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Capítulo I – Organização Geral 

 

Artigo 1.º 
Objetivo geral 

 

Aprendizagem de uma língua de acordo com os objetivos específicos de cada nível, tanto a nível de 

conteúdos funcionais, gramaticais e temáticos.  

 

Artigo 2.º 
Destinatários 

 

Estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), ex-alunos do IST, estudantes de outras instituições de 

ensino e público em geral (idade igual ou superior a 16 anos). Os sócios da Associação dos Estudantes 

do Instituto Superior Técnico (AEIST) usufruem de um desconto de 30€ no valor dos cursos.  

  

Artigo 3.º 
Inscrições 

 

A inscrição é presencial no Gabinete de Emprego, Formação e Empreendedorismo (GEFE, situado no 

Pavilhão da AEIST, na Alameda) ou na Secção de Folhas, no TagusPark, e implica o pagamento de uma 

caução de 50€ (método pagamento: dinheiro). A caução será deduzida no valor total do curso ou 

devolvida caso o mesmo não se realize. O aluno poderá desistir da inscrição até ao último dia do período 

das inscrições (26 de Fevereiro) para que a caução seja devolvida (mediante a entrega do recibo), 

desistência após essa data implica a não devolução da caução.  

A abertura de cada curso está condicionada a um número mínimo de formandos inscritos, e que sem os 

quais o curso não se realiza. Por outro lado, cada curso está limitado a 15 vagas.  

  

Artigo 4.º 
Pagamento 

 

Após a receção do e-mail com a confirmação da abertura do curso, e para finalizar a inscrição, o restante 

pagamento do curso deverá ser feito na totalidade no GEFE, até ao primeiro dia de aulas. Caso não 
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cumpra os prazos estipulados será impedido de o frequentar. Inscrições fora do período estipulado estão 

sujeitas a pagamento imediato da totalidade do curso.  

Artigo 5.º 
Local 

 

Os cursos realizam-se nas instalações do Instituto Superior Técnico em salas requisitadas para o efeito.  

 

Artigo 6.º 
Desistência 

 

Caso o formando desista do curso o pagamento não será devolvido.  

 

Artigo 7.º 
Dados Pessoais 

 

Autorizo que os meus dados sejam tratados e utilizados apenas para divulgação das atividades no 

âmbito do GEFE da AEIST.  

  

Artigo 8.º 
Avaliação do curso 

 

Para efeitos de avaliação e controlo de qualidade dos cursos de línguas ministrados, no final do curso 

cada escola de línguas irá solicitar aos formandos o preenchimento de um questionário anónimo que, 

para os devidos efeitos, é tratado no âmbito da gestão da formação.  
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Capítulo II – Oxford School 

  

Artigo 9.º 
Níveis 

 

Para o curso de Inglês é obrigatório a realização de um teste de nível caso não tenha certificação na 

língua em que se inscreve. O teste de nível de Inglês é presencial, realizado nas instalações da Oxford 

School, e gratuito. 

O curso de Português para Estrangeiros leciona apenas o nível A1.  

  

Artigo 10.º 
Duração 

 

Os cursos de Inglês (60H) são semestrais (10 semanas), ocorrem 2 vezes por semana, e terão uma carga 

horária de 3H (Das 18H30 às 21H30). 

No curso de Português para Estrangeiros, cada módulo terá a duração de 30 horas letivas (1 hora letiva 

= 50 minutos) e será lecionado durante 10 semanas com uma carga horária de 1,5 horas letivas duas 

vezes por semana. Para completar o conteúdo programático de um nível de ensino do QECRL (Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas) serão necessários 2 módulos de 30 horas. 

  

Artigo 11.º 
Material de Apoio 

 

O material de apoio à formação (manual, fotocópias, outros) é sempre da responsabilidade dos 

formandos, não estando contemplado no pagamento do curso.  

 

Artigo 12.º 
Assiduidade 

 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que o formando não estiver 

presente, será considerada falta (justificada ou injustificada). Sempre que possível as faltas devem ser 

justificadas junto do formador e a justificação deverá ser enviada por e-mail para gefe@aeist.pt. As faltas 

dadas pelos formandos (justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutra turma ou 
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noutro horário e não serão reembolsados pelas mesmas. Para efeitos do resultado final a assiduidade 

tem uma ponderação de 10%.  

As faltas dadas pelos formadores serão compensadas em datas acordadas com a turma.  

 

Artigo 13.º 
Avaliação/Certificado  

 
(Curso de Inglês) 

 

No curso de Inglês são objeto de avaliação todas as produções orais e escritas dos formandos 

decorrentes de práticas mais espontâneas bem como de práticas mais estruturadas e reguladas. Para 

tal, serão tidos em conta a Compreensão Oral, Expressão oral, Compreensão Escrita, Expressão Escrita. 

Na avaliação, serão também tidos em conta o empenho, a participação, a organização e a progressão na 

aprendizagem. A classificação mínima para a eventual passagem de nível é de 60/100 para qualquer 

nível.  

I) Instrumentos de Avaliação:  

Teste de diagnóstico de nível; Teste sumativo; Role-plays; Grelhas de avaliação contínua; Trabalhos de 

casa e Trabalhos de pares e/ou em grupo.  

II) Ponderação:  

Total: 100% = Teste final: 75% + Avaliação contínua: 15% + Assiduidade: 10%  

III) Avaliação especifica dos níveis B2, C1 e C2:  

Mantem-se a ponderação dos outros níveis com a adição da necessidade de obter nota mínima (60%) 

separadamente nos 4 papers que constituem o teste final (Reading and use of English (40 pontos), 

Writing (20 pontos), Listening (20 pontos) e Speaking (20 pontos)).  

Haverá a possibilidade de marcação de exame de 2ª chamada caso os formandos comprovem não poder 

estar presentes na data do exame final agendado desde o início do curso. Após avaliação e caso seja 

positiva o formando receberá um certificado de conclusão de um nível ou de frequência no caso de não 

ter transitado. A emissão do certificado é da responsabilidade da escola parceira. Quando os certificados 

estiverem disponíveis no GEFE para serem levantados será enviado e-mail aos formandos.  
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Certificado: A – Muito Bom (90%-100%); B - Bom (75%-89%); C – Suficiente (60%-74%); D - <60% 

(Insuficiente)  

 

 

 (Curso de Português para Estrangeiros) 
 

Para o curso de Português para Estrangeiros são objeto de avaliação todas as produções orais e escritas 

dos alunos durante as aulas, assim como os testes intermédios e o exame final. Serão também tidos em 

conta o empenho, a participação, a organização, a progressão na aprendizagem e a assiduidade. A 

classificação mínima para a eventual passagem de nível é de 60/100. No final do curso serão emitidos 

certificados individuais de frequência. 

Ponderação: 

Total: 100% = Teste final: 75% + Avaliação contínua: 15% + Assiduidade: 10%  

 

Certificado: A – Muito Bom (90%-100%); B - Bom (75%-89%); C – Suficiente (60%-74%); D - <60% 

(Insuficiente)  
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Capítulo III – LanguageCraft 

 

Artigo 14.º 
Níveis 

 

É obrigatório a realização de um teste de aferição de nível caso não pretenda iniciar no nível básico de 

determinada língua ou não tenha certificação que comprove o seu nível. O teste de nível é presencial, 

realizado nas instalações da LanguageCraft, sujeito a marcação prévia e com um custo de 15€ para todas 

as línguas, exceto no Japonês e Mandarim que tem um custo de 20€.  

 

Artigo 15.º 
Duração 

 

Os cursos são semestrais (cerca 10 semanas), ocorrem 2 a 3 vezes por semana, e terão uma carga horária 

entre 1H30 e 3H, dependendo se a língua e o nível pretendido têm a duração total de 30H, 45H, 60H, 

75H ou 90H.  

No caso especifico do alemão, os cursos (A1- 75H; A2- 90H ou A2.1- 45H, A2.2.- 45H; B1.1- 60H, B1.2- 

60H; B2.1- 60H, B2.2- 60H), ocorrem 2 vezes por semana (exceto no caso do Alemão A2 que ocorre 3 

vezes por semana), e terão uma carga horária de 2H30 (Das 18H30 às 21H00) nos cursos de 45H ou 3H 

(Das 18H30 às 21H30) nos cursos de 60H, 75H e 90H.  

 

Artigo 16.º 
Material de Apoio 

 

O material de apoio à formação (manual, caderno de exercícios, outros) é sempre da responsabilidade 

dos formandos, não estando contemplado no pagamento do curso.  

  

Artigo 17.º 
Condição de aulas 

 

Não é permitido o uso de telemóvel durante as aulas.   
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Artigo 18.º 
Assiduidade 

 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que o formando não estiver 

presente, será considerada falta (justificada ou injustificada). Atrasos superiores a 30 minutos são 

considerados como falta. Sempre que possível as faltas devem ser justificadas junto do formador e a 

justificação deverá ser enviada por e-mail para gefe@aeist.pt. As faltas dadas pelos formandos 

(justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutra turma ou noutro horário e não serão 

reembolsados pelas mesmas. Quando o número de faltas injustificadas ultrapassar o limite fixado (1 aula 

nos cursos de 30H, 2 aulas nos cursos de 45H, 2 aulas nos cursos de 60H, 3 aulas nos cursos de 75H ou 

4 aulas nos cursos de 90H), verifica-se a perda dos direitos do formando, nomeadamente o direito a 

receber o certificado de formação. As faltas dadas pelos formadores serão compensadas em datas 

acordadas pelo grupo.   

  
Artigo 19.º 

Avaliação/Certificado 
 

A avaliação da aprendizagem, para efeitos de certificação, assenta num modelo de avaliação contínua. 

Os meios que determinam esta avaliação são os seguintes: dinâmicas de grupo, diário da aula, fichas de 

trabalho, composições de entrega periódica, provas parciais ao longo do processo formativo e prova oral. 

O exame final ocorrerá na última semana do cronograma. A classificação mínima para a eventual 

passagem de nível é de 55/100 em todos os níveis de aprendizagem. Haverá a possibilidade de marcação 

de exame de 2ª chamada caso os alunos comprovem não poder estar presentes na data das avaliações 

finais (último teste escrito e oral) agendado desde o início do curso (e.g. teste/exame da faculdade no 

mesmo dia/horário ou problema de saúde mediante a apresentação de atestado médico). O exame de 2ª 

chamada será realizado em data a acordar nas instalações da LanguageCraft, com agendamento prévio 

da hora. Para o efeito o formando deverá contactar diretamente a LanguageCraft através do seguinte 

e-mail: cursos@languagecraft.pt  ou geral@languagecraft.pt e com o conhecimento do GEFE. Após 

avaliação positiva o aluno receberá um certificado de conclusão de nível ou de frequência no caso de 

não ter transitado. A emissão do certificado é da responsabilidade da escola parceira. Quando os 

certificados estiverem disponíveis no GEFE para serem levantados será enviado e-mail aos formandos.  
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Capítulo IV – Alliance Française 

 

Artigo 20.º 
Níveis 

 

É obrigatório a realização de um teste de nível caso não tenha certificação na língua em que se inscreve. 

Após o término das inscrições e caso reunamos um número significativo de formandos interessados na 

Língua Francesa, será marcado um teste de nível (escrito e oral) gratuito realizado nas instalações da 

Alliance Française.  

 

Artigo 21.º 
Duração 

 

Os cursos de Francês (50H) são semestrais (10 semanas), ocorrem 2 vezes por semana, e terão uma 

carga horária de 2H30 (Das 18H30 às 21H00).    

 

Artigo 22.º 
Material de Apoio 

 

A aquisição de todo o material de uso individual (livro, fotocópias, entre outros), eventualmente 

necessário para cada um dos cursos, é da responsabilidade dos respetivos formandos, não estando 

contemplado no pagamento do curso.  

  

Artigo 23.º 
Assiduidade 

 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que o formando não estiver 

presente, será considerada falta (justificada ou injustificada). Sempre que possível as faltas devem ser 

justificadas junto do formador e a justificação deverá ser enviada por e-mail para gefe@aeist.pt. As faltas 

dadas pelos formandos (justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutra turma ou 

noutro horário e não serão reembolsados pelas mesmas. Quando o número de faltas injustificadas 

ultrapassar o limite fixado (3 aulas em 20), verifica-se a perda dos direitos do formando, nomeadamente 

o direito a receber o certificado de formação. As faltas dadas pelos formadores serão compensadas em 

datas acordadas com a turma.  
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Artigo 24.º 
Avaliação/Certificado 

 
 A avaliação da aprendizagem, para efeitos de certificação, assenta num modelo de avaliação contínua. 

Os meios que determinam esta avaliação são os seguintes: dinâmicas de grupo, composições de entrega 

periódica, provas parciais ao longo do processo formativo e prova oral. O exame final ocorrerá na última 

semana do cronograma. A classificação mínima para a eventual passagem de nível é de 50/100. Haverá 

a possibilidade de marcação de exame de 2ª chamada caso os formandos comprovem não poder estar 

presentes na data do exame final agendado desde o início do curso. O exame de 2ª chamada será 

marcado com a Alliance Française. Após avaliação e caso seja positiva o formando receberá um 

certificado de conclusão de um nível ou de frequência no caso de não ter transitado. A emissão do 

certificado é da responsabilidade da escola parceira. Quando os certificados estiverem disponíveis no 

GEFE para serem levantados será enviado e-mail aos formandos.  
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Capítulo V – Instituto Espanhol de Línguas 

 

Artigo 25.º 
Níveis 

 

É obrigatório a realização de um teste de nível caso não tenha certificação na língua em que se inscreve. 

O teste de nível de Espanhol é online e gratuito.  

  

Artigo 26.º 
Duração 

 
Os cursos de Espanhol (40H) são semestrais (10 semanas), ocorrem 2 vezes por semana, e terão uma 

carga horária de 2H (Das 18H30 às 20H30).    

  
Artigo 27.º 

Material de Apoio 
 

O dossier da formação está incluído no curso.   

  
Artigo 28.º 

Assiduidade 
 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que o formando não estiver 

presente, será considerada falta (justificada ou injustificada). Sempre que possível as faltas devem ser 

justificadas junto do formador e a justificação deverá ser enviada por e-mail para gefe@aeist.pt . As 

faltas dadas pelos formandos (justificadas ou injustificadas) não podem ser recuperadas noutra turma 

ou noutro horário e não serão reembolsados pelas mesmas. Quando o número de faltas injustificadas 

ultrapassar o limite fixado (3 aulas em 20), verifica-se a perda dos direitos do formando, nomeadamente 

o direito a receber o certificado de formação. As faltas dadas pelos formadores serão compensadas em 

datas acordadas com a turma. 
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Artigo 29.º 
Avaliação/Certificado 

 

A avaliação da aprendizagem, para efeitos de certificação, assenta num modelo de avaliação contínua. 

Os meios que determinam esta avaliação são os seguintes: dinâmicas de grupo, diário da aula, fichas de 

superação de erros, composições de entrega periódica, provas parciais ao longo do processo formativo 

e prova oral. O exame final ocorrerá na última semana do cronograma. A classificação mínima para a 

eventual passagem de nível é de 50/100 nos módulos Inicial-1, Intermédio-1 e Avançado-1, e de 70/100 

nos módulos Inicial-2, Intermédio-2 e Avançado-2. Haverá a possibilidade de marcação de exame de 2ª 

chamada caso os formandos comprovem não poder estar presentes na data das avaliações finais (último 

teste escrito e oral) agendado desde o início do curso. O exame de 2ª chamada será realizado nas 

instalações do Instituto Espanhol, com agendamento prévio do dia e hora (telefone 213160454). Após 

avaliação e caso seja positiva o aluno receberá um certificado de conclusão de um nível ou de frequência 

no caso de não ter transitado. A emissão do certificado é da responsabilidade da escola parceira. Quando 

os certificados estiverem disponíveis no GEFE para serem levantados será enviado e-mail aos 

formandos. 


