[T:ais de 15 anos, que nao possuam 
o grau de escolaridade obrigatoria, 

Art. 11.0 
- 1. As epocas de provas de avalia

<;:ao final sao as seg!Jintes: 

al 2: quinzena de Novemoro:
 

b) semana anterior a Pascaa;
 

c) 2.' semana de Julho;
 

d) Em casos devidamente justifica-dos, pode~a 

o Director Regional de Estudos e Plan::amento da 
Educa<;:ao autorizar a 2'Jalia<;:ao final em qualquer 
altura do ano. 

2. Os locais de presta~ao de pro vas de ava
lia<;:ao final serao deteiminados pela Divisao de 
Educayao Permanente de acordo com 0 numero 
de candidatos e lecal das SU3S residencias. 

Art. 12.0 
- 1. As pautas dos candid<:ltos serE 

organizadas nas DelegaGoes Escolares de aCore 
com os requerimentos recebidos, indicando,s 
nelas os lugares de realiza<;:ao das provas, ada: 
e a hora do seu inicio. 

2. As pautas serao afixadas nas De!ega<;oe 
Escolares, pelo menos uma semana antes da dal 
cia avalia9do. data em que deverao ser enviado 
aos cClndic.:atos os p'Gstais por eles anterio 
mente entregues, avisando-cs do local, data e hor 
da realiza<;:ao das provas. 

Art. 13.0
- No acto da cha-mada para a pre~ 

ta<;:ao de provas os candidatos terao de iclentif 
car·se perante 0 juri, mediante a apresenta<;ao d 
bilhete de identidade ou outro documento ident 
ficativo, '0 qual sera imediatamente devo:vido. 

Art. 14.0 -1. As, provas de avaliac;ao fina 
sera·) prestadas perante um juri de tres rnembros 
os quais serao sempre designados, pela Divis5c 
de EduC39ao Parmancnte, com a indica<;ao do res 
pectivQ presidente. 

2. Anteriormente a data prevista para as pro 
VClS 0 juri deve reunir-se para estabelecer 2.S res 
pectiva3 orienta<;:5es e elaboraros instrumento:: 
de avalia930 ·de acordo cem os ob'jectivos ger2j~ 

constantes da presente portaria. 

Art. 15.0 -1. A avalia<;:ao final, consta de 
duas partes - uma escrita e outra oral -, reali 
zadas no mesmo dia, para um maximo de oite 
candidatos. 

·2. A primeira parte em q'ue apenas poderac 
estar presentes, alem do juri, entidades ligadas 
a Divisao de Educac;:50 Permanente, ou par elc 
credensiadas, tera a durat;:50 maxim3 de d~2S 

horas e meia. 

3. A segunda parte, que sera publica, tera c 
dura<;:ao maxima de quinze minutos pOr candic3to 

4. A primeira parte constara de um t2:Ste ir. 

terdisciplinar a par~ir de um tema escolhido po 
cada candidato entre tres t0mas poss,veis e c;Jre 

sentados pOi juri no inicio das provas, 

c5. A segunda parte constara de urn· -dialog 
~~eado no dossier individual. no caso em q'.F 

o candidato 0 aprasente, na prova escrita anterior 
mente realizada cu ainda em qualquer materia 
que 0 juri considere adequ8do. 

Art. 16: - A decisao final, basea':ia nas prc 
vas eSCiitas C orc;is realizadas por cada adultc 



ra'lestira a forma de wapto. ou -ainda nao apto
em cada uma das areas curriculares em que rea
lizou provas. 

Art. 17: - O~ candidatos portadores de <lefi
ciencia[s) poderao beneficiar de regime e ou pro
vas especiais, devendo para tal apresentar ates
tado medico e ou psicol6gico comprcvativo da 
de!iciencia em conjunto com os documentos re
feridos no n.O 2 do artigo 9.0 deste diploma. 

An:. 18." - As pautas com os resul tados fi· 
nais. ap6s U,l1 periodo ,de afixaf;ao de 48 horas, 
serao remetidas juntamente com as provas de 
avaHac;:ao. as actas e as foihas de termos a Divi
sao de Educac;:ao Permanente. 

Art. 19." - 1. Aos individuos nascidos ante
riormente a 1 de Janeiro de 1967 Que ccncluam 
com aproveit:lrnento a escolaridade obrigat6ria 
sera atribuido gratuitoo1lente, mediante requeri
mento, um diploma, nos termos do Decreto-Lei 
n." 301/84, de 7 ce Setembro. 

2. A~s individuos nasciccs a partir de 1 de 
Janeiro de 1967 qU8 concluam com aproveita
menta 0 equiv2[ente ao ensino primario pode ser 
passada declarac;:ao ·de habilitac;:6es. para efeito 
de prosseguimento de estudos. mediante requeri
mento, nos term:J$ do Decreto-Lei n.' 301/84. de 
7 de Setembro. 

Art. 20.0 
- Aos individuos referidos no artigo 

anterior serao passadas. quando requeridas, as 
respectivas certid6es ,de avaliQt;ao global ou 
parcial .. 

Art. 21." - Os diplomas referi'jos nos para· 
grafos anteriores serao passados em impresso 
proprio. 

Art. 22." - 1. Havera livros de termos de 
avaliar;:ao constituicJos po, impressos editados pela 
Imprensa Nacional - Cas a cia ~!ioeda. 

2. Os termos serao lavrCidos em rela~ao a 

cad a um dos candidatos a'laliados. 

3. HavencJo necessic!2de de rasuras ou entre
linhas nos termos. estas deverao 5er devidamente 
ressalvadas. 

111- DISPOSICOES GERAiS 

Art. 23." - A presente Porta ria entra imedia· 
tamente em vigor. 

o Secretario Regional da Educzi;80. Juventude 
e Emprego, Edua:do Antonio Braz30 de Castro. 


