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PREÂMBULO 

Este regulamento é um documento orientador, de cariz predominantemente 

pedagógico, que especifica as normas que devem reger o funcionamento dos Cursos 

Profissionais nesta Escola. Trata-se de um documento específico dos Cursos 

Profissionais que deve ser aplicado de acordo com o Regulamento Interno da Escola.  

 

I. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

1. Cursos Profissionais 

1.1. Os Cursos Profissionais são uma modalidade do nível secundário de educação que 

visam:  

 a) Proporcionar aos alunos uma formação profissional inicial e aprendizagens 

diversificadas com vista ao prosseguimento de estudos e ou à inserção no mercado do 

trabalho; 

 b) Alcançar as áreas de competências constantes do Perfil dos Alunos à Saída 

Escolaridade Obrigatória. 

 1.2. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém- se pela 

aprovação em todas as componentes de formação, disciplinas e UFCD, bem como na 

PAP. 

1.3. A conclusão de um curso profissional é certificada pelo órgão de administração e 

gestão da escola através da emissão de: 

 a) Um diploma que ateste a conclusão do nível secundário de educação e 

indique o curso concluído, respetiva classificação final e o nível 4 de qualificação do 

QNQ e correspondente nível do QEQ;  

 b) Um certificado de qualificações, que indique o nível 4 de qualificação do 

QNQ e correspondente nível do QEQ e a classificação final do curso e discrimine as 

disciplinas do plano de estudos e respetivas classificações, as UFCD da componente de 

formação tecnológica e respetivas classificações, a classificação da componente de 

formação em contexto de trabalho, bem como a designação do projeto e a 

classificação obtida na respetiva PAP.  

 

2. Estrutura Curricular 

Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos/UFCD de formação, 

com uma duração total de 3 anos. 
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2.1. Componentes de Formação 

O plano de estudos inclui três componentes de formação: 

• Sociocultural; 

• Científica; 

• Tecnológica, que inclui obrigatoriamente uma Formação em Contexto de Trabalho 

(FCT). 

 

3. Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

Estes cursos culminam com a apresentação de um projecto, designado por Prova de 

Aptidão Profissional (PAP), no qual o aluno demonstra as competências e os saberes 

que desenvolveu ao longo da formação. 

 

4. Matriz Curricular 

 A escola tem liberdade de organizar os tempos letivos na unidade mais conveniente 

desde que respeite as cargas horárias totais de cada disciplina constantes do presente 

anexo VIII ao Decreto- Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

 
Matriz Curricular dos Cursos Profissionais 

 

Componentes de 
formação 

Disciplinas  Carga horária 
(a) 

Sociocultural  Língua Portuguesa  
Língua Estrangeira I, II ou III (b). 
Área de Integração  
Tecnologias de Informação e 
Comunicação/Oferta de Escola (c) 
Educação Física  
 

Subtotal  

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 (
f)

 

320 
220 
220 
100 

 
 140 

 
 1000 

Científica  Duas a três disciplinas (d) 500 
 

Tecnológica  UFCD (e) 
 
Formação em Contexto de Trabalho 
 
 

1000 a 1300 
 

600 a 840 
 

Educação Moral e Religiosa (g) (g) 

Total (h) 3100 a 3440 
(a) Carga horária não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação a gerir pela escola, no 
âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a 
gestão modular, a formação em contexto de trabalho e o seu projeto de flexibilidade.  
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(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 
básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.  
(c) A escola opta pelo desenvolvimento da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação ou 
por uma Oferta de Escola, de frequência obrigatória, gerindo a carga horária em função da necessidade 
de reforço das aprendizagens. 
 (d) Disciplinas científicas de base a fixar nos referenciais de formação do CNQ, em função das 
qualificações profissionais a adquirir. 
(e) Unidades de formação de curta duração desenvolvidas de acordo com os respetivos referenciais de 
formação constantes do CNQ, observando as orientações da Agência Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional, I. P., designadamente nos cursos enquadrados em regime provisório no CNQ, para 
os quais se mantêm as três a quatro disciplinas definidas nos planos de estudo publicados nas portarias 
de criação de cada curso, devendo ser aplicados os respetivos programas em vigor.  
(f) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação.  
(g) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com uma carga horária anual nunca 
inferior a 54 horas nos três anos do ciclo de formação. 
(h) A carga horária total da formação varia entre um mínimo de 3100 horas e um máximo de 3440 
horas. De modo a não ultrapassar a carga horária máxima do total da formação, deve ajustar- se a carga 
horária da formação em contexto de trabalho em função da carga horária das UFCD da componente 
tecnológica. 

 
 

II. COORDENAÇÃO 
 
A coordenação dos cursos compete à Direção da escola, a qual conta, para o efeito, 

com o Coordenador dos Cursos Profissionais. 

 

1. Coordenador dos Cursos Profissionais 

1.1. São funções do Coordenador dos Cursos Profissionais: 

1.1.1.Representar os cursos profissionais no Conselho pedagógico; 

1.1.2.Fornecer informação sobre os cursos; 

1.1.3.Coordenar o funcionamento dos cursos; 

1.1.4.Assegurar a articulação entre os diversos diretores de curso; 

1.1.5.Convocar e realizar as reuniões de coordenação; 

1.1.6.Supervisionar a elaboração dos contratos de formação. 

 

III. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
1. Planeamento Curricular 

1.1. Com vista à prossecução das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória e do perfil profissional associado à respetiva 

qualificação, intervêm na concretização das opções curriculares estruturantes, bem 

como no planeamento e na organização das atividades a desenvolver, 

designadamente: 
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 a) O Conselho de turma; 

 b) As equipas educativas, caso existam; 

 c) O diretor de curso; 

 d) Outros professores ou técnicos que intervenham no processo de ensino e 

aprendizagem e representantes de serviços ou entidades cuja contribuição o conselho 

de turma considere conveniente; 

 e) Os representantes dos pais e encarregados de educação da turma. 

1.2. Devem ser privilegiadas dinâmicas de trabalho pedagógico de natureza 

interdisciplinar e de articulação disciplinar, concretizadas numa ação educativa nos 

termos previstos no nº3 do artigo 21.º do Decreto Lei nº 55/2018, de 6 de julho. 

 

2. Diretor de Curso 

2.1. Competências 

O diretor de curso deverá: 

2.1.1. Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes componentes de 

formação, disciplinas e UFCD; 

2.1.2.Organizar e coordenar as actividades a desenvolver no âmbito da componente de 

formação tecnológica; 

2.1.3.Participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções;  

2.1.4. Nas reuniões, com os Encarregados de Educação, elaborar e organizar os 

materiais para: 

 a) Assinatura dos protocolos (10ºano); 

 b) Preparação da FCT, assinatura do plano de trabalho do aluno; 

 c) Indicações sobre o fardamento a adquirir pelos alunos para a FCT ( Anexo I) 

2.1.5. Participar nas reuniões de conselho de curso na organização, planeamento e 

avaliação da FCT e PAP; 

 2.1.6.Intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da PAP, nos termos 

previstos na portaria 235-A/2018 de 23 de agosto;  

2.1.7.Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, 

identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração 

do plano de trabalho e dos contratos de formação, procedendo à distribuição dos 

alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em 
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estreita relação com o orientador da FCT e o tutor responsável pelo acompanhamento 

dos alunos na FCT; 

2.1.8. Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio 

socioeducativo;  

2.1.9. Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

2.1.10. Apresentar o relatório de avaliação da Direção de Curso no final de cada ano 

lectivo. 

 

 

2.2. Dossier de Curso 

O dossier de Curso deve contemplar os seguintes aspectos: 

a) Dados do curso 

 Plano curricular do curso 

 Grelha I - Distribuição das horas/tempos de formação mensal 

 Protocolos da FCT 

 

b) Informação relacionada com os Alunos 

Em cada separador, por aluno, deve constar: 

 Contratos de Formação 

 Plano de trabalho do aluno 

 Fichas de assiduidade/sumários 

 Fichas de avaliação da FCT 

 Fichas de autoavaliação da FCT 

 Grelhas de avaliação da PAP com identificação do projeto 

 

c) Informações complementares: 

 Grelha II- Controle FCT 

 Grelha III – Entidade de Acolhimento 

 Grelha IV – Avaliação da FCT 

 Relatório da FCT 

 Cronograma da PAP  

 PAP: calendarização e temas 



  

 
8 

 PAP: Critérios de avaliação 

 Pauta de chamada/convocatória PAP 

 Grelha V- Média final de curso 

 

d) Documentos comprovativos da realização das Reuniões 

 Atas (protocolos, FCT, PAP)  

 Documentos de Suporte às Reuniões 

 

e) Documentos adotados pela escola 

 Lombada do dossier de curso 

 

3. Diretor de Turma 

3.1. Ao diretor de turma, no âmbito do planeamento curricular, no processo de ensino, 

aprendizagem e avaliação, compete-lhe entre outras matérias, promover: 

 a) A adequação do currículo e das ações estratégicas de ensino às 

características especifica da turma ou grupo de alunos, tomando decisões relativas à 

consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais e 

demais documentos curriculares. 

 b) O desenvolvimento de trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, 

sustentado em práticas de planeamento conjunto de estratégias de ensino e de 

aprendizagem, incluindo os procedimentos, técnicas e instrumentos e de avaliação.  

3.2. Ao diretor de turma compete a programação, coordenação e execução das 

seguintes atividades: 

3.2.1. Fornecer aos alunos e aos seus encarregados de educação, no final de cada 

período, informação sobre o percurso formativo do aluno; 

3.2.2. Acompanhar a evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada 

módulo/UFCD incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, que deverão estar 

inscritos na ficha de registo de avaliação do aluno; 

3.2.3. Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

3.2.4. Avisar os encarregados de educação das faltas dos seus educandos; 

3.2.5. Justificar/ recuperar as faltas de acordo com os normativos legais; 
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3.2.6. Aplicar os mecanismos de recuperação de faltas tendo em vista o cumprimento 

dos objetivos de aprendizagens. 

3.2. Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador;  

3.3. Coordenar os processos disciplinares de acordo com o Código de Conduta e as 

normas existentes;  

3.4. Organizar o Dossier da Direção de Turma; 

3.5. Organizar o Processo Individual do Aluno (PIA) que deverá conter: 

 a) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna, incluindo a 

identificação e classificação final das disciplinas, módulos, UFCD e da componente de 

formação em contexto de trabalho, assim como a identificação da entidade de 

acolhimento em que esta decorreu;  

 b) No âmbito da avaliação externa, a identificação do projeto da Prova de 

Aptidão Profissional (PAP) e respetiva classificação final; 

  c) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam;  

 d) Relatório técnico- pedagógico, programa educativo individual e identificação 

das áreas curriculares específicas, quando aplicável; 

 e) Registo da participação em representação dos pares em órgãos da escola e 

em atividades ou projetos, designadamente culturais, artísticos, desportivos, 

científicos e no âmbito do suporte básico de vida e de Cidadania e Desenvolvimento, 

entre outros de relevante interesse social desenvolvidos na escola;  

 f) Outros que a escola considere adequados. 

 

4. Professores/Formadores 

4.1. Ao professor/formador compete: 

4.1.1. Elaborar as planificações tendo em atenção os programas publicados pela 

Agência Nacional para a Qualificação (www.anqep.gov.pt), a estrutura curricular dos 

cursos e o perfil de saída dos cursos. Na elaboração das planificações o professor 

deverá adaptar o programa da disciplina (da ANQ) ao número de aulas do plano 

curricular aprovado pela respetiva portaria; 

4.1.2. Esclarecer os alunos sobre os objectivos a alcançar na sua disciplina e em cada 

módulo/UFCD, assim como os critérios de avaliação; 

4.1.3. Organizar e proporcionar a avaliação sumativa de cada módulo/UFCD; 
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4.1.4. Elaborar todos os documentos, a fornecer aos alunos (textos de apoio, testes, 

fichas de trabalho, etc.) com o logótipo e símbolo da Escola utilizando os modelos 

disponíveis na rede informática; 

4.1.5. Garantir integralmente o cumprimento do número de horas/tempos destinados 

à lecionação dos respetivos módulos/UFCD e FCT no correspondente ano de formação, 

assegurando, se necessário, o seu prolongamento; 

4.1.6. Comunicar antecipadamente, através de documento próprio, à Direção a 

intenção de faltar às aulas no sentido de realizar uma permuta ou compensação ; 

4.1.7. O docente deverá realizar a permuta ou a compensação da aula 

preferencialmente no prazo de 15 dias ; 

4.1.8. Preencher os termos referentes a cada módulo/UFCD realizado pelos alunos nos 

respetivos conselhos de turma; 

4.1.9. Elaborar planos de recuperação para os alunos cuja falta de assiduidade esteja 

devidamente justificada e se revista de situação excecional; 

4.2. Compensações / Substituições 

4.2.1. Os registos de faltas dos professores, bem como a respetiva justificação, 

obrigatoriamente apresentada nos termos e prazos legalmente previstos, são 

provisórios, só se tornando definitivos se os tempos letivos em falta não forem 

compensados. 

4.2.2. Sempre que o professor não tenha lecionado a totalidade ou parte dos tempos 

letivos previstos, deverá adotar um dos seguintes procedimentos: 

a) A compensação do tempo em falta será feita logo que possível. 

b) A aplicação de um plano de aula por um professor substituto, devendo esta ser 

sumariada e numerada. 

4.2.3. Quando a aula de compensação ocorra fora do horário escolar da turma a 

comunicação aos alunos e encarregados de educação deve ser feita com a 

antecedência mínima de dois dias úteis,  

4.2.4. As compensações previstas no presente capítulo respeitarão ainda os limites 

sobre a distribuição máxima da carga horária dos alunos. 

 

 

 

5. Visitas de Estudo/Eventos/ Atividades no exterior da escola 
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5.1. As Visitas de Estudo/Eventos/ Atividades no exterior da escola e os respetivos 

objetivos devem constar do plano anual de atividades; 

5.2. Estas atividades constituem estratégias pedagógico-didáticas que, dado o seu 

caráter mais prático podem contribuir para a preparação e sensibilização a conteúdos 

a lecionar, ou para o aprofundamento e reforço de unidades curriculares já lecionadas; 

5.3. As horas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os 

blocos previstos para o turno da manhã (5 tempos) e turno da tarde (5 tempos), até ao 

máximo de 10 tempos diários. Assim: 

a) Atividade desenvolvida só no turno da manhã: 5 tempos. 

b) Atividade desenvolvida só no turno da tarde: 5tempos. 

5.4. Os tempos letivos devem ser distribuídos pelos professores organizadores e 

acompanhantes, que, preferencialmente, deverão ser no mínimo um professor por 

cada 15 alunos;   

5.5. Aos docentes das turmas dos Cursos Profissionais, envolvidos em Visitas de 

Estudo/Eventos, serão consideradas aulas dadas as que constarem do horário da 

turma referente à sua disciplina; 

5.6. No caso da falta às aulas, em outras turmas dos Cursos Profissionais, não 

envolvidas na Visita de Estudo/Eventos, deverá o professor sumariar como visita de 

estudo indicando a turma; 

5.7. Os professores que não acompanhem Visitas de Estudo/Eventos/Atividades no 

exterior da escola sumariam e lecionam as aulas nesse dia; 

5.8. Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas 

atividades é fundamental, pelo que deve ser promovida a sua participação; 

5.9. No caso de o aluno não comparecer à Visita de Estudo/Eventos, deverá realizar um 

trabalho correspondente aos tempos da Visita de Estudo/Evento;  

5.10. Todas as atividades propostas no âmbito da Visitas de Estudo/Eventos/ 

Atividades no exterior da escola são de caráter obrigatório se forem gratuitas; 

5.11. Os professores responsáveis pela Visitas de Estudo/Eventos/Atividades no 

exterior da escola devem entregar ao diretor de turma, a lista dos alunos que 

participaram na visita e as respetivas autorizações dos encarregados de educação que 

deverão ficar arquivadas no dossier da Direção de Turma; 
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5.12. Os professores responsáveis / participantes na Visitas de Estudo/Eventos/ 

Atividades no exterior da escola devem informar, antecipadamente, o Conselho de 

Turma e a Direção, da data de realização e dos alunos participantes. 

 

IV. ALUNOS 

1. Direitos 

1.1. Durante a frequência do Curso, o aluno tem direito a: 

1.1.1. Participar na formação de harmonia com os programas, metodologias e 

processos de trabalho definidos; 

1.1.2. Beneficiar de seguro escolar durante o tempo de formação teórico-prática.  

1.1.3. Beneficiar de material de suporte pedagógico à aprendizagem que lhe é 

fornecido pelo professor. 

1.1.4. No final do curso e mediante pagamento, o aluno tem direito a receber um 

diploma e um certificado de qualificação nos termos do ponto I. Organização e 

funcionamento, 1.3 deste regulamento. 

2. Deveres 

2.1. Constituem deveres do aluno: 

2.1.1. Cumprir todos os princípios inerentes a uma formação cujo objectivo é a 

inserção no mercado de trabalho: 

• Assiduidade; 

• Pontualidade; 

• Respeito; 

• Responsabilidade. 

2.1.2. Cumprir o Estatuto do Aluno e o Regulamento Interno; 

2.1.3. Justificar as faltas, invocando sempre os motivos que serão apreciados e 

ponderados quando necessário; 

2.1.4. Deixar na Escola todo o produto resultante de trabalho/material fornecido por 

esta. 

3. Regime de Assiduidade 

3.1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com 

aproveitamento, devem estar reunidos cumulativamente os seguintes requisitos: 
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3.1.1. A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada 

disciplina nas componentes de formação sociocultural e cientifica e do conjunto das 

UFCD da componente tecnológica;  

3.1.2. A assiduidade do aluno, na FCT, não pode ser inferior a 95% da carga horária 

prevista. 

3.1.3.Quando o aluno ultrapassa o limite de assiduidade previsto no módulo/UFCD/ 

disciplina deverá realizar atividades de recuperação das aprendizagens 

correspondentes aos tempos em falta. 

3.1.4. Caso o aluno não cumpra a atividade de recuperação prevista cabe ao conselho 

de Turma decidir entre: 

 A retenção do aluno que se encontre dentro da escolaridade obrigatória, a 

decidir no final do ano letivo; 

 A exclusão do aluno que se encontre fora da escolaridade obrigatória, a qual 

consiste na impossibilidade de esse aluno frequentar, até ao final do ano letivo 

em curso, a disciplina ou disciplinas em relação às quais não obteve aprovação 

na referida atividade. 

3.1.5. O Diretor de Turma informa o professor da disciplina, quando o aluno ultrapassa 

o limite de faltas justificadas ao módulo/ UFCD, para este propor atividade de 

recuperação.  

3.2. Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos 

da legislação aplicável, a escola deve assegurar: 

3.2.1.No âmbito das disciplinas das componentes sociocultural e cientifica e das UFCD 

da componente de formação tecnológica, em alternativa: 

 i) O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de 

horas de formação estabelecidas; 

ii) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação, tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem;  

3.2.2. No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do 

número de horas estabelecido. 

3.3. A escola deve assegurar a oferta integral do número de horas de formação 

previsto no plano de estudos, adotando para o efeito todos os mecanismos de 

compensação ou substituição previstos na lei e nos respetivos estatutos ou 

regulamentos internos. 
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4. Processo de avaliação 

4.1. Critérios de avaliação 

a) Os critérios de avaliação são os definidos/aprovados pelo Conselho Pedagógico sob 

proposta dos Grupos/Departamentos. 

4.2 . Intervenientes e competências no processo de avaliação 

4.2.1.São intervenientes: 

a) O conselho de turma;  

b) As equipas educativas, caso existam;  

c) O diretor de curso; 

 d) Outros professores ou técnicos que intervenham no processo de ensino e 

aprendizagem e representantes de serviços ou entidades cuja contribuição o conselho 

de turma considere conveniente;  

e) Os representantes dos pais e encarregados de educação da turma. 

f) O orientador da PAP; 

g) O júri da PAP; 

i) Outros elementos que intervenham no processo formativo do aluno. 

 4.2.2. Aos professores, formadores e outros profissionais intervenientes no processo 

de avaliação compete, designadamente através da modalidade de avaliação formativa, 

e em harmonia com as orientações definidas pelos órgãos com competências no 

domínio pedagógico -didático: 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

 b) Fornecer informação aos alunos, pais ou encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens;  

c) Reajustar as práticas educativas orientando- as para a promoção do sucesso 

educativo.  

4.2.3. O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens são da responsabilidade do 

conselho de turma, sob proposta dos professores e formadores de cada componente 

de formação, disciplina, módulos, e UFCD, bem como do órgão de administração e 

gestão e dos órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 
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4.3. Avaliação 

4.3.1. A avaliação incide: 

a) sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os 

documentos curriculares e, quando aplicável, as Aprendizagens Essenciais, que 

constituem orientação curricular de base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;  

b)  sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional 

associado à respetiva qualificação.  

4.3.2. A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens, e fornece ao professor ou formador, ao aluno, aos pais ou 

encarregados de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o 

desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos 

para a sua melhoria.  

4.3.3. As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do 

processo de ensino e de aprendizagem.  

4.3.4. A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes 

adquiridos, as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem 

como os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional 

associado à respetiva qualificação. 

 

4.4. Avaliação sumativa 

4.4.1. A avaliação sumativa é formalizada pelo conselho de turma de avaliação, tendo 

as seguintes finalidades:  

a) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu 

aproveitamento ao longo do ano;  

b) Atribuição de classificação final nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT, 

já concluídos pelo aluno.  

4.4.2.A avaliação sumativa é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores 

e formadores que compõem o conselho de turma, sob critérios aprovados pelo 

conselho pedagógico, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

4.4.3.A classificação de cada módulo e UFCD, a atribuir a cada aluno, é proposta pelo 

professor ou formador ao conselho de turma de avaliação, para deliberação, sendo os 
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momentos de realização da avaliação, no final de cada módulo e UFCD, acordados 

entre o professor ou formador e o aluno ou grupo de alunos, tendo em conta as 

realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos.  

4.4.4. Nas disciplinas cuja organização não obriga a uma estrutura modular, a 

classificação final da disciplina é atribuída após a sua conclusão, aplicando- se os 

demais procedimentos previsto no número anterior.  

4.4.5.Deverá ser dada informação sobre a avaliação/evolução das aprendizagens ao 

aluno e encarregados de educação, incluindo as áreas a melhor e a consolidar referidas 

nomeadamente, no relatório descritivo 

 4.4.6.No que se refere à FCT, a avaliação é da responsabilidade conjunta do tutor da 

entidade de acolhimento e do orientador da FCT, que deve propor a classificação ao 

conselho de turma de avaliação.  

4.4.7.A avaliação sumativa expressa- se numa escala de 0 a 20 valores e, sempre que 

se considere relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução 

da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever, 

sempre que aplicável, na ficha de registo de avaliação.  

4.4.8. Exceciona- se do disposto no número anterior Cidadania e Desenvolvimento, 

que, em caso algum, é objeto de avaliação sumativa.  

4.4.9. A participação nos projetos desenvolvidos no âmbito da disciplina de Cidadania 

e Desenvolvimento é objeto de registo anual no certificado do aluno.  

4.4.10. As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções 

curriculares, nomeadamente dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas 

disciplinas, módulos, UFCD ou da FCT. 

 

4.5. Momentos de avaliação 

4.5.1. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do 

professor e do aluno, e, após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, 

em reunião do conselho de turma.  

4.5.2. Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo 

resultam do acordo entre cada aluno ou grupo de alunos e o professor.  

4.5.3. A avaliação de cada módulo exprime a conjugação de auto e heteroavaliação dos 

alunos e da avaliação realizada pelo professor, em função da qual este e os alunos 
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ajustam as estratégias de ensino-aprendizagem e acordam novos processos e tempos 

para a avaliação do módulo.  

4.5.5. O aluno tem sempre a oportunidade de recuperação do módulo, ao longo do 

ano e em diferentes momentos, até ao final do ano letivo. A classificação obtida deve 

estar sujeita aos critérios de avaliação da disciplina. 

4.5.6. No final do ano letivo, o aluno pode requerer avaliação aos módulos em atraso, 

por falta de aproveitamento, nos Serviços Administrativos da Escola, mediante 

pagamento da taxa em vigor para inscrição em exames. As inscrições para a realização 

dos módulos referidos devem ocorrer até cinco dias úteis após a publicação das 

avaliações do 3º período. Esta avaliação ocorrerá no início do ano letivo seguinte, de 

acordo com calendário definido pela Direção. 

4.5.7. Excecionalmente para efeitos de conclusão do curso os alunos terão uma época 

especial de exames no mês de julho. 

 

4.6. Mecanismos de recuperação 

4.6.1.Para os alunos que não concluem módulos por falta de assiduidade e só para as 

situações de conclusão do curso podem realizar os respetivos módulos da seguinte 

forma: 

a) O professor da disciplina deverá atribuir um trabalho ao aluno que deverá ser 

realizado na Biblioteca da Escola, correspondente aos tempos das faltas; 

b) Essa recuperação deve decorrer no primeiro período do ano letivo seguinte. 

 

 

4.7. Conselho de turma de avaliação 

4.7.1.O conselho de turma para efeitos de avaliação dos alunos é constituído pelos 

professores e formadores da turma e reúne, pelo menos, três vezes em cada ano 

letivo.  

4.7.2. Compete ao conselho de turma: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor ou formador, 

tendo em conta as informações que a suportam e a situação global do aluno;  

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir nas diferentes disciplinas, módulos, 

UFCD e na FCT, já concluídos pelo aluno.  
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4.7.3. O funcionamento dos conselhos de turma obedece ao previsto no Código do 

Procedimento Administrativo.  

4.7.4. Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por 

indisponibilidade de elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no 

prazo máximo de 48 horas, para a qual cada um dos professores ou formadores deve 

previamente disponibilizar, ao órgão de administração e gestão, os elementos de 

avaliação de cada aluno.  

4.7.5. Nas situações previstas no número anterior, o diretor de turma ou quem o 

substitua apresenta ao conselho de turma os elementos de avaliação de cada aluno.  

4.7.6. As deliberações das reuniões do conselho de turma de avaliação devem resultar 

do consenso dos professores e formadores que o integrem.  

4.7.7.No conselho de turma podem intervir, sem direito a voto, outros professores e 

formadores ou técnicos que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem 

como outros elementos cuja participação o conselho pedagógico considere 

conveniente.  

4.7.8. Cabe ao órgão de administração e gestão fixar os períodos de realização dos 

conselhos de turma, bem como designar o respetivo secretário responsável pela 

elaboração da ata. 

 

4. 8. Aprovação, Progressão e Conclusão 

4.8.1. Aprovação 

 A aprovação em cada disciplina depende da obtenção, em cada um dos respetivos 

módulos, a aprovação na componente de formação tecnológica depende da obtenção, 

em cada uma das UFCD ou módulo, a aprovação na na FCT e na PAP depende da 

obtenção de uma classificação igual ou superior a 10 valores.  

4.8.2.Progressão 
a) Os alunos que no final do 10º ano tenham 10 ou mais módulos em atraso (por 

aproveitamento e/ou assiduidade) não progridem para o 11º ano 

b) Os alunos que no final do 11º ano tenham 15 ou mais módulos em atraso (total dos 

2 anos) não progridem para o 12º ano. 

C) O conselho de turma de final de ano ponderará a situação dos alunos do 10.º e 11.º 

com número elevado de módulos em atraso. 
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d) Da ponderação referida no número anterior, poderá resultar a recomendação de 

alternativas ao encarregado de educação ou ao aluno, se maior, que podem passar por 

não progressão de ano ou pela mudança de curso, entre outras. 

4.8.4. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela 

aprovação em todas as disciplinas do curso, na FCT e na PAP.  

 

4.9. Classificações 

4.9.1. A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 

valores.  

4.9.2. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada à unidade, das classificações obtidas em cada módulo.  

4.9.3. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte 

fórmula:  

CFC = 0,22*FSC +0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT+ 0,23*PAP 

Sendo: 

CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 

integram o plano de estudos na componente de formação sociocultural, arredondada 

às décimas;  

FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 

integram o plano de estudos na componente de formação científica, arredondada às 

décimas;  

FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 

integram o plano de estudos na componente de formação tecnológica, arredondada às 

décimas; 

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades;  

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 

4.9.5. A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de 

apuramento da classificação a que se refere no número anterior. 
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5. Formação em contexto de trabalho 

5.1. A FCT integra um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil 

profissional associado à respetiva qualificação do curso frequentado pelo aluno, 

desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da escola.  

5.2. A FCT realiza- se nas entidades de acolhimento, em períodos de duração variável 

ao longo ou no final da formação, enquanto experiências de trabalho, designadamente 

sob a forma de estágio. 

5.3. A título excecional, por razões supervenientes à entrada em funcionamento do 

curso, e mediante autorização prévia dos serviços competentes para os efeitos, a FCT 

pode realizar -se, parcialmente, através da simulação de um conjunto de atividades 

profissionais relevantes para o perfil profissional associado à respetiva qualificação, a 

desenvolver em condições similares às do contexto real de trabalho. 

5.4. A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador 

celebrado entre a escola e as entidades de acolhimento, as quais devem desenvolver 

atividades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil profissional associado à 

respetiva qualificação. 

5.5. A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho 

individual, elaborado com a participação das partes envolvidas e assinado pelo órgão 

competente da escola, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelos pais ou 

encarregados de educação, caso o aluno seja menor de idade. 

5.6. A responsabilidade pela orientação e pelo acompanhamento do aluno durante o 

desenvolvimento da FCT é partilhada, sob coordenação da escola, pelo orientador da 

FCT designado pela escola e pelo tutor designado pela entidade de acolhimento.   

5.7. Os alunos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das 

deslocações a que estiverem obrigados, bem como das atividades a desenvolver.  

5.8. A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos 

termos previstos na legislação.  

(O Regulamento da FCT encontra-se em anexo.) 

 

6. Prova de aptidão profissional 

6.1. A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa 

atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de 
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realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes e 

competências profissionais adquiridos ao longo do percurso formativo do aluno, em 

todas as componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil 

profissional associado à respetiva qualificação.  

- A PAP, regulada nos termos dos artigos seguintes, realiza-se durante o último ano do 

ciclo de formação, em condições a fixar pelos órgãos competentes da escola. 

6.2. O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo 

aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e 

acompanhamento de um ou mais professores.  

6.3. Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em 

equipa, desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e 

avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 

 (O Regulamento da PAP encontra-se em anexo.) 

 

7. Norma transitória: 

7.1. O presente regulamento produz efeitos a partir do ano letivo 2019/2020 para as 

turmas do 10.º e 11.ºano; 

 

V. LEGISLAÇÃO 

 Decreto-Lei n.º55/2018 de 06/07 (novo) 

 Portaria 235-A/2018 de 23/08 (novo) 

 

Mantém a sua vigência até à conclusão do processo da referenciação do respetivo 
curso no CNQ: 

 Decreto-lei nº 396/07, de 31 de Dezembro 

 Portaria 550-C de 2004 de 21 de Maio 

 Portaria 797/2006, de 10 de Agosto 

Revogada para o 10.º e 11.º: 

 Portaria 74-A/2013 de 15 de fevereiro  

 

 Sítios na Net www.anqep.gov.pt ;  

 

 

http://www.anqep.gov.pt/
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     Regulamento aprovado em Conselho Pedagógico no dia 22/04/2009. 

 1ª Revisão do Regulamento aprovada em Conselho Pedagógico em 2016. 

   2ª Revisão do Regulamento aprovada em Conselho Geral no dia  /    /2019. 

 

 

VI. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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REGIMENTO DA COMPONENTE TECNOLÓGICA   
 

O presente regimento visa adotar e uniformizar o fardamento e os padrões de higiene 
a usar e cumprir obrigatoriamente pelos alunos nos cursos profissionais para a sua 
participação em atividades e eventos e na Formação em Contexto de Trabalho. 

 
Artigo 1º. Fardamentos 
 

A-  Curso Restaurante /Bar 

 

 

 

 

 
Camisa branca de manga comprida, sem 

bolso. 
Saia preta sem adornos até 2 dedos 

acima do joelho, sem bolsos e collants 
cor da pele . Ou calça preta clássica sem 

bolsos.  
Lenço ou lacinho ao pescoço preto. 

Sapatos clássicos pretos confortáveis  
Avental preto sem bolsos. 

 

 

Atos oficiais; 

Eventos; 

Apresentação e 

Defesa de  PAP; 

Outras 
situações 

 

Á
re

a 
Té

cn
ic

a/
 S

er
vi

ço
 d

e 
sa

la
 

Feminino 
 

Compra livre 

 
 
 

Masculino 
 

Camisa branca de manga comprida, sem 
bolso. 

Calça preta clássica sem bolsos, com 
cinto preto. 

Lacinho preto. 
Sapatos clássico preto e meia da mesma 

cor. 
Avental preto sem bolsos. 

 

 

Compra livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alunos Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

Á
re

a 
té

cn
ic

a/
co

zi
n

h
a 

 
 
 
 
 
 

Todos 

Jaleca de algodão 
branca sem bolsos, 
com vivos e botões 
em azul e logotipo 
oficial da escola do 
lado esquerdo e o 

nome bordado 

 
 

 
Nas aulas de 

Restaurante / Bar 

Eventos 

Compra livre 
logotipo comprado 

na ESC 

Compra livre 

Lenço ou touca 
branco ou preto 

Compra livre 

Sapatos confortáveis 
e antiderrapantes. 

Compra livre 
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B- Curso Cozinha /Pastelaria 

 
 
 C- Curso Auxiliar de Saúde 

 

 Toda a relação de compra e venda é estabelecida fora do espaço escolar 
diretamente entre o fornecedor e o aluno ou o seu encarregado de educação, 
nomeadamente no que respeita a encomendas, tirada de medidas (quando 
necessário), entregas, pagamentos e reclamações. 

 Os logotipos são comprados na ESC de forma a garantir uma uniformização dos 
mesmos.  

 
 
Artigo 2º. Padrões de higiene nas salas de formação/atividades 

a. Os alunos deverão manter as mãos limpas, as unhas curtas e sem verniz ou 
similares, cabelos apanhados. 

b. Para os alunos do curso de Restauração para além do ponto anterior devem 
usar touca/lenço.  

c. Não é permitido o uso de anéis, piercings, brincos grandes, pulseiras, relógios e 
fios. 

 

 

 

 Alunos Descritivo Uso obrigatório Aquisição 
Á

re
a 

té
cn

ic
a/

co
zi

n
h

a 

 
 
 
 
 
 

Todos 

Jaleca de algodão 
branca sem bolsos, 
com vivos em azul e 

logotipo oficial da 
escola do lado 

esquerdo e o nome 
bordado. 

 

 
Nas aulas de 

Cozinha/ Pastelaria; 

Atos oficiais; 

Eventos; 

Apresentação e 

Defesa de   PAP; 

Outras situações. 

Compra livre 
logotipo comprado 

na ESC 

Calça de algodão 
preta técnica, sem 
alterações e sem 

bolsos. 

Compra livre 

Lenço ou touca 
branco ou preto 

Compra livre 

Sapatos com biqueira 
de aço e 

antiderrapantes. 

Compra livre 

Alunos Descritivo Uso obrigatório Aquisição 

 
 
 

 
Todos 

 

 

 

Túnica azul de algodão com 
logotipo da escola;  

Calça azul de algodão; 
Calçado adequado ao local de 

estágio. 

 
FCT 

 
Atos oficiais; 

Eventos;  

Outras situações 
 
 

 
 

 

 

Compra livre 

Logotipo comprado na 

ESC 
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ANEXO II 

 

REGULAMENTO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
 

CAPÍTULO I  
 

Organização e desenvolvimento  
 

Artigo 1.º  
A FCT integra um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil 
profissional associado à respetiva qualificação do curso frequentado pelo aluno, 
desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da escola.  
 
Artigo 2.º  
A FCT realiza- se nas entidades de acolhimento, em períodos de duração variável ao 
longo ou no final da formação, enquanto experiências de trabalho, designadamente 
sob a forma de estágio.  
 
Artigo 3.º  
A título excecional, por razões supervenientes à entrada em funcionamento do curso, 
e mediante autorização prévia dos serviços competentes para os efeitos, a FCT pode 
realizar -se, parcialmente, através da simulação de um conjunto de atividades 
profissionais relevantes para o perfil profissional associado à respetiva qualificação, a 
desenvolver em condições similares às do contexto real de trabalho.  
 
Artigo 4.º  
A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebrado 
entre a escola e as entidades de acolhimento, as quais devem desenvolver atividades 
profissionais compatíveis e adequadas ao perfil profissional associado à respetiva 
qualificação.  
 
Artigo 5.º  
A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho 
individual, elaborado com a participação das partes envolvidas e assinado pelo órgão 
competente da escola, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelos pais ou 
encarregados de educação, caso o aluno seja menor de idade.  
 
Artigo 6.º  
O plano de trabalho, depois de assinado, é considerado como parte integrante do 
contrato de formação. 
 
Artigo 7.º  
O plano a que se referem os números anteriores deve, obrigatoriamente, identificar:  
a) Os objetivos e as competências técnicas, relacionais e organizacionais a desenvolver 
ao longo da FCT;  
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b) A programação, o período de duração, o horário e o local de realização das 
atividades;  
c) As formas de monitorização e acompanhamento do aluno e os respetivos 
responsáveis pela sua operacionalização;  
d) Os direitos e deveres das partes envolvidas.  
 
Artigo 8.º  
A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não 
devendo ultrapassar, sempre que possível, a duração semanal de trinta e cinco horas, 
nem a duração diária de sete horas.  
 
Artigo 9.º  
Caso a duração máxima de referência prevista no número anterior seja excedida, o 
protocolo e o plano mencionam, expressamente, os fundamentos da duração 
estipulada, sem prejuízo da possibilidade de recusa pelo aluno ou pelos pais ou 
encarregados de educação, se aquele for menor de idade.  
 
Artigo 10.º  
A responsabilidade pela orientação e pelo acompanhamento do aluno durante o 
desenvolvimento da FCT é partilhada, sob coordenação da escola, pelo orientador da 
FCT designado pela escola e pelo tutor designado pela entidade de acolhimento.  
 
Artigo 11.º 
Os alunos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações 
a que estiverem obrigados, bem como das atividades a desenvolver.  
 
Artigo 12.º  
O protocolo e o contrato referidos não geram nem titulam, respetivamente, relações 
de trabalho subordinado e caducam com a conclusão da formação para que foram 
celebrados.  
 
Artigo 13.º  
A aprendizagem visada pela FCT inclui, também, a aquisição de conhecimentos e o 
desenvolvimento de competências no âmbito da segurança e saúde no trabalho.  
 
Artigo 14.º  
O orientador da FCT é designado pelo órgão de administração e gestão da escola, 
ouvido o diretor de curso, de entre os professores ou formadores que lecionam as 
disciplinas da componente de formação tecnológica. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

INTERVENIENTES NA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
 
Artigo 15.º   
São responsabilidades específicas da escola: 
a) Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos 
aplicáveis; 
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b) Assegurar a elaboração e celebração dos protocolos com as entidades de 
acolhimento; 
c) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento 
para realizar a formação; 
d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e os 
seus pais ou encarregados de educação, se aqueles forem menores; 
e) Assegurar a elaboração do plano de trabalho de cada aluno, bem como a respetiva 
assinatura por parte de todos os intervenientes; 
f) Acompanhar a execução do plano de trabalho de cada aluno bem como a avaliação 
do seu desempenho, em colaboração com a entidade de acolhimento; 
g) Assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da 
FCT; 
h)Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e os alunos, as condições 
logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

 
 

Artigo 16.º  
São responsabilidades específicas do professor orientador da FCT: 
a) Elaborar o plano de trabalho do aluno, em articulação com o diretor de curso e, 
quando for o caso, com os demais órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da 
escola, bem como com os restantes professores e formadores do curso e tutor 
designado pela entidade de acolhimento do aluno; 
b) Acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno, nomeadamente através de 
deslocações periódicas aos locais em que a mesma se realiza, pelo menos duas vezes 
por período da FCT; 
c) Garantir o preenchimento da Fichas de assiduidade/sumários; 
d) Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o 
desempenho do aluno; 
d) Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT; 
e) Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno 
na FCT; 
 
Artigo 17.º   
São responsabilidades da entidade de acolhimento: 
a) Designar o tutor; 
b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de trabalho do aluno; 
c) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano de trabalho; 
d) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT; 
e)Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, 
nomeadamente no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na 
entidade; 
f) Controlar a assiduidade e pontualidade do aluno; 
g) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à 
realização e ao acompanhamento da FCT; 
 
Artigo 18.º  
São responsabilidades específicas do aluno: 
a) Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho; 
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b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT sempre que for 
convocado; 
c) Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho; 
d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo 
os bens, equipamentos e instalações da mesma; 
e) Não utilizar para outros fins, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a 
informação a que tiver acesso durante a FCT; 
f) Ser assíduo e pontual; 
g) Justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de curso e o tutor, de acordo 
com as normas internas da escola e da entidade de acolhimento; 
h) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, de acordo com o 
estabelecido no regulamento interno da escola. 
 
Artigo 19.º   
Quando a FCT se desenvolva nos termos previstos no artigo 3.º, as funções atribuídas 
ao tutor designado pela entidade de acolhimento são assumidas pelos professores ou 
formadores da componente de formação tecnológica. 
 
Artigo 20.º  
São responsabilidades do diretor de curso: 
a) No primeiro de frequência do curso informar sobre o regimento da componente 
tecnológica;  
b)Estabelecer contactos com empresários, via telefone ou preferencialmente, 
deslocando-se às empresas; 
c) Promover em conjunto com o Diretor de Turma uma reunião com os 
pais/encarregados de educação dos alunos envolvidos; 
d) Envolver os professores da componente de formação tecnológica, reunindo 
propostas e planos de trabalho. 
e) Manter-se informado sobre o desempenho dos alunos durante a FCT, recolhendo os 
elementos necessários para a avaliação; Diagnosticar eventuais problemas, 
procurando corrigi-los, sempre que possível; 
f) Informar regularmente a Direção sobre o decorrer da FCT; 
g) Supervisionar a assinatura dos “Contratos da Formação em Contexto de Trabalho”. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 
Artigo 21.º  
 A avaliação da FCT deve seguir os seguintes etapas: 
  - preenchimento da ficha de autoavaliação pelo aluno 
  - reunião do  professor orientador com o tutor para preenchimento da 
ficha de avaliação. Esta reunião deve contar com presença do aluno e o tutor deve 
tomar conhecimento da ficha de autoavaliação; 
  - os professores orientadores de cada curso/ano deverão reunir para a 
avaliação dos relatórios de FCT, para aferir as classificações finais da FCT; 
  - os alunos devem tomar conhecimento da avaliação da FCT na respetiva 
ficha de avaliação.  
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CAPÍTULO IV 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 22.º 
Durante o período de tempo que decorre o estágio os alunos envolvidos estão sujeitos 
ao regime disciplinar em vigor. 
 
Artigo 23.º 
 Os alunos estagiários mantêm todos os benefícios de que é titular na sua qualidade de 
aluno, nomeadamente o seguro escolar. 
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ANEXO III 

 

REGULAMENTO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 
 

 

CAPÍTULO I 
 

ÂMBITO E ENQUADRAMENTO DA PAP 
 

Artigo 1.º  
 A prova de aptidão profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um 
júri, de um projeto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa 
intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do 
respetivo relatório final de realização e apresentação crítica, demonstrativo de 
conhecimentos e competências profissionais adquiridos ao longo do percurso 
formativo do aluno, em todas as componentes de formação, com especial enfoque nas 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e no perfil profissional associado à respetiva qualificação.  
 

Artigo 2.º  
 O projeto da PAP centra- se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos 
pelo aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob 
orientação e acompanhamento de um professor ou formador.   
 
Artigo 3.º  
Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, 
desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e 
avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 
 
Artigo 4.º 
1– A realização do projeto compreende três momentos essenciais: 
A) Conceção;  
1.1 – O(s) aluno(s) deve(m): a) Proceder à seleção de um tema/problema, de acordo 
com seu interesse pessoal, a sua exequibilidade e o perfil de desempenho previsto 
para o seu curso;  
b) Redigir um plano do seu projeto, determinando o tema, a sua fundamentação, a 
descrição do projeto - objetivos a atingir, atividades a desenvolver (com respetivo 
cronograma, disciplinas a envolver, os recursos necessários/logísticos, 
planificação/calendarização das fases do projeto e do produto final);  
c) O plano deverá ser apresentado ao professor acompanhante, durante a 2ª semana 
de janeiro, para apreciação e recolha de parecer técnico, que poderá sugerir as 
reformulações que entender convenientes;  
d) O plano deve ser devolvido pelo professor ao aluno até ao último dia útil do mês de 
janeiro com as sugestões de reformulações a efetuar;   
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e) O aluno deverá entregar o Plano final, na secretaria, até ao último dia útil do mês de 
março para aprovação pelo Diretor de Curso.  
1.2 – O Diretor de curso deve entregar, os critérios de Avaliação da PAP e as datas de 
apresentação da PAP, na Direção para serem aprovados no conselho pedagógico de 
março.  
 
B) Fases de desenvolvimento;  
Fases de desenvolvimento, o(s) aluno(s), de acordo com a natureza do projeto e o 
faseamento previsto para a sua execução deverão:  
- Desenvolver o plano do projeto, pormenorizando os objetivos, atividades e recursos a 
utilizar; 
- Proceder à sua execução.  
C) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 
1.3 – Os alunos devem entregar o relatório da PAP ao Diretor de Curso, até ao último 
dia útil da primeira semana de julho. 
1.4 - O relatório deverá ser entregue em formato A4 e encadernado, referindo a 
bibliografia consultada e possuindo um índice, a entrega pode ser realizada apenas em 
suporte informático, substituindo o relatório em suporte de papel. 
2- O relatório final a que se refere a alínea c) do ponto 1.2 integra, nomeadamente: 
 a) A fundamentação da escolha do projeto; 
 b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;  
c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais 
dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar;  
d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do 
projeto e das avaliações intermédias do orientador da PAP.  
3 - Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os 
momentos de concretização previstos nos números anteriores poderão ser adaptados 
em conformidade.  
4 - As datas para a conceção, desenvolvimento e avaliação do projeto serão definidas 
anualmente no calendário escolar da Escola, aprovado em conselho pedagógico. 
5- O cronograma com a indicação das datas acima referidas deverá dar entrada na 
secretaria até ao início do 2º período. 

 
 
 
 

CAPÍTULO I I 
ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

 
Artigo 5.º   
 Orientação e acompanhamento da prova de aptidão profissional: 
1 – O orientador da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da escola 
de entre os professores e formadores que lecionam as disciplinas da componente de 
formação tecnológica. 
2 - Aos professores orientadores da PAP compete, em especial: 
 a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na 
redação do relatório final;  
b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação;  
c) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 
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d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 
e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta.  
f) Deslocar-se com regularidade, ao local onde o formando desenvolve o projeto, para 
a recolha de todas as informações, em articulação com o Diretor de Curso e o órgão de 
gestão da escola; 
g) Recolher e registar todos os elementos de avaliação ao longo das diferentes fases do 
projeto, realizando uma avaliação contínua eminentemente formativa; 
h) Manter a Direção e o diretor de curso devidamente informados do desenvolvimento 
do projeto. 
 
Artigo 6.º  
 O diretor de curso e o diretor de turma, em colaboração com o órgão de 
administração e gestão e com os demais órgãos de coordenação e supervisão 
pedagógica da escola, asseguram a articulação entre os professores e formadores das 
várias componentes de formação, de modo a que sejam cumpridos, de acordo com a 
calendarização estabelecida, todos os procedimentos necessários à realização da PAP, 
competindo ainda, ao primeiro, propor para aprovação do conselho pedagógico os 
critérios de avaliação da PAP e datas de apresentação. 
  
Artigo 7.º  
Compete ao Conselho de Turma fazer a preparação e o acompanhamento dos alunos 
na PAP, ao longo do ano letivo.  

 
 

 
CAPÍTULO III 

 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 
 
Artigo 8.º  
1-O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da 
escola e tem a seguinte composição: 
 a) O diretor da escola ou um seu representante, que preside;  
b) O diretor de curso;  
c) O diretor de turma;  
d) O orientador do projeto; 
 e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins 
ao curso;  
f) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso; 
g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos 
setores de atividade afins ao curso. 
 2 -O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro 
elementos dos referidos no número anterior, estando entre eles, obrigatoriamente: 
 a) O elemento a que se refere a alínea a);  
b) Dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g).  
3 — Em caso de empate nas votações o presidente tem voto de qualidade. 
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Artigos 9.º   
1- A classificação da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores, onde a aprovação 
depende da obtenção de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 
2- Para a avaliação da PAP, são considerados os seguintes critérios: 
A) Desenvolvimento do projeto (60%) 
A1) Grau de consecução dos objetivos propostos  
A2) Pontualidade, assiduidade, organização e sentido de responsabilidade patenteada 
ao longo do processo  
A3) Organização da PAP  
 
B) Relatório (20%) 
B1) Fundamentação da escolha do projeto 
B2) Documentos ilustrativos da concretização do projeto 
B3) Análise crítica global da execução do projeto 
B4) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do 
projeto e das avaliações intermédias do professor orientados 
 
C) Defesa do projeto (20%) 
C1) Capacidade de argumentação na defesa do projeto  
C2) Qualidade dos recursos utilizados na exposição  
 
 
Artigo 10.º  
1 - Os formados poderão apresentar os seus trabalhos a partir de exposições que 
deverão ter a duração mínima de 15 minutos e a duração máxima de 60 minutos, 
podendo-as ilustrar com meios áudio visuais. 
2 - Sempre que a natureza dos relatórios apresentados exija uma avaliação que 
pressuponha o desempenho concreto de uma tarefa, compete ao Júri a definição da 
metodologia a aplicar para a referida avaliação. 
3 – De todas as reuniões do júri será lavrada uma ata e uma grelha de avaliação, 
assinada por todos os elementos do júri presentes. 
4 - A classificação obtida pelo formando na PAP será afixada,  em local público.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


