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REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos 
Profissionais.  
Os Cursos Profissionais de Nível Secundário constituem uma modalidade de educação de nível 
secundário, com uma forte ligação ao mundo do trabalho. Visam o desenvolvimento de competências 

para o exercício de uma profissão, possibilitam o acesso a formação pós-secundária ou ao ensino 
superior, e assumem uma estrutura curricular modular. 

Artigo 1º  

Objeto 

1. O presente regulamento estabelece as regras da organização e desenvolvimento dos cursos 

profissionais em funcionamento no Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano. 

2.  Para  além  das  regras  comuns  a  todos  os  cursos,  que  constam  do  corpo  principal  do 

Regulamento Interno do agrupamento, os cursos profissionais têm especificidades descritas no 

seu regulamento próprio. 

3. Os cursos profissionais são uma modalidade de educação e formação de nível secundário que se 

caracteriza por um ensino prático que recorre à formação, em contexto real e simulado de 

trabalho, aliando a teoria à vertente técnico - prática. 

4. São cursos vocacionados para a qualificação inicial dos alunos, privilegiando a sua inserção no 

mundo do trabalho, valorizando o desenvolvimento de competências para o exercício de uma 

profissão, e permitindo o prosseguimento de estudos. Conferem o ensino secundário e certificação 

profissional de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações. 

 

 

Artigo 2º  

Legislação 

As regras de funcionamento dos cursos profissionais apoiam-se em legislação nacional. Nomeadamente 

nos seguintes diplomas legais: 

1. Portaria n.º 74-A/2013. DR n.º 33, Suplemento, Série I de 2013-02-15  

Ministérios da Economia e do Emprego e da Educação e Ciência Estabelece as normas de organização, 

funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de 

ensino público, particular e cooperativo, que ofereçam o nível secundário de educação, e em escolas 

profissionais. Revoga a Portaria nº 550–C/2004, de 21 maio, com as alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 797/2006, de 10 de agosto; 

2. Despacho n.º 1035/2013, DR 13, Série II, de 2013-01-18  

Ministério da Economia e do Emprego - Gabinete do Secretário de Estado do Emprego Alteração ao 

Regulamento Específico da Tipologia de Intervenção n.º 1.2 "Cursos Profissionais", do Eixo 1 

"Qualificação Inicial" do POPH, aprovado pelo Despacho n.º 18224/2008, de 8 de julho.  

3. Lei n.º 51/2012, DR n.º 172, Série I, de 2012-09-05  
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Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do aluno dos 

ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação na sua educação e 

formação, revogando a Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro.  

4. Despacho n.º 9815-A/2012. D.R. n.º 139, Suplemento, Série II de 2012-07-19, 

Ministério da Educação e Ciência - Gabinetes do Secretário de Estado do Ensino e da Administração 

Escolar e da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário.  

Alteração ao despacho n.º 14758/2004, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 23 de 

julho de 2004.  

5. Portaria n.º 216-A/2012. D.R. n.º 138, Suplemento, Série I de 2012-07-18,  

Ministérios da Economia e do Emprego e da Educação e Ciência. Segunda alteração à Portaria n.º 

49/2007, de 8 de janeiro, que define as regras a que deve obedecer o financiamento público dos cursos 

profissionais de nível secundário.  

6. Decreto-Lei n.º 139/2012. D.R. n.º 129, Série I de 2012-07-05,  

Ministério da Educação e Ciência. Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos 

currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos 

ensinos básico e secundário. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. 

7. Despacho nº 5815/2011, DR nº 66, II Série, de 4 de Abril  

Define novo valor máximo referente ao indicador de custo por hora e por formando para a tipologia 

«cursos profissionais».  

8. Despacho Normativo n.º 2/2011, DR nº 30, II Série, de 11 de Fevereiro –  

Altera o Despacho Normativo n.º 4-A/2008, de 24 de Janeiro, relativo à natureza e aos limites máximos 

dos custos elegíveis no âmbito dos cofinanciamentos concedidos pelo POPH  

9. Despacho nº 18619/2010, DR 241, Série II, de 2010-12-15,  

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.  

Altera e republica o Regulamento Específico da Tipologia de Intervenção n.º 1.2, «Cursos Profissionais», 

do Eixo n.º 1, «Qualificação Inicial de Jovens», do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), 

aprovado pelo despacho n.º 18 224/2008, de 8 de Julho.  

10. Despacho normativo nº 29/2008, DR 108, Série II, de 5 de Junho  

Ministério da Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação Altera o despacho normativo nº 

36/2007, de 8 de Outubro, o qual regulamenta o processo de reorientação do percurso formativo dos 

alunos do ensino secundário.  

11. Decreto Regulamentar nº 84-A/2007, de 10 de Dezembro, que estabelece o regime geral de 

aplicação do Fundo Social Europeu  

12. Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de Outubro com as alterações introduzidas pelo 

despacho Normativo nº 29/ 2008 de 5 de Junho;  
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Regulamenta o processo de reorientação do percurso formativo dos alunos, através dos regimes de 

permeabilidade e equivalência entre disciplinas.  

13. Despacho n.º 14 758/2004, de 23 de Julho;  

Define o funcionamento dos cursos profissionais nas escolas secundárias públicas.  

14. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

24/2006, de 6 de Fevereiro;  

Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão do currículo, bem como da avaliação 

das aprendizagens referentes ao nível secundário de educação.  

15. Portaria nº 709/92, DR 158, Série I-B, de 11 de Julho  

Ministérios das Finanças e da Educação Aprova o modelo de diploma dos cursos profissionais. 

 

CAPÍTULO I – FUNCIONAMENTO GERAL 

Artigo 3º  

Organização curricular 

1. Os cursos profissionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos de formação, com 

uma duração total prevista de 3 anos. A lecionação dos módulos não é obrigatoriamente 

sequencial. 

2. O plano de estudos inclui três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica, que 

inclui obrigatoriamente uma formação em contexto de trabalho (FCT). 

3. Os cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado por prova de aptidão 

profissional (PAP), no qual o aluno demonstra as competências e os saberes que desenvolveu ao 

longo da formação. 

4. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da 

Educação, encontram- se publicados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência Nacional 

para a Qualificação (http://www.anqeq.gov.pt). 

 

 

Artigo 4º  

Matrícula e renovação de matrícula 

1. Têm acesso aos cursos profissionais os candidatos que concluam o 3.º ciclo do Ensino Básico, 

ou equivalente. 

2. O ingresso, pela primeira vez, no primeiro ano do ciclo de formação de um curso profissional de 

nível secundário depende da formalização, segundo os procedimentos normais a todos os alunos, 

da respetiva matrícula por parte do aluno ou, sendo menor de idade, pelo seu Encarregado de 

Educação. 

http://www.anqeq.gov.pt/
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3. A renovação de matrícula tem lugar, para o prosseguimento de estudos, nos anos escolares 

subsequentes ao da matrícula, até à conclusão do ciclo de estudos, sendo utilizados os prazos e 

os procedimentos normais aos dos restantes alunos do Ensino Secundário. 

4. A renovação de matrícula do aluno que pretenda prosseguir estudos noutra escola é equiparada a 

uma nova matrícula. 

5. A autorização de mudança de curso, solicitada pelo Encarregado de Educação ou pelo aluno 

quando maior, pode ser concedida até ao final do 1.º período letivo, desde que exista vaga nas 

turmas em funcionamento. 

6. A Escola reserva-se o direito de elaborar anualmente um processo de orientação vocacional e 

seleção dos alunos para as respetivas turmas a constituir. 

7. As vagas nas turmas a formar são preenchidas dando-se prioridade sucessivamente aos alunos: 
 

 com necessidades educativas especiais, nos termos da lei, ou cujo percurso educativo 

anterior revele uma especial vocação para a frequência do ensino profissional, ou quando a 

sua frequência se revele de manifesto interesse educativo para o jovem; 

 que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no primeiro ano do ciclo de formação do 

curso pretendido; 

 que tenham frequentado a escola no ano letivo anterior, com assiduidade, quando se trate de 

candidatos que pretendam mudar de curso e matricular-se num curso profissional, 

preferindo, entre estes, aqueles que, além da assiduidade, obtiveram aproveitamento. 

9. Os alunos que se inscrevem pela primeira vez, são ordenados através da soma das classificações 

de todas as disciplinas que entram para o cálculo da média final do 9.º ano de escolaridade 

ou equivalente. Em caso de igualdade registada entre os candidatos dar-se-á prioridade, 

sucessivamente a: 

 candidatos cuja residência ou atividade profissional dos pais ou Encarregados de Educação se 

situe na área geográfica da escola; 

 candidatos com irmãos já matriculados na escola; 
 

 candidatos mais novos. 
 

10.  A lista de alunos admitidos, por turma, deve estar publicada até ao fim do mês de Julho. 
 

11.  De acordo com o despacho n.º 1035/2013, de 18 de janeiro, os alunos devem respeitar à data 

de entrada dos cursos as condições de frequência e idade previstas no Decreto-Lei nº 176/2012, 

de 2 de Agosto (idade inferior a 20 anos de idade até à data de início do ano escolar, exceto os 

alunos que tenham transitado de ano e não tenham interrompido estudos no último ano 

escolar).  

 

Artigo 5º  

Gestão da carga horária 

1. A carga horária do curso será distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação, de modo 

que não exceda, em caso algum, as mil e cem horas anuais, as trinta e cinco horas semanais, ou 

as sete horas diárias. 

2. A carga curricular tem de ser integralmente cumprida para o que a escola adotará as medidas de 

gestão de horários mais adequados, nomeadamente: 

 a ocupação integral do horário máximo diário legalmente possível; 
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 ocupação das interrupções letivas no Natal e na Páscoa; 

 prolongamento das atividades letivas até ao final do ano letivo; 

 ajustamento dos horários dos alunos e professores. 

3. É autorizado o desdobramento de turmas nos termos previstos nas alíneas seguintes: 

 na   disciplina   de   língua   estrangeira,   na   totalidade   da   carga   horária   semanal, 

independentemente no número de alunos, sempre que na mesma turma existam alunos 

com línguas estrangeiras diferentes; 

 nas disciplinas de carácter laboratorial da componente de formação científica, até u m  

tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20; 

 nas disciplinas de carácter laboratorial, oficinal, informático ou artístico da componente de 
 

formação técnica, na totalidade da carga horária semanal, quando o número de alunos for 

superior a 15. 

 

 

Artigo 6º 

Manuais Escolares e Materiais de Apoio 

1. Quando, para determinada disciplina, for adotado um manual escolar, o mesmo deverá 

ser adquirido pelo aluno, mediante as condições definidas pelo agrupamento. 

2. Os manuais adotados implicam o pagamento de uma caução, a definir pelos serviços 

administrativos do agrupamento, pelo aluno ou encarregado de educação, que garanta 

a sua devolução em bom estado. 

3. Se as condições de financiamento que gerem os cursos profissionais o permitirem, 

poderão ser emprestados aos alunos os manuais adotados. Estes manuais serão 

obrigatoriamente devolvidos à escola no final de cada ano letivo. 

4. Os manuais emprestados implicam a aceitação de um termo de responsabilidade, pelo 

aluno e encarregado de educação, que garanta a sua devolução em bom estado. 

5. Nas disciplinas em que não exista manual adotado, esta situação será superada através 

da disponibilização ao aluno de: textos de apoio elaborados pelo(s) professor(es) da(s) 

disciplina(s); Materiais pedagógico-didáticos indispensáveis ao processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

Artigo 7º  

Visitas de Estudo 

1. As visitas de estudo fazem parte do plano de formação, integradas nas diferentes disciplinas. 
 

2. As visitas de estudo são propostas por professores da equipa pedagógica mencionando, 

nomeadamente, objetivos, datas e horas de realização, professores envolvidos e proposta de 

afetação dos tempos letivos correspondentes, por disciplina. 
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3. A conversão das horas das visitas de estudo far-se-á de acordo com os seguintes limites: 
  

   limite máximo a distribuir 5 tempos - atividade desenvolvida durante um dos turnos (só 

manhã ou só tarde); 

 limite máximo a distribuir 9 tempos - atividade desenvolvida durante todo o dia. 

 

4. As visitas de estudo são consideradas de frequência obrigatória para os alunos. 

5. As visitas de estudo devem ocorrer, preferencialmente, nos dias em que haja um maior número 

de aulas coincidentes com o horário das disciplinas envolvidas. 

6. Os professores responsáveis pela visita de estudo deverão: 

 gerir as permutas necessárias de forma a garantir que os tempos previstos para as outras 

disciplinas nos dias das visitas de estudo sejam repostos atempadamente, de modo a 

minorar os inconvenientes para os docentes que devido à visita de estudo, não lecionaram as 

suas aulas; 

 Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa sobre a visita de estudo; 

 Recolher a autorização dos encarregados de educação; 

 Elaborar, até à véspera da visita, a lista dos alunos participantes e comunicar ao diretor de 

turma, ao diretor de curso e aos professores da equipa pedagógica; 

 Elaborar a planificação da visita de estudo; 

 Elaborar um relatório final, para efeitos de prestação de contas ao POPH, constituído pelos 

seguintes documentos: Planificação da visita de estudo (com custos envolvidos); Autorização 

deferida pelo diretor; Fotocópia que comprove a inclusão no PAA; Listagem dos alunos 

envolvidos; Avaliação da vista de estudo.  

7. Do relatório final será entregue, para arquivar, um exemplar ao Coordenador dos Cursos 

Profissionais (direção), um ao diretor de curso (dossier técnico-pedagógico) e outro nos Serviços 

Administrativos. 

 

 

CAPÍTULO II   

REGIME DE FREQUÊNCIA, ASSIDUIDADE E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS EM ATRASO 

Secção I 
Assiduidade 

Artigo 8º  

Regime de Assiduidade 

1. A ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória dá lugar à 

marcação de falta. 

2. Para efeito da contagem do número de faltas serão considerados segmentos de 50 minutos. 

3. As faltas são registadas pelo professor no livro de ponto e pelo Diretor de Turma em suportes 

administrativos adequados. 

4. São consideradas justificadas as faltas que se enquadram nos motivos previstos na Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro. 
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5. São consideradas injustificadas as faltas quando:  

  Não abrangidas por nenhum dos motivos previstos na Lei nº 51/2012;  

  Resultarem da ordem de saída da sala de aula;  

  Se verificar incongruência entre a justificação e os documentos comprovativos entregues ou 

posteriormente solicitados.  

 

 

Artigo 9º  

Excesso de faltas e seus efeitos  

1. As faltas não podem exceder 10% da carga horária de cada módulo de cada disciplina, de acordo 

com o artigo 9º da Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro.  

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado, por escrito, pelos pais ou Encarregado de 

Educação ou, quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao Diretor de Turma, com 

indicação do dia, hora e da atividade em que a falta ocorreu, referenciando-se os motivos 

justificativos da mesma em impresso próprio, a adquirir na escola. 

3. A justificação da falta deve ser apresentada até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da 

mesma. 

4. Nos casos em que, decorrido o prazo referido no número anterior, não tenha sido apresentada 

justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal situação ser comunicada 

logo que possível, pelo meio mais expedito, aos pais ou Encarregados de Educação ou, quando 

maior de idade, ao aluno, pelo Diretor de Turma. 

5 .  Ultrapassado o limite de faltas devidamente justificadas o aluno beneficia, de acordo com o 

número 6 do artigo 16º e do número 1 do artigo 20º da Lei 51/2012 coadjuvado com o número 3 

do artigo 9º da Portaria n.º 74-A/2013, de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem 

em falta, através do prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas 

de formação estabelecidas ou do desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em 

vista o cumprimento dos objetivos de aprendizagem. Esta recuperação pode revestir a forma de 

“trabalhos compensatórios” (textos/fichas de apoio, trabalhos de pesquisa) e/ou aulas de 

apoio, a definir pelo professor da disciplina.  

6. Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, deve o Diretor de Turma 

acionar um plano de recuperação (trabalhos compensatórios) validado pelo Diretor de Curso, 

mediante proposta dos docentes das disciplinas onde foram registadas as faltas, tendo em vista 

o cumprimento dos objetivos de aprendizagem. 

7. O plano de recuperação (trabalhos compensatórios) deve ser formalizado através do 

preenchimento de um impresso próprio e o respetivo acompanhamento do plano pelo 

docente da disciplina deve ser registado. 

8. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas constitui uma violação dos deveres de 

frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e 

de integração previstas na lei nº 51/2012 e no Regulamento Interno. 

 

9. O plano de recuperação e integração (PRI) referido anteriormente é estabelecido e avaliado pelos 

professores das disciplinas nas quais foram ultrapassados os limites de faltas, após a tomada de 
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conhecimento dada pelo respetivo Diretor de Turma e apenas pode ser aplicado uma única vez no 

decurso de cada ano letivo. 

 
10. O plano de trabalho tem de estabelecer os objetivos, as medidas e os prazos a cumprir pelo 

aluno. 

 
11. Se o plano de trabalho for concluído com êxito, as faltas em excesso são desconsideradas. 

 
1 2 .  Verificando-se o incumprimento do plano de trabalho o Diretor de Turma informa o Diretor 

de Curso sobre as disciplinas e datas em que tal ocorreu. O Diretor de Turma convoca o 

Encarregado de Educação, ou o próprio aluno no caso de ser maior, e comunica-lhe a exclusão do 

módulo ou módulos de formação estabelecidos pelo plano de trabalho, só podendo ser realizados 

em avaliação extraordinária. 

 

13. Para efeito de aprovação, os alunos têm de cumprir 90% da carga horária de cada módulo de 

cada disciplina e 95% da carga horária da FCT, independentemente da natureza das faltas 

(justificadas ou injustificadas). 

 
14. Para efeito de apoios concedidos no âmbito do financiamento pelo Programa Operacional para o 

Potencial Humano – POPH (subsídio de alimentação e de transporte) o aluno não pode faltar a 

mais de 5% da carga horária total prevista para o ano letivo. 

 
15. O Diretor de Turma deve informar o aluno (ou o seu Encarregado de Educação, caso o formando 

seja menor), por escrito, quando este: 

 atingir metade do limite das faltas injustificadas ; 
 

 ultrapassar o limite de faltas injustificadas a um módulo de uma disciplina. 
 

16. Quando for atingido o número de faltas correspondente a metade do limite de faltas 

injustificadas, por módulo, os pais ou o Encarregado de Educação ou, quando maior de 

idade, o aluno, são convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma, 

com o objetivo de os alertar para as consequências do excesso grave de faltas e de se encontrar 

uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o 

necessário aproveitamento escolar. 

 

 

Secção II 
Avaliação e Progressão 

Artigo 10º  

Objeto e finalidade da avaliação 

1. A avaliação dos formandos tem em conta os princípios da organização modular e incide: 
 

 sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de todas as componentes 

de formação, na Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e na Prova de Aptidão 

Profissional (PAP); 
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 sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso. 
 

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

3. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e 

do aluno, e, após a conclusão do conjunto dos módulos de cada disciplina, em reunião do 

Conselho de Turma. 

4. A avaliação sumativa incide ainda sobre a FCT e integra, no final do 3.º ano do ciclo 

de formação, uma PAP. 

5. 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. 
 

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

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

classificação mínima de 10 valores, isto é, a classificação negativa não pode ser publicitada. 

7. Independentemente do estipulado no ponto anterior, na pauta tem de constar o nome de 

todos os alunos da turma. 

8. No final de cada módulo, o professor da disciplina preenche os termos correspondentes aos 

alunos aprovados e regista-os em suporte informático. 

9. A pauta é entregue ao Diretor de Turma que, após a conferir com os termos, a entrega ao 

Diretor de Curso para publicitação e arquivo. 
 

10.  No  final  de  cada  ano  do  ciclo  de  formação  são  tornadas  públicas  as  classificações  das 

disciplinas concluídas. 

11. No final do curso, as classificações da FCT e da PAP são tornadas públicas. 
 

 

Artigo 11º  

Recuperação de módulos em atraso 

1. Sempre  que  o  aluno  não  consiga  obter  aprovação  num  módulo,  no  tempo  inicialmente 

previsto, deve o professor, em conjunto com o aluno, definir até dois momentos os moldes de 

recuperação, ajustando estratégias de ensino - aprendizagem e acordando novos processos e 

tempos para a avaliação do módulo. 

2. Os alunos que não obtiverem aprovação em determinados módulos, têm a possibilidade de 

requerer a avaliação dos mesmos, através de uma prova de avaliação extraordinária, nos 

seguintes moldes: 

a)  independentemente do ano de formação frequentado, podem realizar exames nos meses de 

outubro e fevereiro dos anos letivos subsequentes; 

b) no 3º ano (12º ano) e para efeitos de conclusão do ciclo de formação, podem realizar 

exames até duas disciplinas numa época especial a realizar no mês de maio; 

c)  para as situações anteriormente mencionadas, devem efetuar a sua inscrição na secretaria 

no mês anterior ao da realização da referida prova, pagando um montante a definir 

anualmente pelo Conselho Administrativo, montante este que será devolvido após a 

realização efetiva da prova.  

d) as provas requeridas decorrerão num calendário  a definir. 
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3. 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. 

4. No final de cada ano letivo será realizado, pelo Diretor de Turma, um balanço dos módulos 

lecionados, considerando-se que um aluno tem excesso de módulos em atraso sempre que:  

4.1. O aluno tiver mais do que 1/3 de módulos em atraso relativamente ao número total de 

módulos do ano letivo em que se encontra inscrito.  

4.2. O aluno tiver mais do que 4 módulos em atraso às disciplinas da componente de formação 

técnica que comprometa a possibilidade de ele alcançar os objetivos do curso.  

5. Se um aluno se encontrar na situação referida no ponto 4.1 ou se tiver ficado retido a mais de 

duas disciplinas, nas condições do ponto 4.2, deverá ficar retido no mesmo ano de formação, no 

ano letivo seguinte. 

6. Após a conclusão dos módulos em atraso, prosseguirá os seus estudos com a frequência dos 

módulos seguintes. 

7. Se o curso não se encontrar em funcionamento, no ano letivo seguinte, o aluno continuará 

no mesmo ciclo de formação ou terá que transitar para uma escola que tenha essa oferta de 

formação, ou mudar de curso. 

8. 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 à permeabilidade entre cursos com afinidade de planos de estudo e ao regime 

de equivalências nas outras situações. 

 
 

Artigo 12º  

Conclusão e certificação 

1. Para conclusão de um curso profissional é requerida aprovação em todas as disciplinas do 

curso, na FCT e na PAP. 

2. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

3. De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 28º do Decreto-Lei n.º 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. Este artigo produz efeitos de forma progressiva, 

aplicando-se:  

a. No ano letivo de 2012 -2013, apenas aos alunos matriculados no 10.º ano de escolaridade;  

b. No ano letivo de 2013 -2014, também aos alunos matriculados no 11.º ano de escolaridade;  

c. No ano letivo de 2014 -2015, a todos os alunos matriculados no ensino secundário.  

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

 
 

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

Sendo: 
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CF=classificação final do curso, arredondada às unidades 
 

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

integram o plano de estudos do curso, arredondada às décimas; 

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

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

unidades. 

 

 
5. A certificação de conclusão do curso não depende, em caso algum, da realização de exames 

nacionais. 

6. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior deverão cumprir os requisitos 

que forem estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura. 

 

 

CAPÍTULO III   

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Artigo 13º  

Equipa pedagógica 

1. A equipa pedagógica é constituída pelos professores das disciplinas, pelo Diretor de Turma, 

pelo Diretor de Curso e pelos orientadores da formação em contexto de trabalho, prova 

de aptidão profissional e docentes e técnicos da Educação Especial (quando se aplique). 

2. Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente: 
 

 colaborar na articulação interdisciplinar; 
 

 apoiar a ação técnico-pedagógica dos formadores que a integram; 
 

 contribuir com apoio documental para o dossier técnico-pedagógico; 
 

 acompanhar o percurso formativo dos alunos e apoiar a sua transição para a vida ativa. 
 

3. O Conselho de Turma de avaliação reunirá, pelo menos, três vezes em cada ano letivo, 

por convocatória do Diretor de escola, sendo presidido pelo Diretor de Turma. 

4. A equipa pedagógica reúne sempre que necessário, sendo convocada e presidida pelo 

Diretor de Curso. 

5. As reuniões ordinárias são dirigidas pelo Diretor de Turma e as restantes pelo Diretor de 
 

Curso. 
 
 

Artigo 14º  

Diretor de curso 

1. A nomeação do Diretor de Curso será feita preferencialmente de entre os professores do quadro 

da Escola e, sempre que possível, que lecionem disciplinas da componente de formação técnica. 

2. A nomeação do Diretor de Curso é da responsabilidade do Diretor. 
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3. Compete ao Diretor de Curso: 

 convocar as reuniões da equipa pedagógica, com exceção das de avaliação que são 

convocadas pelo Diretor; 

 presidir às reuniões da equipa pedagógica; 

 assegurar  a  articulação  pedagógica  entre  as  diferentes  disciplinas  e  componentes  de 

formação do curso; 

 organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica; 

 participar nas reuniões do Conselho de Turma, no âmbito das suas funções; 

 propor, para aprovação no Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação da PAP, depois 

de ouvidos os professores das disciplinas técnicas do curso. 

 assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos necessários 

à realização da PAP, nomeadamente a calendarização e a constituição do júri de avaliação; 

 propor ao Diretor de escola a designação de orientadores para a FCT; 

 assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando- 

as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e 

dos contratos de formação, procedendo à distribuição dos formandos por aquelas entidades e 

coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o 

tutor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos; 

 assegurar  a  articulação  com  os  serviços  com  competência  em  matéria  de  apoio 

socioeducativo; 

 coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso, mantendo atualizado um dossier 

técnico-pedagógico. 

4. Nas matérias relacionadas com a aquisição e gestão de matérias-primas, bem como com a 

conservação das instalações e equipamentos, a direção executiva e demais órgãos e estruturas 

de coordenação pedagógica, designadamente o Diretor de Curso, são apoiados pelo Diretor ou 

Diretores de Instalações. 

 

 

Artigo 15º 

Diretor de turma  

1. A coordenação de turma compete ao Diretor de Turma. 

2. Para além das competências associadas a todos os Diretores de Turma, que constam do 

corpo principal do Regulamento Interno, são competências específicas do Diretor de Turma dos 

cursos profissionais: 

 fornecer informação mensal sobre a assiduidade dos alunos do curso, aos órgãos e estruturas 

de coordenação e supervisão pedagógica; 

 Fornecer informação mensal sobre o andamento da formação aos órgãos e estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógica; 

 informar os pais e Encarregados de Educação dos níveis de assiduidade dos alunos, nos 

termos definidos neste anexo; 
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 assegurar a ligação entre os alunos e os serviços administrativos da escola nos domínios da 

atribuição de subsídios no âmbito do POPH. 

 

 

CAPÍTULO VI   

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT) 

 

Artigo 16º  

Condições gerais 

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 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 por um ou dois períodos de tempo. 

3. Os alunos só acederão à FCT quando tiverem cumprido com aproveitamento dois terços dos 

módulos das disciplinas da componente de formação técnica previstos para os 1.º e 2.º anos 

do respetivo curso. 

4. A FCT pode realizar-se em um ou dois períodos de tempo. 

5. Se for adotado um único período de estágio, este deve decorrer no 3.º ano do curso e antes da 

Prova de Aptidão Profissional. 

6. Caso se adotem dois períodos de estágio, o primeiro deve decorrer no 2.º ano do curso e o 

outro no 3.º ano do curso. 

7. Na impossibilidade da FCT ocorrer em contexto real de trabalho pode assumir, parcialmente, a 

forma de simulação de um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil de saída 

do curso a desenvolver em condições similares à do contexto real de trabalho.  

8. Quando a FCT assumir parcialmente a modalidade de Prática Simulada em contexto de sala de 

aula, o Diretor do Agrupamento deverá definir, no final do ano letivo anterior, o número de horas 

a atribuir a essa modalidade de formação.  

 

 

Artigo 17º  

Organização e desenvolvimento do Estágio em empresas/organizações 

1. A concretização da FCT será antecedida e prevista em protocolo enquadrador, celebrado entre a 

escola e as entidades de acolhimento, as quais deverão desenvolver atividades profissionais 

compatíveis e adequadas ao perfil de desempenho visado pelo curso frequentado pelo aluno. 
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2. Quando as atividades são desenvolvidas fora da escola, a orientação e o acompanhamento do 

aluno são partilhados, sob coordenação da escola, entre esta e a entidade de acolhimento, 

cabendo à última designar um tutor para o efeito. 

3. A organização e o desenvolvimento da FCT obedece a um plano, elaborado com a participação 

das partes envolvidas 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. 

4. O plano a que se refere o número anterior, depois de assinado pelas partes, será considerado 

como 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 formas de monitorização e acompanhamento do aluno, com a identificação dos responsáveis, 

bem como os direitos e deveres dos diversos intervenientes, da escola e da entidade onde se 

realiza a FCT. 

5. Durante o período de FCT, o aluno preencherá, no final de cada dia de estágio, um roteiro de 

atividades. 

 
 

Artigo 18º  

Distribuição dos alunos-Formandos pelas Entidades de Estágio 

1. O conselho de turma pode, na reunião do final do 2º período, ponderar, sob proposta do diretor 

de Curso, a não colocação de um aluno em Estágio numa entidade da FCT, tendo em conta o 

número de módulos em atraso, a assiduidade e o empenho do aluno.  

2. A distribuição do aluno pelas diferentes entidades de Estágio será feita mediante as indicações 

do Diretor de Curso e do Professor Orientador dados os conhecimentos privilegiados que 

possuem quer do aluno, quer das entidades promotoras do Estágio e o interesse manifestado 

pelo aluno, sabendo que deverão ser tidos em conta os seguintes critérios:  

a) Adequação do perfil do aluno às solicitações das entidades de Estágio.  

b) Médias de curso do aluno-formando.  

c) Proximidade geográfica entre a entidade de acolhimento e local de residência do aluno. 

3. Poderá ainda o aluno-formando diligenciar junto de entidades públicas ou privadas no sentido de 

obter para si um Estágio, desde que estas exerçam atividades na área de especificação do 

curso. Nestes casos deverá o candidato submeter atempadamente essa intenção à aprovação 

do Diretor de Curso e do professor orientador, devendo para o efeito apresentar um 

requerimento onde indique o nome da entidade, o nome do responsável a contactar e os 

respetivos contactos e as atividades a desenvolver, para que a escola proceda à assinatura do 

protocolo. A escola reserva-se o direito de recusar a proposta feita se esta não obedecer aos 

pressupostos deste documento e da legislação em vigor.  

4. O aluno deve, no 2º e 3º ano, realizar Estágio em diferentes entidades e não deve existir 

relações familiares entre o aluno e os responsáveis pela empresa/instituição ou o tutor de 

estágio.  

5. No caso de o aluno-formando ser menor de idade, o requerimento será apresentado pelo 

encarregado de Educação do aluno.  
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Artigo 19º  

Competências da escola na FCT 

1. Para a organização, acompanhamento e avaliação da FCT, é constituída uma equipa de 

coordenação, que integra os seguintes elementos: 

 Diretor de Curso; 
 

 Diretor de Turma; 
 

 Professores Orientadores; 

 
2. Cabe à Escola, através do Diretor de Curso por ela designado:  

a) Assegurar a realização da FCT ao aluno, nos termos do presente documento;  

b) Proceder à distribuição dos alunos, pelas entidades de Estágio de acordo com os critérios 

referidos no artigo 17º.  

c) Assegurar a elaboração do protocolo com a Entidade de Acolhimento;  

d) Assegurar a elaboração do plano de trabalho;  

e) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho;  

f) Assegurar a avaliação do desempenho do aluno, em colaboração com a Entidade de 

Acolhimento;  

g) Assegurar que o aluno se encontra a coberto de seguro em toda a atividade da Estágio;  

h) Assegurar, em conjunto com a Entidade de Acolhimento e o aluno, as condições logísticas 

necessárias à realização e ao acompanhamento do Estágio.  

 
 

Artigo 20º  

Competências do Professor Orientador de FCT 

1. Os professores orientadores são designados pelo Diretor de escola, sob proposta do Diretor 

de Curso. 

2. O professor orientador da FCT tem direito a usufruir, a partir do momento da sua designação, 

de uma redução preferencialmente na componente não letiva, de acordo com o número de 

instituições que acompanha, na proporção de três blocos até 6 instituições, quatro blocos de 

sete a dez instituições e cinco blocos para mais de dez instituições. As reduções mencionadas 

são proporcionais ao número de horas de FCT anuais. 

3. O número máximo de estagiários que cada orientador pode acompanhar é de dez. 

4. Nas deslocações às entidades de acolhimento, o professor orientador da FCT tem direito ao 

recebimento das despesas de deslocação, bem como das inerentes ajudas de custo, nos 

termos da legislação em vigor. 

5. São competências dos professores orientadores: 

 preparar em conjunto com os tutores e os alunos os planos de estágio; 
 

 assegurar a articulação entre os alunos e as entidades de estágio; 
 

 supervisionar a execução dos planos de estágio pelos alunos; 
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 acompanhar a elaboração dos relatórios críticos pelos alunos; 
 

 Avaliar, em conjunto com o tutor, o desempenho dos alunos; 
 

 propor ao Conselho de Turma a classificação a atribuir a cada aluno. 

 
 

Artigo 21º  

Competências da Entidade de Acolhimento 

1. Cabe à Entidade de Acolhimento:  

a) Designar o tutor;  

b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de trabalho;  

c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno;  

d) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento do Estágio, nomeadamente 

no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na empresa;  

e) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano da Estágio;  

f) Controlar a assiduidade do aluno;  

g) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento do Estágio.  

h) Colaborar com o professor Orientador do Estágio na classificação a atribuir ao aluno.  

 
 

Artigo 22º  

Competências do Aluno-Formando 

 
1. São deveres do aluno: 

a) participar na elaboração do plano de FCT; 

b) respeitar as normas da entidade de FCT; 

c) utilizar com zelo e responsabilidade os bens, equipamentos e instalações; 

d) não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que 

tiver acesso durante o estágio; 

e) ser assíduo e pontual, justificando perante o tutor e o orientador de estágio eventuais 

faltas ou atrasos; 

f) preencher o Roteiro das Atividades, anotando sucessos alcançados, dificuldades sentidas e 

as soluções adotadas na tentativa de as ultrapassar; 

g) elaborar o Relatório Crítico sobre a FCT; 

h) participar nas reuniões de preparação, acompanhamento e avaliação da FCT. 
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Artigo 23º  

Assiduidade da FCT 

1.  A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento da folha de ponto, a qual deve ser 

assinada pelo aluno e pelo tutor e entregue ao professor orientador. 

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

não pode ser inferior a 95% da carga horária global da FCT. 

3. As faltas dadas pelo aluno devem ser justificadas perante o tutor e o professor orientador, 

de acordo com as normas internas das instituições envolvidas. 

4. A assiduidade do aluno em Estágio é controlada pelo preenchimento das folhas de ponto 

entregues ao aluno ou à entidade de acolhimento, as quais devem ser assinadas pelo aluno e 

pelo tutor e entregues, com periodicidade a definir com a entidade de acolhimento, ao 

professor orientador.  

5. Se, por algum motivo imprevisto, o aluno tiver que faltar, deverá imediatamente informar a 

entidade de acolhimento da ocorrência bem como a escola, devendo justificar devidamente a 

falta.  

6. As faltas dadas pelo aluno devem ser justificadas de acordo com as normas internas da 

entidade de acolhimento e da escola.  

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

o período de Estágio poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de 

horas estabelecido.  

8. O incumprimento por parte do aluno dos deveres de assiduidade e pontualidade no período de 

Estágio implica a exclusão do mesmo.  

 

 

Artigo 24º  

Avaliação da FCT 

1. A avaliação no processo da FCT assume carácter contínuo e sistemático e permite, numa 

perspetiva  formativa,  reunir  informação  sobre  o  desenvolvimento  das  aprendizagens, 

possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de FCT. 

2. A avaliação assume também um carácter sumativo, conduzindo a uma classificação final da 

FCT, entre 0 e 20 valores. 

3. A avaliação final da FCT tem por base os respetivos relatórios, que são elaborados pelo aluno e 

devem descrever as atividades desenvolvidas no período de estágio, e a apreciação que ele faz 

das mesmas, face ao definido no plano de FCT. 

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

aferidores: 

a) Qualidade do trabalho realizado na entidade de acolhimento; 

b) Aplicação das normas de segurança e higiene no trabalho; 

c) Assiduidade e pontualidade; 

d) Integração na entidade de acolhimento; 
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e) Capacidade de iniciativa; 

f) Qualidade  e  rigor  da  expressão  escrita  e  dos  suportes  materiais  que  enformam  os 

relatórios, na perspetiva da sua boa inteligibilidade. 

5. O relatório final é apreciado e discutido com o aluno pelo professor orientador e pelo tutor, que 

elaboram uma informação conjunta sobre o aproveitamento do aluno, com base no 

referido relatório, na discussão subsequente e nos elementos recolhidos durante o 

acompanhamento da FCT. 

6. Na sequência da informação referida no número anterior, o professor orientador propõe ao 

Conselho de Turma, ouvido o tutor, a classificação do aluno. 

7. A avaliação final da FCT, no caso de ocorrer em dois períodos de tempo, corresponderá à 

média aritmética simples, arredondada  às  unidades,  das  classificações  resultantes  da 

avaliação feita em cada um daqueles períodos. 

8. A avaliação da FCT não pode ser objeto de pedido de reapreciação.  
 

 
 

CAPÍTULO V   

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Artigo 25º  

Condições gerais 

 
1. A prova de aptidão profissional consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de 

um projeto consubstanciado  num  produto  adequado  à  natureza  dos  cursos,  e  do  

respetivo relatório final. 

2. O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos,  pelo aluno em 

estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob a orientação e acompanhamento 

de um ou mais professores. 

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

que, em  todas  as  suas  fases  e  momentos  de  concretização,  seja  visível  e  avaliável  a 

contribuição individual e específica de cada um dos membros da equipa. 

 

 

Artigo 26º  

Objetivos 

1. O projeto deve: 
 

 concretizar-se num produto tecnicamente relevante; 

 

 demonstrar a vocação e preparação do aluno para o sector de atividade em que iniciará a 

sua profissão; 
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 constituir uma oportunidade de demonstrar aos potenciais empregadores as 

capacidades do aluno para um desempenho de qualidade. 

 

 

Artigo 27º 

Conceção e concretização do projeto  

1. A concretização do projeto  compreende  três momentos: conceção do projeto, 

desenvolvimento devidamente faseado, e elaboração do relatório final. 

2. O  relatório  final  integra,  nomeadamente:  a  fundamentação  da  escolha  do  projeto,  as 

realizações e os documentos ilustrativos da concretização do mesmo, a análise crítica global 

da sua execução. 

3. O projeto deverá conter: 

 identificação do aluno e curso; 

 um relatório de autoavaliação, no qual se especifique a situação do aluno no momento, e se 

apresente a sua opinião acerca de estar ou não em condições de iniciar a realização do 

projeto; 

 identificação do projeto (título); 

 objetivos do projeto; 

 descrição sumária do produto final que se pretende obter; 

 recursos materiais e orçamento previsto para a concretização do projeto; 

 faseamento do projeto: indicação das etapas a percorrer e do tempo de duração de cada 

uma, com indicação precisa da data de apresentação do relatório de cada fase; 

 indicação do espaço onde decorre cada fase do projeto, incluindo as horas previstas fora 

das atividades curriculares e fora da escola; 

 sugestão do nome do professor acompanhante, que deve ser escolhido pelo aluno em 

função da especificidade do seu projeto. 

4.  O relatório final integra, nomeadamente: 

 a fundamentação da escolha do projeto; 

 as realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

 a análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e 

obstáculos encontrados e as formas encontradas para os superar; 

 os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e 

das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores. 

5.  O projeto de PAP é aprovado pelo Diretor de Curso, em reunião com o professor orientador da 

PAP e com o aluno. 
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Artigo 28º 

Orientação e acompanhamento da PAP 

1. Os professores orientadores da PAP e acompanhantes do projeto são nomeados pelo Diretor de 

escola. 

2. Pode  ser acompanhante  da PAP qualquer professor,  da componente da formação técnica. 

3. Os alunos podem defender a prova sem terem concluído todos os módulos que integram a 

componente técnica.  

4. O aluno deve entregar os elementos a defender na PAP ao professor orientador, 15 dias antes 

da sua realização. 

5. O Diretor de Curso e o professor orientador de cada aluno apreciarão o relatório/produto final e 

decidirão se o(s) mesmo(s) tem/têm ou não a qualidade exigida para ser apresentado e 

defendido perante o Júri; 

6. Os relatórios/produtos considerados sem qualidade para serem defendidos publicamente serão 

devolvidos aos alunos para serem melhorados, após o que serão, de novo, submetidos à 

apreciação prévia do Diretor de Curso e professor orientador. 

7. Ao professor orientador e acompanhante compete: 

orientar o aluno na escolha do produto a apresentar, na sua realização e na redação do 

respetivo relatório; 

informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar; 

lançar, na respetiva pauta, a classificação da PAP. 

8.  Para além dos direitos e deveres constantes do Regulamento Interno são, ainda, direitos 

e deveres do aluno no capítulo da PAP: 

ser apoiado e orientado pelos intervenientes definidos neste regulamento; 

utilizar os recursos disponibilizados pela escola para a concretização do seu projeto; 

ter uma avaliação justa e imparcial. 

 

 

Artigo 29º 

Constituição e competências do Júri 

1. O Diretor de  Curso  mobilizará os diversos elementos do júri  de  PAP e estabelecerá o 

respetivo calendário, que será afixado até ao final de Junho. 

2. O júri de avaliação da PAP é designado pelo Diretor de escola, sob proposta do Diretor de 

Curso e tem a seguinte composição:  

a) O Diretor de Escola, que preside;  

b) O Diretor de Curso; 

c) O Diretor de Turma; 

d) O professor orientador do projeto; 
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e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins do 

curso 

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

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de 

atividade afins ao curso. 

3. A PAP tem a duração máxima de quarenta e cinco minutos e realiza-se de acordo com 

calendário a definir pela escola, após a realização do estágio. 

4. 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 e) a g) do número anterior. 

5. Em caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade. 

6. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do júri é substituído pelo Subdiretor de escola ou 

por um dos Adjuntos do Diretor de escola. 

 

 

Artigo 30º 

Critérios de avaliação e calendarização da PAP 

1.  São critérios de avaliação da Prova de Aptidão Profissional: 

 demonstração de uma aprendizagem global com sucesso e relevante para a inserção do 

aluno no mundo do trabalho; 

 demonstração de profissionalismo na conceção e concretização do projeto; 
 

 qualidade das atividades e produtos realizados, para o sector de atividade em causa; 
 

 outros critérios específicos de cada curso, em anexo a este regulamento. 
 

2. Consideram-se aprovados na Prova de Aptidão Profissional os alunos que obtenham uma 

classificação igual ou superior a 10 valores, na escala de 0 a 20. 

3. A calendarização do processo da PAP é a seguinte: 

desenho do pré-projecto entre o final do 2º ano de formação e o 1º período do 3º ano de 

formação; 

 apresentação do projeto – até ao fim da primeira semana de Dezembro; 

 aprovação do projeto – até ao final de janeiro; 

 realização do projeto – 2.º e 3.º períodos letivos; 

 apresentação pública e avaliação - mês de julho. 
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Artigo 31º 

Disposições finais 

1. O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP, deve apresentar ao Diretor de 

escola, no prazo de dois dias úteis a contar da data da realização da prova, a respetiva 

justificação. 

2. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data da realização da nova 

prova. 

3. 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. 

4. O aluno que, tendo comparecido à PAP, não tenha sido considerado aprovado pelo júri, só 

poderá realizar nova prova, no início do ano letivo, em data a definir pelo Diretor de escola. 

5. A classificação da PAP não pode ser objeto de pedido de reapreciação. 

6. Para além dos direitos e deveres constantes do Regulamento Interno são, ainda, direitos e 

deveres do aluno no capítulo da PAP: 

 ser apoiado e orientado pelos intervenientes definidos neste regulamento; 
 

 utilizar os recursos disponibilizados pela escola para a concretização do seu projeto; 
 

 ter uma avaliação justa e imparcial. 
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ANEXO I 
Linhas orientadoras do processo de elaboração do relatório final a apresentar na PAP 
 
O relatório a apresentar na PAP deverá ser entregue ao Professor Orientador de PAP. 

 

Estrutura do relatório final 

 

 Capa – A capa deve conter o Nome da Escola, o tema do Projeto, título do Projeto, o 

nome, número e curso do aluno. 

 

 Contra-Capa – Contém os mesmos itens da capa, devendo acrescentar a localidade, data e 

o nome do professor orientador, com espaço para a rubrica do professor orientador e aluno. 

 

 Índice – Neste item não deve numerar a capa e a contra-capa, devendo o restante ser 

numerado. 

 

 Introdução – Tem por finalidade apresentar as ideias que o aluno pretende vir a 

concretizar. Proceder à descrição das linhas e ideias fundamentais que orientam o Projeto.   

 

 Desenvolvimento – Engloba: 

 Objetivos do Projeto – Sempre formulados no infinitivo; 

 

 Fundamentação do Projeto – Neste item o aluno deverá justificar o porquê da escolha 

do tema; 

 

 Realizações e documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

 

 Análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades 

e obstáculos encontrados e as formas encontradas para os superar; 

 

 Calendarização das atividades – Elaborar um cronograma com a definição de cada 

uma das fases da pesquisa, clarificando momentos e períodos das atividades 

desenvolvidas na componente prática. 

 

 Conclusão. 

 

 Anexos – Engloba: 

  Materiais trabalhados, elaborados pelo aluno (tabelas, quadros, inquéritos, 

entrevistas, etc.); 

 Modelo Europeu de Curriculum Vitae do aluno que realiza a PAP; 

 Registos da auto-avaliação das diferentes fases do projeto; 

 Registos das avaliações intermédias do professor orientador. 

 

 Bibliografia. 

 

 

 

 

 

 



 REGULAMENTO INTERNO   2013-2017  

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO                24 
 

 

ANEXO II 
O júri atribuirá uma classificação de 0 a 200 pontos com base nos seguintes critérios: 
 

Avaliação do relatório e da apresentação e defesa do Projeto 
 

 Ponderação 
R

e
la

tó
ri
o

 d
o
 P

ro
je

to
 

Apresentação gráfica  15% 

Tratamento ortográfico  5% 

Rigor cientifico/tecnológico 15% 

Qualidade da investigação 15% 

Organização do trabalho 15% 

Grau de exequibilidade do Projeto 15% 

Criatividade 10% 

Inovação 5% 

Contributo para a comunidade 5% 

A
p
re

s
e
n
ta

ç
ã
o
 e

 
d
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s
a
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o
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 Apresentação do Projeto 20% 

Apresentação gráfica/visual 10% 

Adequação dos recursos utilizados 10% 

Capacidade de defesa/argumentação do Projeto 20% 

Coerência do discurso 20% 

Rigor científico/tecnológico 20% 

 
Avaliação Final da Prova de Aptidão Profissional 

 

 Ponderação 

Relatório do Projeto 60% 

Apresentação e defesa do Projeto 40% 

 


