REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Âmbito
1. O presente regimento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos
Profissionais.
2. Os Cursos Profissionais de Nível Secundário constituem uma modalidade de educação de
nível secundário, com uma forte ligação ao mundo do trabalho.
3. Os Cursos Profissionais visam o desenvolvimento de competências para o exercício de uma
profissão, possibilitam o acesso a formação pós-secundária ou ao ensino superior, e
assumem uma estrutura curricular modular.

Legislação de Referência
1. A organização e o funcionamento dos Cursos Profissionais regem-se pelas normas
estabelecidas nos seguintes diplomas legais:
a) Portaria n.º 165-B/2015, de 03 de junho de 2015, que procede à segunda alteração à
Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, estabelecendo as normas de organização,
funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais ministrados em
estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, que ofereçam o nível
secundário de educação, e em escolas profissionais.
b) Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho de 2014, que estabelece o regime jurídico das
escolas profissionais privadas e públicas, no âmbito do ensino não superior, regulando a
sua criação, organização e funcionamento, bem como a tutela e fiscalização do Estado
sobre as mesmas.
c) Portaria n.º 59-C/2014, de 07 de março de 2014, que procede à primeira alteração da
Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que estabelece as normas de organização,
funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais ministrados em
estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, que ofereçam o nível
secundário de educação, e em escolas profissionais.
d) Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho, que altera o Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho
(artigos 2.º, 8.º, 9.º, 12.º, 13.º, 14.º, 26.º e 29.º e os anexos I e VI), no caso particular é
alterada a matriz curricular dos cursos profissionais (aplicável a partir do ano letivo de 20132014 aos alunos que iniciem o ciclo de formação). Revogada a alínea d. do n.º 2 do artigo
21.º do Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho.
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e) Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que define o regime de organização,
funcionamento e avaliação dos cursos profissionais de nível secundário de educação.

f) Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, estabelece a organização dos cursos profissionais
quanto às disciplinas, formação em contexto de trabalho (FCT), cargas horárias e respetiva
gestão (revoga o Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-lei n.º 24/2006, de 6 de fevereiro).
g) Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, estatuto do aluno e ética escolar.
h)

Despacho n.º 9815-A/2012, de 19 de julho – que revoga os números 8, 17.3, 19, 21,
23, 33.2, 51.2, 52, 59, 59.1, 60, 61, do despacho nº 14758/2004, de 23 de julho, relativo ao
funcionamento dos cursos profissionais, e altera os pontos 18, 20, 26, 26.1, 26,2, 26.3,
26.4, 27, 32, 40, 48, 51.1 e 58 do mesmo despacho.

i) Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de junho, introduziu alterações ao Despacho
Normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro, relativo ao processo de reorientação do percurso
formativo dos alunos.
j) Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de Outubro, regulamenta o processo de
reorientação do percurso formativo dos alunos.
k) Despacho Normativo n.º 18224/2008, de 8 de julho, aprova o regulamento específico que
define o regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da tipologia de intervenção nº
1.2, "Cursos profissionais", do eixo nº 1, "Qualificação inicial de jovens".
l) Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria
797/2006, de 10 de agosto; entretanto já revogada pela Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de
fevereiro, mas que mantém a sua vigência até à entrada em vigor do quadro normativo
decorrente da revisão das modalidades de ensino profissionalizante para jovens.
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CAPÍTULO I
Organização e funcionamento do processo de ensino-aprendizagem.
Artigo 1.º
Organização Curricular
1. Os planos curriculares dos cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma estrutura modular,
distribuída por três anos letivos, e compreendem três componentes de formação escolar:
a. Componente sociocultural;
b. Componente científica;
c. Componente técnica. Esta última componente integra ainda a Formação em Contexto de
Trabalho (FCT) que tem como objetivo a aquisição e o desenvolvimento de competências
técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir.
2. Estes cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado por Prova de Aptidão
Profissional (PAP), no qual o aluno demonstrará as competências e saberes que desenvolveu ao
longo da formação.
3. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da
Educação encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência Nacional
para a Qualificação (http://tinyurl.com/ybxmcck2).
Artigo 2.º
Estrutura Curricular
Os cursos profissionais assumem a seguinte matriz curriculari:

Componentes
de
Formação

Sociocultural

Disciplinas
Português

320

Língua Estrangeira I, II ou III
Área de Integração

220
220
100

Tecnologias da Informação e da Comunicação
Educação Física
Subtotal
Científica

Total de Horas
(Ciclo de Formação)

2 a 3 disciplinas

Técnica
3 a 4 disciplinas
Formação em Contexto de Trabalho (FCT)
Prova de Aptidão Profissional (PAP)
TOTAL DA CARGA HORÁRIA

140
1000
500
1100
600ii
Ver notaiii
3200
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Artigo 3.º
Orientação e Recrutamento dos Formandos
1. De acordo com as disposições legais, nomeadamente o Despacho n.º 18224/2008, artigo 5.º do
Anexo, têm acesso aos cursos profissionais:
1.1. os “jovens que tenham concluído o 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente (9.º ano de
escolaridade) ”.
1.2. Os formandos devem ter, à data de entrada dos cursos cofinanciados, a idade máxima de
20 anos, podendo ser excecionalmente admitidos até aos 25 anos de idade, desde que não seja
preterido nenhum aluno com idade inferior ou igual a 20 anos.
1.3. Não é aplicado o limite etário referido no n.º 1.2 relativamente aos candidatos portadores
de deficiência e aos que registem situações repetidas de abandono e ou de insucesso escolar.
1.4. As situações de exceção previstas nos n.os 1.2 e 1.3 devem ser devidamente justificadas,
sendo casuisticamente analisadas pela comissão diretiva do POCH, que, para o efeito, pode solicitar
parecer à direção regional de educação.
2. Os candidatos podem ser submetidos a uma entrevista dirigida pelo Diretor de Curso, o qual fará a
seriação baseada nos seguintes critérios:
a. Avaliação do seu Percurso Escolar (aproveitamento, assiduidade e comportamento).
b. Perfil adequado à frequência do curso pretendido.
c. Encaminhamento pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO).
Artigo 4.º
Estrutura e Avaliação Modular
1. Cada disciplina é subdividida em módulos com avaliação contínua e autónoma.
2. A avaliação de cada módulo pode assumir uma das seguintes formas: prova escrita, prova oral ou
trabalho prático.
3. A avaliação incide sobre os objetivos definidos para cada módulo nos programas e os
estabelecidos nas atividades transdisciplinares realizadas.
4. A classificação atribuída, em cada módulo, deve refletir o desempenho global do aluno, tendo em
conta os critérios gerais e específicos de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico.
5. A classificação das disciplinas, da Formação em Contexto de Trabalho e da Prova de Aptidão
Profissional expressa-se na escala de 0 a 20 valores.
6. Considera-se concluído o módulo, ou a aprovação na FCT e na PAP, quando, ponderados todos
os parâmetros de avaliação, for atingida a classificação mínima de 10 valores.
7. As pautas modulares, com as respetivas classificações, são afixadas na vitrina destinada para o
efeito, num prazo de 30 dias após a data de realização do módulo.
8. A classificação final de cada disciplina, obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às
unidades, das classificações obtidas em cada módulo.
9. No terminus de cada módulo, cada professor/formador deve ser alvo da avaliação dos alunos,
passando, para tal, o doc. 1. O mesmo será recolhido, analisado pelo professor e arquivado no
dossiê da disciplina.

Página 6

Regulamento dos Cursos Profissionais 2017
Artigo 5.º
Avaliação
1. A avaliação incide:
1.1. Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das
disciplinas de todas as componentes de formação, sobre o plano da Formação em Contexto de
Trabalho (FCT) e sobre a Prova de Aptidão Profissional (PAP);
1.2. Sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso e o perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
2. A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo.
Artigo 6.º
Critérios de Avaliação
1. Os Critérios de Avaliação são definidos, para cada disciplina, no âmbito dos respetivos
departamentos e/ou grupos disciplinares, sendo aprovados pelo Conselho Pedagógico.
2. Quando a sua diferente natureza o justificar, os módulos podem ter critérios específicos.
3. Os critérios de avaliação são dados a conhecer, por escrito, aos alunos, no início do ano letivo
ou, no caso de módulos com critérios específicos, no início do módulo.
4. A avaliação é contínua e integrada no processo ensino-aprendizagem, devendo estar
concluída dentro do número de aulas previsto para o respetivo módulo.
5. O registo, no sistema informático, da classificação de um aluno a um módulo deve ser
realizado no prazo de dez dias úteis após a conclusão do módulo, se o aluno obtiver,
cumulativamente, classificação positiva e frequência de, no mínimo, 90% das aulas previstas
para o módulo, ou após a desconsideração das faltas em excesso na sequência da realização
das medidas de recuperação e de integração com menção de “Recuperada” no programa de
alunos.
6. No caso em que os módulos terminem no final do período, havendo cinco dias úteis para
proceder à correção dos testes/trabalhos e ao lançamento das classificações em todos os
documentos legais, as mesmas serão registadas e aparecerão na pauta correspondente ao
período em questão.
Artigo 7.º
Avaliação Formativa
A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao professor, ao
aluno e ao encarregado de educação obter informações sobre o desenvolvimento das
aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias.
Artigo 8.º
Avaliação Sumativa
1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se
na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências
adquiridas pelos alunos.
2. Cada disciplina é subdividida em módulos com avaliação contínua e autónoma, de acordo com o
art.º 4.º deste Regulamento.
3. Os momentos de avaliação sumativa de cada módulo são da responsabilidade do professor,
sendo as datas de realização dos mesmos acordados entre professor e aluno ou grupo de alunos.
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4. A avaliação sumativa será analisada em reunião do Conselho de Turma no final de cada período
letivo.
5. No final de cada período letivo é fornecido ao encarregado de educação ou ao aluno, quando
maior de idade, uma ficha com a informação global sobre o percurso formativo, contendo as
classificações modulares obtidas até à data.
6. Todos os alunos que não consigam concluir o módulo terão direito à sua recuperação através da
realização de uma prova em data e hora a determinar pelo Diretor de Curso em articulação com o
professor da disciplina, desde que o dever de assiduidade seja respeitado.
6.1. As Provas de Recuperação são acordadas entre professor e aluno no dia em que seja
concluída a avaliação regular do módulo. Depois da data fixada, a mesma será divulgada pelo
professor junto do Diretor de Curso.
6.2. A prova de recuperação será sempre realizada em horário fora dos tempos letivos.
6.3. A prova ou trabalho a realizar para recuperação será feito na presença do professor.
6.4. A prova de recuperação não deverá ultrapassar a duração de 50 minutos, salvo em casos
devidamente justificados, cuja duração pode ultrapassar essa duração (realização de uma prova
prática, numa disciplina da componente técnica, por exemplo).
7. O aluno que tenha obtido classificação igual ou superior a 10 valores nos módulos não pode
realizar prova de recuperação nem exames para efeitos de melhoria de nota a esses módulos.
8. A avaliação do módulo a que se refere o ponto 6. é feita em documento próprio fornecido pelo
Diretor de Curso a cada professor/formador (Doc. 2).
9. O documento a que se refere o ponto 7. do art.º 4.º é modelo oficial extraído do programa de
alunos.
Artigo 9.º
Equivalências
1. O pedido de equivalência(s) é feito em impresso próprio e entregue nos serviços administrativos,
pelo Encarregado de Educação ou pelo aluno, quando maior, no prazo de quinze dias após o início
da frequência das aulas por parte do aluno, acompanhado de declaração da escola/instituição
acreditada onde foram lecionados os conteúdos.
2. A aplicação do processo de equivalências entre disciplinas é da competência do órgão de direção
executiva (Ponto 1 do artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 36/2007).
3. O Diretor de Curso ratifica e/ou retifica o pedido de equivalência ao(s) módulo(s) ou disciplina(s),
no prazo de cinco dias úteis, de acordo com o Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de junho.
4. As habilitações académicas declaradas devem ser acompanhadas por documentos comprovativos
dos módulos realizados, tais como plano(s) curricular(es) de disciplina(s) ou descrição sumária dos
conteúdos dos módulos que constituem a(s) disciplina(s) que o formando realizou.
5. Ao formando a quem foi concedida equivalência é dada a possibilidade de fazer melhoria de nota
aos módulos já realizados, devendo, para tal, de apresentar um requerimento expresso dirigido à
Diretora do AENelas.
Artigo 10.º
Mudança de Curso
1. Pode ser requerida em impresso próprio pelo Encarregado de Educação ou pelo aluno, quando
maior.
2. O impresso referido em 1. deve ser entregue entre 31 de julho – regime de permeabilidade – e 31
de dezembro do ano letivo seguinte - regime de equivalência entre disciplinas.
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3. Concretizada a permeabilidade, compete à Direção do AENelas estabelecer um plano individual
de formação com vista à integração do aluno no curso de destino.
4. Compete à direção do Agrupamento, em articulação com os SPO, o processo de reorientação do
percurso formativo dos alunos, bem como aconselhá-los relativamente ao regime de mudança de
curso mais adequado às suas expectativas.
Artigo 11.º
Avaliação do Curso
1. A conclusão do curso obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas do curso, na Formação em
Contexto de Trabalho e na Prova de Aptidão Profissional.
2. A classificação final do curso é obtida aplicando a fórmula seguinte:
CF = [2MCD + (0,3 FCT + 0,7 PAP)] / 3
sendo:
CF – Classificação Final do Curso, arredondada às unidades;
MCD – Média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram
o Plano de Estudos do curso, arredondada às décimas;
FCT – Classificação da Formação em Contexto de Trabalho, arredondada às unidades;
PAP – Classificação da Prova de Aptidão Profissional, arredondada às unidades.
3. O cálculo da classificação de cada disciplina compete ao Diretor de Curso.
4. O cálculo da classificação final do curso compete aos Serviços Administrativos.
Artigo 12.º
Recuperação de Módulos
1. Entende-se que um aluno tem um módulo em falta ou em atraso quando, na data prevista na
calendarização anual para conclusão do módulo, não tenha alcançado um nível classificativo igual ou
superior a dez valores nesse mesmo módulo.
2. Os alunos em situação regular de assiduidade, no caso de não concluírem o módulo na data
prevista na calendarização anual, terão a hipótese de o fazer realizando a prova de recuperação (Cf.
ponto 6. do Art.º 8.º deste Regulamento).
3. Sempre que se verifique que o aluno não atingiu os objetivos de aprendizagem previstos, mesmo
depois de todas as estratégias delineadas e implementadas pelos professores, aplicar-se-á o
previsto na Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, e nos números seguintes:
3.1. Recuperação: o formador deve apresentar aos alunos um plano de recuperação em que
constem os objetivos não atingidos, as metodologias de trabalho a usar e o processo de avaliação. O
período de recuperação terá de acontecer no prazo de 20 dias úteis, a definir pelo professor e pelo
aluno. Se o aluno já tiver capitalizado algumas partes do módulo, caberá ao professor considerar os
resultados obtidos para efeitos de avaliação, no entanto essa circunstância deverá constar do Plano
de Recuperação (Doc. 3).
4. Enquadrado nos termos do n.º 2 do Art.º 37.º da Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de maio, caso o
aluno já tenha frequentado os três anos do Curso, sem o concluir, poderá propor-se à frequência dos
módulos em atraso nos dois anos subsequentes, dependendo a sua assistência da autorização da
Diretora do Agrupamento.
5. A todos os alunos será dada a possibilidade de recuperar módulos em atraso na época de
junho/julho, no termo do ano letivo, e na época de setembro, início do ano letivo seguinte, num
máximo de 5 módulos por época, organizados em calendário escolar.
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6. Para efeitos de conclusão de curso, realizar-se-á em dezembro uma fase especial de recuperação.
A esta fase apenas serão admitidos alunos que tenham, no máximo, 5 módulos em atraso.
7. A inscrição, em cada época extraordinária de avaliação, setembro e dezembro, é feita mediante
um requerimento dirigido à Diretora do Agrupamento e implica a respetiva inscrição nos módulos que
o aluno se propõe recuperar, mediante o pagamento de uma caução de cinco euros por módulo, que
serão devolvidos no caso de o aluno obter aproveitamento em cada um dos módulos.
8. As inscrições para os exames fazem-se nos Serviços Administrativos do Agrupamento.
9. Compete ao Diretor de Curso:
9.1. fazer a calendarização dos exames em cada época, que terá de ser aprovada pelo órgão
de Direção.
9.2. organizar todas as diligências necessárias à preparação e organização dos
procedimentos burocráticos: avisar os professores dos alunos inscritos, da data e horário de
realização da(s) prova(s); lançar no programa as classificações; verificar o preenchimento dos
termos, …
9.3. alertar os alunos para o facto de terem de se inscrever para os exames da época de
setembro depois de saírem as notas dos exames da época de julho.
9.4. verificar se os exames da época de setembro (prova e critérios de avaliação) estão
prontos e devidamente guardados nos Serviços Administrativos.
10. A responsabilidade da inscrição em exames da época de dezembro por parte dos alunos a quem
faltam até cinco módulos para terminarem os cursos é dos próprios, que terão de fazê-lo até à
penúltima semana de novembro.
11. Os exames deverão ser arquivados em dossiê próprio nos Serviços Administrativos, podendo o
aluno pedir a prova nos três dias úteis subsequentes à afixação da pauta.
12. Os alunos com módulos em atraso de cursos extintos no Agrupamento só podem requerer
exames aos módulos das disciplinas para os quais o AENelas disponha de professores/formadores
com a formação adequada.
13. As situações não contempladas serão analisadas em Conselho de Turma extraordinário e/ou
pelo órgão diretivo e/ou pelo Conselho Pedagógico.
Artigo 13.º
Procedimentos Para Recuperação de Módulos Por Excesso de Faltas
1. A recuperação de módulos por falta de assiduidade enquadra-se legalmente nos pontos 3. e 4. do
artigo 9.º da Portaria n.º 74-A/2013.
2. A recuperação de faltas justificadas faz-se mediante negociação entre professor e aluno, tendo em
conta os saberes e competências que ainda não foram adquiridos.
2.1. A aceitação da justificação de faltas por parte do Diretor de Turma tem de ser
comunicada pelo meio mais expedito ao professor no prazo máximo de 48 horas.
2.2. As tarefas de compensação e as estratégias de recuperação a encetar pelo aluno terão
de estar plasmadas nos documentos 3 e 4 dos anexos.
2.3. Da sua recuperação, o professor tem de dar informação ao DT para que anule as faltas
no programa informático.
3. A recuperação de faltas injustificadas obriga o aluno a preparar-se para os módulos nos quais se
verificaram as ausências sem motivo aparente ou com motivo não justificável.
3.1. As tarefas de recuperação a encetar pelo aluno terão de estar plasmadas nos
documentos 3 e 4 dos anexos.
3.2. As práticas pedagógicas e as medidas de promoção do sucesso enquadrar-se-ão de
acordo com o horário dos professores e alunos e das condições físicas e humanas do AENelas.
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3.3. Compete ao professor/formador optar pelas melhores estratégias/medidas, tendo em
conta o desenvolvimento de competências e a capacitação dos alunos no respeito pelos objetivos
inscritos em cada módulo e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
4. As medidas deverão ser cumpridas no prazo máximo de quinze dias a partir da data em que foi
assinado pelo aluno e Encarregado de Educação o Doc. 3 dos anexos.
5. Os mecanismos de recuperação poderão envolver provas escritas e/ou orais, ou a realização de
trabalhos que podem ser realizados em contexto de aula ou em regime não presencial. Estes
mecanismos devem ocorrer, sempre que possível, imediatamente a seguir à ocorrência das faltas.
Artigo 14.º
Efeitos das Faltas Injustificadas e de Aplicação de Sanções Disciplinares
1. As faltas e as sanções disciplinares têm implicações nos subsídios a atribuir aos alunos nos
termos que se enunciam:
1.1. Os subsídios têm como referência os regulamentos específicos do Programa Operacional
Capital Humano (POCH), nomeadamente o da tipologia de intervenção 1.2 – “Cursos Profissionais” e
são determinados pela condição prévia de assiduidade.
1.2. Será aplicada suspensão, por tempo a definir pela Diretora, dos subsídios de
alimentação, transporte, alojamento e de despesas de papelaria ao aluno a que for aplicada uma das
medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas a., b. do n.º 2 do artigo 28.º do Estatuto do
Aluno e Ética Escolar.
1.3. Será aplicada a suspensão, até ao fim do ano letivo em curso, dos subsídios de
alimentação, transporte, alojamento e despesas de papelaria ao aluno que:
a. ultrapasse em 3 módulos, por período, os 10% de faltas injustificadas previstas na lei,
sendo que é dada a possibilidade ao aluno de, sob compromisso de honra devidamente
assinada por este e pelo Encarregado de Educação (Doc. 5), fazer a recuperação das
faltas dadas.
b. for aplicada uma das medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c., d. e
e. do número 2 do artigo 28.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
Artigo 15.º
Procedimento Para Recuperação da FCT
1. A recuperação da FCT, por falta de assiduidade, enquadra-se legalmente no ponto 3., alínea b. do
artigo 9.º da Portaria n.º 74-A/2013.
Artigo 16.º
Regime de Precedências
1. Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada
programa ou na planificação realizada pelo professor no início de cada ano letivo, é permitido que o
aluno frequente módulos mais avançados sem a capitalização de módulos anteriores.
2. Quando o formando obtiver avaliação positiva num módulo que seja objecto de precedência
curricular referida e tendo o anterior por capitalizar, a avaliação desse módulo ficará congelada
durante o ano lectivo em que ocorrer a situação, até à capitalização do módulo anterior. Desta
situação o formando e o Encarregado de Educação deverão ser devidamente informados.
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Artigo 17.º
Condições de Progressão
1. Não progridem ao ano de formação seguinte os alunos com 35% (arredondado por excesso) ou
mais de módulos em atraso, em relação ao total dos módulos da carga horária já frequentada. Esta
condição aplica-se apenas aos alunos que não obtiverem aprovação aos módulos devido a uma
reiterada falta de assiduidade sem justificação.
Artigo 18.º
Assiduidade
1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento,
os alunos/formandos devem reunir, de acordo com o Artigo 9.º da Portaria 74-A/2013, os
seguintes requisitos:
a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de
cada disciplina.
b) Na FCT, a assiduidade do aluno/formando não pode ser inferior a 95% da carga horária
prevista.
2. Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer das
percentagens é arredondado por defeito, à unidade imediatamente anterior, para o cálculo da
assiduidade, e por excesso, à unidade imediatamente seguinte, para determinar o limite de faltas
permitido aos alunos.
3. Quando um aluno não cumpre 90% da carga horária a cada módulo não poderá obter
aproveitamento a esse mesmo módulo, sendo obrigado a recorrer às épocas de exame, previstas no
no artigo 12.º deste Regulamento. No entanto, o aluno tem o dever de assiduidade às restantes
aulas do módulo em causa, não podendo ser proibido de o fazer, podendo também recorrer ao que
está consignado no artigo 13.º.
4. Para efeitos de registo e contabilização das faltas, será considerado o segmento letivo de 50
minutos nas aulas e o segmento de 60 minutos na FCT.
5. Os motivos que os alunos podem indicar para justificar as suas faltas são os descritos no artigo
16.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar).
Artigo 19.º
Reposição de Aulas
1. Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de forma a
assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas.
2. As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de:
2.1. Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas.
2.2. Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e à Páscoa.
2.3. Prolongamento da atividade letiva no final do ano letivo.
2.4. Permuta entre docentes, combinada de forma a que os professores/formadores tenham
tempo para organizar devidamente as atividades.
3. A compensação das horas não lecionadas e a permuta entre docentes são registadas em
documento próprio e será feita a alteração da disciplina/área no livro de ponto da turma.
4. Este processo de reposição de aulas será coordenado pelo Diretor de Curso e/ou pelo elemento
da Direção disponível para o efeito.
5. No final do segundo período, o Diretor de Curso comunicará a data de conclusão das atividades
letivas, com a maior precisão possível, à Direção do AENelas.
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Artigo 20.º
Equipa Pedagógica
1. A equipa pedagógica é constituída pelo Diretor de Curso, pelo Diretor de Turma, pelos Professores
e Formadores das diferentes disciplinas, pelos profissionais de orientação pertencentes ao Serviço
de Psicologia e Orientação (SPO), caso existam, e outros elementos que intervenham na preparação
e concretização do curso.
2. Compete à equipa pedagógica a organização, a realização e a avaliação do curso,
nomeadamente:
2.1. a articulação interdisciplinar.
2.2. o apoio à ação técnico-pedagógica dos professores/formadores que a integram.
2.3. o acompanhamento do percurso formativo dos formandos, promovendo o seu sucesso
escolar e educativo.
3. Os professores devem assegurar que o número de horas previsto para cada módulo seja cumprido
dentro dos prazos previstos na planificação, recorrendo, se necessário, a aulas suplementares e/ou a
permuta de aulas.
Artigo 21.º
Atribuições do Diretor de Curso
O Diretor de Curso é um professor com grande responsabilidade nos cursos profissionais. É ele o
dinamizador que congrega todas as sinergias necessárias para o sucesso do curso. É também o
apoio de todos os elementos envolvidos no curso e o interlocutor privilegiado entre a Escola e o
mundo do trabalho.
1. Perfil pessoal e funcional
1.1. O Diretor de Curso deverá:
a. reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu início.
b. evidenciar capacidades de coordenar a equipa pedagógica, com especial relevo para a
gestão integrada das três componentes curriculares: sociocultural, científica e técnica.
c. demonstrar facilidade de fazer a ligação entre a Escola e o mundo do trabalho.
d. mostrar capacidade de comunicação e relacionamento.
e. ser capaz de organizar o trabalho em equipa.
f. ter apetência pela pesquisa.
1.2. Mandato
a. O Diretor de Curso é nomeado pela Diretora do Agrupamento, preferencialmente de entre
os professores que lecionam as disciplinas da componente técnica do curso correspondente.
Caso não seja possível, compete à Diretora avaliar, de entre os professores/formadores, quais
os nomes com perfil para o cargo.
b. O mandato do Diretor de Curso é de três anos, ou até à extinção do curso, se ela ocorrer
antes do término do mandato.
c. No caso de ausência prolongada do designado, ou vacatura do cargo, deve a Diretora do
Agrupamento proceder à designação do suplente, cujo mandato terminará quando o primeiro
titular do cargo retomar o serviço, ou no tempo previsto para o fim do mandato deste.
d. O mandato do Diretor de Curso pode cessar a pedido do interessado, ou por proposta
fundamentada da Diretora do Agrupamento, carecendo sempre da apreciação do Conselho
Pedagógico.
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e. O Diretor de Curso tem direito a uma redução na componente não letiva ou letiva, de
acordo com o definido na lei, em função do número de turmas do curso, a definir em Conselho
Pedagógico.
1.3. Competências
a. Presidir ao conselho de curso.
b. Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas e áreas não disciplinares
do curso.
c. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica, em
sintonia com o Diretor de Turma, e em articulação com os professores da área técnica.
d. Assegurar a articulação entre as entidades envolvidas na FCT: identificando-as, fazendo a
respetiva seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos formandos por cada
entidade e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor da
disciplina de especificação/ professor acompanhante do estágio.
e. Propor ao Conselho Pedagógico, em articulação com os professores da área técnica, a
matriz e os critérios de avaliação da prova de aptidão profissional (PAP).
f. Propor à Diretora do Agrupamento os procedimentos necessários à realização da PAP,
nomeadamente a calendarização das provas e a constituição do júri de avaliação.
g. Garantir, no que respeita à PAP, a articulação entre as várias disciplinas, nomeadamente
da área técnica.
h. Manter atualizado o dossiê de curso.
i. Coordenar a substituição dos professores/formadores que faltarem para que seja cumprido
o horário previsto para a turma em questão. Na sua ausência ou impossibilidade, este procedimento
é feito por um elemento da Direção.
j. Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio
socioeducativo.
k. Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso.
l. Lançar as classificações no livro de termos, os quais serão depois assinados, com
assinatura legível, pelos professores das respetivas disciplinas.
Artigo 22.º
Atribuições do Diretor de Turma
Compete ao Diretor de Turma, em articulação com as demais estruturas de coordenação e
supervisão pedagógica, e, sempre que necessário, com o órgão competente de direção ou gestão da
escola, a programação, coordenação e execução, designadamente, das seguintes atividades:
a. Fornecer aos alunos e/ou aos Encarregados de Educação, pelo menos três vezes em cada
ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno.
b. Proceder, respeitando a alínea b. do ponto 3 do artigo 8.º da Portaria n.º 74-A/2013, a uma
avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno, preenchendo, em cada período, o
relatório que segue nos anexos (Doc. 6) com os seguintes elementos: aquisição e aplicação de
conhecimentos, iniciativa, autonomia, criatividade, comunicação, trabalho em equipa e cooperação,
articulação com o meio envolvente, concretização de projetos.
c. Sintetizar, em documento próprio, a anexar ao relatório previsto em b., as principais
dificuldades de cada aluno, com indicação das atividades de recuperação e ou enriquecimento.
d. Identificar o perfil de evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e
na progressão registada em cada disciplina, a anexar ao relatório descritivo a que se refere a alínea
b..
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Artigo 23.º
Atribuições do Orientador de FCT
As atribuições do professor orientador da FCT são as que constam do ponto 2 do artigo 4.º da
Portaria 74-A/2013 acrescidas das que a Diretora do Agrupamento, nos termos da lei, considere
poder delegar-lhe.
Artigo 24.º
Atribuições do Orientador e Acompanhantes da PAP
No respeito pelo artigo 18.º da Portaria 74-A/2013, os professores orientadores e
acompanhantes do projeto conducente à PAP são designados pela Direção do AENelas de entre os
professores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. São suas atribuições:
1. Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na redação do
relatório final.
2. Informar os alunos sobre os critérios de avaliação.
3. Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri.
4. Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP.
5. Registar a classificação da PAP na respetiva pauta.
Artigo 25.º
Reuniões
1. Reuniões de Conselho de Avaliação
1.1. As reuniões do Conselho de Turma de avaliação são presididas pelo Diretor de Turma.
1.2. O Conselho de Turma de avaliação reúne ordinariamente três vezes em cada ano letivo, no
final de cada período letivo.
1.3. Cabe à Diretora do Agrupamento, de acordo com o regime jurídico aplicável, fixar as datas de
realização dos conselhos de turma, bem como designar o respetivo secretário responsável pela
elaboração da ata.
1.4. Nas reuniões do Conselho de Turma de avaliação é necessário proceder a uma avaliação
qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através de um relatório descritivo
(Docs 6 e 7 dos anexos), a fornecer aos alunos e aos seus encarregados de educação, bem como
salientar os módulos concluídos por cada formando.
2. Reuniões de Conselho de Turma/Curso
2.1. Estas reuniões da equipa pedagógica são convocadas pelo órgão de gestão e presididas pelo
Diretor de Curso.
2.2. Estas reuniões devem ocorrer, pelo menos, uma vez por período, podendo o Diretor de Curso
solicitar a marcação de outras se assim o entender.
2.3. As reuniões de Curso têm o objetivo de coordenar o acompanhamento e a avaliação interna
do curso, assegurando a articulação curricular entre as diferentes disciplinas, a organização e
coordenação das atividades em articulação com os professores da área técnica e a definição de
estratégias pedagógicas e comportamentais da turma.
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Artigo 26.º
Visitas de Estudo/Complemento de Atividades Curriculares
1. As visitas de estudo e os respetivos objetivos fazem parte do Projeto Curricular de Turma, tendo,
portanto, de ser aprovadas pelo Conselho de Turma e constar do Plano Anual de Atividades.
2. Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades é
considerada equivalente a uma atividade letiva normal.
3. Estas atividades constituem estratégias pedagógico-didáticas que, dado o seu caráter mais prático
podem contribuir para a preparação e sensibilização de conteúdos a lecionar, ou para o
aprofundamento e reforço de unidades curriculares já lecionadas e, como tal, correspondem a horas
de formação.
4. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos, de acordo com os blocos
previstos para o turno da manhã e turno da tarde, até ao máximo de 8 tempos diários.
5. Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores e acompanhantes, de
acordo com as competências a serem desenvolvidas na atividade. O tempo concedido aos
professores acompanhantes não poderá ultrapassar os 2 tempos diários.
6. Para o acompanhamento dos alunos têm prioridade os professores com aulas no dia da atividade.
7. A visita de estudo só pode ser realizada se houver concordância por parte dos professores
afetados pela mesma, devendo ser desencadeados os mecanismos de permuta de serviço docente,
de forma a que não haja alunos afetados pela atividade.
8. A organização destas atividades deve cumprir as normas estabelecidas no Regulamento das
Viagens de Estudo aprovado para o Agrupamento.
9. As visitas de estudo fazem parte do plano de formação e, como tal, é obrigatória a presença do
aluno. Num caso excecional, devidamente justificado, se o aluno não acompanhar os restantes
colegas na visita, deverá realizar uma ou mais tarefas a designar pelos professores responsáveis
pela atividade.
Artigo 27.º
Dossiê Pedagógico
1. Dossiê disciplinar a organizar por cada professor
1.1.Cada professor organizará o dossiê pedagógico correspondente à sua disciplina, que deverá
conter, obrigatoriamente, os seguintes materiais:
▪ No início do ano letivo:
a. Elenco modular (+ 1 exemplar para o Diretor de Curso)
b. Planificações por módulo
c. Dispositivo de avaliação
d. Ficha de autoavaliação
e. Teste diagnóstico, caso o realize (deve ser aplicado quando se tem a turma pela 1.ª vez).
▪ Ao longo do ano letivo:
a. Um exemplar de cada teste aplicado.
b. Fichas e outros elementos usados para efeitos de avaliação formal.
c. Fichas de autoavaliação preenchidas pelos alunos quando terminam cada um dos módulos.
d. Pauta(s) por módulo.
e. Todos os materiais fornecidos ao aluno, principalmente quando não haja adoção de manual.
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▪ No final do ano letivo:
a. Ficha com os elementos de avaliação contínua (vários elementos de avaliação contemplados
no respetivo dispositivo), caso os módulos venham a ser terminados no ano letivo seguinte.
b. Cada professor/formador deverá ter devidamente organizados todos os materiais utilizados,
em formato digital, para apresentar, caso estes lhe venham a ser solicitados.
1.2.Tanto quanto possível, os materiais concebidos para os alunos devem ser criados e/ou
adaptados pelo professor que os disponibiliza em função das características dos alunos da turma.
1.3. De acordo a legislação em vigor, não é permitido fotocopiar livros integralmente.
2. Dossiê Geral do Ciclo de Formação, da responsabilidade do Diretor do Curso
O dossiê da responsabilidade do Diretor de Curso deverá conter os seguintes documentos:
a. Listagem de professores /formadores da(s) turma(s).
b. Horário da turma.
c. Listagem da legislação aplicável aos cursos profissionais.
d. Programa da formação do curso.
e. Acompanhamento e avaliação do processo formativo.
f. Registo individual do percurso escolar de cada aluno, onde deve constar, designadamente:
1. A identificação e classificação dos módulos realizados com sucesso em cada disciplina,
bem como a classificação final das disciplinas concluídas.
2. A identificação e classificação da FCT desenvolvida com sucesso.
3. A identificação do projeto da Prova de Aptidão Profissional e respetiva classificação final.
g. Publicidade e correspondência de informação/divulgação.
h. Orientação de alunos/formandos.
i. Relatório de visita(s) de estudo.
j. Certificados de formação.
k. Diversos.
3. Dossiê do Diretor de Turma
O dossiê da responsabilidade do Diretor de Turma deverá conter os seguintes documentos:
a. Horário da turma.
b. Contactos dos professores/formadores.
c. Caracterização da turma.
d. Plano de Trabalho da Turma.
e. Contactos dos Encarregados de Educação.
f. Justificação de faltas.
g. Anulações de matrículas.
h. Processos disciplinares.
i. Diversos.
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CAPÍTULO II
Formação em Contexto de Trabalho (FCT)
Artigo 28.º
Âmbito e Definição
1 - A FCT integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e
acompanhamento do professor orientador do AENelas. O aluno irá aplicar, adquirir e desenvolver
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à
saída do Curso que frequentou.
2 - São objetivos da FCT proporcionar aos alunos/formandos:
a. Contacto com tecnologias e técnicas que se encontram para além das situações simuláveis
durante a formação na Escola, em contexto real, descobrindo o mundo do trabalho e as suas
regras;
b. Oportunidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos, em atividades concretas, no
mundo do trabalho, exercitando aptidões e competências;
c. Desenvolvimento de hábitos de trabalho e competências a nível profissional (técnicas,
relacionais e organizacionais);
d. Vivências inerentes às relações humanas no trabalho (cooperação com os outros,
capacidade de iniciativa e de resolução de problemas, sentido de responsabilidade);
e. Conhecimentos da organização empresarial;
f. Desenvolvimento da autonomia, espírito empreendedor e sentido de responsabilidade
profissional.
g. o desenvolvimento de aprendizagens no âmbito da saúde, da higiene e da segurança no
trabalho.
3. A FCT realiza-se em posto de trabalho, em empresas ou noutras organizações, podendo,
execionalmente, assumir parcialmente a forma de prática simulada, nos termos do ponto 3 do artigo
3.º da Portaria 74-A/2013.
4. A realização da prática simulada referida no ponto anterior é aprovada pela Diretora, sob proposta
dos professores da componente de formação técnica e do Diretor de Curso.
5. A organização e desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho individual, elaborado
com a participação das partes envolvidas. Este plano de trabalho individual a preencher pelas
partes é o que conta do anexos (Doc. 8).
6. A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo de formação entre a escola a entidade de
acolhimento, sendo devidamente assinado pelas partes.
7. O protocolo/contrato de formação inclui o plano de FCT, as responsabilidades das partes
envolvidas e as normas de funcionamento da FCT.
8. O protocolo não gera nem titula relações de trabalho subordinado e caduca com a conclusão da
formação.
Artigo 29.º
Parcerias e Protocolos de Cooperação
1.
Para garantir o bom funcionamento dos cursos é imprescindível o estabelecimento de
parcerias e protocolos de colaboração com entidades do setor empresarial, económico, cultural e
artístico (Doc. 9).
2.
O âmbito e duração das parcerias/protocolos é definido caso a caso e tem em conta as áreas
de atividade e objetivos a atingir.
Página 18

Regulamento dos Cursos Profissionais 2017
3. O plano de trabalho individual da formação em contexto de trabalho é elaborado pelo professor
orientador e pelo tutor com o conhecimento do aluno/formando.
4. O plano da FCT identifica:
a. os objetivos enunciados no presente Regulamento e os objetivos específicos decorrentes
da saída profissional visada e das características da entidade de estágio;
b. os conteúdos a abordar;
c. a programação das atividades;
d. o período ou períodos em que o estágio se realiza, fixando o respetivo calendário ajustado
à entidade de acolhimento, não devendo ultrapassar as trinta e cinco horas semanais, nem a
duração diária de sete horas;
e. o horário a cumprir pelo aluno/formando;
f. o local ou locais de realização;
g. as formas de monitorização e de avaliação, cabendo à entidade de acolhimento designar o
respetivo tutor.
h. os direitos e deveres dos diversos intervenientes.
Artigo 30.º
Responsabilidades do Órgão de Direção
1. O Agrupamento, nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 74-A/2013, é responsável por:
a. assegurar a realização da FCT;
b. assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento;
c. estabelecer os critérios e distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento;
d. assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus
Encarregados de Educação, se aqueles forem menores (Doc. 10);
e. assegurar a elaboração do plano de trabalho do aluno, bem como a respetiva assinatura
por parte de todos os intervenientes;
f. assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho do aluno, bem como a
avaliação de desempenho do mesmo, 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 o aluno, as condições logísticas
necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT.
2. O protocolo/contrato de formação inclui o plano de FCT, as responsabilidades das partes
envolvidas e as normas de funcionamento da FCT.
Artigo 31.º
Responsabilidades do Diretor de Curso
1. São responsabilidades específicas do Diretor de Curso:
a. Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento, identificando estas,
fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos/contratos de formação, procedendo à
distribuição dos formandos pelas várias entidades e coordenando o acompanhamento dos
mesmos.
b. Elaborar, em conjunto com o tutor e o professor acompanhante, com conhecimento do
aluno-formando, o plano de trabalho individual da FCT.
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Artigo 32.º
Responsabilidade do Professor Orientador de FCT
1. Compete à Diretora do AENelas, ouvido o Diretor de Curso, propor a preparação e
acompanhamento do aluno, designando um professor, de preferência da área de formação técnica,
para acompanhamento da FCT, podendo ser nomeado o próprio Diretor de Curso.
2. Compete ao professor acompanhante:
a. Elaborar o plano de trabalho individual do aluno, em articulação com o Diretor de Curso,
caso se justifique, e, quando for o caso, com os demais órgãos e estruturas de coordenação e
supervisão pedagógica competentes, bem como com os restantes professores do curso e o tutor
designado pela entidade de acolhimento do aluno.
b. monitorizar 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 de FCT.
c. Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho
do aluno-formando.
d. Acompanhar o aluno-formando na elaboração dos relatórios da FCT (Docs. 11 e 12).
e. Propor ao Conselho de Turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na
FCT.
Artigo 33.º
Responsabilidade da Entidade de Acolhimento
1. São responsabilidades específicas da entidade de acolhimento:
a. Designar o tutor;
b. Colaborar na elaboração do plano de trabalho do aluno;
c. Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu 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 a 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 34.º
Responsabilidades do Aluno
1. São responsabilidades específicas do aluno:
a. Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho;
b. Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT para 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, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver
acesso durante a FCT;
f. Ser assíduo, pontual, e estabelecer boas relações de trabalho;
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 final da FCT, usando os documentos 11 e 12.
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Artigo 35.º
Pré-Requisitos e Acesso à FCT
1. Para aceder à FCT é necessário que:
a. os alunos tenham, pelo menos, 75% dos módulos da componente técnica aprovados.
b. após reunião entre o Diretor de Curso, o professor orientador da FCT e os professores das
disciplinas da componente técnica se avalie da condição dos alunos que, não tendo os 75% de
módulos da componente técnica concluídos, se justifique a sua integração no mundo do trabalho,
dando-lhes acesso ao estágio (Doc. 13). A Direção, ouvido o Diretor de Curso, se pronuncie, aluno a
aluno, que não tenha todos os módulos concluídos, sobre a sua integração nas empresas, validando
os argumentos através da assinatura da Diretora.
Artigo 36.º
Avaliação da FCT
Quando a FCT for desenvolvida em mais do que um ano do ciclo de formação, a sua avaliação
deverá obedecer às seguintes normas:
a. A classificação atribuída no ano inicial e/ou intermédio deve ficar registada em documento
próprio (Doc. 14), devidamente assinada e datada pelo Diretor de Curso e arquivada no dossiê da
turma, à guarda dos Serviços Administrativos.
b. A classificação final de FCT resulta de um cálculo aritmético que tem em consideração
todas as classificações obtidas em contexto de trabalho e de acordo com o número de horas de
formação de cada ano. Assim deverá aplicar-se a seguinte fórmula:
Classificação final da FCT = (classificação do 1.º ano x o n.º de horas + classificação do 2.º
ano x n.º do horas + classificação do 3.º ano x n.º de horas) / n.º de horas totais
c.
Compete ao Diretor de Curso proceder ao cálculo referido em b., lançar a nota final
no(s) termo(s) e assiná-los.
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CAPÍTULO III
Prova de Aptidão Profissional (PAP)
Artigo 37.º
Disposições Gerais
1. Faz parte integrante dos cursos profissionais a realização, pelo formando, de uma Prova de
Aptidão Profissional (PAP), que é condição necessária para a obtenção do diploma de qualificação
profissional.
2. 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 (Doc. 18) demonstrativo de saberes e competências
profissionais adquiridos ao longo da formação.
3. A PAP reveste a forma de um projeto transdisciplinar, estruturante do futuro profissional do aluno e
centrado em temas e problemas com estreita ligação ao mundo do trabalho. Realiza-se sob a
orientação e acompanhamento de um ou mais professores. Sendo um projeto técnico e prático, deve
ser perspetivado de molde a integrar saberes e competências adquiridas ao longo da formação, pelo
que será realizada no 3.º ano do curso e defendida no seu final.
4. 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.
5. O Diretor de Curso deverá propor para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de
avaliação da PAP e a calendarização da mesma, depois de ouvidos os professores das disciplinas
da componente de formação técnica.
Artigo 38.º
Condições de Acesso à PAP e Base de Incidência
1. Constituindo-se a PAP como um projeto técnico e prático, deve integrar saberes e competências
adquiridas ao longo da formação, pelo que o aluno só pode defender o relatório final quando tiver
obtido aproveitamento em todos os módulos das disciplinas que integram a componente técnica.
2. O aluno poderá, apesar da situação descrita em 1., defender a PAP em julho se tiver até cinco
módulos da componente técnica em atraso, que poderá fazer em setembro e/ou dezembro por
exame. A nota fica congelada até o aluno ser aprovado em todos os módulos da componente
técnica.
3. 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 a orientação e acompanhamento de um ou
mais professores.
Artigo 39.º
Intervenientes na PAP
No desenvolvimento da PAP intervém:
a. O aluno/formando;
b. O professor orientador / acompanhante;
c. O Diretor de Curso;
d. O Diretor / A Direção.
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Artigo 40.º
Processo de Realização
1. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais:
a. Conceção do projeto;
b. Desenvolvimento do projeto devidamente faseado;
c. Autoavaliação e elaboração do relatório final.
2 . Compete ao aluno:
a. realizar e entregar para aprovação o anteprojeto da PAP (Doc. 15);
b. conceber o Projeto e respetiva entrega para aprovação (Doc. 17);
c. o desenvolvimento faseado do Projeto (Doc. 16);
d. zelar pelos bens e equipamentos afetos à PAP;
e. elaborar o(s) relatório(s) de avaliação periódica (Doc. 19);
f. autoavaliar o trabalho desenvolvido (Doc. 20), registo feito em documento a anexar ao
relatório final
3. O relatório final da PAP (Doc. 18) integra, nomeadamente:
a. A fundamentação da escolha do projeto;
b. As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto;
c. A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e
obstáculos identificados e as formas encontradas para os superar;
d. Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e
das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores.
4. O relatório final será obrigatoriamente entregue ao professor orientador que fará uma primeira
apreciação do mesmo, aprovando-o ou não.
5. 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.
6. Por decisão da escola, consultados o professor orientador e o Diretor de Curso, o relatório final
poderá ser entregue em suporte informático em formato pdf, substituindo o relatório em suporte de
papel, e fará parte do processo do aluno.
Artigo 41.º
Realização e Aprovação do Anteprojeto
1. No início do ano letivo, o formando, sempre apoiado por um ou mais professores, concebe o seu
anteprojeto, em modelo próprio (Doc. 15), estruturado da seguinte forma:
a. Identificação do formando;
b. Tema do projeto;
c. Justificação do projeto;
d. Proposta dos locais de desenvolvimento da PAP;
e. Identificação dos recursos;
f. Cronograma (Doc. 16).
2. O anteprojeto deve ser entregue ao professor orientador do Projeto em data a definir em cada ano
escolar, preferencialmente durante o primeiro período.
3. O Diretor do Curso e o professor orientador da PAP devem analisar o anteprojeto, no prazo de
quinze dias, verificando a sua viabilidade e tomar uma das seguintes decisões:
a. Dar parecer favorável;
b. Sugerir ao formando a reformulação da sua proposta, num prazo máximo de 15 dias.
4. O Diretor do Curso, em qualquer das situações previstas anteriormente, deve providenciar para
que o aluno tome conhecimento da decisão tomada o mais brevemente possível.
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5. Após a aprovação do anteprojeto, o formando, em conjunto com o orientador da respetiva PAP,
criarão o plano de implementação desta (Doc. 16), o qual será comunicado ao Diretor de Curso no
prazo máximo de um mês.
Artigo 42.º
Orientação e Acompanhamento da PAP
1. Para orientação e acompanhamento da PAP é designado um professor orientador de entre os
professores das disciplinas da componente da formação técnica.
Artigo 43.º
Competências do Professor Orientador/Acompanhante
1. Ao professor orientador/acompanhante compete:
a. dar o parecer favorável ou sugerir a reformulação, verificando a viabilidade do anteprojeto;
b. orientar o formando na escolha do projeto a desenvolver e do produto a apresentar, na sua
realização e na redação do relatório final;
c. informar os formandos sobre os critérios de avaliação;
d. decidir se o produto e o relatório estão em condições de ser presentes ao júri;
e. orientar o formando na preparação da apresentação a realizar;
f. lançar a classificação na respetiva pauta e enviá-la ao Diretor de Curso;
g. elaborar o relatório final do projeto (Doc. 18), dando o seu parecer escrito, onde constem
todas as informações que considere pertinentes para a avaliação;
h. manter a Direção e o Diretor de Curso devidamente informados do desenvolvimento do
projeto.
Artigo 44.º
Competências do Diretor de Curso
1. Ao Diretor de Curso, no âmbito da PAP, compete:
a. propor, para aprovação do Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação da PAP;
b. garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios gerais
e os critérios de avaliação adotados pela escola;
c. assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos necessários
à realização da prova, nomeadamente a calendarização e a constituição do júri de
avaliação.
Artigo 45.º
Competências da Direção
1. À Direção, no âmbito da PAP, compete:
a. calendarizar o processo conducente à PAP e submetê-lo à aprovação do Conselho
Pedagógico;
b. designar o professor orientador dos projetos de PAP;
c. designar os professores acompanhantes dos projetos de PAP;
d. proceder à planificação e organização dos tempos curriculares do(s) professor(es)
orientador(es) e acompanhante(s) da PAP;
e. convocar, pelo meio mais expedito, os membros de júri das PAP.
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Artigo 46.º
Organização da PAP
1. A PAP realiza-se de acordo com calendário a definir anualmente pela escola, no qual deve constar
uma época regular para defesa do relatório final e uma época extraordinária para casos devidamente
justificados e autorizados pelo Diretor.
2. O aluno deve entregar os elementos a defender na PAP ao professor orientador com a
antecedência de, pelo menos, 15 dias relativamente à sua realização.
3. O professor orientador apresenta os elementos referidos no número anterior aos restantes
elementos do júri até oito dias antes da realização da prova.
4. A PAP tem a duração máxima de 60 minutos, podendo, em situações excecionais, que deverão ter
a aprovação prévia do professor orientador, ultrapassar esse limite.
5. A classificação da PAP não pode ser objeto de pedido de reapreciação.
Artigo 47.º
Ausência de Comparência à PAP
1. O aluno que, por motivo de força maior, devidamente justificado, não compareça à PAP, deve
apresentar, no prazo de dois dias úteis a contar da data da realização da prova, a respetiva
justificação, à Diretora da Escola, podendo aquela ser entregue através do Encarregado de
Educação.
2. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data da realização da prova.
3. A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova,
determinam sempre a impossibilidade de realizar a prova nesse ano escolar.
4. O aluno que, tendo comparecido à PAP, não tenha sido aprovado pelo júri, poderá realizar nova
prova, no mesmo ano escolar, em data a definir pela Diretora da Escola, em articulação com o
presidente do júri.
5. A falta de aproveitamento na nova prova determina sempre a impossibilidade de realizar
novamente a PAP nesse ano escolar.
Artigo 48.º
Composição do Júri
1. O júri de avaliação da PAP é designado pela Direção da escola e tem a seguinte composição:
a. A Diretora, ou alguém por ela designado, que preside;
b. O Diretor de Curso;
c. O Diretor de Turma;
d. O professor orientador do projeto;
e. Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins do
curso;
f. Um representante das associações sindicais dos setores 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,
estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a. a d. e os dois
elementos a que se referem as alíneas e. a g. do número anterior.
3. Em caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade.
4. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído por um elemento referido em b. ou c..
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Artigo 49.º
Critérios de Classificação da PAP
1. No desenvolvimento das suas competências, o júri da PAP deve seguir os seguintes critérios
classificação:
a. Projeto
b. Relatório final
c. Defesa do projeto
2. De todas as reuniões do júri será lavrada uma ata e, sempre que necessário, uma grelha
avaliação, assinada por todos os elementos do júri presentes (Doc. 21).
3. A classificação da PAP é expressa na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, considerando
critérios definidos por este Regulamento, sendo afixada em pauta elaborada para o efeito.
4. A PAP é classificada de acordo com a seguinte fórmula, que resulta dos parâmetros previstos
doc. 22 dos anexos:

de

de
os
no

Classificação da PAP = (desenvolvimento do Projeto X 70%) + (Relatório Final X 15%) +
(Apresentação e Defesa X 15%)
5. Consideram-se aprovados na PAP os formandos que obtenham uma classificação igual ou
superior a 10 (dez) valores.
6. A classificação atribuída à PAP é arredondada às unidades e entra no cálculo da Classificação
Final do Curso (art.º 28.º da Portaria 74-A/2013, de 15 de fevereiro).
7. A não aprovação na PAP, pela falta de qualidade na execução do projeto, implica que o aluno
tenha de a refazer ou de elaborar um novo projeto, assumindo os custos inerentes.
Artigo 50.º
Entrada em vigor
1. Este Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação pelo Conselho Pedagógico.
2. Este Regulamento poderá ser alvo de revisão sempre que a Direção, de forma fundamentada, o
considere necessário.
Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de ___ de _______________de 20___
A Diretora
(Olga Maria Costa Carvalho)
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORMADOR

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORMADOR

DISCIPLINA: _____________________________
Módulo n.º: ______ Designação do módulo: _________________________________
N.º de tempos: ______ Data de início: ____/____/______ Data de fim:
Nome do Formador: _____________________________________________________

DISCIPLINA: _____________________________
Módulo n.º: ______ Designação do módulo: _____________________________________
N.º de tempos: ______ Data de início: ____/____/______ Data de fim: ____/____/______
Nome do Formador: _________________________________________________________

Para cada afirmação avalia, na escala apresentada, o desempenho do formador:
[Legenda: 1- Sem opinião; 2- Discordo; 3- Concordo]

Para cada afirmação avalia, na escala apresentada, o desempenho do formador:
[Legenda: 1- Sem opinião; 2- Discordo; 3- Concordo]

Itens
1
2
3
A minha relação com o formador foi correta.
O formador revelou domínio dos conteúdos
2.
transmitidos.
O formador motivou-me para o estudo deste
3.
módulo.
O formador recorreu a metodologias adequadas e
4.
motivadoras.
O formador revelou, ao longo do módulo,
5.
preocupação pela aquisição das aprendizagens dos
alunos e apoiou-me quando precisei.
A linguagem usada pela formador não impediu a
6.
minha compreensão dos conteúdos.
O formador demonstrou interesse pelas dificuldades
7.
dos formandos (apoio na resolução de dificuldades
concretas).
Sugestões/Observações:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Itens
1
2
3
A minha relação com o formador foi correta.
O formador revelou domínio dos conteúdos
2.
transmitidos.
O formador motivou-me para o estudo deste
3.
módulo.
O formador recorreu a metodologias
4.
adequadas e motivadoras.
O formador revelou, ao longo do módulo,
5.
preocupação pela aquisição das aprendizagens
dos alunos e apoiou-me quando precisei.
A linguagem usada pela formador não impediu
6.
a minha compreensão dos conteúdos.
O formador demonstrou interesse pelas
7.
dificuldades dos formandos (apoio na
resolução de dificuldades concretas).
Sugestões/Observações:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data: ____/___/______
Assinatura (facultativa): ____________________________________________
Obrigado(a) pela tua colaboração!

Data: ____/___/______
Assinatura (facultativa): _______________________________________________________
Obrigado(a) pela tua colaboração

1.

1.

Doc. 2

Curso Profissional de
________________________

DISCIPLINA: _______________
Tema: _____________________

Escola Secundária de Nelas

REGISTO DE AVALIAÇÃO
MODULAR - Turma:_______

Módulo n.º _______

Conclusão (Previsão) em ___/___/20___
Conclusão efetiva em ___/___/20___

Componente : ______________
AVALIAÇÃO n.º:___

Observações

___ (________ valores)
1
___ (________ valores)
3
___ (________ valores)
4
___ (________ valores)
5
___ (________ valores)
6
___ (________ valores)
7
___ (________ valores)
8
___ (________ valores)
9
___ (________ valores)
10
___ (________ valores)
11
___ (________ valores)
12
___ (________ valores)
13
___ (________ valores)
14
___ (________ valores)
15
___ (________ valores)
16
___ (________ valores)
17
___ (________ valores)
18
___ (________ valores)
19
O/A Professor(a)/Forrmador(a): _________________________ O/A Diretor(a) de Curso: ________________________
Escola Secundária de Nelas, ___/___/20_____

Notas:
1)

Na legenda “Avaliação n.º”, indicar se corresponde à 1.ª avaliação efetuada ou à prova de recuperação (PR ) ou de Exame.

2)

Nas observações indicar - Módulo concluído, Módulo por concluir, Nunca compareceu às aulas, Excluído por faltas ao módulo.

3) Lançar todas as avaliações apenas na 1.ª avaliação do módulo. Nas restantes avaliações, lançar apenas as dos alunos que não tenham
ainda obtido nota igual ou superior a 10 valores. Esta pauta deve ser entregue à Directora de Curso no prazo máximo de duas semanas
após o terminus do módulo.

Doc. 3

Cursos Profissionais
Mecanismos de Recuperação de Assiduidade
Momentos de Avaliação já Desenvolvidos a Considerar
[RCP, Art.º 9.º, ponto 4.1.1.]

▪

Curso: _____________________________________________ Ano: _____ Turma: _____
Formando: ___________________________________________________ N.º _______
Disciplina: _____________________ Módulo: ________ N.º de aulas a recuperar: ______

Conteúdos
▪

Descrição da atividade
▪

▪

Tempo de
realização

Critérios de avaliação a ter em conta

Avaliação final

▪

 Cumpriu

 Não Cumpriu

O aluno:

O Encarregado de Educação:

O professor da disciplina:

O Diretor de Curso:

Data:

_________________
(???)

___________________
(???)

___________________
(???)

___________________
(???)

_____/____/_____

Doc. 4

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE _____________________
- ANO LETIVO 2017-2018 -

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS HORAS DE FORMAÇÃO
O(A) aluno(a) __________________________________ excedeu os 10% de faltas da carga horária do
Módulo

____

–

____________________________________________

da

disciplina

de

___________________________________, devendo realizar a sua recuperação nos próximos dias:

Dia(s)

Hora Início
___
Hora do Fim

N.º Tempos
(50 minutos)

Assinatura do(a)
Assinatura do(a) aluno(a)

Professor(a)/AO

Estas aulas vêm recuperar as aulas em falta, por motivos de falta de presença justificada/injustificada
do aluno.
Atividade(s) a desenvolver: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nelas, ______de _______________ de 2017
O(A) Docente / Formador(a) _____________________________________
O(A) Diretor(a) de Curso ________________________________________

Doc. 5

DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
(alínea a., ponto 1.3. do artigo 14.º)

Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento dos Cursos Profissionais do
AENelas, eu, ______________________________, Estudante do Curso Profissional
Técnico de __________________________, portador do BI/CC n.º ____________ e
com número de contribuinte ____________, declaro, sob compromisso de honra, que a
minha situação de assiduidade é a seguinte:
1. Tenho _____ faltas injustificadas à disciplina de _____________; ____ faltas
injustificadas à disciplina de ________________; e ____ faltas injustificadas à disciplina
de _____________.
Pelo que desejo:
1. recuperar as faltas dadas, comprometendo-me a cumprir escrupulosamente os planos
traçados pelos professores das referidas disciplinas e assumindo, por minha honra, não voltar
a incorrer na mesma situação.
Sabendo que:
1. Com a recuperação dos módulos em atraso ocasionada pela falta de assiduidade (faltas
injustificadas) recupero a possibilidade de reaver os subsídios de alimentação, transporte,
alojamento e de despesas de papelaria.
2. Não mais me é dada a possibilidade de recuperar faltas injustificadas ao longo do ano
letivo, situação que:
2.1. ocasionará a não recuperação dos subsídios de alimentação, transporte,
alojamento e de despesas de papelaria.
2.2. ditará a obrigatoriedade de recuperar os módulos apenas em exame.
Por corresponder inteiramente à verdade o que acima é por mim exposto, aceito, sob
compromisso de honra, tudo o que neste documento está lavrado.
Agrupamento de Escolas de Nelas, ____ de ______________ de 20___
O/A aluno(a): ______________________________________________________
O/A Encarregado(a) de Educação: ________________________________________
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RELATÓRIO
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO PERFIL DE PROGRESSÃO DO ALUNO
Curso Profissional de Técnico de_____________________________________________
Nome do(a) aluno(a):
Ano:

Turma:

N.º:

▪ Globalmente, a turma apresenta as seguintes características:
Período
Capacidade de
aquisição de
conhecimentos
Capacidade de
aplicação de
conhecimentos

1.º

Iniciativa

Autonomia

Criatividade

Comunicação

2.º

3.º

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Difícil

Fácil

Difícil

Fácil

Difícil

Fácil

Trabalho em equipa

Fraco

Muito Bom

Fraco

Muito Bom

Fraco

Muito Bom

Cooperação

Fraca

Muito Boa

Fraca

Muito Boa

Fraca

Muito Boa

Articulação com o meio
envolvente

Fraca

Muito Boa

Fraca

Muito Boa

Fraca

Muito Boa

Concretização de
Projetos
APRECIAÇÃO GLOBAL

Sugestões de melhoria

Fraco

Forte

Fraco

Forte

Fraco

Forte

 Insuf.  Suf.
 BOM  MUITO BOM

 Insuf.  Suf.
 BOM  MUITO BOM

 Insuf.  Suf.
 BOM  MUITO BOM

▪

▪

▪
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RELATÓRIO
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO PERFIL DE PROGRESSÃO DA TURMA
Curso Profissional de Técnico de_____________________________________________
Ano:

Turma:

N.º de alunos:

▪ Globalmente, a turma apresenta as seguintes características:
1.º Período
Capacidade de
aquisição de
conhecimentos
Capacidade de
aplicação de
conhecimentos
Iniciativa

Autonomia

Criatividade

Comunicação

Cooperação

3.º Período

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Difícil

Fácil

Difícil

Fácil

Difícil

Fácil

Difícil
dinâmica

Trabalho em equipa

2.º Período

Fácil
dinâmica

Difícil
dinâmica

Fácil
dinâmica

Difícil
dinâmica

Fácil
dinâmica

Fraca

Forte

Fraca

Forte

Fraca

Forte

Articulação com o
meio envolvente

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Pouca

Muita

Concretização de
Projetos

Fraca

Forte

Fraca

Forte

Fraca

Forte

APRECIAÇÃO GLOBAL

 Insuf.
 Suf.
▪

Sugestões
de melhoria

 BOM
 MUITO BOM

 Insuf.
 Suf.
▪

 BOM
 MUITO BOM

 Insuf.
 Suf.
▪

 BOM
 MUITO BOM
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FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT)

- Plano de Trabalho Individual (Portaria 74-A/2013, Art.º 3.º, n.º 5)

ANQEP

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
Plano de Estágio / Roteiro de Atividades

Curso Profissional
Portaria 550-C/2004
de 21 de Maio

(A preencher pela Escola em articulação com a Empresa)
DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

DO CENTRO

ESCOLA SECUNDÁRIA DE NELAS
▪ Curso Profissional de Técnico de __________________
▪ Duração da Formação Prática C. T. / Estágio : 2 x _______ horas

1. IDENTIFICAÇÃO DO FORMANDO
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____ - ____ - ____ CC n.º _______________ Data de Validade: ____ - ____ - 20____
Morada: _______________________________________________________________________ Concelho :_____________________
Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ______________________
Telef.: ____________________ Tlm.: ______________________ E-mail: _______________________________________________________
Habilitações Académicas: ____.º ano do curso de ________________________________________________________

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO FORMANDO (Quando o formando for menor)
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________ Concelho: _____________________________
Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ______________________ Telef. _________________ E-mail _________________________________

3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE ENQUADRADORA/EMPRESA DE INTEGRAÇÃO
Denominação social NIPC / NIF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Endereço _______________________________________________________

Concelho ___________________________________

Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ____________________ Telef. ______________________ Fax _______________________
Natureza jurídica ________________________________________

Tipo de Entidade __________________________________

Atividade principal _________________________________________________________________________

CAE |__|__|__|__|__|

4. IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR / RESPONSÁVEL DA ENTIDADE ENQUADRADORA/EMPRESA
DE INTEGRAÇÃO
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________
Contacto: Telef. ________________________ Fax _____________________________ E-mail ________________________________
Profissão: _______________________________________________________________________________________________________

5. ROTEIRO DE ATIVIDADES/PLANO DE ESTÁGIO
5.1. Área de Formação:
AUDIOVISUAIS E PRODUÇÃO DOS MEDIA – TÉCNICO DE DESIGN
GRÁFICO

HOTELARIA E TURISMO: TÉCNICO DE RESTAURANTE-BAR

ELETRÓNICA e AUTOMAÇÃO - TÉCNICO DE MECATRÓNICA

COMÉRCIO – TÉCNICO DE LOGÍSTICA

PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS – TÉCNICO DE PROTEÇÃO CIVIL

OUTRA:

5.2. Curso:
Designação: CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ____________________________________
▪ Duração Total do Curso: __________

horas

▪ Duração da Componente de Formação Sociocultural : _________

horas

▪ Duração da Componente de Formação Científica : ________

horas

▪ Duração da Componente de Formação Técnica: __________

horas

▪ Duração da Componente de Formação em Contexto de Trabalho : _______

horas

5.3. Objetivos:
Período: de ___ de _________ de 20___ a ___ de ___________ de 20___

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A ATINGIR
(A preencher pela Escola com colaboração da Empresa)

1.
2.
3.
4.

5.4. Roteiro de Atividades / Programa de atividades a desenvolver durante o estágio (A preencher pela Escola em
colaboração com a Empresa):
▪
▪
▪

Data: Nelas, ______ de ___________ de 20___
O Formando

O Diretor de Curso

A Empresa

DOCUMENTOS EM ANEXO
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Formação em Contexto de Trabalho
Protocolo de Colaboração
(Portaria 74-A/2013, Art.º 3.º, n.º 4)

Protocolo de Estágio de Formação em Contexto de Trabalho
Entre o Agrupamento de Escolas de Nelas, como Entidade Formadora, adiante designado por AEN ou
Primeiro Outorgante, Organismo da Administração Pública nº 600.084.396, com sede na Rua Eng.º Alberto
Cardoso de Vilhena, 3520-090 – Nelas, representado pela Diretora, Olga Maria da Costa Carvalho, e
__________________________________, como Entidade de Acolhimento, adiante designado(a) por Segundo
Outorgante, Pessoa Coletiva n.º ________________, com sede em _________________________________,
representada por ___________________________________, na qualidade de _________________________,
é celebrado o presente Protocolo de cooperação para a realização de Estágio(s) de Formação em Contexto de
Trabalho, nos termos das cláusulas seguintes:

1.ª
(Âmbito e Objeto)
1. O presente Protocolo estabelece as bases de cooperação para a realização de Estágio(s) de Formação em
Contexto de Trabalho para alunos.
2. O(s) Estágio(s) não confere(m) direitos remuneratórios, não gerando ou titulando relações de trabalho
subordinado, sendo destinado(s) ao(s) formando(s):
Estagiário

Curso

Ano

2.ª
(Duração)
O(s) Estágio(s) de Formação em Contexto de Trabalho decorre(m) entre _____/______/______ e
_____/______/______ no horário normal de funcionamento da Entidade de Acolhimento, num total de ______
horas.
3.ª
(Plano de Estágio)
1. O(s) Estágio(s) de Formação em Contexto de Trabalho decorre(m) segundo um Plano de Estágio individual
para cada estagiário, estabelecendo os objetivos específicos, o conteúdo, a programação, o período, o horário
e o local de realização das atividades, as formas de monitorização e acompanhamento do aluno.
2. O Professor Orientador do aluno, designado pelo AEN, é responsável pela preparação e formalização do
Plano de Estágio, a assinar obrigatoriamente, nos termos legais, pelo(a) Diretor(a) do Curso, em representação

da Diretora do Agrupamento, pelo representante da Entidade de Acolhimento e pelo Aluno ou Encarregado de
Educação.
4.ª
(Deveres do Estagiário)
São deveres do aluno estagiário, em especial durante o estágio:
1. Cumprir as obrigações decorrentes do presente protocolo, respeitando os conselhos dos seus
orientadores;
2. Realizar as suas tarefas com zelo e responsabilidade, guardando o sigilo e lealdade que se exige aos
trabalhadores da Empresa;
3. Ser assíduo, pontual e disciplinado.
5.ª
(Direitos do Estagiário)
São direitos do aluno estagiário, em especial durante o estágio:
1. Receber dos seus orientadores, na escola e na empresa, as indicações e os apoios necessários à boa
execução do seu exercício;
2. Beneficiar de um seguro que garante a cobertura dos riscos de deslocações por obrigação do estágio,
bem como das atividades a desenvolver durante esse período.

6.ª
(Obrigações da Escola)
São responsabilidades da escola:
1. Assegurar, durante o estágio, todos os benefícios escolares de que o aluno é titular;
2. Fazer um seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil que cubra eventuais danos sofridos
ou causados pelo aluno, em resultado de deslocações e da sua atividade na empresa, no âmbito do
presente protocolo;
3. Assegurar a ligação à empresa/entidade de acolhimento, nomeadamente por intermédio do Professor
Orientador, para acompanhamento da evolução do aluno, execução do Plano de Estágio, e
esclarecimento de quaisquer dúvidas ou omissões.

7.ª
(Obrigações da Entidade de Acolhimento)
São responsabilidades da empresa / entidade de acolhimento:
1. Indicar um orientador técnico/monitor;
2. Facilitar a realização do trabalho do aluno, sem prejuízo da laboração normal da empresa;
3. Sempre que possível, enquadrar o aluno em eventuais regalias sociais praticadas na empresa;
4. Assegurar a informação e a avaliação da evolução do aluno em estágio.

8.ª
(Direitos da Entidade de Acolhimento)
São direitos da Entidade de Acolhimento:
1. Orientar o exercício do aluno em contexto de trabalho, em acordo com o Professor Orientador, no
sentido que considere mais útil ao aluno e benéfico para a Empresa;
2. Beneficiar do aconselhamento técnico que possa colher do AEN.
3. Dar aproveitamento prático aos resultantes do exercício do aluno, se os considerar úteis à sua
atividade.

Nelas, _______ de ______________ de 20____
Pel’ O Primeiro Outorgante,

Pel’ O Segundo Outorgante,

__________________________________

__________________________________
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FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO - FCT

ANQEP

Ficha de Assiduidade / Avaliação
(a preencher pela Entidade Enquadradora - Monitor)

Curso Profissional
Portaria 550-C/2004,
de 21 de maio

DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE NELAS
ENTIDADE
ENQUADRADORA

Designação Social __________________________________________________________________________________________________
Monitor(es) ____________________________________________ Telf.:

______________________

Fax: ________________________

Nome ______________________________________________________________________________ Telf.: ____________________
ALUNO/FORMANDO Representante legal e contacto_________________________________________________________________________________
(no caso de o aluno ser menor)

CURSO

Saída Profissional _________________________________________________________________________________________________
Duração da FCT ____________________________________________ Mês de __________________________________________
DIAS
1
2
3
4
5
6
7
8

REGISTO DE PRESENÇAS

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PRESENÇAS
(horas)

FALTAS
(horas)
Justificadas

Injustificadas

Observações

TIPO DE AVALIAÇÃO

MENSAL:

FINAL DA FCT:

CLASSIFICAÇÕES *

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

Qualidade de trabalho

REGISTO DA AVALIAÇÃO

Rigor e destreza
Ritmo de trabalho
Aplicação das normas de segurança
Assiduidade e pontualidade
Capacidade de Iniciativa
Relacionamento interpessoal
Apropriação da cultura da empresa
Conhecimento da área de actividade económica
CLASSIFICAÇÃO FINAL (Somatório das classificações / 9)*

* Escala de
avaliação:

Técnico Profissional

0-6 Muito Insuficiente

7-9 Insuficiente

10-13 Suficiente

14-17 Bom

18-20 Muito Bom

OBSERVAÇÕES (AVALIAÇÃO GLOBAL):

O Formando:
____________________________________

O Monitor:

O Coordenador:

_________________________________

____________________________, em ____

____________________________________________

de ____________ de 20___
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Formação em Contexto de Trabalho
Relatório QUINZENAL
(Portaria 74-A/2013, Art.º 4.º, n.º 4, alínea h.)

▪ Nome do Formando: _____________________________________________________________
▪ Local de estágio: _____________________________ ▪ Tutor: ____________________________
DIA/MÊS/ANO
Confirmação
--ASPETOS A CONSIDERAR1
pelo tutor
N.º de Horas
1 ▪ Assiduidade e Pontualidade:
 Fui assíduo e pontual
Assinatura:
 Fui assíduo mas não pontual, porque _____________________
______________________________________________________
___________
______________________________________________________
2 ▪ Tarefa(s) Desenvolvida(s):
- _____________________________________________________
- _____________________________________________________
- _____________________________________________________
- _____________________________________________________
3 ▪ Iniciativa das tarefas desenvolvidas:
 Minha  do tutor  de outro Quem? _____________________
______________________________________________________
4 ▪ Cumprimento de regras:
 Cumpri  Não cumpri, porque __________________________
______________________________________________________
5 ▪ Relação e cooperação com os outros:
 Má  Razoável  Boa  Muito Boa
6 ▪ Aplicação de conhecimentos e aprendizagem(ns):
► Hoje apliquei os seguintes conteúdos aprendidos na escola:
- _____________________________________________________
- _____________________________________________________
► Hoje aprendi a…
- _____________________________________________________
- _____________________________________________________

7 ▪ Sinto-me, a cada dia que passa (assinalar com X):
 mais cooperante
 com mais capacidade de iniciativa
 mais capaz de resolver autonomamente os problemas
 mais criativo
 mais responsável
 mais trabalhador/dedicado
 mais competente
 mais profissional

1

Se o espaço apresentado em cada aspeto não for suficiente, deves continuar o teu texto no verso desta folha.

Nota(s):
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Formação em Contexto de Trabalho
Relatório FINAL
(Portaria 74-A/2013, Art.º 4.º, n.º 4, alínea h.)
▪ Nome do Formando: _____________________________________________________________
▪ Local de estágio: _____________________________ ▪ Tutor: ____________________________
▪ Período de Formação: de ____ / ____/20___ a ____ / ____ /20___

▪ Expectativas Iniciais

[Copiar do Plano Individual de Trabalho do Aluno]

▪ Objetivos da Formação

[Objetivo a objetivo, referir o grau de consecução]

▪ Cumprimento dos objetivos

▪ Atividades desenvolvidas

-

▪ Funções desempenhadas

-

▪ Conhecimentos postos em
prática e adquiridos

▪ Relacionamento interpessoal
(com o tutor e com os demais)

▪ Aspetos a melhorar

-

▪ Outras consideração
relevantes

Data: ____ de ______________ de 20___
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Integração dos Alunos na FCT
(Art.º 35 do R.I.)

Parecer
Aos ____ dias do mês de ______________ de 20___ reuniram o Diretor de Curso,
_____________________________________,

o

professor

orientador

da

FCT,

_____________________________________ e os professores das disciplinas técnicas do Curso
Profissional

de

Técnico

de

_____________________________,

_______________________________,_________________________________________________
___________________,_________________________, a fim de se pronunciarem acerca das
condições apresentadas pelo aluno __________________________________, do ______.º ano,
turma ______ relativamente à realização da FCT, no presente ano letivo de ________ / _______. Os
professores presentes consideram como aspetos favoráveis / desfavoráveis (cortar a palavra que não
interessa)

à sua inclusão/exclusão (cortar a palavra que não interessa) da FCT os seguintes:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Diretor(a) de Curso:
________________________
Orientador da FCT:
________________________

Professores da Componente Técnica:
_______________________________
_______________________________
______________________________

Autorizo/Não Autorizo
A Diretora:
_____________________________
____/___/20____
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Curso Profissional de
_____________________

Nome do aluno

Escola Secundária de Nelas

Local de
Realização da FCT

Monitor
(nome)

REGISTO DE AVALIAÇÃO
FCT – 1.º ANO

Data(s) de
realização da FCT

Classificação Atribuída
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)
_______
(_____ valores)

O/A Diretor(a) de Curso: _______________________________
Escola Secundária de Nelas, ___/___/20_____
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ANTEPROJETO DA PAP
(Art.º 40.º do R.I.)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS
Curso Profissional Técnico de _______________________

Anteprojeto PAP

Ano Letivo 20___/20___

Nome do Aluno:
N.º:
Turma:
Local(ais) de desenvolvimento
do Projeto:
Professor orientador:

Data de Entrega: ___-___-20____

Tema / Título:.

Objetivos gerais:
-

Estratégias:
-

Recursos (materiais, físicos, humanos):
-

Assinatura do(a) aluno (a):

Parecer favorável
O Diretor de Curso:
_______________________________
O Orientador da PAP:
_______________________________
Data: ___/___/20___

Tomei conhecimento da decisão
O aluno-formando:
_______________________________
Data: ___/___/20___
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PLANIFICAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ____________________

Ano letivo 20___/20___

Set

Sessão de esclarecimento

Sessão conjunta (Diretor de Curso/
professores da componente técnica e
alunos da turma)

Entrega do anteprojeto

Ao(s) professor(es) orientador(es)

Aceitação ou reformulação

Professor(es) orientador(es) e

anteprojeto

Diretor de Curso

Criação do projeto
implementação

de

Professor(es) orientador(es) e
Aluno(s)

Entrega do Plano da PAP

Ao(s) Professor(es) orientador(es)

1ª Autoavaliação intermédia

Aluno

Parecer
sobre
1.ª
Autoavaliação intermédia das
atividades
desenvolvidas,
prevista no art.º 40 do
Regulamento dos cursos
profissionais

Professor(es) orientador(es)

Professor(es) orientador(es)
Apresentação da “Maquete”
do Projeto e do Relatório
Final

Diretor de Curso
Diretor de Turma
Aluno(s)

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

2.ª Autoavaliação intermédia

Aluno(s)

Primeira apresentação
/ defesa oral do Projeto e do
Relatório Final
Parecer
sobre
a
2.ª
Autoavaliação intermédia das
atividades
desenvolvidas,
prevista no art.º 40 deste
Regulamento.
Entrega do Relatório da PAP

Defesa e apresentação da
PAP

Conclusão do processo

Professor(es) orientador(es)

Ao(s) professor(es) orientador(es)
Júri constituído por 4 elementos

Até
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS
Curso Profissional Técnico de _______________________

Projeto PAP
[designação do projeto]

Ano Letivo 20___/20___

Nome do Aluno:
N.º:
Turma:
Professor orientador:

Data de Entrega: ____- ____ - 20___

1. Fundamentação:
1.1.Escolha do tema

1.2. Aplicação do projeto

1.3. Objetivos específicos

2. Metodologia:
2.1 Atividades

2.2 Material necessário

3. Previsão de custos:
Designação do Material

Quantidade

1.
2.
3.
4.
Os custos previstos para o desenvolvimento do projeto são de _________euros.

Preço Unitário

Preço Total
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DA PAP
(Portaria n.º 74/A/2013, Art.º 17.º, ponto 4)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS
Curso Profissional Técnico de _______________________

RELATÓRIO FINAL DA PAP
(designação do projeto)

Ano Letivo 20___/20___

Nome do Aluno:
N.º:
Turma:
Professor orientador:

Data de Entrega: ____- ____ - 20___

1.
Escolha do Projeto (Fundamentação):

2.
Fotos ilustrativas da concretização do Projeto
I. Fase de Conceção
II. Fase de Desenvolvimento

II. Fase Final

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

Legenda:

3.

Análise Crítica Global da Execução do Projeto
Dificuldades/Obstáculos Encontrados

4.

Formas de superação das
Dificuldades/Obstáculos

1.

5.  1.

2.

6.  2.

3.

 3.

4.
ANEXOS
1. Anteprojeto PAP
2. Registos de Autoavaliação das diferentes fases do Projeto
3. Avaliações Intermédias do professor(es) orientadores
4.
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FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO DA PAP

I.

Autoavaliação Intermédia da PAP

O(A)Aluno(a):__________________________________________________________________
Curso: ______________________________________

Turma: _____

N.º ____

▪ Tema / Título:

▪ Autoavaliação intermédia:
Descrição sumária das ações já realizadas no âmbito da execução do projeto (recursos utilizados, estratégias
usadas, decisões tomadas, …)

Pontos a salientar (aspetos positivos, produtos alcançados, objetivos concretizados, …)

Pontos a desenvolver (problemas identificados, estratégias usadas para a sua resolução ou outros aspetos para
serem potenciados)

Data, ___ - ___ - 20___
O(A) Aluno(a)
_____________________
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II. Avaliação Intermédia - PAP
O(A)Aluno(a):_________________________________________________________________________________
Curso: _________________________________________________________ Turma: ____N.º _____
▪ Tema / Título:

▪ Avaliação intermédia:
Classificações
PARÂMETROS / CRITÉRIOS
0a4

5a9

10 a 13

14 a 16

17 a 20

1. Qualidade científica e técnica
2. Organização e planificação
3. Cumprimento dos prazos previstos
4. Criatividade e capacidade para ultrapassar dificuldades e
obstáculos encontrados
5. Grau de empenho e responsabilidade demonstrado
6. Clareza e correção da linguagem
7. Planificação e organização da exposição oral
8. Assiduidade
▪ Outras apreciações ou comentários:

Data: ___ - ___ - 20___
O orientador da PAP,
______________________
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Avaliação Final – PAP
- Professor(es) Orientador(es) + Júri Aluno: _____________________________________________________________ N.º _____ Ano/Turma: ______
Curso Profissional Técnico de ____________________________________________________________________
Projeto: _____________________________________________________________________________________

PARÂMETROS / CRITÉRIOS
Classificação
Conceção, Desenvolvimento e Autoavaliação do Projeto
Organização do processo

Execução das etapas
Envolvimento nas tarefas
Autonomia

Grau de consecução dos objetivos propostos
Sentido de responsabilidade apresentada
Assiduidade
ao longo do processo

PARÂMETROS / CRITÉRIOS
Classificação
Apresentação da “Maquete” do projeto e do Relatório Final
Fases de concretização dos objetivos propostos
Correção linguística do relatório
Planificação e organização da exposição oral
Qualidade/diversidade dos materiais utilizados na apresentação
PARÂMETROS / CRITÉRIOS

Classificação

Produto
Grau de rigor científico e técnico da documentação elaborada.
Grau de concretização dos objetivos propostos.
Apresentação gráfica e estética.
Criatividade e originalidade.
PARÂMETROS / CRITÉRIOS
Classificações
Relatório Final
Respeito pelas regras formais.
Correção linguística.
Cumprimento dos Prazos Previstos.

Professor(es) orientador(es)/acompanhante(s): ______________________________

PARÂMETROS / CRITÉRIOS
Classificações
Apresentação e Defesa Oral do Projeto e do Relatório Final
Introdução (clareza e fundamentação da escolha
do tema)
Respeito pela estrutura da Desenvolvimento (capacidade de argumentação
apresentação:
na defesa do projeto)
Conclusão e gestão adequada do tempo (poder
de síntese).
Capacidade de comunicação: dicção / tom de voz / postura / dinamismo /
linguagem adequada, clara e precisa.
Qualidade e pertinência dos recursos utilizados.
Capacidade para dar respostas face a questões formuladas pelo júri.
▪ Outras apreciações ou comentários:
_____________________________________________________________________________________ _________
_____________________________________________________________________________________ _________
_____________________________________________________________________________________ _________
_____________________________________________________________________________________ _________

▪ Classificação Proposta: ________ (____________________________) valores
▪ Agrupamento de Escolas de Nelas, _______ de _________________ de 20___
▪ Elementos do Júri:

Cargo

Nome

Assinatura
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE NELAS

ANO LETIVO 20___ / 20___

Critérios de Avaliação da Prova de Aptidão Profissional (PAP)

PARÂMETROS/CRITÉRIOS
a) Desenvolvimento do Projeto
1 - Cumprimento dos prazos previstos.

10

70%

2 - Organização, planificação e evolução demonstrada em termos de competências
e atitudes.

40

3 - Grau de empenho, interesse e responsabilidade ao longo de todo o processo.

20

b) Relatório Final
1 – Qualidade científica e técnica.

5

2 – Organização e planificação.

2,5

3 – Relevância da PAP para uma futura integração no mundo do trabalho.

2,5

4 - Reflexão crítica sobre o desenvolvimento do projeto.

15%

5

c) Apresentação e Defesa
1 - Planificação e organização da exposição oral.

5

2 - Poder de síntese/ Gestão do tempo.

5

3 – Capacidade para analisar criticamente o trabalho realizado.

5

15%

Notas:
i

Cf. anexo VI do Dec.-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei n.º 91/2013, de 10 de
julho.
ii
1.º Ano – 250 horas
2.º Ano – 350 horas.
iii
De acordo com os artigos 6.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º da Portaria n.º 74-A/2013.

