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SECÇÃO I 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 
 

Artigo 1º- Âmbito 

 
O presente regimento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos 
Profissionais. 

 
Artigo 2º - Legislação subsidiária 

 
O presente regimento baseia-se na seguinte legislação: 
 

 Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho estabelece a matriz curricular dos cursos profissionais a 

partir do ano letivo 2013/2014 aos alunos que iniciem o ciclo de formação; 

 Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, estabelece princípios orientadores da organização e 

gestão dos currículos; 

 Portaria nº 74-A/2013 de 15 de fevereiro, revoga a Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de maio, 

com as alterações introduzidas pela Portaria nº 797/2006, de 10 de agosto; 

 Lei nº51/2012 de 5 de Outubro cria o estatuto do aluno; 

 Despacho nº 9 815-A/2012, de 19 de julho de 2012, revoga alguns pontos do despacho nº 14 

758/2004; 

 Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro enquadra os cursos no Catálogo Nacional de 

Qualificações; 

 Portaria nº 256/2005, de 16 de Março, cria a Classificação Nacional de Áreas de Educação e 

Formação; 

 Despacho nº 14 758/2004, de 23 de julho. 

 
Artigo 3º- Estrutura curricular 

 
A estrutura curricular dos cursos profissionais integra o conjunto de disciplinas distribuídas pela 
formação sociocultural, pela formação científica e pela formação técnica, previstas no artigo 4, a 
Formação em Contexto de Trabalho (FCT), nos termos do artigo 19º  e seguintes, e uma Prova de 
Aptidão Profissional (PAP), nos termos do artigo 31º e seguintes. 

 
Artigo 4º- Organização curricular 

 

1. A carga horária global é distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação, acautelando o 

necessário equilíbrio anual, semanal e diário, de acordo com a seguinte tabela: 

DISCIPLINAS 

 
Total de horas de 

formação 
 

Formação Sociocultural 

Português 320 

L. Est. I,II ou III 220 

Área de Integração 220 

TIC 100  

Educação Física 140 

Subtotal 1000 

Formação Científica 

2 a 3 disciplinas de acordo com a natureza do 
curso 500  

Subtotal 500 

Formação Técnica 
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2. A organização do ano escolar respeita o calendário escolar, organizado de modo a que sejam 

cumpridas, no mínimo, duas interrupções das atividades escolares de duração não inferior a 5 dias 

úteis seguidos, coincidentes com o Natal e com a Páscoa, e uma terceira, por período nunca inferior 

a 22 dias úteis seguidos, a ocorrer, em cada ano escolar, entre a segunda semana do mês de julho e 

a primeira do mês de setembro. 

3. A distribuição referida no ponto anterior está sujeita a reajustes por motivos imprevistos que 

ocorram ao longo do ciclo, reajustes que devem, no entanto, respeitar os limites máximos de 1100 

horas por ano, 35 por semana e 7 horas por dia. 

4. Da distribuição da carga horária global pelos diferentes anos do ciclo de formação não pode resultar, 

no conjunto dos três anos, um número de horas inferior ao previsto na matriz para as disciplinas ou 

para a FCT. 

5. Os planos curriculares dos cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma estrutura modular, e 

compreendem três componentes de formação escolar: componente sociocultural, componente 

científica e componente técnica. Esta última componente integra ainda a formação em contexto de 

trabalho (FCT) e uma prova de aptidão profissional (PAP) a realizar no final do curso. 

6. Os referenciais de formação constam de Portaria própria e os programas das disciplinas, aprovados 

pelo Ministério da Educação, e encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente, na 

Agência Nacional para a Qualificação (http://www.anq.gov.pt/). 

 
Artigo 5º - Visitas de estudo  

As visitas de estudo e ou atividades a realizar serão propostas pelos grupos disciplinares ou pelo 

conselho de turma, no início de cada ano letivo, para aprovação do Conselho Pedagógico e Conselho 

Geral, com vista à sua integração no Plano Anual de Atividades.  

As visitas de estudo são organizadas de acordo com o regulamento Interno e, ainda tendo em atenção o 

seguinte:  

a) Os professores das disciplinas envolvidas em visitas de estudo deverão gerir a distribuição dos 

tempos das respetivas atividades entre si, no máximo de sete horas (nove tempos por dia de 

atividades); 

b) Os professores envolvidos nas visitas de estudo deverão gerir as permutas necessárias de forma 

a garantir que os tempos previstos para as outras turmas sejam repostos atempadamente; 

c) As visitas de estudo devem ocorrer, preferencialmente, nos períodos em que não haja aulas e, 

caso não seja possível, em dias em que haja um maior número de aulas coincidentes com o 

horário das disciplinas envolvidas. 

 
 

Artigo 6º - Orientações e recrutamento dos formandos  
 

1. De acordo com as disposições legais, têm acesso aos cursos profissionais os candidatos que concluam 

o 3º ciclo do ensino básico ou equivalente. 

2. Os candidatos podem ser submetidos a uma entrevista dirigida pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação, 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. 

 
Artigo 7º- Constituição das Turmas 

 
1. Os alunos devem matricular-se dentro do prazo que será fixado, anualmente, pelo Diretor. 

Excecionalmente poderão ser aceites matrículas até 31 de dezembro, desde que haja vaga.  

3 a quatro disciplinas de acordo com a natureza 
do curso 1100 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 600 

Subtotal 1700 

Total de horas do curso 3200 

http://www.anq.gov.pt/
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2. As turmas são constituídas por um número mínimo de 24 e máximo de 30 alunos.  

3. As turmas de cursos profissionais que integrem alunos com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de 

funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de dois alunos 

naquelas condições. 

 
Artigo 8º - Gestão de Espaços 

 
Às turmas dos cursos profissionais serão atribuídos espaços específicos próprios, que possibilitem o 

integral cumprimento das planificações dos diferentes módulos. 

 
Artigo 9º- Representatividade  no Conselho Pedagógico 

 
De entre os Diretores de Cursos Profissionais, Cursos de Educação e Formação e/ou Cursos Vocacionais, 

é designado, pelo Diretor, um representante no Conselho Pedagógico, a quem compete fazer a 

articulação entre o Conselho Pedagógico e os Diretores de Curso, reunindo ordinariamente uma vez por 

período e extraordinariamente sempre que houver necessidade. 

 
Artigo 10º - Coordenação pedagógica 

 
A coordenação pedagógica é assegurada pelo Diretor de Curso e pelo Diretor de Turma, nos termos 

previstos dos números seguintes. 

 
Artigo 11º - Diretor de Curso 

 
O Diretor de Curso, é designado pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, preferencialmente de 

entre os professores profissionalizados que lecionam as disciplinas da componente de formação 

técnica. 

Sem prejuízo das competências e atribuições previstas na lei, no regulamento interno e as previstas nas 

Secções II e III deste regulamento são ainda responsabilidades do Diretor de Curso:  

1. Colaborar com a Direção na planificação, implementação, coordenação e avaliação das atividades a 

desenvolver, na apresentação de sugestões organizativas e pedagógicas e na definição de linhas 

orientadoras. 

2. Convocar todos os professores do curso, sempre que entenda necessário, para articulação e 

coordenação pedagógica das atividades com todos os professores do curso. 

3. Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do 

curso. 

4. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica. 

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

6. Assegurar a realização da Formação em Contexto de Trabalho, de acordo com a Secção II deste 

regulamento.  

7. Intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da PAP, de acordo com a Secção III deste 

regulamento. 

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

9. Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

10. Organizar e manter actualizado o Dossier Pedagógico do curso. 

11. Acompanhar o percurso formativo dos alunos, promovendo o seu sucesso educativo e, através de 

um plano de transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mundo do trabalho ou 

para percursos formativos subsequentes. 

12. Dentro do possível, manter um registo do percurso dos alunos após a conclusão do ensino 

secundário. 

13. Elaborar propostas de melhoria ao presente regulamento.  

 

Artigo 12º - Diretor  de Turma 
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Sem prejuízo das competências e atribuições previstas na lei e no regulamento interno do 

Agrupamento, ao Diretor de Turma compete:  

a) Fornecer aos alunos e, quando for o caso, aos seus encarregados de educação, pelo menos três 

vezes em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo dos alunos; 

b) Elaborar um relatório descritivo sucinto, procedendo a uma avaliação qualitativa do perfil de 

progressão de cada aluno e da turma, nomeadamente referência explícita a parâmetros, a 

capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de autonomia, de 

criatividade, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação, de articulação com o 

meio envolvente e de concretização de projetos;  

c) Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações 

relativas a atividades de recuperação e ou enriquecimento, a anexar ao relatório descritivo a 

que se refere a alínea anterior; 

d) Identificar o perfil da 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). 

e) Colaborar e apoiar os restantes intervenientes na realização da FCT e PAP. 

Artigo 13º - Conselho de Curso    
  
1. O Conselho de Curso é o órgão que estuda e debate as orientações, métodos e resultados das 

atividades técnico-pedagógicas.  

2. O Conselho de Curso é composto pelo Diretor de Curso, que preside, e os docentes responsáveis 

pelas disciplinas do respetivo curso.  

3. Compete ao Conselho de Curso:  

a) Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de avaliação e de 

classificação do mérito dos alunos;  

b) Analisar e organizar os conteúdos das disciplinas que compõem a estrutura curricular do 

curso de forma a assegurar uma boa coordenação interdisciplinar;  

c) Propor à Direcção Executiva/Conselho Pedagógico a adopção de medidas e o 

desenvolvimento de acções tendentes à melhoria do ensino no curso;  

d) Definir e incentivar ações pedagógicas que valorizam o curso (visitas de estudo, estágios, 

intercâmbios culturais, etc.);  

e) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que, dentro das suas competências, lhe sejam 

submetidos para apreciação pelo Diretor de Curso.  

4. Sempre que o Diretor de Curso considere necessário pode convocar reuniões exclusivamente com 

os professores das disciplinas da formação técnica. Estas reuniões têm como objetivo planear e 

estabelecer uma maior coordenação e interdisciplinaridade entre as disciplinas técnicas, incluindo 

a Prática Simulada da formação em contexto de trabalho e a adoção de medidas que visem a 

valorização do curso e a formação profissional dos alunos.  

5. O Conselho de Curso reúne no início e no final do ano letivo e sempre que o Diretor de Curso ou o 

Diretor do Agrupamento o considerem necessário. 

6. As deliberações do Conselho de Curso e das reuniões da equipa técnica serão aprovadas por 

maioria simples, dispondo o Diretor de Curso de voto de qualidade.  

7. De todas as reuniões do Conselho de Curso e da equipa técnica serão lavradas atas que, depois de 

aprovadas, devem ser assinadas por todos os participantes. 

 

Artigo 14º - Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 
 
1. O professor orientador da FCT é designado pelo Diretor do Agrupamento, ouvido o Diretor de Curso, 

de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. 

 
Artigo 15º - Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 
1. O professor orientador e acompanhante da PAP é designado pelo Diretor do Agrupamento, sob 

proposta do Diretor de Curso, de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de 

formação técnica. 
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Artigo 16º - Docentes - Recuperação/Reposição das horas letivas não lecionadas 

 
1. Face à natureza destes cursos que exige a lecionação da totalidade das horas previstas para cada 

disciplina, de forma a assegurar a certificação, torna-se necessário a reposição das aulas não 

lecionadas. Neste sentido, as aulas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores, 

bem como por outros motivos, serão recuperadas através dos seguintes mecanismos: 

a) Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas por dia; 

b) Diminuição do tempo da interrupção letiva (Natal, Páscoa); 

c) No final do ano letivo; 

d) Realização de trabalhos pelos alunos que correspondam à compensação das horas de formação 

em falta, em situações excecionais; 

e) Realização de trabalhos de natureza interdisciplinar mediante planificação do Conselho de 

Turma; 

f) Elaboração de trabalhos mediante a entrega de um plano de aula a ser aplicado por um docente 

que se encontre em atividades de ocupação de alunos, no caso do professor se encontrar 

impossibilitado de ministrar a aula por motivo de serviço oficial. 

2. Sempre que o professor, por motivo de força maior, não possa cumprir o horário pré-estabelecido, e 
pretenda repor a totalidade ou parte dos segmentos letivos previstos, deverá antecipadamente dar 
conhecimento ao Diretor de Curso e propor uma das seguintes medidas: 
a) Compensar a aula, de preferência no próprio dia, ou, no máximo, até ao 5º dia subsequente, em 

respeito com as normas legais dos horários dos alunos e professores (limite máximo, hora de 

almoço, não fazer furos); 

b) Efetuar a permuta com outros docentes do conselho de turma; 

c) A substituição por um professor que leciona a mesma disciplina; 

2. As medidas previstas anteriormente carecem de autorização escrita do Diretor de Curso. 

3. Qualquer uma das medidas anteriormente mencionadas deve ser comunicada aos encarregados de 

educação do aluno ou ao próprio, quando este for maior, sempre que possível com três dias de 

antecedência, em documento próprio, pelo Diretor de Curso. 

4. Os professores devem assegurar que o número de horas para cada módulo seja cumprido dentro dos 

prazos previstos na planificação, respeitando também a ordem em que são lecionados no programa 

da disciplina. 

5. Qualquer alteração à ordem em que os módulos são leccionados só se poderá efetuar com a 

aprovação do Conselho Pedagógico, mediante proposta do grupo disciplinar, apresentada até ao mês 

de julho do ano letivo anterior. 

6. A ausência às atividades letivas está sujeita aos procedimentos estipulados pela Escola e à 
legislação em vigor. 

7. Os registos de faltas dos professores, bem como a respetiva justificação, obrigatoriamente 
apresentada nos termos e prazos legalmente previstos, são provisórios, na situação prevista na 
alínea a) do ponto 2. 

 
Artigo 17º - Regime de frequência e Assiduidade 

 

O regime de assiduidade rege-se pela legislação e pelo Regulamento Interno do Agrupamento. 

Sem prejuízo do artigo anterior, a frequência e assiduidade do aluno rege-se ainda pelo seguinte:  

1. O aluno celebra com a escola um contrato de formação, no qual são claramente definidas as 

condições de frequência do curso, nomeadamente quanto à assiduidade e à pontualidade. 

2. Para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem estar reunidos, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada 

disciplina; 

b) A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

3. Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer das 

percentagens nele estabelecidas 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. 

4. Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos do regulamento 
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interno, o Diretor de Turma elabora um plano, em articulação com o Diretor de Curso, 

assegurando: 

a) No âmbito das disciplinas do curso: 

 O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de 

formação estabelecidas, ou 

 O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos 

objetivos de aprendizagem; 

b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do número de horas 

estabelecido.  

5. Os alunos que cumpriram em anos anteriores os 90% da carga horária do(s) módulo(s), mas sem 

aproveitamento, podem concluí-los em regime não presencial realizando apenas a avaliação 

prevista no ponto 9 do artigo 18º. 

 
Artigo 18º - Excesso grave de Faltas 

 
1. O aluno encontra-se em excesso grave de faltas quando ultrapassa o limite de 10%  do número de 

horas lecionadas em cada módulo e 5% das horas previstas na componente da formação em 

contexto de trabalho. 

1. Para o excesso grave de faltas consideram-se as faltas injustificadas e as faltas justificadas 

sujeitas a um plano de compensação não realizado com sucesso pelo aluno. 

2. Ultrapassado o limite de faltas indicado anteriormente, deverá ser aplicada uma medida de 

recuperação e integração de aprendizagens, que incidirá sobre a matéria lecionada nas aulas em 

que o aluno esteve ausente.  

3. O cumprimento das medidas realiza-se em período suplementar ao horário letivo, supervisionado 

pelo Diretor de Turma, de acordo com o seguinte:  

a) As medidas serão realizadas pelo aluno, através de um trabalho ou atividade, definida pelo 

professor(es) da(s) disciplina(s) de acordo com as orientações metodológicas do grupo 

disciplinar.  

b) O(s) professore(s) da(s) disciplina(s) envolvida(s) avaliam o trabalho realizado pelo aluno, tendo 

em atenção o grau de cumprimento das atividades propostas e se houve ou não recuperação 

das aprendizagens, dando conhecimento do resultado ao Diretor de Turma que deve informar o 

encarregado de educação no mais curto espaço de tempo possível. 

4. Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o presente artigo, com as 

consequências daí decorrentes para o aluno, sempre que mais de um terço do limite de faltas 

tenha sido registada na sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de saída de sala de 

aula ou da medida disciplinar sancionatória de suspensão, e após parecer vinculativo do conselho 

de turma. 

5. O recurso às medidas de recuperação apenas pode ocorrer uma única vez no decurso do ano letivo 

e são registadas em impresso próprio que será colocado no processo individual do aluno. 

6. O incumprimento ou ineficácia das medidas aplicadas determinam a exclusão do aluno no(s) 

módulo(s) em que se verifique o excesso de faltas, sem prejuízo da sua integração no(s) módulo(s) 

seguinte(s). 

7. Com o cumprimento da medida de recuperação serão relevadas as faltas em excesso.  

8. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e/ou das atividades a que se refere o número 

anterior pode dar, ainda, lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas no 

regulamento interno. 
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SECÇÃO II 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
 

Artigo 19º- Definição 
 

1. A FCT é um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento 
da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 
organizacionais relevantes para a qualificação profissional, visada pelo curso frequentado pelo 
aluno. 

Artigo 20º - Objetivos gerais 
 

São objetivos gerais da FCT: 

1. Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os conhecimentos e as competências 

técnicas adquiridos durante a frequência do curso.  

2. Proporcionar experiências de carácter socioprofissional que facilitem a futura integração dos jovens 

no mundo do trabalho. 

3. Desenvolver aprendizagens no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho.  

4. Desenvolver hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de responsabilidade profissional. 

5. Proporcionar vivências inerentes às relações humanas no trabalho.  

6. Promover a autonomia, a iniciativa, o trabalho em equipa e a flexibilidade à inovação científica e 

tecnológica.  

Artigo 21 º - Condições de acesso 

 

1. O início da FCT tem como condição que o aluno tenha concluído pelo menos 75% da totalidade dos 

módulos previstos até essa data. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o conselho de turma pode ponderar, sob proposta do 

Diretor de Curso, a não colocação de um aluno em estágio numa entidade da FCT, tendo em conta 

ainda, a assiduidade e o empenho e comportamento do aluno.  

3.  A Escola proporcionará aos alunos que se encontram fora do ciclo de estudos momentos para a 

realização de estágio, de acordo com o calendário escolar definido em cada ano letivo. 

 
Artigo 22º - Formas de concretização 

 

1. A FCT realiza-se em empresas ou instituições, sob a forma de experiências de trabalho por períodos 

de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio em etapas intermédias ou na 

fase final do curso. 

2. A FCT pode realizar-se, parcialmente, através de simulação de um conjunto de atividades 

profissionais relevantes para o perfil profissional a desenvolver em condições similares à do 

contexto real de trabalho. 

3. Quando a FCT decorrer durante o período lectivo não poderá ultrapassar cumulativamente com as 

atividades letivas mais de sete horas diárias. 

4. Sempre que a FCT decorra nos períodos de interrupção de atividades letivas de Natal e Páscoa deve-

se salvaguardar o mínimo de 5 dias úteis de férias. 

Artigo 23º -  Organização e desenvolvimento em empresas ou instituições 
 

1. A concretização da FCT é antecedida e obedece a um protocolo enquadrador, celebrado entre as 

partes envolvidas, Direção da Escola e a entidade de acolhimento, o qual deve garantir um conjunto 

de atividades profissionais de acordo com o perfil de desempenho visado pelo curso frequentado 

pelo aluno. 

2.  A organização e o desenvolvimento da FCT implica um plano de trabalho individual (PTI), 

elaborado pelas partes envolvidas e assinado pelo Diretor de Curso, pela entidade de acolhimento, 

pelo aluno e pelo encarregado de educação quando ele seja menor de idade. 

3. O PTI é parte integrante do contrato de formação subscrito entre a escola e o aluno e identifica os 

objetivos, o conteúdo, a programação, o período, horário e local de realização das atividades, as 
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formas de monitorização e acompanhamento do aluno, com a identificação dos responsáveis, bem 

como os direitos e deveres dos diversos intervenientes, nomeadamente um compromisso de 

confidencialidade do aluno, da escola e da entidade onde se realiza a FCT. 

4. A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não devendo a 

duração semanal ultrapassar as 35 horas, nem a duração diária as 7 horas. 

5. A orientação e o acompanhamento do aluno durante a FCT sob coordenação da escola, são 

partilhadas, entre esta e a entidade de acolhimento, cabendo à última designar um tutor para o 

efeito. 

6. O aluno tem direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiverem 

obrigados, bem como das atividades a desenvolver. 

7. O Contrato e o protocolo referidos anteriormente caducam com a conclusão para o qual foram 

celebrados, não gerando por isso relações de trabalho subordinado. 

8. Os locais de estágio deverão situar-se, preferencialmente, no Concelho ou Concelhos limítrofes da 

Escola Secundária Fernando Namora ou ainda na área de residência do aluno.  

 
Artigo 24º - Organização e desenvolvimento em contexto escola 

 

1. A FCT pode realizar-se, parcialmente, através de simulação de um conjunto de atividades 

profissionais relevantes para o perfil profissional a desenvolver em condições similares à do 

contexto real de trabalho.  

2. A realização da prática simulada referida no ponto anterior, bem como a sua ponderação, deve ser 
decidida pelo Diretor de Curso, sob proposta dos professores da componente de formação técnica.  

3. A prática simulada é realizada na escola, com base num plano que defina aividades relevantes para 
o perfil de saída do curso. 

4. Neste contexto, a orientação e o acompanhamento do aluno são assumidos por um dos professores 
das disciplinas da componente de formação técnica ou pelo professor responsável pela actividade 
em questão, cabendo ao Diretor de Curso designá-lo para o efeito. 

5. A organização deste processo decorre à semelhança do disposto no artigo 35º, exceto o ponto nº 1. 
 

Artigo 25 º- Intervenientes no processo 
 

1. São intervenientes no processo:  

a) O Diretor do Agrupamento;  

b) O Diretor de Curso;  

c) O professor orientador;  

d) A entidade de acolhimento; 

e) O aluno.  

 
Artigo 26º - Responsabilidades dos intervenientes 

 
Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na lei, são 

responsabilidades:  

1.1. Do Diretor:  

a) Designar o(s) professor(s)  orientador(s) da FCT, entre os professores que lecionam as disciplinas 

da componente de formação técnica, ouvido o Diretor de Curso;  

b) Homologar a documentação referente à FCT. 

1.2. Do Diretor de Curso:  

a) Articular com a Direção da Escola e com as estruturas intermédias de articulação e 

coordenação pedagógica os procedimentos necessários à realização da FCT; 

b) Assegurar a realização da FCT, organizando e coordenando o desenvolvimento dos 

procedimentos necessários à sua realização, nomeadamente o processo de avaliação da FCT 

em todas as suas etapas e momentos constituintes;  

c) Assegurar a todos os alunos em condições de realizar FCT entidades de acolhimento, em 

empresas ou instituições; 

d) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento; 

e) Distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento, de acordo com os critérios estabelecidos 

neste regulamento; 
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f) Assegurar a elaboração e assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus 

encarregados de educação se aqueles forem menores, até 5 dias úteis antes do início do 

mesmo; 

g) Assegurar a elaboração do PTI, bem como a assinatura de todos os intervenientes; 

h) Assegurar a execução do PTI, bem como a avaliação de desempenho dos alunos em colaboração 

com a entidade de acolhimento; 

i) Assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT; 

j) Assegurar em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas e 

necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

1.3. Do professor orientador: 

a) Elaborar o PTI em articulação com o Diretor de Curso e quando necessário outros órgãos de 

supervisão pedagógica, bem como os restantes professores do curso e o tutor designado pela 

entidade de acolhimento do aluno; 

b) Acompanhar a execução do PTI, 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 o desempenho do aluno; 

d) Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT; 

e) Propor ao Conselho de Turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno da FCT. 

1.4. Da entidade de acolhimento: 

a) Designar o tutor; 

b) Colaborar na elaboração do PTI; 

c) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu PTI; 

d) Colaborar no acompanhamento e na avaliação de desempenho do aluno na FCT; 

e) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no 

que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na entidade; 

f) Controlar a assiduidade e pontualidade do aluno; 

g) Assegurar em conjunto com o Diretor de Curso/Professor Orientador e o aluno, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

1.5. Do aluno: 

a) Colaborar na elaboração do seu PTI; 

b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT para que for convocado; 

c) Cumprir 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 tiveram 

acesso durante a FCT; 

f) Ser assíduo e pontual; 

g) Justificar as faltas perante o tutor, professor orientador e diretor de turma, de acordo com o 

regulamento interno da escola e a entidade de acolhimento; 

h) Entregar o relatório final da FCT ao professor orientador, no prazo máximo 3 dias uteis, após o 

último dia de estágio. 

 
Artigo 27 º- Critérios de distribuição dos alunos pelas entidades de estágio 

 

1. A distribuição dos alunos pelas diferentes entidades de estágio será efetuada pelo Diretor de Curso, 

em colaboração com os professores da formação técnica e o Diretor de Turma, mediante os 

conhecimentos privilegiados que possui quer do aluno, quer das entidades promotoras do estágio e 

do interesse manifestado pelo aluno. 

2. Para o efeito deverão ser tidos em conta os seguintes critérios:  

a) Adequação do perfil do aluno às solicitações das entidades de estágio;  

b) Média de curso do aluno alcançada até ao momento de distribuição pelas entidades de estágio; 

c) Não haver relações familiares entre o aluno e os responsáveis pela empresa/instituição; 

d) Interesse manifestado pelo aluno. 

3. Poderá ainda o aluno propor uma entidade de estágio para si, devendo diligenciar junto da entidade 

proposta o respetivo estágio, desde que esta exerça atividades na área de especificação do curso. 
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Nestes casos, deverá o candidato submeter atempadamente essa intenção à aprovação do Diretor 

de Curso, devendo para o efeito apresentar um requerimento onde indique o nome da entidade, o 

nome do responsável a contactar e os respetivos contactos para que a Escola analise a proposta e no 

caso de parecer favorável proceda à assinatura do protocolo. No caso de o aluno ser menor de 

idade, o requerimento será apresentado pelo encarregado de Educação. 

4. Em relação ao ponto anterior, a Escola reserva-se o direito de recusar a proposta feita caso não 
obedeça aos pressupostos deste documento e da legislação em vigor.  

 
Artigo 28º - Etapas e modalidades de consecução 

1. A FCT será desenvolvida ao longo do curso do seguinte modo: 
a) 2°ano - 210 horas – desenvolve-se, preferencialmente, em contexto real de trabalho, sob a 

forma de estágio, por períodos variáveis ao longo ano ou durante o mês de julho, de acordo com 

os interesses das entidades de acolhimento.  

b) 3°ano - 210 horas – desenvolve-se sob a forma de estágio, ao longo do mês de junho e a primeira 

quinzena de julho. 

c) Ao longo do curso – 180 horas – desenvolve-se com práticas simuladas em contexto escolar; 

2. A distribuição de horas acima mencionada poderá sofrer reajustamentos em função das 

especificidades de cada curso e das entidades de acolhimento. 

3. Os reajustamentos previstos no número anterior estarão sujeitos a aprovação do Diretor do 

Agrupamento, sob proposta do Diretor de Curso. 

 
Artigo 29º- Assiduidade 

 

1. Para efeitos de conclusão da FCT, deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não poderá 

nunca ser inferior a 95% da carga horária de cada período de FCT.  

2. A assiduidade do aluno em estágio é registada em folhas de ponto criadas pela escola/empresa para 

o efeito e entregues à entidade de estágio, as quais devem ser assinadas pelo aluno e pelo tutor e 

entregues, com periodicidade, ao professor orientador.  

3. Se, por algum motivo imprevisto, o aluno tiver que faltar, deverá imediatamente justificar a falta, 

de acordo com as normas internas da entidade de estágio e da escola, e informar o tutor de estágio 

e o professor orientador. 

4. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, o 

período de estágio e o período de prática simulada poderão ser prolongados, a fim de permitir o 

cumprimento do número de horas estabelecido.  

5. Sempre que o aluno seja sujeito a exames (avaliação sumativa externa) nacionais, deve ser 

dispensado do dia de exame e do dia imediatamente anterior, sem prejuízo do número de horas de 

duração do período de estágio. Este deve ser prolongado pelo número de dias suficientes, de forma 

a totalizar as horas previstas.  

 
Artigo 30º - Avaliação 

 

1. A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final nos cursos mediante a 

aplicação da fórmula estipulada no Regulamento Geral dos Cursos Profissionais 

2. A avaliação no processo da FCT assume caráter contínuo e sistemático e permite, numa perspetiva 

formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se 

necessário, o reajustamento do plano da FCT. 

3. A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma classificação final da FCT na 

escala de zero a vinte valores.  

4. A classificação da FCT é obtida através da seguinte expressão: 

FCT = 0,10 FCT1 +0,40 FCT2+0,50 FCT3 

FCT1 = Avaliação da formação contexto de trabalho do 1°ano 

FCT2 = Avaliação da formação contexto de trabalho do 2°ano 

FCT3 = Avaliação da formação contexto de trabalho do 3°ano 
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5. No caso de não se realizar a Formação em Contexto de Trabalho do 1º ano, a avaliação dessa 

componente reverte para os dois anos seguintes. 

6. O não cumprimento da elaboração do relatório final da FCT terá uma penalização de 30%. 

7. No final do curso é tornada pública a classificação da FCT. 

SECÇÃO III 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 
Artigo 31 º- Definição  

 

1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um 

projeto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, bem como do respetivo relatório 

final de realização e apreciação crítica demonstrativo de conhecimentos e competências 

profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem.  

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

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

orientação e acompanhamento de um ou mais professores.  

3. Tendo em conta a natureza do projeto, pode o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em 

todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual 

específica de cada um dos membros da equipa.  

Artigo 32º- Objetivos 
 

A prova de aptidão profissional visa o cumprimento dos seguintes objetivos:  

1. Desenvolver a capacidade de seleção, de análise e de síntese do aluno, incentivando-o à tomada de 

opções por um tema/problema atraente do ponto de vista pessoal e de acordo com o perfil de 

desempenho do seu curso.  

2. Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, fomentando a conceção, elaboração e 

execução de um projeto transdisciplinar. 

3.  Desenvolver hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de responsabilidade e autonomia 

do aluno na conceção, elaboração e execução das tarefas que lhe são confiadas, e ainda na 

redefinição, transformação e adaptação do projeto quando, em confronto com a realidade, isso se 

revelar adequado e necessário.  

4. Contribuir para o reconhecimento do trabalho como valorização e realização pessoal.  

5. Permitir a revelação das aptidões do aluno e da sua idoneidade para iniciar uma atividade 

profissional.  

Artigo 33 º- Condições de acesso 
 

1. É condição necessária para a apresentação do anteprojeto o aluno estar matriculado no 3ºano do 

curso que frequenta. 

2. O início do desenvolvimento do projeto tem como condição, para a sua exequibilidade, que o aluno 

tenha concluído pelo menos 70% da totalidade dos módulos referentes ao 1º e  2º anos do Curso. 

3. A Escola proporcionará ao aluno que se encontra fora do ciclo de estudos momentos para a 

realização de estágio e de PAP, de acordo com o calendário escolar definido em cada ano letivo. 

Artigo 34 º- Incidência na avaliação final 
 

A Prova de Aptidão Profissional, como projeto transdisciplinar, tem uma avaliação específica, a qual 

integra a classificação final do curso mediante a aplicação da fórmula estipulada no Regulamento Geral 

do Curso. 
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Artigo 35º- Intervenientes no processo 
 

São intervenientes no processo da PAP: 

a) O Conselho Pedagógico; 

b) O Diretor do Agrupamento; 

c) O Júri da PAP; 

d) O Diretor de Curso; 

e) O(s) Professor(es) Orientador(es) do projeto conducente à PAP; 

f) O Diretor de turma; 

g) Os professores do Conselho de Turma ou Conselho de Curso; 

h) O Aluno Formando.  

 
Artigo 36°- Constituição do júri da PAP 

 
1.O júri de avaliação da PAP tem a seguinte composição:  

a) O Diretor de Curso, que preside; 

b) Um Professor Orientador do projeto;  

c) O Diretor de turma;  

d) Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao curso; 

e) Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao curso; 

f) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 

atividade afins ao curso. 

1. O júri de avaliação para deliberar necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos, 

estando entre eles, obrigatoriamente, dois dos elementos a que se referem as alíneas a) a c) e dois 

dos elementos a que se referem as alíneas d) a f) do número anterior, tendo o presidente voto de 

qualidade em caso de empate nas votações.  

2. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo Orientador do Projeto, e pela 

ordem enunciada, Diretor de turma, ou, ainda, no impedimento destes, pelo professor da 

Formação Técnica do respetivo Conselho de Turma com maior graduação.  

 
Artigo 37º - Competências e atribuições dos intervenientes no processo 

 
Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na lei e no 

regulamento interno, são competências e atribuições:  

1. Do Conselho Pedagógico:  

a) Aprovar os critérios de avaliação da PAP, propostos pelo Diretor de Curso, depois de ouvidos os 

professores das disciplinas da componente de formação técnica; 

b) Aprovar a calendarização da apresentação da PAP, mediante proposta do Diretor de Curso; 

c) Decidir, de acordo com a sua competência, sobre os casos omissos na lei geral e no 

regulamento interno. 

2. Do Diretor:  

a) Designar os professores orientadores do projeto conducente à PAP de entre os professores que 

lecionam as disciplinas da componente de formação técnica, mediante proposta do Diretor de 

Curso;  

b) Homologar a documentação referente à PAP. 

3. Do Júri da PAP:   

a) Compete ao júri tomar conhecimento do processo de execução do projeto através do Professor 

Orientador e do Diretor de Curso; 

b) Proceder à apreciação e avaliação final da prova de acordo com os parâmetros de avaliação 

aprovados;  

c) Elaborar a ata de avaliação final.  

4. Do Diretor de Curso:  

a) Articular com a Direção da Escola e com as estruturas intermédias de articulação e coordenação 

pedagógica os procedimentos necessários à realização da PAP; 
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b) Organizar e coordenar o desenvolvimento dos procedimentos necessários à realização da PAP, 

nomeadamente o processo de avaliação da PAP em todas as suas etapas e momentos 

constituintes;  

c) Informar o Diretor das ações desenvolvidas, trabalhando em estreita colaboração com a mesma; 

d) Propor ao Conselho Pedagógico os critérios de avaliação  e a calendarização da realização da 

PAP, depois de ouvidos os professores das disciplinas da componente de formação técnica; 

e) Convidar oficialmente as estruturas externas referidas no artigo 20º da Portaria nº 74-A/2013, e 

este regulamento, depois de ouvido o Diretor; 

f) Dar parecer aos projetos em conjunto com o Professor Orientador;  

g) Organizar e supervisionar as diferentes ações, articulando-se com os Professores Orientadores, 

os monitores da entidade de acolhimento da FCT e os alunos formandos; 

h) Em situações excecionais, propor ao Diretor as horas de acompanhamento da PAP a serem  

convertidas em FCT. 

5. Do Professor Orientador:  

a) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

b) Orientar os alunos na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na redação do 

respetivo relatório final;  

c) Elaborar um plano, em colaboração com o aluno, e entregar ao aluno o respetivo guião; 

d) Informar o Conselho de Turma dos projetos dos alunos; 

e) Contribuir para o desenvolvimento da reflexão, do sentido da responsabilidade e autonomia dos 

alunos na execução do projeto; 

f) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

g) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 

h) Avaliar o trabalho desenvolvido nas horas de acompanhamento da PAP, de acordo com os 

critérios aprovados; 

i) Lançar a classificação da PAP na respetiva pauta; 

j) Efetuar e assinar o respetivo termo.  

6. Do diretor de turma 

a) Apoiar o Diretor de Curso e o Orientador da PAP no âmbito deste processo; 

b) Colaborar com os intervenientes no processo, quando solicitado; 

c) Zelar pelo cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento Interno. 

7. Dos professores do Conselho de Turma ou Conselho de Curso:  

1. Sensibilizar os alunos para a adoção de atitudes e valores exigidos pelo mundo laboral, como 

estratégia facilitadora da sua inserção na vida ativa; 

2. Conhecer os projetos que os alunos pretende(m) desenvolver como prova da sua aptidão 

profissional; 

3. Contribuir para a aquisição por parte dos alunos de noções básicas para a elaboração, execução 

do projeto e elaboração do relatório; 

4. Desenvolver a competência linguística dos alunos, particularmente no domínio da expressão 

escrita, conduzindo-os à elaboração de exposições e relatórios.  

8. Do aluno formando: 

a) Colaborar com o Orientador da PAP para que, em conjunto, elaborem o plano do projecto; 

b) Cumprir, no que lhe compete, o plano estabelecido do projeto; 

c) Usufruir de um acompanhamento efetivo durante o desenvolvimento da PAP, dentro do horário 

semanal previamente estabelecido;  

d) Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação e o esforço no desenvolvimento da PAP;  

e) Aplicar os conhecimentos adquiridos no curso; 

f) Aceitar as sugestões emanadas pelos professores, nomeadamente do Professor Orientador e do 

Diretor do Curso; 

g)  Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito da PAP; 

h) Utilizar linguagem adequada quer a nível da expressão escrita e científica, quer a nível de 

expressão oral; 

i) Realizar a auto avaliação; 
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Artigo 38º - Conceção e Concretização do Projeto 

 
1. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais:  

a) Conceção;  

b) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado;  

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final.  

2. O relatório final integra, nomeadamente:  

a) A fundamentação da escolha do projeto (anteprojeto); 

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 e as formas encontradas para os superar.  

d) Os anexos, designadamente os registos de auto avaliação das diferentes fases do projeto e das 

avaliações intermédias do professor ou professores orientadores.  

 
Artigo 39º - Calendarização 

1. A concretização do projeto ocorre no 3º ano do curso, sendo o seu cronograma definido, no início de 

cada ano letivo.  

2.  No primeiro momento: 

a) O aluno deve:  

 proceder à seleção de um tema/problema, de acordo com seu interesse pessoal, a sua 

exequibilidade e o perfil de desempenho previsto para o seu curso; 

  redigir um plano do seu projeto, determinando o tema, a sua fundamentação e os seus 

objetivos;  

 apresentar o plano ao professor acompanhante até ao final da 2ª semana de novembro 

para apreciação e recolha de parecer técnico, podendo este sugerir as reformulações 

que entender convenientes; 

b) O plano deve ser devolvido pelo professor, até ao último dia útil de novembro,  com as 

sugestões de reformulações a efectuar;  

c) Após a definição do projeto, o Professor Orientador dá-lo-á a conhecer ao Conselho de Turma e 

ao Diretor de Curso, com o objetivo de os professores de cada uma das disciplinas contribuírem 

para que o projeto assuma um caráter transdisciplinar e integrador.  

3. No segundo momento, o aluno, de acordo com a natureza do projeto e o faseamento previsto para a 

sua execução, deve:  

a) Desenvolver o plano do projeto, pormenorizando os objetivos, atividades e recursos a utilizar; 

b) Proceder à sua execução.  

4. No terceiro momento, o aluno deve:  

a) Redigir o relatório de realização do processo de acordo com as regras estabelecidas pelo 

Orientador de Curso;  

b) Organizar o Portfólio da PAP, que deverá conter:  

 Plano do Projeto;  

 O Projeto e todos os elementos inerentes à concretização do mesmo (incluindo eventual 

suporte informático);  

 Relatório de realização do projeto, assinalando os imperativos que condicionaram a sua 

execução e o grau de consecução ao nível da elaboração do projeto, emitindo juízos de 

valor sobre a(s) experiência(s) encetada(s) e o seu alcance quanto ao futuro profissional, a 

autoavaliação .  

c) Entregar ao Professor Orientador, até ao último dia útil de abril, o relatório final da PAP; 

d) Após a apreciação do relatório final efetuada pelos professores orientadores e/ou pelo Diretor 

de Curso, o aluno deve proceder às devidas retificações; 

e) A versão final do relatório final  deve ser entregue ao Diretor de Curso até ao último dia útil de 

maio.  
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5. A apresentação e defesa do projeto individual perante o júri não poderá ultrapassar os 60 minutos, 

a que se seguirá um período máximo de quinze minutos, em que o júri questionará o aluno sobre 

aspetos técnicos e científicos relacionados com o mesmo.  

6. A apresentação do projeto realizado em grupo deverá ter uma apresentação conjunta, que não 

deverá exceder os 60 minutos, e cada um dos elementos do grupo deverá ser questionado, por um 

período não superior a 15 minutos, sobre o modo como este participou e desenvolveu o projeto ou 

sobre aspetos técnicos e científicos relacionados com o mesmo. 

7.  A PAP realiza-se no período da realização de exames nacionais, preferencialmente após o termo da 

formação em contexto de trabalho.  

8. O não cumprimento pelo aluno dos prazos previstos na alínea d) do nº2 e na alínea c) do nº 4 implica 

uma penalização que poderá ir até aos 30 pontos (por cada incumprimento), salvo em casos 

devidamente justificados e aceites pelo Professor Orientador e pelo Diretor de Curso.  

9. O aluno que não tiver o plano do projeto aprovado até ao último dia do primeiro período, por 

motivos que lhe são imputáveis, poderá não ter o plano aprovado e consequentemente não realizar 

a PAP nesse ano letivo, salvo em casos devidamente justificados e aceites pelo Professor Orientador 

e pelo Diretor de Curso.  

10. O não cumprimento pelos alunos do prazo previsto na alínea e) do número 4 deste artigo 

implica a não realização da PAP no presente ano letivo, salvo nos casos devidamente justificados e 

aceites pelo Diretor de Curso.  

 

Artigo 40º - Formas que a PAP pode assumir 
 

1. A PAP pode assumir a forma de: 
a) Trabalho realizado pelo aluno, ao longo do ano, devendo ser desenvolvido em contexto de 

trabalho: 

b) em estreita ligação com empresas/instituições; 

c) em contexto escolar, através de casos ou dados simulados de acordo com as especificidades das 

funções atribuídas à futura profissão. 

d) Compilação e reflexão de pequenos projetos desenvolvidos pelo aluno, ao longo do curso, 

realizados nas disciplinas da componente técnica, e o seu contributo para a sua inserção no 

mundo do trabalho.  

e) Elaboração de artigos técnicos, afins ao respetivo curso, a publicar em revistas técnicas, 

boletins de associações empresariais, jornais locais, entre outros.  

f) Outra formas que o aluno encontre e que o respetivo responsável constate que estão dentro do 

espírito deste regulamento. 

2. O acompanhamento dos projetos é realizado durante os tempos letivos destinados para esse fim e 

integrados no horário letivo dos alunos e do professor orientador. 

3. Os tempos letivos referidos no número anterior, poderão ser convertidos em horas e farão parte 

integrante das 600 horas de Formação em Contexto de Trabalho (FCT).  

 
Artigo 41º - Critérios de avaliação  

 
Os critérios de avaliação da Prova de Aptidão Profissional deverão seguir a seguinte distribuição de 

pesos: 

 Adequação do trabalho aos objetivos propostos 50 pontos 

 Adequação das estratégias seguidas  40 pontos 

 Relevância do projeto para a área de formação em que o 

aluno se insere 

30 pontos 

 Organização e apresentação do relatório 30 pontos 



19 
 

 Apresentação e defesa públicas do produto 

 Parte introdutória  
o Capacidade de síntese 
o Seleção de conteúdos pertinentes 

 

 Estrutura da apresentação 

5 pontos 

       10 pontos 

o Qualidade e aplicação dos recursos utilizados 
o Criatividade 
o Discussão/debate 

5 pontos 
10 pontos 
20 pontos 

TOTAL 200 pontos 

 
 

SECÇÃO IV 
AVALIAÇÃO 

 
Artigo 42º - Processo de avaliação 

 

1. A avaliação incide: 

a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver respeitantes a cada uma das 

componentes de formação, e no plano de trabalho da Formação em Contexto de Trabalho 

(FCT); 

b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificadas no perfil profissional associado à 

respetiva qualificação. 

2. A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo. 

3. Considera-se que a avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, 

permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas/entidades 

legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à 

definição e ao ajustamento de processos e estratégias, estimulando  o desenvolvimento  global do 

aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora.  

4. A avaliação formativa é da responsabilidade do professor, em interação com aluno, na perspetiva de 

promoção da autoavaliação, em colaboração com todos os professores do conselho de turma.  

5. A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular adotada, 

a notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a 

classificação mínima de 10 valores.  

6. 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.  

7. 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. 

8.  Caso o aluno não atinja, nos prazos previamente estabelecidos, os objetivos definidos para o 

módulo, compete ao professor, em conjunto com o aluno, criar atividades de remediação e novas 

modalidades e momentos de avaliação.  

9. O aluno em regime não presencial realizará uma prova de avaliação a ser desenvolvida nas duas 

últimas semanas de aulas de cada período que terá, nestes casos, um peso de 100% na avaliação do 

módulo. 

10. O disposto no número anterior não se aplica à avaliação obtida nos períodos de Estágio e na Prova 

de Aptidão Profissional.  

11.Compete ao diretor de curso a monitorização e registo das avaliações internas dos alunos em 

impresso interno aprovado para esse efeito.  

  

Artigo 43º- Critérios de avaliação  
 

Os critérios de avaliação das disciplinas que integram as diversas componentes constam em documento 

próprio, revisto anualmente, e divulgado na página da escola. 
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Artigo 44º - Avaliação sumativa externa 
 

A avaliação sumativa externa realiza-se nos termos e para os efeitos previstos no artigo 29.º do 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e de acordo com o estabelecido na Portaria nº 74-A/2013 e na 

regulamentação dos exames do nível secundário de educação. 

 
Artigo 45º - Reclamações e recursos 

 
1. As reclamações ou recursos interpostos sobre matéria de avaliação interna dos alunos são resolvidos 

de acordo com o disposto no presente regulamento. 

2. As reclamações ou recursos relativos à avaliação externa são resolvidos de acordo com a 

regulamentação aplicável à avaliação dos alunos do ensino regular. 

 
Artigo 46º - Classificação e aprovação 

 
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 à 

unidade, das classificações obtidas em cada módulo. 
 

Artigo 47º - Aprovação e Progressão 
 
1. A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma 

classificação igual ou superior a 10 valores. 
2. A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 

valores em cada uma delas. 
1. Para a frequência do segundo ou terceiro ano o aluno deve ter obrigatoriamente aprovação em, 

pelo menos, setenta e cinco por cento do total dos módulos previstos no(s) ano(s) anteriores. 
 

Artigo 48º - Época especial de avaliação 
 
1. O aluno pode requerer a avaliação dos módulos não realizados, a efetuar após o termo das aulas, no 

mês de outubro, e desde que não corresponda a módulos em que o aluno esteja retido por excesso 

de faltas ou a que tenha anulado matrícula. 

2. É criada também uma época especial, a decorrer no mês de julho, para os alunos que pretendam, 

nesse ano, fazer o ingresso ao ensino superior. 

3. O aluno pode inscrever-se num máximo de três módulos em atraso por disciplina, podendo no total 

realizar 5 provas no máximo, exceto em situações excecionais devidamente ponderadas. 

4. Não há lugar a melhorias de avaliação. 

5. É da responsabilidade do aluno requerer, nos serviços administrativos, a avaliação dos módulos não 

realizados. 

6. O requerimento implica o pagamento de uma inscrição, cujo valor é fixado anualmente pelo Diretor 

e não será restituído. 

7. O requerimento, previsto nos números anteriores, deve ser feito de acordo com o calendário 

definido anualmente pela Direção. Compete aos Coordenadores de cada Grupo Disciplinar a gestão 

da elaboração das matrizes/informações de cada prova, dos enunciados e a gestão das correções 

das provas e da nomeação dos júris das provas. 

8. As matrizes/informações de cada prova devem ser divulgadas na  página  eletrónica do agrupamento 

com a antecedência de 15 dias relativamente ao dia da realização da prova. 

9. Os Coordenadores dos Grupos Disciplinares devem entregar os enunciados com as respetivas cópias, 

oito dias antes do dia da realização da prova. 

10. Os alunos externos podem solicitar ao Diretor a realização de provas para conclusão do curso 

dentro das seguintes condições: 

a) Não tenham passado mais do que dois anos letivos após a data em que o aluno deveria ter 

concluído o seu curso; 

b) Após a ultrapassagem do prazo estipulado na alínea anterior os alunos externos só poderão 

realizar as referidas provas se inscreverem num novo curso. 

11. Os alunos externos podem solicitar ao Diretor da Escola a realização de PAP e ou FCT desde que: 
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a) Não tenham passado mais do que dois anos letivos após a data em que deveria ter concluído o 

seu curso; 

b) Se encontre em funcionamento na escola o terceiro ano do respetivo curso; 

c) No caso de não existência de vaga para a realização da FCT, compete ao aluno propor a 

entidade de acolhimento; 

d) Estes alunos ficam sujeitos ao regulamento PAP, secção III deste regulamento. 

 
Artigo 49º - Conclusão e certificação 

 
1. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as 

disciplinas, na FCT e na PAP. 

2. A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de: 

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso 

concluído, respetiva classificação final e o nível de qualificação do Quadro Nacional de 

Qualificações; 

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

Qualificações e a média final do curso e discrimine as disciplinas do plano de estudo e 

respetivas classificações finais, os módulos das disciplinas da componente de formação técnica, 

a designação do projeto e a classificação obtida na respetiva PAP, bem como a classificação da 

FCT. 

3. A requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidos, em qualquer momento do percurso 

escolar do aluno, os correspondentes documentos comprovativos da conclusão de disciplinas, 

módulos e da FCT, bem como os respetivos resultados de avaliação. 

 
Artigo 50º - Classificação final do curso 

 
1. 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 estudo 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. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, a 

classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do curso, mas 
não entra no apuramento da classificação final do mesmo, exceto quando o aluno pretende 
prosseguir estudos nesta área. 

 
Artigo 51º - Regime de Precedências 

 
Salvaguardado o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é 

permitido ao aluno frequentar módulos mais avançados sem a conclusão de módulos anteriores. 

 
Artigo 52º - Transferências e equivalências 

 
Os alunos têm a possibilidade de requerer a reorientação do seu percurso formativo, através da 

mudança de curso, recorrendo ao regime de equivalência entre disciplinas, nos termos do Despacho 

Normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro. 

 

Artigo 53º- Omissões 
 

O tratamento dos casos omissos neste regulamento será da competência do Diretor do Agrupamento. 

 

 

 


