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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
n.º 1/2018 

Classificação dos módulos do novo Programa e Metas 
Curriculares da disciplina de Português concluídos por 
equivalência nos Cursos Profissionais 

fevereiro  

 

A Organização Modular do Programa e Metas Curriculares de Português passou a constituir o 

documento curricular para a lecionação da disciplina de Português dos Cursos Profissionais a partir 

do ano letivo de 2016/2017, tendo sido elaborada uma tabela de equivalências entre os módulos 

do anterior programa de Português e os deste programa na Orientação Técnica n.º 1/2017, de 

fevereiro, emitida pela ANQEP,I.P.  

A concessão destas equivalências exigiu a definição de regras na atribuição da classificação de 

cada módulo do atual programa Organização Modular do Programa e Metas Curriculares de 

Português concluído por equivalência ao(s) módulo(s) do anterior programa de Português e no 

apuramento da classificação final da disciplina, as quais mereceram despacho de concordância do 

Senhor Secretário de Estado da Educação, com data de 23/09/2017.   

Assim, a partir do ano letivo de 2016/2017 aos módulos do atual programa concluídos por 

equivalência ao(s) módulo(s) do anterior programa de Português dos Cursos Profissionais são 

aplicadas as seguintes regras:  

1. Se um módulo do programa anterior de Português equivaler a um único módulo do atual 

Programa Organização Modular do Programa e Metas Curriculares de Português, a 

classificação a atribuir a este módulo é a mesma que foi atribuída ao módulo ao qual tem 

equivalência; 

2. Se vários módulos do programa anterior de Português equivalerem a um único módulo do 

atual Programa Organização Modular do Programa e Metas Curriculares de Português, a 

classificação a atribuir a este módulo será a média aritmética simples das classificações 

dos módulos aos quais tem equivalência; 

3. Se um módulo do anterior programa de Português equivaler a vários módulos do atual 

Programa Organização Modular do Programa e Metas Curriculares de Português, a 

classificação a atribuir a cada um destes módulos será a classificação do módulo ao qual 

têm equivalência. 

4. A classificação final da disciplina de Português dos Cursos Profissionais obtém-se pela 

média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada 

módulo, incluindo os módulos resultantes do processo de equivalência.    

 

 


