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Anexo I 

Do Funcionamento dos Cursos Profissionais 

O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos cursos profissionais. Tem 
por base o Decreto-lei nº 74/2004, de 26 de Março, a Portaria 550ºC/2004, de 21 de Maio, com as alterações 
introduzidas pela Portaria 797/2006, de 10 de Agosto e o Despacho nº14758/2004, de 23 de Julho, que 
regulamentam os Cursos Profissionais. 

CAPÍTULO I 

Organização do processo de ensino/aprendizagem 

 
Número 1 

Organização curricular 
 
1- Os planos curriculares que enformam os cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma estrutura modular, 
ao longo de 3 anos lectivos e, compreendem três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica, 
compreendendo ainda uma prova de aptidão profissional, adiante designada por PAP. A formação técnica engloba 
para além das disciplinas, uma componente de formação em contexto de trabalho, designada por FCT. 

Número 2 
Estrutura curricular 

 
1- Os cursos profissionais assumem a seguinte matriz curricular: 
 

Componentes de 
Formação 

Disciplinas 
Total de horas / 
Ciclo de Formação 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

Tecnologia da Informação e da Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 2 a 3 disciplinas 500 

Técnica 

3 a 4 disciplinas 1180 

Formação em contexto de trabalho 420 

Carga Horária Total do Curso 3100 
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CAPÍTULO II 

Avaliação 

 
Número 3 

Objecto e finalidades 
 
1- A avaliação incide: 

a) Sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de todas as componentes de formação, na PAP e 
FCT; 

b) Sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso. 

2- A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando: 

a) Informar o aluno e o encarregado de educação, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os 
resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; 

b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas áreas 
cognitiva, afectiva, relacional, social e psicomotora; 

c) Certificar os conhecimentos e competências adquiridos; 

d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu 
aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento. 

 
Número 4 

Intervenientes 
 

1- Intervêm no processo de avaliação: 
a) O professor; 
b) O aluno; 
c) O director de turma; 
d) O conselho de turma; 
e) O director de curso; 
f) O professor orientador da FCT; 
g) O monitor designado pela entidade de acolhimento; 
h) Os órgãos e estruturas de gestão e de coordenação pedagógica da escola; 
i) O encarregado de educação dos alunos menores; 
j) Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 
k) Personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos sectores profissionais afins aos 
cursos; 
l) Serviços com competência em matéria de apoio socio-educativo; 
m) A administração educativa. 
 
2- A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades previstos no número anterior assumirão as 
formas previstas na lei, ou, nas matérias que se inserem no âmbito da autonomia das escolas, nos instrumentos 
aprovados pelos órgãos competentes, de acordo com o regime jurídico aplicável à entidade formadora. 

3- Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que intervenham no processo formativo do 
aluno, nos termos estabelecidos no número anterior. 
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Número 5 
Avaliação formativa 

 

1- A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao professor, ao aluno, ao 
encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias. 

 
Número 6 

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- A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular adoptada, a 
notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 
10 valores. 

 
Número 7 

Momentos de avaliação 
 

1- A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e do aluno, e, após a 
conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma. 

2- Compete ao professor organizar e proporcionar de forma participada a avaliação sumativa de cada módulo, de 
acordo com as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos. 

3- Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo resultam do acordo entre cada aluno 
ou grupo de alunos e o professor. 

4- A avaliação de cada módulo exprime a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada 
pelo professor, em função da qual este e os alunos ajustam as estratégias de ensino-aprendizagem e acordam 
novos processos e tempos para a avaliação do módulo. 

5- O aluno pode requerer, no acto da renovação da matrícula, a avaliação dos módulos não realizados no ano 
lectivo anterior. 

6- A avaliação sumativa incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra no final do 3º ano do 
ciclo de formação, uma prova de aptidão profissional (PAP). 

7- O lançamento das classificações e o preenchimento da pauta são da responsabilidade do director de turma que 
após preenchimento, a entregará nos serviços administrativos, sendo depois ratificada pelo Director. 

8- O encarregado de educação deve ser informado dos módulos concluídos e não concluídos, assim como da 
progressão do aluno. 

 

Número 8 
Insucesso modular 

 
1- Em caso de insucesso na frequência de um módulo, que ocorre sempre que o aluno obtenha uma classificação 
inferior a 10 valores, são os seguintes os procedimentos a seguir para a reavaliação do módulo: 
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1.1 O professor deverá acordar com o aluno uma data para realização da recuperação do módulo no mesmo ano 
lectivo. 

1.2 Sempre que se justifique, no final das actividades lectivas, o conselho de turma deve proporcionar uma semana 
extraordinária de aulas de apoio à conclusão de módulos em atraso em todas as disciplinas. 

Número 9 
Avaliação extraordinária 

 
1- Os alunos com módulos do ano anterior em atraso, podem:  

a) Acordar informalmente a respectiva recuperação com o professor da disciplina (se ainda em curso) ao longo do 
ano lectivo, sendo tal registado na pauta e acta seguinte ao da sua realização. 

b) Requerer a avaliação extraordinária formal, a proporcionar pela escola nos meses de Setembro, Fevereiro e 
Junho. 

c) Quando estiver em causa a conclusão do curso, o aluno poderá requerer a avaliação extraordinária no início do 
ano lectivo seguinte ao da realização da PAP. 

2- O período de candidaturas e o respectivo calendário de avaliação extraordinária citada em b) e c) do ponto 
anterior, deverá ser fixada até ao 15º dia do mês imediatamente anterior. 

3- O requerimento para a avaliação extraordinária deverá ser entregue nos serviços administrativos, em impresso 
próprio, mediante pagamento de valor de inscrição a definir anualmente. 

 4- Os processos descritos no ponto 1, têm um peso de 100% na avaliação final dos módulos. 

5 - Os alunos assumem a responsabilidade pela realização da prova solicitando, se necessário, ao professor, 
objectivos e documentação do(s) módulo(s) em atraso. 

 
Número 10 

Conselho de turma de avaliação 
 

1- As reuniões do conselho de turma de avaliação são presididas pelo director de turma. 

2- O conselho de turma de avaliação reunirá no final de cada período e, pelo menos, mais três vezes em cada ano 
lectivo. 

3- Cabe à direcção pedagógica ou à direcção executiva, de acordo com o regime jurídico aplicável, fixar as datas de 
realização dos conselhos de turma de final de período, bem como designar o respectivo secretário responsável pela 
elaboração da acta. 

4- As reuniões intercalares serão convocadas pelo respectivo Director de Turma, carecendo de autorização do 
Director. 

5- De cada uma das reuniões efectuadas será elaborada uma acta, de que será dado conhecimento ao Director, e 
arquivada cópia da mesma, se final de período ou o original, se intercalar, no dossier pedagógico do curso.  

6- A avaliação realizada pelo conselho de turma é submetida à ratificação da direcção pedagógica ou da direcção 
executiva, de acordo com o regime jurídico aplicável. 

7- As matérias relativas ao funcionamento do conselho de turma não previstas no presente regulamento, 
designadamente a respectiva composição, bem como o processo e a forma das deliberações, inserem-se no 
Regulamento Interno da Escola.  
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Número 11 
Competências do Director de Turma 

 
1- Compete ao director de turma, em articulação com a direcção pedagógica e estruturas pedagógicas 
intermédias, e, quando for o caso, com a direcção executiva, a programação, coordenação e execução, 
designadamente, das seguintes actividades: 

a) Fornecer aos alunos e aos seus encarregados de educação, pelo menos três vezes em cada ano lectivo, 
informação global sobre o percurso formativo do aluno e o registo de assiduidade. 

b) Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através da elaboração 
de um sucinto relatório descritivo que contenha, nomeadamente, referência explícita a parâmetros como a 
capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de comunicação, de trabalho em equipa e 
de cooperação com os outros, de articulação com o meio envolvente e de concretização de projectos; 

c) Anexar ao relatório descritivo uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com 
sugestões de actividades de remediação e enriquecimento para informação ao encarregado de educação. 

d) Organização do dossier de direcção de turma, de acordo com o Regulamento Interno da Escola, em vigor. 

Número 12 
Competências do Director de Curso 

 
1- Compete ao Director de Curso: 
a) Presidir ao conselho de curso; 
b) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação de curso; 
c) Organizar e coordenar as actividades a desenvolver no âmbito da formação técnica; 
d) Participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções; 
e) Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas intermédias de articulação e 
coordenação pedagógica, no respeita aos procedimentos necessários à realização da Prova de Aptidão Profissional 
(PAP); 
f) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, seleccionando-as, 
preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e dos contratos de formação, procedendo à 
distribuição dos formandos por aquelas entidades, coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita 
relação com o orientador e o monitor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos; 
g) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio sócio-educativo; 
h) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso; 
i) Organizar o dossier técnico-pedagógico do curso. 
 

Número 13 
Critérios e procedimentos de avaliação 

 
1- No início das actividades escolares, o órgão de direcção pedagógica, ouvidos os professores, os representantes 
dos alunos e as estruturas de gestão pedagógica intermédia, nomeadamente o director de curso, define os critérios 
e os procedimentos a aplicar tendo em conta a dimensão integradora da avaliação, designadamente: 

a) As condições de desenvolvimento personalizado do processo de ensino aprendizagem; 
b) A dimensão transdisciplinar das actividades a desenvolver; 
c) As competências identificadas no perfil do desempenho do aluno à saída do curso; 
d) As estratégias de apoio educativo diferenciado; 
e) A participação dos alunos em projectos de ligação entre a escola, a comunidade e o mundo do trabalho. 
 
 

Número 14 
Registo e publicitação da avaliação 

 
1- No final dos momentos de avaliação previstos no nº 2 do artigo 10º, será entregue aos alunos o relatório e 
respectivos anexos a que se refere a alínea b) do artigo 11º. 
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2- No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, designadamente: 

a) A identificação e classificação dos módulos realizados com sucesso em cada disciplina, bem como a classificação 
final das disciplinas concluídas; 
b) A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho desenvolvida com sucesso; 
c) A identificação do projecto da PAP e respectiva classificação final. 
 
3- O órgão competente da escola ratifica e afixa, em local público, a pauta das classificações obtidas pelos alunos 
nos módulos de cada disciplina. 

4- No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das disciplinas concluídas. 

5- No final do curso as classificações da FCT e da PAP são tornadas públicas. 

CAPÍTULO III 

Prova de Aptidão Profissional 

Número 15 
Enquadramento Legal 

 
1 - A Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio em conjugação com o Despacho N.º 14758/2004, de 23 de Julho 
estabelece no seu ponto 1 do artigo 22.º que “A PAP reger-se-á em todas as matérias não previstas no presente 
diploma, ou noutra regulamentação a observar pela escola, por regulamento específico aprovado pelos órgãos 
competentes da escola, como parte integrante do respectivo regulamento interno”.  
 
 

Número 16 
Definição e Âmbito 

 
1 - A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projecto, 
consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa actuação, consoante a natureza 
dos cursos, bem como do respectivo relatório final de realização e apresentação crítica, demonstrativo de saberes e 
competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem.  

2 - O projecto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas perspectivados 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.  

3 - Tendo em conta a natureza do projecto, 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.  

4 - A definição do projecto implica a apresentação das motivações pessoais, a análise de recursos, a recolha de 
informações, a definição de estratégias e a avaliação da sua exequibilidade.  
 

Número 17 
Caracterização 

 
1 - A Prova de Aptidão Profissional, designada abreviadamente por PAP, faz parte integrante da avaliação.  

2 - A PAP deve possuir uma natureza de projecto transdisciplinar, integrador de todos os saberes e capacidades 
desenvolvidas ao longo do curso, e ser preferencialmente realizada em contexto de trabalho.  

3 - A PAP deve ser encarada como estrutura do futuro profissional do jovem:  
 
a) Resultando num produto, técnica e economicamente relevante para a actividade empresarial do sector, pela sua 
utilidade e qualidade;  
b) Demonstrando a sensibilidade e preparação do aluno para as necessidades concretas do sector de actividade em 
que se integrará;  
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c) Funcionando como uma oportunidade de demonstrar aos potenciais empregadores a capacidade do aluno para 
um desempenho profissional rigoroso.  
 
4 - A PAP será continuamente objecto de avaliação formativa e deverá, preferencialmente, ter a participação de 
todos os Professores da Turma.  

 
Número 18 
Objectivos 

 
1 - A realização da PAP visa proporcionar a experiência de concepção e definição de um projecto de carácter 
profissional, interessante e exequível, adequado aos desempenhos funcionais do técnico de Nível III.  

2 - A PAP, enquanto projecto de carácter profissional, visa uma efectiva aplicação prática e, enquanto projecto 
desenvolvido no quadro escolar tem carácter pluridisciplinar, visando a mobilização e a aplicação das aprendizagens 
produzidas nas diversas áreas de formação.  

3 - A PAP operacionaliza competências essenciais para a resolução de problemas profissionais, nomeadamente:  

a) A reflexão sobre causas e/ou consequências das decisões profissionais;  

b) O espírito de iniciativa;  

c) O espírito de abertura a soluções criativas e alternativas;  

d) O desenvolvimento de capacidades de comunicação, programação e avaliação.  
 

Número 19 
Concepção e Concretização do Projecto 

 
1 - A concretização do projecto compreende três momentos essenciais:  

a) Concepção do projecto;  

b) Desenvolvimento do projecto;  

c) Elaboração do relatório final.  

2 - O relatório final integra, nomeadamente:  

a) A fundamentação da escolha do projecto;  

b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projecto;  

c) A análise crítica global da execução do projecto, considerando as principais dificuldades e obstáculos encontrados 
e as formas encontradas para os superar;  

d) Os anexos.  
 

Número 20 
Fases de desenvolvimento do Projecto da PAP 

 
1 - O desenho do projecto da PAP desenvolve-se em diferentes fases:  

a) Identificação do tema/problema do projecto e dos interesses/objectivos do formando;  

b) Revisão de conhecimentos e procura de informação relativa ao tema/problema;  

c) Formulação de uma hipótese de resolução do problema diagnosticado;  

d) Apresentação de proposta de projecto da PAP;  

e) Definição das tarefas de pesquisa (o que deve ser investigado e como fazê-lo);  

f) Recolha de dados - questionários, entrevistas, observações, leituras...  

g) Tratamento dos dados e elaboração de conclusões;  

h) Redacção do relatório constituinte do projecto;  
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i) Defesa do projecto perante um júri de avaliação.  

2. A proposta de projecto da PAP deve ser apresentada ao professor acompanhante até ao final do primeiro período 
do 3º ano de formação:  
 
a) O tema do projecto;  

b) Os objectivos do projecto;  

c) O plano de desenvolvimento do projecto;  

d) Recursos.  
 

3 - São critérios fundamentais na aceitação das propostas de projectos da PAP, a relevância e a exequibilidade.  

4 - O projecto conducente à PAP deve iniciar-se formalmente no 1º trimestre do 3º ano e deverá ser entregue ao 
Director de Curso até quinze dias antes da apresentação ao júri.  

5 -Todos os documentos são presentes ao júri até dez dias úteis antes da data de realização da prova, através do 
Director de Curso.  
 
6 - A data de apresentação das PAP será marcada pelo Director, na sequência de apresentação de proposta pelo 
Director de Curso.  
 
 
 

Número 21 
Estrutura do Relatório da PAP 

 
1 - Na capa deve constar: Nome da Escola, Curso, Ano, Título do Projecto e Identificação do Autor, data;  

2 - Na contracapa deve constar: Título/Subtítulo do Projecto, Identificação do Professor Orientador;  

3 - O conteúdo poderá ser organizado do seguinte modo:  

a) Índice;  

b) Introdução;  

c) Apresentação do Projecto - Motivações, Objectivos, Dados e Análises;  

d) Conclusões;  

e) Indicação de fontes de consulta (Bibliografia).  
 

Número 22 
Júri da Prova de Aptidão Profissional 

 
1 - O júri de avaliação da PAP é designado pelo nos termos legais e terá a seguinte composição:  

a) O Director da Escola, que preside;  

b) O Coordenador dos Cursos Profissionais;  

c) O Director de Curso;  

d) O Director de Turma;  

e) Um Professor Orientador do projecto;  

f) Um representante das Associações Empresariais ou das empresas de sectores afins ao curso;  

g) Um representante das Associações Sindicais dos sectores de actividade afins ao curso;  

h) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de actividade afins 
ao curso.  
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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 dois dos elementos a que se referem as 
alíneas f) a h) do número anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações.  

3 - No caso dos alunos formandos que já terminaram o seu ciclo de formação e quando tal não for possível, o 
Director de Turma será substituído pelo Director de Curso.  

4 - Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal nos termos regimentais 
próprios, ou, na impossibilidade deste, e pela ordem enunciada, por um dos professores a que se referem as alíneas 
b) a d) do n.º 1, ou, ainda, no impedimento destes, por um professor a designar de entre os professores com 
competência técnica de acordo com o curso visado.  
 

Número 23 
Organização 

 
1 - Para realizar a Prova de Aptidão Profissional, a escola atribui às turmas finalistas um crédito de 1 bloco semanal, 
a acrescentar à carga horária prevista nos planos curriculares e que serão monitorizadas, preferencialmente, pelos 
professores orientadores e acompanhantes do projecto conducente à PAP, a iniciar-se no ano lectivo 2010/201 
 
2 - Será concedido durante o período de acompanhamento do projecto, ao professor orientador e acompanhante 
do projecto conducente à PAP, redução da componente não lectiva. 

3 - Nos tempos referidos no ponto anterior, o professor orientador e acompanhante do projecto conducente à PAP 
deverá estar disponível em local e horário compatível com o dos alunos formandos.  

4 - A PAP é individual e terá a duração mínima de 20 minutos e a duração máxima de 45 minutos. Pode ser 
acompanhante da PAP qualquer professor das áreas técnica e científica, desde que o projecto implique 
aprendizagens específicas da disciplina que aquele professor lecciona. 
 

 
Número 24 

Assiduidade e incumprimento 
 
1 - A defesa do projecto realizar-se-á em Junho/Julho.    

2 - O aluno formando que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar, no prazo de dois dias úteis 
a contar da data da realização da prova, a respectiva justificação ao Director da Escola, podendo aquela ser 
entregue através do encarregado de educação.  

3 - No caso de ser aceite a justificação, o Director, em articulação com o Director de Curso, marcará a data de 
realização da nova prova.  

4 - A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, determina sempre 
a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar.  
 

 
Número 25 
Avaliação 

 
1 - A avaliação é contínua e formativa ao longo do desenvolvimento do projecto conducente à PAP, sendo a etapa 
final do projecto (PAP) decisiva, representando a síntese quantitativa dos resultados alcançados, nos termos do n.º 
5 deste artigo.  

2 - O aluno formando não poderá fazer a apresentação do projecto, sem que tenha realizado com aproveitamento, 
à data da realização da PAP, o total dos módulos das disciplinas da formação técnica, bem como a FCT;  

3 - Sempre que a natureza dos relatórios apresentados exija uma avaliação que pressuponha o desempenho 
concreto de uma tarefa, compete ao júri a definição da metodologia a aplicar para a referida avaliação.  

4 - A classificação da PAP é expressa na escala de 0 a 20 valores.  

5 - Na apreciação final do projecto, o júri deverá ponderar a avaliação, tendo em conta os seguintes critérios:  

a) Desenvolvimento do Projecto 50% 
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Grau de consecução dos objectivos propostos 
Cumprimento de prazos 
Sentido de responsabilidade patenteada ao longo do processo: 
Capacidade de Organização; 
Capacidade de Aplicação; 
Motivação e Interesse; 
Receptividade à Inovação; 
Autonomia e Capacidade para ultrapassar obstáculos. 

b) Trabalho Escrito 20%  

Grau de rigor técnico e científico do trabalho escrito 
Organização do relatório 
Qualidade dos materiais utilizados e apresentados como enriquecimento do projecto 
 

c) Defesa Oral do Projecto 30% 

Clareza e fundamentação da escolha da temática tratada: 
Rigor Técnico-Científico; 
Realismo do Projecto; 
Clareza e Correcção da Intervenção. 
Capacidade de argumentação na defesa do projecto 
Qualidade dos recursos utilizados na exposição 

6 - O Director de Curso fará chegar ao Conselho Pedagógico, depois de aprovados pelo colectivo dos professores da 
turma, os critérios de avaliação da PAP do respectivo curso, que serão sujeitos a aprovação e deverão respeitar a 
ponderação referida no ponto anterior, bem como explicitar os parâmetros de avaliação e as respectivas 
ponderações.  
 
7 - O aluno formando que, tendo comparecido à PAP, não tenha sido considerado aprovado pelo júri, poderá 
realizar nova prova, na 2.ª época, em data a definir pelo Director da Escola em articulação com o Director de Curso.  

8 - A falta de aproveitamento na nova prova determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano 
escolar.  

 
Número 26 

Publicitação das Classificações 
 
1 - A classificação obtida pelo aluno formando na PAP, será afixada em local público, nos dois dias úteis 
subsequentes à apresentação do projecto.  
 

Número 27 
Revisão da Deliberação do Júri 

 
1 - Após a afixação da pauta referente à avaliação da PAP, o aluno formando ou o seu encarregado de educação, 
quando menor de idade, poderá requerer a revisão das deliberações do júri.  

2 - Os pedidos de revisão são apresentados em requerimento devidamente fundamentado em razões de ordem 
técnica, pedagógica ou legal, dirigido ao Director da Escola, no prazo de três dias úteis a contar da data da afixação 
da pauta com a classificação da PAP, podendo o requerimento ser acompanhado dos documentos considerados 
pertinentes.  

3 - Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, bem como os que não 
estiverem fundamentados, serão liminarmente indeferidos.  

4 - O Director da Escola convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do requerimento, uma reunião extraordinária 
do Júri da PAP, para apreciação do pedido;  

5 - O Júri, reunido extraordinariamente, aprecia o pedido e delibera sobre o mesmo, elaborando um relatório 
pormenorizado, que deve integrar a acta da reunião.  
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6 - Nos casos em que o Júri mantenha a sua deliberação, o processo aberto pelo pedido de revisão é enviado pelo 
Director da Escola ao Conselho Pedagógico para emissão de parecer, instruindo-o com os seguintes documentos:  
- Requerimento do aluno formando ou do seu encarregado de educação, quando menor de idade,  e documentos 
apresentados pelo mesmo;  

- Fotocópia da acta da reunião extraordinária Júri;  

- Fotocópia da acta da PAP;  

- Relatório final.  
 
7 - O Conselho Pedagógico aprecia o processo e envia o seu parecer ao Director da Escola para homologação. 

8 - Desta deliberação será dado conhecimento ao interessado, através de carta registada com aviso de recepção, no 
prazo máximo de 30 dias úteis contados a partir da data da recepção do pedido de revisão.  
 
 

Número 28 
Omissões 

 
1 - Os casos omissos no presente regulamento, relativos à matéria das PAP, serão resolvidos de acordo com a lei em 
vigor e com o Regulamento Interno da escola. 
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ANEXO A  
(Documento a distribuir aos avaliadores) 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO 
Pro va de  A pt id ão  Pr of i ss i on al  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

Produto  

Aplicação e articulação de conhecimentos 7% 

Apresentação formal 7% 

Capacidade de análise, interpretação e síntese 5% 

Compreensão da informação 5% 

Domínio da linguagem técnica e científica 5% 

Organização e dimensionamento do trabalho 5% 

Pertinência do tema 4% 

Pesquisa e selecção da informação 5% 

Qualidade de expressão escrita 7% 

                                                                       Total 50% 

Relatório  

Introdução 4% 

Desenvolvimento 8% 

Conclusão 4% 

Apresentação formal 4% 

                                                                      Total 20% 

Defesa/Apresentação  

Adequação do estilo e dos meios audiovisuais usados para a 
apresentação 

5% 

Clareza na apresentação (voz/linguagem/postura) 5% 

Capacidade de argumentação 3% 

Convicção 3% 

Coerência 4% 

Qualidade e adequação dos recursos utilizados na exposição 5% 

Gestão do tempo utilizado para a apresentação (15 a 25 minutos) 5% 

                                                 Total 30% 
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Número 29 
Competências e atribuições 

 
1- Ao director de curso compete: 
a) Propor para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvidos, o director 
de turma, os professores orientadores da PAP e do professor acompanhante da FCT;  
b) 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. 
 
2- Ao(s) professor(es) orientador(es) compete: 
a) Orientar o aluno na escolha do produto a apresentar, na sua realização e na redacção do respectivo relatório; 
b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 
c) Aferir da qualidade do produto e do relatório para serem presentes ao júri; 
d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 
e) Lançar na respectiva pauta, a classificação da PAP. 
 
3- Ao aluno compete: 
a) Seguir as indicações do(s) professor(es) orientador(es); 
b) Proceder a alterações pertinentes propostas; 
c) Respeitar os prazos de entrega; 
d) Cumprir o regulamento da PAP apresentado pelo(s) professor(es) orientador(es). 
 

CAPITULO IV 

Formação em Contexto de Trabalho –FCT 

Número 30 
Âmbito, definição e critérios de admissão 

 
1- A Formação em Contexto de Trabalho - FCT é um conjunto de actividades profissionais desenvolvidas sob 
coordenação e acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, 
relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado pelo aluno. 

2- A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiências de 
trabalho, durante o terceiro ano do curso, em dias semanais a acordar com as entidades de acolhimento.  

3- A FCT pode assumir, parcialmente, a forma de simulação de um conjunto de actividades profissionais relevantes 
para o perfil de saída do curso a desenvolver em condições similares à do contexto real de trabalho. 

4- A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos termos previstos no número 
42 deste regulamento. 

5- Poderão ser admitidos na FCT os alunos que no início do ano lectivo a que reporta a formação em contexto de 
trabalho, tenham até 10% de módulos em atraso. 

Número 31 
Planificação FCT 

 
1- A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado pelo professor acompanhante, monitor, aluno-
formando e entidade de acolhimento, e assinado pelo órgão competente da escola, pela entidade de acolhimento, 
pelo aluno e ainda pelo encarregado de educação, caso o aluno seja menor de idade. 

2- A FCT tem a duração de quatrocentas e vinte horas. 

3- O plano da FCT deverá identificar: 

a) Os objectivos. 
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b) Os conteúdos a abordar. 
c) A programação das actividades. 
d) O período ou períodos em que a FCT se realiza, fixando o respectivo calendário. 
e) O horário a cumprir pelo aluno -formando; 
f) O local ou locais de realização; 
g) As formas de acompanhamento e de avaliação. 
h) Os direitos e deveres dos diferentes intervenientes, da escola e da entidade onde se realiza a FCT. 
 
4- O plano de formação deverá ser homologado pelo Director da escola, mediante parecer favorável do director de 
curso, antes do período de formação efectiva na entidade de estágio. 

5- Durante a formação o aluno deve realizar pelo menos dois relatórios intercalares que descrevam as actividades 
desenvolvidas: 

a) O 1º relatório será entregue no final das primeiras 140 horas de formação. 
b) O 2º relatório será entregue depois de cumpridas 280 horas de formação. 
 
6- No final da formação o aluno deve realizar um relatório global discriminando todas as actividades desenvolvidas 
e a sua auto-avaliação. 

 

Número 32 
Responsabilidades da escola 

 
1- Do Director: 
 
a) Assegurar a realização da FCT aos seus alunos, nos termos definidos na lei; 
b) Designar o professor acompanhante da FCT, ouvido o director de curso, de entre os professores que leccionam 
as disciplinas da componente da formação técnica; 
 
2- Do director de curso: 

a) Proceder à identificação, contactos e selecção das entidades de acolhimento da FCT, ouvido o professor 
acompanhante; 
b) Proceder à distribuição dos alunos, de acordo com o referido na alínea anterior. 
c) Assegurar a elaboração do protocolo com a entidade 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; 
e) Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como a respectiva assinatura por parte de todos os 
intervenientes; 
f) Assegurar o acompanhamento da execução do plano da FCT. 
g) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento; 
h) Assegurar que o aluno se encontra a coberto de seguro em toda a actividade da FCT. 
i) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas necessárias à 
realização e ao acompanhamento da FCT. 
 

Número 33 
Responsabilidades do professor acompanhante 

 
1- Elaborar o plano da FCT, em articulação com o Director da escola, o director de curso, bem como, quando for o 
caso, com os demais órgãos ou estruturas de coordenação pedagógica, restantes professores e monitor designado 
pela entidade de acolhimento.  

2- Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de deslocações periódicas aos locais de 
realização da FCT. 
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3- Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do aluno 
formando. 

4- Acompanhar o aluno formando na elaboração dos relatórios da FCT. 

5- Propor ao conselho de turma, após a conclusão da FCT e ouvido o monitor, a classificação do aluno formando. 

Número 34 
Responsabilidades da entidade de acolhimento 

 
1- Designar o monitor. 

2- Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT. 

3- Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno. 

4- Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz respeito à 
integração sócio-profissional do aluno na instituição. 

5- Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano de formação. 

6- Controlar a assiduidade do aluno. 

7- Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização e ao 
acompanhamento da FCT. 

 
Número 35 

Responsabilidades do aluno 
 
1. Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT. 

2. Cumprir, no que lhe compete, o plano de formação. 

3. Respeitar a organização do trabalho na entidade de estágio e utilizar com zelo os bens, equipamentos e 
instalações. 

4. Não utilizar, sem prévia autorização, a informação a que tiver acesso durante a FCT. 

5. Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho. 

6. Justificar as faltas perante o director de turma, o professor orientador, de acordo com as normas internas da 
escola e da entidade de acolhimento. 

7. Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT. 

Número 36 
Calendarização da FCT 

 
1. A formação em contexto de trabalho será realizada no 3º ano do plano de formação do curso, com a duração de 
420 horas. 
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Número 37 
Avaliação da FCT 

 
1. A avaliação no processo da FCT assume carácter contínuo e sistemático e permite, numa perspectiva formativa, 
reunir informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do 
plano de formação. 

2. A avaliação final da FCT é da responsabilidade do professor acompanhante e tem por base duas componentes: 

a) A avaliação proposta pelo monitor da entidade de acolhimento, e ouvido o aluno, abrangendo o desempenho 
deste na entidade de estágio - (80%). 

b) Os relatórios de estágio, que são elaborados pelo aluno e devem descrever as actividades desenvolvidas no 
período de estágio, bem como a sua autoavaliação face ao definido no plano de formação - (20%). 

3. A avaliação da FCT deverá responder aos seguintes itens, que se constituem como elementos aferidores: 

a) Assiduidade e pontualidade; 
b) Qualidade do trabalho realizado na entidade de acolhimento; 
c) Aplicação das normas de segurança e higiene no trabalho; 
d) Integração na entidade de acolhimento; 
e) Capacidade de iniciativa; 
f) Qualidade e rigor da expressão escrita e oral e dos suportes materiais que enformam os relatórios na 
perspectiva da sua boa inteligibilidade; 
g) Ritmo de trabalho; 
h) Relacionamento interpessoal; 
i) Destreza com equipamentos; 
j) Disponibilidade; 

CAPITULO V 

Aprovação, conclusão e certificação 

Número 38 
Aprovação 

1- A aprovação em cada disciplina, na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação igual ou superior a 
10 valores. 

Número 39 
Progressão 

 
1- A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respectivos módulos de uma classificação 
igual ou superior a 10 valores. 

2- O conselho de turma pode deliberar pela não progressão de alunos que tenham um número de módulos em 
atraso, potencialmente impeditivo de futuras aprendizagens; 

3- Na sequência do ponto 2 deste número, o conselho de turma deverá ponderar a progressão dos alunos no final 
do 1º ano, sempre que registem 15% ou mais de módulos em atraso e no 2º ano, acumuladamente, mais de 10%; 

4- Caso o curso não seja ministrado no ano lectivo seguinte, a escola não se pode comprometer a dar continuidade 
à leccionação dos módulos em atraso; 

5- Os alunos que o conselho de turma entenda não reunirem condições de progressão para o ano seguinte, 
conforme ponto 2 deste artigo, deve a escola proporcionar o regime de equivalências, caso o aluno pretenda mudar 
de curso. 
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Número 40 
Regime de precedências 

 

1. Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é 
permitido que o aluno frequente módulos mais avançados sem a capitalização de módulos anteriores. 

2. Quando o aluno obtiver avaliação positiva num módulo que seja objecto da precedência curricular referida 
anteriormente (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. 

3. Caso não se verifique a capitalização do módulo em falta, a avaliação do módulo seguinte não será lançada e 
este não ficará capitalizado. 

Número 41 
Conclusão 

 
1- A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas do 
curso, na FCT e na PAP. 
 
2- A classificação final do curso obtém-se nos termos previstos nos números seguintes. 

Número 42 
Classificações 

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

2- A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das 
classificações obtidas em cada módulo. 

3- A classificação final de cada disciplina, da FCT e da PAP será lançada no livro de termos. 

Número 43 
Classificação final 

 
A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CF = [2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/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 décimas; 

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

Número 44 
Reclamações e recursos 

 
As reclamações ou recursos interpostos sobre matéria de avaliação interna dos alunos são resolvidos, com as 
necessárias adaptações, de acordo com a regulamentação do ensino regular. 
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Número 45 
Certificação 

 
1- A conclusão de um curso profissional de nível secundário é certificada através da emissão de: 

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído; 
b) Um certificado de qualificação profissional de nível 3 que indique a média final do curso e discrimine as 
disciplinas do plano de estudos e respectivas classificações, a designação do projecto e a classificação obtida na 
respectiva PAP, bem como a duração e a classificação da FCT. 

CAPITULO VI 

Disposições finais 

Número 46 
Transferências e equivalências entre disciplinas 

 
1- Nos termos do Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de Outubro, os alunos têm a possibilidade de requerer a 
reorientação do seu percurso formativo, através da mudança de cursos, recorrendo ao regime de equivalência 
entre disciplinas. 

2-  O aluno que tenha frequentado um curso profissional com aproveitamento em alguns módulos numa outra 
escola e que pretenda a transferência, deve requerer a concessão de equivalências através de requerimento 
dirigido ao presidente do órgão de gestão. 

3- Este pedido deve ser apresentado pelo encarregado de educação ou pelo aluno, quando maior, até ao dia 31 de 
Dezembro do ano lectivo seguinte 

4- No requerimento deve constar, de forma clara, a identificação completa do interessado e as habilitações 
académicas de que é detentor. 

5- 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 aluno realizou. 

6- Ao aluno a quem foi concedida equivalência, é-lhe dada a possibilidade de fazer melhoria de nota aos módulos 
já realizados, fazendo para tal um pedido ao presidente do órgão de gestão. 

7- Para cálculo da classificação final das disciplinas a que forem dadas as equivalência aplicar-se-á o disposto na 
legislação e regulamentação respectiva. 

 

Número 47 
Assiduidade 

 
1- No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem estar 
reunidos os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária do conjunto dos módulos de cada 
disciplina; 
b) A assiduidade do aluno, na FCT, não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista.  
2 – De forma a garantir uma adequada gestão das faltas ao longo do período formativo o director de turma deverá: 

 a) O director de turma deverá na reunião inicial com os encarregados de educação, em cada ano lectivo, 
informá-los do regime de assiduidade, e ainda do limite legal de faltas, justificadas e injustificadas a cada disciplina;  
 b) Informar presencialmente ou em correio registado, o encarregado de educação quando o nº de faltas em 
cada momento, a qualquer disciplina, seja superior a 10% das aulas já sumariadas; 
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 c) A partir do primeiro momento citado na b), se a situação se mantiver, a informação deverá ser comunicada 
no mínimo trimestralmente. 
 d) Quando a reunião inicial reporta a alunos dos 2º e 3º anos de formação, os encarregados de educação 
deverão ser informados do número de faltas justificadas e injustificadas acumuladas até ao momento; 
 e) As pautas de avaliação de final de cada período ao longo do percurso formativo, devem mencionar sempre 
todas as faltas acumuladas, quer do ano lectivo em curso, quer de anos lectivos anteriores. 
 
      3- De acordo com o disposto na Lei nº 3/2008 e na Informação nº 995/AJ/DGISQ/2008, de 05/09/2008 da ANQ, 
os alunos deverão realizar uma prova de recuperação, logo que avaliados os efeitos da aplicação das medidas 
correctivas, caso ultrapassem os limites de 7% e 10%, se se tratar de faltas injustificadas e de faltas justificadas e 
injustificadas, respectivamente 
 
4- Em resultado da aprovação do aluno na prova de recuperação, o Director de Turma releva para efeitos 
estritamente administrativos o excesso de faltas, e o aluno termina o ano lectivo normalmente; 
 
5-  Em situações excepcionais, quando a falta de assiduidade do aluno, for devidamente justificada ou o não 
cumprimento da carga horária se verifique por razões imputáveis à escola,  a escola deverá assegurar: 

a) O prolongamento das actividades até ao cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas; ou 
b) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos objectivos de 
aprendizagem; 
c) O prolongamento da FCT a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido. 
d) Se um aluno ultrapassar o limite de faltas previsto, não devidamente justificadas, a uma ou mais disciplinas 
 

Numero 48 
Reposição de aulas 

 
1- Face à exigência de leccionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de forma a assegurar a 
certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não leccionadas. 

2- As aulas previstas e não leccionadas são recuperadas através de: 

a) Prolongamento da actividade lectiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas. 
b) Prolongamento das actividades lectivas no final do ano lectivo. 
c) Permuta acordada entre docentes, dando prévio conhecimento aos alunos. 
 
3- No final do primeiro e segundo períodos, o director de curso procederá ao levantamento das horas de formação 
já ministradas por cada professor dando conhecimento ao director de turma e ao Director da data previsional de 
conclusão das actividades lectivas. 

 
Número 49 

Actividades em contexto exterior à escola 
Visitas de Estudo 

 

1- As aulas dadas em contexto exterior à sala de aula, assim como as visitas de estudo e os respectivos objectivos 
devem constar do plano anual de actividades. 

2- Estas actividades constituem estratégias pedagógico/didácticas que, dado o seu carácter prático podem 
contribuir para a preparação e sensibilização a conteúdos a leccionar, ou para o aprofundamento e reforço de 
unidades curriculares já leccionadas. 

3- A duração destas actividades convertem-se em tempos lectivos de acordo com os blocos previstos para o turno 
da manhã (6 tempos) e turno da tarde (4 tempos), até ao máximo de 10 tempos diários.  

4- No caso das actividades previstas se desenvolverem só num dos turnos poderão corresponder a 6 tempos 
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5- Os tempos lectivos devem ser divididos pelos professores organizadores e acompanhantes, que, 
preferencialmente, deverão ser no mínimo dois professores por turma. 

6- Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores com aulas no dia da actividade. 

7- Os professores que não acompanhem a visita devem permutar as aulas a leccionar nesse dia. 

8- Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas actividades é fundamental, pelo 
que será considerada falta, justificada ou injustificada, a não comparência. 

9- As visitas de estudo regular-se-ão pelo disposto no Regulamento Interno da Escola. 

10- No caso das visitas de estudo, se algum dos alunos não puder comparecer à actividade, terá o professor que 
acordar com o aluno a forma de compensação das horas correspondentes à duração da mesma. 

11- A visita de estudo(?) só se realiza quando o número de alunos interessados permita a viabilidade económica da 
mesma. 

12- Todas as acções propostas no âmbito das actividades são de carácter obrigatório se forem gratuitas. 

Número 50 
 
1 - Em todas as matérias omissas neste anexo ao regulamento interno, para os cursos profissionais, deve remeter-se 
para o regulamento interno geral e para a legislação que regulamenta estes cursos. 
 


