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Capítulo I - Enquadramento 

 

Art.1º - Definição 

Nos termos do artigo 6º do Decreto-lei 139/2012, os Cursos Profissionais são uma modalidade do nível secundário de 

educação, que se destinam aos alunos que concluíram o 9º ano de escolaridade ou que têm formação equivalente. 

A conclusão com aproveitamento de um curso profissional: 

1. Confere um nível de qualificação e a respetiva certificação profissional de nível IV. 

2.  Permite, seguindo os requisitos exigidos, a reorientação do percurso formativo no ensino secundário, nos termos 

do Despacho Normativo 29/2008. 

3.  Possibilita o prosseguimento estudos no ensino superior, nos termos legais da Portarias 74-A/2013, 59-C/2014 

e165-B/2015 

  

Art.2º - Princípios orientadores 

(artigo 16º do Decreto-Lei nº 139/2012 de 05/07) 

 

A organização e a gestão do currículo dos cursos profissionais de nível secundário subordinam-se, em geral, aos 

princípios orientadores definidos para a generalidade das formações do nível secundário de educação e, em especial 

aos seguintes princípios: 

1. Desenvolvimento das competências vocacionais dos jovens, alicerçadas num conjunto de saberes 

humanísticos, científicos e técnicos, que lhes permitam uma efetiva inserção no mundo do trabalho e o 

exercício responsável de uma cidadania ativa; 

2.  Adequação da oferta formativa aos perfis profissionais atuais e emergentes, no quadro de uma identificação 

de áreas prioritárias e estratégicas para o desenvolvimento económico e social do País, num contexto de 

globalização; 

3. Racionalização da oferta de cursos profissionalmente qualificantes através da publicação de referenciais de 

formação; 

4. Reforço da estrutura modular dos conteúdos da formação como característica diferenciadora da organização 

curricular dos cursos e do processo de avaliação das aprendizagens; 

5. Valorização da formação técnica e prática da aprendizagem; 

6.  Valorização da aprendizagem das tecnologias da informação e comunicação, aprofundando, nomeadamente, 

a formação em torno de ferramentas de produtividade que sustentem as tecnologias específicas de cada 

curso e o exercício da cidadania; 

7. Reconhecimento e reforço da autonomia da escola, com vista à definição de um projeto de desenvolvimento 

do currículo adequado ao seu contexto e integrado no respetivo projeto educativo; 
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8.  Potenciação da ligação entre a escola e as instituições económicas, financeiras, profissionais, associativas, 

sociais ou culturais, designadamente, do tecido económico e social local e regional; 

9. Preparação para o exercício profissional qualificado, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. 

 

Capítulo II – Organização dos Cursos 

 

Art.3º - Matrículas 

(As matrículas dos Cursos Profissionais regem-se pelo estipulado no capítulo III do despacho n.º 14758/2004). 

1. O processo de matrícula, no primeiro ano, deve ser acompanhado pelo Diretor de Curso e pelos Serviços de 

Psicologia e Orientação, a quem compete proceder à seriação dos candidatos de acordo com a legislação e 

esclarecer os candidatos sobre: 

• o regime de funcionamento dos cursos; 

• o plano curricular; 

• o regime de assiduidade; 

• o regime de avaliação; 

•  outros aspetos pedagógicos considerados pertinentes. 

 

2. Renovação de matrícula 

 

2.1.  Formandos com módulos em atraso, em número superior a 25% do total dos módulos da carga horária já 

frequentada, não podem avançar para o ciclo de formação seguinte. No ato de matrícula, matriculam-se apenas 

nos módulos em atraso. 
 

2.2.  Desde que o número de módulos em atraso seja igual ou inferior a 25% do total dos módulos da carga horária já 

frequentada, podem os formandos matricular-se no ciclo de formação seguinte e tentar aí recuperar os 

módulos em atraso, através de instrumentos de operacionalização próprios para o efeito. 
 

2.3.   Caso os formandos referidos no ponto um realizem exames para recuperação dos módulos, de acordo com a 

legislação, no início do ano letivo seguinte e tenham aprovação nos mesmos e, se o número de módulos em 

atraso passar a ser igual ou inferior a 25% do total dos módulos da carga horária já frequentada, a matrícula 

dos formandos será efetivada para a frequência do ciclo de formação seguinte. 
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Art.4º - Turmas 

 

As turmas devem ser constituídas de acordo com o estabelecido no despacho n.º 9815A/2012. 

 

 

Art.5º – Manuais Escolares e Materiais de Apoio 

 

Quando não houver lugar à adoção de manual para uma disciplina ou um conjunto de módulos duma disciplina. Poder-se-á 

superar esta situação através de: 

· Textos de apoio elaborados pelo(s) formador(es) da disciplina; 

· Fotocópias de partes de livros, fornecidas aos formandos, de acordo com a lei; 

· Correta organização do caderno diário. 

 

Art.6º – Gestão Curricular 

 

1. Os planos curriculares dos Cursos Profissionais desenvolvem-se segundo uma estrutura modular, de 3 anos 

letivos, compreendendo ainda uma Prova de Avaliação Profissional (PAP), e Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT-Estágio). 

2. A carga horária será distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação de modo a que não exceda, em 

caso algum, as mil e cem, as trinta e cinco ou as sete horas por ano, semana e dia respetivamente. 

3. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da Educação encontram- 

se publicitados no sítio Web oficial da Agência Nacional para a Qualificação em www.anq.gov.pt. 

4. Os referenciais de formação, as cargas horárias assim como, os programas das disciplinas aprovados pelo 

Ministérios da Educação encontram-se: 

a) Relativamente às Componentes Sócio - cultural e Científica, no site http://www.anq.gov.pt; 

b) Relativamente à Componente de formação técnica, no site 

http://www.catalogo.anquep.gov.pt 

 

 

 

 

 

 

http://www.anq.gov.pt/
http://www.anq.gov.pt/
http://www.catalogo.anquep.gov.pt/
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Art.7º – Matriz Curricular 

 

Língua Portuguesa . . . . . . 

Educação Física ………

Três a Quatro Disciplinas (d) 

Formação em Contexto de Trabalho (e )

3200 a 3440

Duas a três Disciplinas (c )

1000

500

1100

600 a 840

componentes de formação Disciplinas Carga Horária

Área de Integração …….. 

   Técnica……………………………….                      

Total

320

220

220

100

140

Língua Estrangeira I, II ou III (b)

Tecnologias de Informação e 

Comunicação/Oferta de Escola

Subtotal

Sociocultural…………………..

Científica…………………………..

 

 

 

(a) Carga horária não compartimentada pelos três anos de ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando 

o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão modular e a formação em contexto de trabalho.  

(b) O aluno escolhe uma Língua Estrangeira, se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no Ensino Básico, inica obrigatoriamente uma segunda 

língua no Ensino secundário. 

(c) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais a adquirir. 

(d)  Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional visada. 

(e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 

organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir e é objeto de regulamentação própria. 

 

Capítulo III – Organização Pedagógica 
 

 

Art.8º – Equipa Pedagógica 

A equipa pedagógica é coordenada pelo Coordenador dos cursos profissionais e integra o Diretor de Curso, o 

Diretor de Turma, os formadores das diferentes disciplinas, os profissionais de orientação pertencentes ao Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO), os formadores acompanhantes de estágio e outros elementos que intervenham na 

preparação e concretização do curso. 
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Art.9º – Competências 

 

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

1. A articulação interdisciplinar; 

2. O apoio à ação técnico - pedagógica dos formadores que a integram; 

3. O acompanhamento do percurso formativo dos formandos, promovendo o sucesso educativo e, através de um 

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

subsequentes; 

4. A elaboração de propostas para a criação e alteração dos regulamentos específicos do estágio e da Prova de 

Aptidão Profissional (PAP), os quais deverão ser homologados pelos órgãos competentes da escola e integrados 

no respetivo regulamento interno;  

5. A elaboração da PAP. 

6. Para o efeito a equipa pedagógica reúne, sob coordenação do Diretor de Curso, pelo menos uma vez por mês, 

com o objetivo de planificar, formular/reformular e adequar estratégias pedagógicas e comportamentais 

ajustadas ao grupo turma, de forma a envolver os formandos neste processo de ensino aprendizagem. 

 

Art.10º – Coordenador dos Cursos Profissionais 

A coordenação dos cursos compete à direção da escola, assessorada por um coordenador pedagógico.  

 

Art.11º - Nomeação do coordenador dos cursos profissionais 

O Coordenador dos Cursos Profissionais é nomeado pela Direção da escola, de entre os professores.  

 

Art.12º - Competências do Coordenador dos Cursos Profissionais 

São competências do coordenador dos cursos profissionais:  

1.  Fornecer informação sobre os cursos profissionais;  

2. Coordenar o funcionamento dos cursos;  

3. Assegurar a articulação entre os diferentes diretores de curso;  

4. Marcar reuniões de coordenação. 

 

 

 

 



REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

 
 

 
Data: 16/10/2017 

Revisão nº: 03 

  
 

Cofinanciado por:   7 

 

Art.13º– Diretor de Curso 

O Diretor de Curso é um interveniente com grande responsabilidade nos cursos profissionalizantes. É ele o 

dinamizador que congrega todas as sinergias necessárias para o sucesso do curso. É também, o apoio de todos os 

elementos envolvidos no curso e o interlocutor entre a escola e o mundo do trabalho. 

 

Art.14º – Perfil do Diretor de Curso 

O Diretor de Curso deverá: 

1. Reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu início; 

2. Evidenciar capacidades de coordenar a equipa pedagógica, com especial relevo para a gestão integrada das 

três componentes curriculares; 

3. Demonstrar facilidade de fazer a ligação entre a Escola e o Mundo do Trabalho; 

4. Mostrar capacidade de comunicação e relacionamento; 

5. Ser capaz de organizar trabalho em equipa; 

6. Ter apetência pela pesquisa; 

7. Desenvolver espírito criativo e inovador; 

8. Desenvolver um espírito de tutor tecnológico, comprometido com o sucesso formativo do curso de que é 

diretor; 

9. Ser capaz de transmitir uma identidade clara e objetiva ao curso de que é diretor. 

 

Art.15º – Mandato 

1. O Diretor de Curso é nomeado pela Direção Pedagógica, de entre os formadores do Curso; 

2. No caso de ausência prolongada do designado, ou vacatura do cargo, deve a Direção Pedagógica proceder à 

designação do suplente, cujo mandato terminará quando o primeiro titular do cargo retomar o serviço, ou no 

tempo previsto para o fim do mandato deste; 

3. O mandato do Diretor de Curso pode cessar a pedido do interessado, ou a pedido de um terço dos 

Diretores de Turma do respetivo curso mais os formadores da respetiva área tecnológica, carecendo sempre 

da apreciação da Direção Pedagógica.  

 

Art.16º – Competências do Diretor de Curso 

1. Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas e áreas não disciplinares do curso, através do 

Diretor de Turma; 

2. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação tecnológica, em sintonia com o 

Diretor de Turma, e em articulação com os formadores da área tecnológica; 

3. Participar, quando necessário, em reuniões de Conselho de Turma de articulação curricular ou outras, no 
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âmbito das suas funções. Nas reuniões de avaliação, o Diretor de Curso, nessa função, não tem direito a voto; 

4. Assegurar a articulação entre as entidades envolvidas no Estágio: identificando-as, fazendo a respetiva 

seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos formandos por cada entidade e coordenando 

o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o formador da disciplina de especificação/ formador 

acompanhante do estágio; 

5. Propor, em articulação com os formadores da área tecnológica, a matriz e os critérios de avaliação da PAP e 

das áreas não disciplinares, em cada um dos respetivos anos de escolaridade, a fim de, posteriormente, serem 

submetidos ao Conselho Pedagógico; 

6. Propor ao Conselho Pedagógico, em articulação com os formadores da Área de Projeto Tecnológico e/ou 

disciplina de especificação, o orçamento para a implementação dos projetos dos formandos; 

7. Propor ao Conselho Pedagógico os procedimentos necessários à realização da PAP, nomeadamente a 

calendarização das provas e a constituição dos júris de avaliação; 

8. Garantir, no que respeita à PAP, a articulação entre as várias disciplinas, nomeadamente da área tecnológica e 

das áreas não disciplinares; 

9. Coordenar o acompanhamento e a avaliação interna do curso, elaborando um relatório para conhecimento do 

Conselho Pedagógico; 

10. Fazer junto do mercado, em articulação com o SPO, um levantamento das necessidades de emprego para 

manutenção ou criação dos novos cursos e elaborar um relatório sobre o assunto a apresentar à Direção 

Pedagógica; 

11. Garantir a articulação com os serviços, com competência em matéria de apoio socioeducativo, através do 

Diretor de Turma; 

12. Manter atualizado o Dossier de Curso. 

 

 

Art.17º – Diretor de Turma 

A coordenação de turma compete ao Diretor de Turma, cuja forma de designação, direitos e competências são 

definidas no Regulamento Interno da Escola e nos termos da regulamentação geral aplicável. 

 

Art.18º – Competências do Diretor de Turma 

Para além das competências previstas no Regulamento Interno do Externato de Vila Meã, compete, ainda, ao Diretor 

de Turma, em articulação com a Direção Pedagógica e estruturas pedagógicas intermédias, a programação, 

coordenação e execução, designadamente, das seguintes atividades: 

 

1. Organizar e manter atualizado o dossier de Turma segundo o Sistema de Qualidade implementado no Externato 

de Vila Meã, respeitando a estrutura designada para o respetivo dossier (EVM-EDU 208); 
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2. Acompanhar de forma personalizada todos os formandos da turma, ajudando-os a gerir o seu percurso de 

formação; 

3. Manter atualizado os dados relativos às faltas dos formandos, horas a recuperar e atrasos modulares; 

4. Proceder aos contactos com os Encarregados de Educação, convocando-os, sempre que isso se mostre 

necessário; 

5. Ser o pólo dinamizador de contactos permanentes entre formadores, para melhor articulação de todos; 

6. Presidir aos Conselhos de Turma de Avaliação. 

7. Fornecer aos formandos e aos seus encarregados de educação, pelo menos três vezes em cada ano letivo, 

informação global sobre o percurso formativo do formando, ultrapassando o atomismo da classificação 

módulo a módulo; 

8. Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada formando e da turma, através da 

elaboração de um sucinto relatório descritivo que contenha, nomeadamente, referência explícita a 

parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de comunicação, 

de trabalho em equipa e de cooperação com os outros, de articulação com o meio envolvente e de 

concretização de projetos; 

9. Anexar ao relatório descritivo uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada formando, com 

indicações relativas a atividades de remediação e enriquecimento; 

10. Anexar ao relatório descritivo o perfil da evolução dos formandos, fundamentado na avaliação de cada 

módulo e na progressão registada em cada disciplina; 

11. Elaborar o registo individual do percurso escolar de cada formando onde deve constar, designadamente: 

11.1. A identificação e classificação dos módulos realizados com sucesso em cada disciplina, bem como a 

classificação final das disciplinas concluídas; 

11.2. A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho desenvolvida com sucesso; 

11.3. A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final. 

 

Art.19º– Formador 

Para além das competências inerentes à profissão, os formadores deverão estar motivados e mobilizados para novas 

formas de organização pedagógica e funcionamento bem como evidenciar capacidade de iniciativa e abertura para a 

partilha de informação, saberes e experiências. 

 

Art.20º – Competências do Formador 

São competências do formador: 

1. Analisar a legislação que enquadra o funcionamento dos cursos profissionais; 

2. Conhecer o modelo curricular e os objetivos dos cursos profissionais; 

3. Auto formar-se em estrutura modular; 
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4. Recolher e analisar informações sobre os cursos a lecionar (plano de estudos, perfil de desempenho, profissão 

para que prepara; outras escolas onde o curso funciona ou tenha funcionado e suas experiências, etc.); 

5. Caracterizar os formandos com quem irá trabalhar. 

6.  Elaborar atempadamente as planificações tendo em atenção os programas publicados pela Agência Nacional 

para a Qualificação (www.anq.gov.pt), a estrutura curricular dos cursos e o perfil de saída dos cursos, 

preenchendo para o efeito os documentos Elenco Modular (EVM-EDU 176) e Planificação (EVM-EDU 002); 

7. Apresentar os critérios específicos de avaliação para a sua disciplina (EVM-EDU 115); 

8. Entregar ao Diretor de Curso a planificação anual e o elenco modular de cada módulo; 

9. Organizar e manter atualizado o dossier de Formador respeitando a estrutura designada para o respetivo 

dossier (EVM-EDU 205); 

10.  Esclarecer os formandos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina e em cada módulo, assim como os 

critérios de avaliação; 

11.  Elaborar todos os documentos, a fornecer aos formandos (textos de apoio, testes, fichas de trabalho, etc.), 

utilizando para isso os documentos normalizados; 

12.  Requisitar o material necessário à disciplina ao Diretor de Curso; 

13. Organizar e proporcionar a avaliação sumativa de cada módulo; 

14. Registar, sequencialmente em software próprio os sumários e as faltas dadas pelos formandos; 

15. Cumprir integralmente o número de horas/tempos destinados à lecionação dos respetivos módulos no 

correspondente ano de formação; 

16.  Comunicar antecipadamente, ao Diretor de Curso e ao Coordenador, a intenção de faltar às aulas sempre que 

tal for previsível; 

17. Repor a(s) aula(s) em falta com a maior brevidade possível; 

18. Fornecer ao Diretor de Turma, no prazo máximo de quinze dias úteis a contar da data da avaliação final dos 

módulos, a respetiva avaliação dos formandos, preenchendo para isso a grelha de avaliação final do módulo 

(EVM-EDU 193) 

19. Preencher os termos referentes a cada módulo realizado pelos formandos; 

20. Elaborar mecanismos para os formandos cuja falta de assiduidade esteja devidamente justificada e se revista 

de situação excecional; 

21. Elaborar, matrizes, critérios e instrumentos de avaliação para os formandos que requerem avaliação aos 

módulos em atraso; 

22. Preencher os seguintes documentos: 

22.1. Elenco Modular (EVM-EDU 176) Planificação (EVM-EDU 002); 

22.2. Critérios específicos de avaliação (EVM-EDU 115); 

22.3. Grelha de avaliação final do Módulo (EVM-EDU 193). 

 

http://www.anq.gov.pt/


REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

 
 

 
Data: 16/10/2017 

Revisão nº: 03 

  
 

Cofinanciado por:   11 

 

Art.21º – Registo/Alteração de Módulos 

Sempre que considerar pertinente, o formador deve adaptar os módulos que constituem os programas disciplinares à 

evolução das profissões, bem como às características do curso e da região onde estamos inseridos. Para tal deverá 

preencher o documento Registo/alteração módulos (EVM-EDU 178). 

 

 Art.22º – Faltas/Reposição de aulas 

Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de forma a assegurar a 

certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas. Assim, há que ter em consideração os 

seguintes aspetos: 

1. Os registos de faltas dos formadores, bem como a respetiva justificação, obrigatoriamente apresentada nos 

termos e prazos legalmente previstos, são provisórios, só se tornando definitivos se os tempos letivos em 

falta não forem compensados; 

2. Sempre que o formador não tenha lecionado a totalidade ou parte dos tempos letivos previstos para um 

determinado dia, será a lecionação do tempo em falta compensada logo que possível ou através do 

mecanismo de troca com qualquer outro docente que ministre o curso, com base num plano de compensações 

por troca entre docentes a aprovar pelos Diretores de Curso e pela Direção Pedagógica; 

3. Quando for previsível, nomeadamente por motivo de ausência do formador por período de longa duração, a 

impossibilidade, por parte do formador da disciplina, de proceder às compensações, deverá o mesmo ser 

temporariamente substituído por outro formador da mesma disciplina, nos termos da legislação em vigor; 

4.  As horas letivas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos formadores ou por falta de assiduidade 

destes devem ser recuperadas através de: 

a)   Permuta entre formadores; combinada com antecedência mínima de dois dias úteis, dando conhecimento aos alunos; 

b)   Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas  

c)  Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e/ ou Páscoa; 

5. A reposição deverá ser comunicada ao Encarregado de Educação do formando ou ao próprio, quando este for 

maior de idade. 

6. O processo de reposição de aulas é supervisionado pelo respetivo diretor de curso e 

coordenador dos cursos profissionais e autorizado pela direção pedagógica. 

7. A reposição de horas lecionadas e a permuta entre docentes são solicitadas mediante impresso próprio, devendo ser 

sumariadas e registadas nas atas de conselho de turma. 

8. Quando a reposição é feita nos termos da alínea a) não deve ser marcada falta ao docente, não sendo necessária 

a comunicação ao Encarregado de Educação. 

9. Sempre que por razões decorrentes da dificuldade de distribuição das horas de formação pelos anos de 

formação estabelecidos para as diferentes disciplinas, não forem solucionáveis por nenhuma das situações 
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apresentadas anteriormente, deve a Direção Pedagógica, sob proposta do Diretor de Curso, proceder às 

alterações necessárias aos planos curriculares. 

10. Mensalmente e trimestralmente, o Diretor de Curso procederá ao registo das horas de formação já ministradas 

através do preenchimento dos seguintes documentos: Registo Mensal de horas lecionadas/disciplina/turma (EVM-

EDU 179) e Balanço trimestral do cumprimento do Plano Curricular (EVM-EDU 181) – a ser arquivado no Dossier de 

Direção de Curso. 

 

Art.23º– Nomeação do Orientador da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

O formador orientador da FCT é designado pela Direção Pedagógica, ouvido o Diretor de Curso, de entre os 

formadores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. 

A afetação do exercício das funções de professor orientador da FCT no horário de trabalho do docente designado para o efeito 

rege -se pelo disposto no Despacho Normativo n. 13 -A/2012, de 5 de junho, e na demais legislação aplicável. 

 

Art.24º – Competências do Orientador da FCT 

São responsabilidades específicas do professor orientador da FCT: 

1. Elaborar o plano de trabalho do aluno, em articulação com o diretor de curso e, quando for o caso, com os demais 

órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica competentes, bem como com as entidades de 

acolhimento;  

2. Acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno, nomeadamente através de deslocações periódicas ao local da 

FCT, pelo menos duas vezes por período;  

3. Avaliar, em conjunto com o monitor, o desempenho do aluno;  

4. Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT; 

5. Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o monitor, a classificação do aluno na FCT. 

 

Art.25º – Regulamento da FCT 

A Formação em Contexto de Trabalho será objeto de regulamentação específica, a anexar ao presente regulamento. 

 

 

Art.26º – Nomeação do Orientador da Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

O formador orientador da PAP é designado pela Direção Pedagógica, ouvido o Diretor de Curso, de entre os 

formadores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. 

A afetação do exercício das funções de professor orientador e acompanhante do projeto conducente à PAP no horário de 

trabalho do docente ou docentes designados para o efeito rege -se pelo disposto no Despacho Normativo n.º 13 -A/2012, de 5 

de junho, e na demais legislação aplicável. 
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Art.27º – Competências do Orientador da PAP  

1. Elaborar o plano de trabalho do aluno, em articulação com o diretor de curso e, quando for o caso, com os demais 

órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica competentes, bem como com as entidades de 

acolhimento; 

2. Acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno, nomeadamente através de deslocações periódicas ao local da 

FCT;  

3. Avaliar, em conjunto com o monitor, o desempenho do aluno; 

4. Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT;  

5. Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o monitor, a classificação do aluno na FCT.  

 

Art.28º – Regulamento da PAP  

A PAP será objeto de regulamentação específica, a anexar ao presente regulamento. 

 

 

Capítulo IV – O Formando 

 

Art.29º – Direitos do formando 

Para além dos Direitos do aluno constantes da Lei e do regulamento Interno, durante a frequência do Curso, o formando 

tem direito a: 

1. Participar na formação em harmonia com os programas, metodologias e processos de trabalho definidos; 

2.  Beneficiar de seguro escolar durante o tempo de formação teórico-prática e seguro contra acidentes pessoais 

durante o tempo de formação em contexto de trabalho nos termos constantes da respetiva apólice; 

3. Beneficiar de material de suporte pedagógico à aprendizagem (livros, sebentas, fichas de trabalho e de apoio); 

4. Beneficiar de material para desenvolvimento de trabalhos específicos do curso. 

No final da formação, o formando tem direito a: 

5. Receber um diploma que indique a conclusão do ensino secundário; 

6. Receber um certificado de qualificação profissional de nível IV que indique a média final do Curso e 

descrimine as disciplinas do plano de estudos e respetivas classificações, a designação do projeto e a 

classificação obtida na respetiva PAP (prova de aptidão profissional), bem como a duração e a classificação da 

FCT (formação em contexto de trabalho). 

 

Art.30º – Deveres do Formando  

Para além, dos deveres estabelecidos na Lei e no regulamento Interno, constituem deveres do formando: 



REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

 
 

 
Data: 16/10/2017 

Revisão nº: 03 

  
 

Cofinanciado por:   14 

 

1. Cumprir todos os princípios inerentes a uma formação cujo objetivo é a inserção no mercado de trabalho 

– Assiduidade, Pontualidade, Respeito e Responsabilidade; 

2. Justificar as f altas, invocando sempre os motivos, que serão apreciados e ponderados quando necessário; 

3.  Deixar no Externato todo o produto resultante de trabalho/material fornecido por este. 

 

Art.31º – Assiduidade/Cumprimento das horas de formação  

1. O formando terá de cumprir sempre as horas estipuladas no seu plano de formação. 

2. Sempre que esteja em causa o cumprimento da oferta integral do número de horas de formação prevista na 

matriz dos cursos, será necessário adotar mecanismos de compensação ou substituição das horas de 

formação não cumpridas, como referido neste Regulamento. 

3. Serão contabilizadas nas horas de formação as visitas de estudo realizadas no âmbito das disciplinas em que 

se enquadrem, as horas reais da respetiva visita de estudo, isto é, sem inclusão do tempo da deslocação. 

4. Deverão, ainda, ser contabilizadas nas horas de formação aquelas referentes à participação em ações 

realizadas na Escola, quer inseridas no âmbito das disciplinas curriculares, quer aquelas que contribuam para 

a formação integral dos formandos na sociedade. 

 

Art.32º – Faltas  

No cumprimento do plano de estudos, para efeitos da conclusão do curso com aproveitamento, devem estar reunidos 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

1. A assiduidade do formando não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina. 

2. A assiduidade do formando, na FCT, não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista, repartida 

proporcionalmente ao número de horas de cada ano letivo. 

Neste contexto, fica claro que cada formador, o Diretor de Turma e o Diretor de Curso devem, permanentemente, 

verificar o cumprimento destas regras. Se estas condições não forem respeitadas, não pode haver avaliação ao 

módulo ou FCT, e o curso não se poderá considerar concluído. 

 

Art.33º – Consequências do excesso de faltas  

Aplica-se o definido no Artigo 9.º da Lei n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro  

 

1. 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 da faltas permitido aos formandos. 

2. Quando a falta de assiduidade do formando for devidamente justificada, nos termos da legislação aplicável, as 

escolas devem assegurar: 
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2.1.  No âmbito das disciplinas do curso: 

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

estabelecidas ou; 

ii) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos objetos de 

aprendizagem.  

2.2. O plano individual de trabalho deve ser objeto de avaliação, nos termos definidos pelo conselho pedagógico 

da escola e, de acordo com o estabelecido no ponto 8.3.5.6. do Regulamento Interno. 

2.3. No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do número das horas estabelecidas. 

 

Art.34º – Recuperação de horas  

Ao abrigo da legislação, o formando terá sempre de recuperar horas sejam decorrentes de faltas justificadas, até 

perfazer os 90% de frequência do total da carga horária de cada m ó d u l o  d e  c a d a  disciplina e os 95% do total da 

carga horária da FCT. No caso das faltas injustificadas, o formando deverá realizar Prova de Avaliação Extraordinária ao 

respetivo módulo. 

 

Art.35º – Avaliação  

A avaliação incide sobre as aprendizagens previstas nos conteúdos programáticos das disciplinas que compõem as 

diferentes componentes de formação previstas no plano de estudos de cada um dos cursos, no plano da Formação 

em Contexto de Trabalho (FCT) e sobre as competências identificadas para o perfil de desempenho à saída do 

respetivo curso. O final do 3.º ano do ciclo de formação integra também uma Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

 

Art.36º – Critérios de Avaliação  

A avaliação processa-se de acordo com os Critérios Gerais de Avaliação, definidos em Conselho Pedagógico, sob 

proposta dos Grupos/Departamentos, nos domínios dos conhecimentos e das atitudes e valores, através da definição 

de parâmetros, consubstanciados em indicadores, de forma a propiciar: 

1. As condições de desenvolvimento personalizado do processo de ensino/aprendizagem; 

2. A dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver; 

3. As competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso; 

4. As estratégias de apoio educativo diferenciado; 

5. A participação dos formandos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e o mundo do trabalho. 

 

A ponderação a atribuir a cada um dos domínios definidos será de 90% para o aspeto cognitivo e de 10% para as atitudes 

e valores, respeitando desta forma os critérios estipulados para o ensino secundário. 

Os critérios específicos de avaliação de cada uma das disciplinas devem ser apresentados em documento próprio no 

início do ano letivo por cada formador. 
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Art.37º – Classificações  

1. A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e é atribuída a cada um dos módulos de cada 

disciplina, ao estágio e à PAP. 

2. Atendendo à lógica modular, a notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o 

formando atingir a classificação mínima de 10 valores. 

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

classificações obtidas em cada módulo. 

 

Art.38º – Modalidades de Avaliação 

A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, negociado entre o formador e os formandos, 

com o objetivo de: 

1. Informar o formando e o encarregado de educação, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os 

resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; 

2. Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do formando nas áreas 

cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 

3. Certificar os conhecimentos e competências adquiridos; 

4. Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu 

aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento. 

 

Art.39º – Intervenientes   

São intervenientes no processo de avaliação dos formandos dos cursos profissionais: 

1. O formador; 

2. O formando; 

3. O Diretor de Turma; 

4. O Conselho de Turma; 

5. O Diretor de Curso; 

6. O formador orientador da FCT; 

7. Quando as atividades são desenvolvidas fora da escola, a orientação e o acompanhamento do formando são 

partilhados, sob coordenação da escola, entre esta e a entidade de acolhimento, cabendo à última designar 

um monitor para o efeito; 

8. Os órgãos e estruturas de gestão e de coordenação pedagógica da escola; 

9. O encarregado de educação dos formandos menores; 

10. Serviços com competência em matéria de apoio sócio - educativo; 

11. A administração educativa. 
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Podem ainda intervir no processo de avaliação, se a escola assim o entender: 

12. Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 

13. Personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos sectores profissionais 

afins aos cursos. 

 

Art.40º – Instrumentos de Avaliação  

Na medida em que se pretende que o formando seja um elemento ativo, reflexivo e responsável da sua 

aprendizagem, todas as atividades realizadas pelo formando deverão ser encaradas como tarefas de avaliação. Assim, 

privilegia-se a utilização sistemática de técnicas e instrumentos de avaliação variados e adequados ao contexto de 

desenvolvimento das atividades. 

Na avaliação do domínio dos conhecimentos de cada módulo, deverão ser usados instrumentos diversificados de 

forma a dar ênfase às diferentes metodologias de ensino/ aprendizagem. 

 

Art.41º – Formas de Avaliação  

1. Avaliação formativa: 

A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao formador, ao formando 

e ao encarregado de educação obter informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à 

definição e ao ajustamento de processos e estratégias. 

2. Avaliação sumativa: 

A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de 

um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas pelos formandos. A 

avaliação sumativa incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra no final do 3.º ano do ciclo 

de formação, uma prova de aptidão profissional (PAP). 

A avaliação sumativa dos formandos realizar-se-á no final de cada módulo, com a intervenção do formador e do   

formando, de natureza quantitativa, expressa na escala de 0 a 20 valores. 

Os formandos que na avaliação sumativa de um dado módulo obtenham classificação inferior a dez valores 

deverão proceder à recuperação modular. 

 

Art.42º – Procedimentos de Avaliação  

No final de cada módulo: 

1. O formador pede a cada formando que preencha a sua ficha de autoavaliação modular (EVM-EDU 183); 

2. O formador expressa o seu juízo globalizante através de uma classificação, preenchendo para isso a 

Grelha de avaliação final de módulo (EVM- EDU 193) e que entregará ao Diretor de Turma. 

3. O Diretor de Turma deve proceder ao lançamento das classificações iguais ou superiores a 10 valores, 

em programa informático próprio, e imprimir a respetiva pauta de avaliação modular (no caso da 
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classificação ser inferior a 10 valores não dever ser lançada). 

Nota: 

O lançamento das classificações nas pautas de avaliação modular, não tem lugar nem deve ser realizado nas reuniões de 

avaliação de Conselho de Turma, mas logo que o módulo tenha sido concluído. O que deve fazer-se nessas reuniões é a análise 

das classificações modulares. 

4.  O Diretor de Turma deve fazer chegar a pauta de avaliação modular ao respetivo formador, que a vai 

conferir para garantir o seu correto preenchimento, e posteriormente ao Diretor de Curso, que a assinará 

e entregará à Direção Pedagógica para afixação. 

5. A pauta deverá ser afixada da forma mais célere possível. 

6.   As classificações dos alunos devem ser lançadas no livro de termos pelo respetivo formador. Caso o livro de 

termos seja informatizado este será impresso no final do ano letivo e assinado pelo professor respetivo ou pelo 

Diretor de Curso. 

 

 

 

Art.43º – Momentos de Avaliação  

1. O Conselho de Turma de avaliação reunirá, pelo menos, três vezes em cada ano letivo, cujas datas são 

fixadas pela Direção Pedagógica, e é presidido pelo Diretor de Turma. 

2. As decisões tomadas no âmbito da avaliação pelo Conselho de Turma de avaliação terão obrigatoriamente de 

ser ratificadas pela Direção Pedagógica. 

3. Nos Conselhos de Turma, ou previamente, sempre que possível, é elaborado uma síntese descritiva que 

acompanha a avaliação qualitativa e quantitativa de cada formador, a ser entregue aos formandos e/ou 

Encarregados de Educação, resultante das opiniões individuais por formadores sobre cada um dos formandos. 

4. Para além das reuniões de avaliação no final de cada período letivo, o Conselho de Turma deverá proceder a 

reuniões intercalares no primeiro e segundo período. 

 

 

Art.44º – Recuperação de Módulos em atraso 

Sempre que o formando não consiga obter aproveitamento num primeiro momento de avaliação deverá ter direito a 

mais três possibilidade de recuperação durante o ano, a cada módulo. 

1ª prova de recuperação modular – a realizar de acordo com o formador, marcada durante o horário letivo ou fora 

dele. 

O formador da disciplina considerada deverá orientar o formando nas aulas seguintes, clarificando os 

conteúdos de aprendizagem em que apresentou dificuldades e indicando/propondo estratégias que conduzam 

à sua superação na próxima avaliação. 

Caso não obtenha aprovação deve o formando inscrever-se novamente para tentar recuperar os módulos em 

atraso. Para isso deve requerer junto ao Diretor de Turma o preenchimento do documento para Inscrição nos 

respetivos módulos (EVM – EDU 182). 
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1ª Avaliação extraordinária - a realizar, em calendário definido pelo Diretor de Curso e aprovado pela Direção 

Pedagógica. 

 

2ª Avaliação extraordinária – a realizar no final do ano letivo em calendário definido pelo Diretor de Curso e 

aprovado pela Direção Pedagógica. 

 

Em qualquer dos momentos para recuperação modular, deve ficar registada a presença do formando (EVM – 

EDU 187). 

Sempre que necessário, antes das provas de recuperação modular, deve o formando ser encaminhado para 

sessões de apoio ou de estudo acompanhado a realizar no Espaço do Conhecimento, ou em sala específica.  

 

 

Art.45º – Avaliação Modular Extraordinária 

Para os formandos que mesmo assim continuem com módulos em atraso, ser-lhes-á facultada uma Época Especial 

para a realização da avaliação extraordinária dos referidos módulos em setembro, em calendário a definir pelo Diretor 

de Curso, em articulação com a Direção Pedagógica. Neste caso:  

1. formando inscrever -se, aos módulos em que não obteve aprovação, junto ao Diretor de Turma até ao final do 

ano letivo que frequenta. 

2. Os formadores dos módulos a que o formando se inscreveu são contactados sendo-lhes comunicados o 

número de inscrições para recuperação de módulos à sua disciplina e identificados os respetivos módulos. 

3. Os formadores devem entregar, a matriz e os instrumentos de avaliação, com identificação da disciplina, 

módulo, até dez dias antes das referidas provas. 

4.  Caso se trate de módulos cuja recuperação possa ser feita através de instrumentos/metodologias de 

avaliação que este processo não permita, o formador deverá informar o formando sobre as condições em que 

procederá à avaliação do módulo (metodologia, instrumentos, hora e local); 

5. Caso o formador o entenda como adequado, estas recuperações poderão tomar a forma de provas práticas de 

demonstração de competências, ou de provas orais; 

6.  Esta avaliação terá um peso final de 100% na avaliação dos módulos. Assim, a classificação final do módulo não 

deverá conter qualquer percentagem ou valor referente a atitudes e valores, apenas deve fazer referência a 

aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências de nível cognitivo. 

7. No caso de se tratar do último ano do curso, a Avaliação extraordinária decorrerá antes ou após a F.C.T. em 

calendário a definir pelo Diretor de Curso, em articulação com a Direção Pedagógica. Neste caso os 

formandos devem inscrever-se até 15 dias antes da realização da mesma. 

 

Art.46º – Progressão 

1. Atendendo à lógica modular dos cursos profissionais, não há lugar à retenção ou a transição de ano mas sim à 
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progressão para o módulo seguinte, sempre que o formando conclui com aprovação o módulo em que se 

encontra. 

2. Terminado um ano do ciclo de formação o formando deve continuar a formação no ano seguinte de forma a dar 

seguimento aos módulos já concluídos. 

3. Formandos com módulos em atraso, em número superior a 25% do total dos módulos da carga horária já 

frequentada, não podem avançar para o ciclo de formação seguinte, sendo considerados formandos com 

atraso significativo no Curso pelo que devem reiniciar o respetivo ano do ciclo de formação inscrevendo-se 

apenas nos módulos em atraso. 

 

Art.47º – Precedências 

Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é permitido que o 

aluno frequente módulos mais avançados sem que tenha realizado módulos anteriores. 

 

Art.48º – Publicitação da Avaliação 

Após a elaboração das pautas pelo Conselho de Turma, a Direção Pedagógica da escola ratifica, sendo afixadas, em 

local público, a pauta das classificações obtidas pelos formandos nos módulos de cada disciplina. 

No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das disciplinas concluídas e no final 

do curso as classificações da FCT e da PAP são, também tornadas públicas. 

 

Art.49º – Regime de Permeabilidade e equivalência entre disciplinas 

Nos termos do Despacho Normativo n.º 29/2008, os formandos têm a possibilidade de requerer a reorientação do 

seu percurso formativo, através da mudança de cursos, recorrendo ao regime de equivalência entre disciplinas: 

1. O formando que tenha frequentado um curso profissional com aproveitamento em alguns módulos e que 

pretenda a transferência para outro curso profissional, deve requerer a concessão de equivalências através 

de requerimento dirigido ao Diretor Pedagógico; 

2. Este pedido deve ser apresentado pelo Encarregado de Educação ou pelo formando, quando maior, até ao dia 

31 de dezembro do ano letivo seguinte; 

3. No requerimento deve constar, de forma clara, a identificação completa do interessado e as habilitações 

académicas de que é detentor; 

4. As habilitações académicas declaradas devem ser acompanhadas por documentos comprovativos dos módulos 

realizados, tais como plano(s) curricular(es) de disciplina(s) ou descrição sumária dos conteúdos dos módulos 

que constituem a(s) disciplina(s) que o formando realizou; 

5. Ao formando a quem foi concedida equivalência, é-lhe dada a possibilidade de fazer melhoria de nota aos 

módulos já realizados, fazendo para tal um pedido ao Diretor Pedagógico; 
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6. Para cálculo da classificação final das disciplinas a que forem dadas as equivalências aplicar-se-á o disposto na 

legislação e regulamentação respetiva; 

7. Os formandos que reorientaram o seu percurso formativo mudando dos Cursos Científico - Humanísticos ou 

Tecnológicos para os Cursos Profissionais podem requerer, também ao abrigo do Despacho Normativo nº 

29/2008, a equivalência de algumas das disciplinas já concluídas dos cursos anteriores e algumas das que se 

encontram no plano de formação do curso em que atualmente estão inscritos. O regime de equivalência 

previsto abrange as disciplinas de Português, Inglês, Educação Física, Física e Química, Matemática, Biologia 

e Tecnologias da Informação; 

8. O reconhecimento da equivalência entre disciplinas é realizado como explicitado, anteriormente. 

 

Art.50º – Melhoria de Classificação 

1. Só está prevista a realização de melhoria de classificação aos formandos a quem tenha(m)  sido concedida(s) 

equivalência(s) por transferência de um curso profissional; 

2. Para tal é necessário que o formando esteja inscrito na(s)  disciplina  (s)  e  o  que  curso  esteja  em 

funcionamento; 

3. Os formandos que se encontrem na situação exposta anteriormente devem requerer a(s) melhoria(s) na 

secretaria da escola no prazo de 10 dias úteis após a concessão da(s) equivalência(s). 

 

Art.51º – Conclusão e certificação 

 

1. A obtenção do diploma de qualificação profissional e académica concretiza-se após conclusão do plano 

curricular e da PAP. 

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

do curso, na FCT e na PAP. 

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

classificações obtidas em cada módulo. 

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

 

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

 

Sendo: CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as 

disciplinas que integram o plano de estudos do curso, arredondada às décimas; FCT = classificação da formação em contexto de 

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

 

5. A certificação para conclusão do Curso não necessita, em caso algum, da realização de Exames Nacionais. 
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6. Os formandos que pretendam prosseguir estudos no Ensino Superior deverão cumprir os requisitos que 

forem estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura. 

 

Art.52º – Classificação para efeitos de progressão de estudos 

1. Para os alunos abrangidos pelo disposto na alínea c) no nº 2 do artigo 29º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, a 

classificação final de curso para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior (CFCEPE) é o valor 

resultante da expressão: 

(7CF+3M)/10 

 

Sendo: CF= é a classificação final do curso, calculada até às décimas, sem arredondamento, subsequentemente convertida para a 

escala de 0 a 200 pontos; M= é a média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações, na escala de 0 a 200 pontos, 

dos exames a que se refere o nº 4 do artigo 29º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho. 

 

2. Só podem ser certificados para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior os alunos em que o valor de 

CFCEPE e a média das classificações obtidas nos exames a que se refere o nº4 do artigo 29º do Decreto-lei nº 

139/2012, de 5 de julho, sejam iguais ou superiores a 95. 

3. Para os alunos abrangidos pelo disposto na alínea c) no nº 2 do artigo 29º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, 

que no ano letivo de 2012/2013 concluam um curso profissional, a classificação final de curso para efeitos de 

prosseguimento de estudos no ensino superior (CFCEPE) é o valor resultante da expressão: 

 

(8CF+2P)/10 

Sendo: CF= é a classificação final do curso, calculada até às décimas, sem arredondamento, subsequentemente convertida para a 

escala de 0 a 200 pontos; P= é classificação inteira de 0 a 200 pontos, obtida no exame a que se refere o nº 4 do artigo 29º do Decreto-

Lei nº 139/2012, de 5 de julho. 

 

4. Nas situações previstas no número anterior, só podem ser certificados para efeitos de prosseguimento de estudos no 

ensino superior os alunos em que o valor de CFCEPE e a classificação obtida no exame a que se refere o nº4 do artigo 

29º do Decreto-lei nº 139/2012, de 5 de julho, sejam iguais ou superiores a 95. 

 

Art.53º – Omissões 

Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com a lei em vigor e com o Regulamento 

Interno do Externato de Vila Meã. 
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Concretização da Formação em Contexto de Trabalho 

O sistema de avaliação dos alunos dos cursos profissionais definido pela Portaria 550-C/2004 de 21 de Maio 

prevê um plano curricular diversificado, gerido num regime modular, com três modalidades de avaliação, assumindo 

um carácter diagnóstico, formativo e sumativo. No final do ciclo o formando deverá, ainda, realizar uma Prova de 

Aptidão Profissional (PAP) e a Formação no Contexto de Trabalho (FCT), indispensáveis para a obtenção de um 

diploma de qualificação profissional. As aprendizagens visadas pela FCT incluem, em todas as modalidades, o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas no âmbito da saúde e segurança no trabalho. 

O presente regulamento determina um conjunto de normas a serem aplicadas por todos os intervenientes, com 

competências e graus de responsabilidade diferenciada, na Formação em Contexto de Trabalho. 

 

 

Art.1.º - Âmbito e Definição 

1. A componente prática de um Curso Profissional é materializada na Formação em Contexto de Trabalho 

(FCT) e tem a duração de 600 a 800 horas. 
 

2. 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 formando. 
 

3. A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, 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. 
 

4.  A FCT 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. 
 

5. A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos termos previstos na 

legislação em vigor. 

 

Art.2.º - Objetivos 

1. Proporcionar ao formando o contacto com métodos e técnicas de trabalho, situadas para além do âmbito dos 

estritamente conhecidos pela formação em sala de aula; 

2. Aplicar em atividades concretas os conhecimentos adquiridos ao longo da formação escolar 

3. Desenvolver o espírito criativo, dinâmico e empreendedor de novas realizações; 

4. Consolidar hábitos de trabalho e o sentido da responsabilidade. 
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Art.3.º - Operacionalização da FCT 

1. O Diretor de Curso identifica as possíveis entidades de estágio, descriminando-as em documento próprio - 

Relatório/ Informação (EVM-EDU 109); 
 

2. O Diretor de Curso estabelece um primeiro contacto com as possíveis entidades de estágio apresentando para 

o efeito um documento com proposta para realização de estágio (EVM-EDU 194); 
 

3. Aferida a disponibilidade das entidades para acolherem os formandos, o Diretor de Curso recolhe as 

preferências dos formandos (EVM-EDU 109); 

 

4. O Diretor de Curso decide, juntamente com os formadores orientadores, da sua distribuição final 

apresentando-as em documento próprio (EVM-EDU 199); 
 

5. Em reunião convocada para o efeito, no Externato de Vila Meã, ou na própria entidade, em contexto mais 

restrito, os intervenientes no processo elaboram os respetivos planos individuais de Formação em contexto 

de Trabalho (EVM-EDU 200) e tomam conhecimento minucioso dos seus papéis, deveres e direitos; 
 

A entidade formadora, o formando e a entidade acolhedora concretizam o protocolo da FCT; 

6. A FCT é acompanhada pelo formador Orientador, pelo Orientador Profissional (monitor) e pelo Diretor de Curso 

os quais, no final, realizam a avaliação ao formando e a todo o processo da FCT, tal como o próprio formando o 

fará. 

 

Art.4.º - Protocolo de colaboração 

1. FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo entre o Externato de Vila Meã, a entidade de estágio e o 

formando. 

2. No caso do formando ser menor de idade, o protocolo é igualmente subscrito pelo encarregado de educação. 

3. O protocolo inclui o plano individual de formação em contexto de trabalho onde constam igualmente as 

responsabilidades das partes envolvidas.  

4. O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas no presente Regulamento, sem prejuízo da sua 

diversificação, decorrente da especificidade do curso e das características próprias da entidade de acolhimento 

em causa.  

 

Art.5.º - Planificação da FCT 

1. A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado pelo formador orientador, orientador 

profissional, formando e entidade de acolhimento, e assinado pela Direção Pedagógica do Externato de Vila 

Meã, pela entidade de acolhimento, pelo formando e ainda pelo encarregado de educação, caso o formando 

seja menor de idade; 
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2. O plano individual da FCT fará parte integrante do contrato de formação e identifica: 

2.1. Os intervenientes; 

2.2. O Perfil de saída profissional visada; 

2.3. As competências/objetivos profissionais;  

2.4. O Cronograma da realização do estágio;  

2.5. As formas de avaliação; 

2.6. Os direitos e deveres dos diferentes intervenientes, da escola e da entidade onde se realiza a FCT; 

2.7. Os objetivos gerais. 

3. O plano de formação deverá ser aprovado pela Direção Pedagógica do Externato de Vila Meã, mediante 

parecer favorável do Diretor de curso, antes do período de formação efetiva na entidade de estágio; 

4.  Durante a formação o formando deve realizar dois relatórios intercalares (EVM – EDU 211) nos  curso s  co m 

dois  anos  de  FCT e  t rê s  re la tó r io s  inte r ca lare s  nos  cur so  co m t rês  ano s  de  FCT,  que descrevam 

as atividades desenvolvidas e a sua autoavaliação (EVM-EDU 203): 

 

Art.6.º - Critérios de Seleção dos Formandos 

1. A distribuição dos formados pelas entidades de estágio deverá obedecer aos seguintes critérios: 

1.1.  perfil do formando; 

1.2. a preferência manifestada pelo formando;  

1.3. a proximidade da residência em relação à entidade de estágio; 

1.4. Em caso de empate, pela melhor média aritmética (arredondada às centésimas) do ano letivo anterior. 

2. Os formandos podem ainda ser selecionados de acordo com alguma característica específica que a entidade 

acolhedora solicite (por exemplo, o domínio de uma ou mais línguas estrangeiras). 

 

 

Art.7.º - Documentação 

1. Será organizado, por Estagiário, uma caderneta, da qual deverá constar: 

1.1.  Folha de registo de assiduidade (EVM-EDU 202); 

1.2. Os relatórios intercalares das atividades desenvolvidas (EVM-EDU 211); 

1.3. Os relatórios de autoavaliação (EVM-EDU 203); 

1.4.    Fichas de avaliação intermédia (EVM-EDU 195); 

1.5. Relatório final da FCT (EVM-EDU 2 1 1 ); 

1.6. Ficha de avaliação final da FCT (EVM-EDU 195). 
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Art.8.º - Relatório da FCT 

O objetivo do relatório é fornecer uma descrição sucinta e organizada do desempenho e desenvolvimento da Formação 

em Contexto de Trabalho (FCT). Deverá permitir que uma qualquer pessoa possa, após a sua leitura, ficar a saber do que 

tratou a FCT. 

 

Art.9.º - Estrutura do Relatório de FCT 

Todos os relatórios devem obedecer à seguinte estrutura geral mínima: 

1. Capa 

2. Índice 

3. Introdução 

3.1. Nesta secção deverá fazer uma breve descrição do que consiste o relatório, o contexto em que surge, 

identificação da Entidade de Acolhimento e dos sectores onde foi efetuado o estágio e os motivos que o 

influenciaram na escolha desta Entidade, e deverá, muito resumidamente, dar uma ideia de como está 

estruturado o relatório. 

4. Desenvolvimento 

4.1. Esta seção pode eventualmente ser desdobrada em mais secções ou subsecções e deverá conter o 

seguinte 

(conforme for aplicável): 

a. Uma descrição das atividades que desenvolveu; 

b. Apreciação sobre o funcionamento da equipa de trabalho; 

c. Dificuldades sentidas e como foram ultrapassadas; 

d. Enumeração de conhecimentos e competências aplicadas no estágio, bem como as novas aquisições. 

e. Deve incluir, sempre que possível, fotografias do Estagiário no desempenho das suas funções. 

 

5. Conclusões 

5.1. Esta secção deve apresentar as suas conclusões sobre o trabalho. Poderá refletir sobre os seguintes 

pontos: a experiência adquirida, se os objetivos foram atingidos, particularidades que não estavam nas 

especificações e que foram introduzidas por iniciativa própria, aspetos que ainda requeiram afinamento, etc. 

Pode ainda fazer uma análise retrospetiva sobre o caminho que adotou e que alterações é que consideraria se 

pudesse recomeçar o trabalho. 

6. Bibliografia 
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Art.10.º - Formatação do Relatório 
 

1. O relatório deve ser escrito de acordo com as seguintes normas 
 

1.1. Tipo de letra: Arial 

1.2. Tamanho da letra: 

a) Título do capítulo: 16 bold 

b) Secção: 14 bold 

c) Subsecção: 12 bold 

d) Corpo do Texto: 10 

1.3. Espaçamento entre linhas: - 1,5 

 

 

Art.11.º - Critérios de Avaliação do relatório 

 

Critérios/ Parâmetros Ponderação 
Estrutura do relatório 20% 
Conteúdo/Desenvolvimento 50% 
Expressão Escrita 10% 
Espírito Crítico 20% 

 

 

As linhas orientadoras para construção dos relatórios, assim como os critérios de avaliação dos mesmos constantes 

neste regulamento, devem ser fornecidas ao formando no início da Formação em Contexto de trabalho, pelo 

Formador Orientador da FCT, em documento próprio Relatório/ Informação (EVM-EDU 109) 

 

Art.12.º - Competências da Direção Pedagógica no âmbito da FCT 

1. Assegurar a realização da FCT aos seus formandos, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis; 

2. Estabelecer os critérios de distribuição dos formandos pelos lugares existentes nas diferentes entidades de 

acolhimento; 

3. Proceder à distribuição dos formandos, de acordo com os critérios referidos na alínea anterior; 

4. Assegurar a elaboração do protocolo com a entidade de acolhimento; 

5. Assegurar   a elaboração   e a assinatura   dos   contratos de   formação   com os formandos e seus encarregados 

de educação se aqueles forem menores; 

6. Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como a respetiva assinatura por parte de todos os 
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intervenientes; 

7. Assegurar o acompanhamento da execução do plano da FCT; 

8. Assegurar a avaliação do desempenho dos formandos, em colaboração com a entidade de acolhimento; 

9. Assegurar que o formando se encontra a coberto de seguro em toda a atividade da FCT; 

10. Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o formando, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento da FCT. 

11. Designar o formador orientador da FCT, ouvido o Diretor de Curso, de entre os formadores que lecionam as 

disciplinas da componente da formação técnica. 

 

 

Art.13.º - Competências do Diretor de Curso no Âmbito da FCT 

São competências do diretor de curso: 

1. Divulgar o curso junto das entidades de acolhimento dos f ormandos, realizando contactos com entidades 

passíveis de acolherem os formandos para as FCT, públicas e privadas; 

2. Organizar conselhos consultivos para auscultar as necessidades profissionais na área; 

3. Supervisionar a realização do estágio: 

3.1. realizando as candidaturas dos alunos até à data limite estipulada; 

3.2. elaborando os protocolos entre a escola e a entidade acolhedora; 

3.3. monitorizando o plano de trabalho da FCT (conceção, execução e avaliação). 

 

Art.14.º - Competências do Formador Orientador da FCT 

1. Propor a distribuição dos formandos pelas entidades acolhedoras e selecionar, de acordo com o seu próprio 

perfil técnico, os formandos que terá sob sua orientação; 

2. Elaborar, juntamente com a restante equipa – orientador profissional, formando e Diretor de curso – o plano 

individual de trabalho para a formação em contexto de trabalho; 

3. Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de deslocações às entidades 

acolhedoras; 

4. Apoiar os formandos na realização dos relatórios de FCT; 

5. Avaliar individualmente e em conjunto com o orientador profissional o desempenho do formando; 

6. Propor ao conselho de turma a classificação do formando para a FCT; 

7. Reunir com o formando periodicamente, garantindo assim o desenvolvimento do seu projeto, apreciando o seu 

trabalho e aconselhando-o; 

8. Efetuar uma avaliação contínua (qualitativa). 
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Art.15.º - Competências do Orientador Profissional da FCT 

1.  Participar na elaboração do plano de formação que integra a FCT; 

2. Zelar para que se mantenham as condições logísticas necessárias, de modo a proporcionar um melhor 

aproveitamento da formação; 

3. Facilitar a integração e a adaptação dos formandos, no seio da entidade acolhedora, nomeadamente no que 

se refere às relações interpessoais e ao desenvolvimento das competências profissionais; 

4. Promover as c ondições para o seu desenvolvimento permanente, tanto a nível técnico, como pedagógico; 

5. Participar na elaboração de relatórios de avaliação dos formandos e do processo de formação; 

6. Manter o Externato de Vila Meã informado sobre todas as questões que prejudiquem o desenvolvimento da 

FCT. 

 

Art.16.º - Competências do Formando 

1. Colaborar na elaboração do protocolo e do plano individual da FCT; 

2. Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT; 

3. Cumprir, no que lhe compete, o plano individual de formação; 

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

instalações; 

5. Não utilizar sem prévia autorização a informação a que tiver acesso durante a FCT;  

6.  Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho; 

7. Justificar as faltas perante o Diretor de Turma, o Formador Orientador e o Orientador Profissional, de acordo 

com o Regulamento Interno do Externato de Vila Meã e da entidade de acolhimento. 

8.  Elaborar a sua autoavaliação em momentos definidos; 

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

 

Art.17.º - Assiduidade 

1. A assiduidade do formando é controlada pelo preenchimento da folha de registo de assiduidade (EVM-EDU 

202), a qual deve ser assinada pelo aluno e pelo orientador profissional e entregue semanalmente ao 

formador orientador. 
2. Para efeitos de conclusão da FCT, deve ser considerada a assiduidade do formando, a qual não pode ser inferior 

a 95% da carga horária global da FCT. 
3. As faltas dadas pelo formando devem ser justificadas perante o Orientador profissional e o Formador orientador, 

de acordo com as normas internas da entidade de estágio e o Regulamento Interno do Externato de Vila Meã; 
4.  Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do formando for devidamente justificada, o período de 

estágio poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido.  
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  Art.18.º - 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 formação; 

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

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

descrever as atividades desenvolvidas no período de estágio, bem como a sua avaliação das mesmas face ao 

definido no plano de formação.  

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

4.1. Qualidade e rigor da expressão escrita e dos suportes materiais que enformam os relatórios, na 

perspetiva da sua boa inteligibilidade; 

4.2. Cumprimento do plano de trabalho; 

4.3. Conhecimentos técnicos; 

4.4. Capacidade de iniciativa e resolução de problemas; 

4.5. Destreza com equipamentos; 

4.6. Qualidade e ritmo de trabalho; 

4.7. Assiduidade; 

4.8. Organização; 

4.9. Disponibilidade. 

5. O relatório final é apreciado e discutido com o formando pelo formador orientador e pelo orientador 

profissional que elaboram  uma informação  conjunta  sobre  o aproveitamento  do formando,  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 formador orientador propõe ao conselho de turma, 

ouvido o orientador profissional, a classificação do formando na FCT. 

7.  No caso de reprovação do formando, poderá ser celebrado novo protocolo entre escola, entidade de estágio e 

formando, a fim de possibilitar a obtenção de aproveitamento na FCT. 

8. No decorrer do processo de avaliação deverão ser preenchidos os seguintes documentos: 

8.1. Ficha de Avaliação Intermédia da FCT (EVM – EDU 195) – a preencher aquando dos dois momentos de 

avaliação intermédia  

8.2. Ficha de Avaliação da FCT (EVM-EDU 195) – a preencher no final da formação em contexto de trabalho. 

 

Art.19.º - Disposições Finais 

Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pelo Órgão de Gestão que os analisará em colaboração com 

os órgãos pedagógicos da escola. 
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Anexo II 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

PROVA DE APTIDÃO 
 

PROFISSIONAL 

(PAP) 
 

 

 

"A aprendizagem é um processo de descoberta em que cada 

um de nós deverá ser o seu próprio descobridor, coisa que 

os outros não poderão fazer por nós"  

John Dewey 1916 
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Art.1.º - âmbito e Definição 

1. O presente documento regula a Prova de Aptidão Profissional (PAP) dos Cursos Profissionais criados ao 

abrigo da Portaria nº 550-C/2004, de 21 de Maio, com as alterações introduzidas pela portaria nº797/2006 de 

10 de Agosto, em conjugação com o Despacho n.º 14758/2004, de 23 de Julho, e pelo Despacho 74ª/2013 

que estabelece no seu ponto 1 do artigo 19.º que “A PAP reger-se-á em todas as matérias não previstas no 

presente diploma, ou noutra regulamentação a observar pela escola, por regulamento específico aprovado 

pelos órgãos competentes da escola, como parte integrante do respetivo regulamento interno”. 
2. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a 

natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, 

demonstrativo de saberes e competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do 

futuro profissional do jovem. 

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

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

acompanhamento de um ou mais formadores. 

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

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

cada um dos membros da equipa. 

 

Art.2.º - Intervenientes 

1. O Conselho Pedagógico; 
2. O Júri da PAP; 

3. Diretor Pedagógico; 

4. Diretor de Curso; 

5. O Diretor de Turma; 

6. O(s) Formador(es) Orientador(es) e Acompanhante(s) do projeto conducente à PAP; 

7. O Formador Orientador da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) – estágio; 

8. O Orientador profissional (monitor da instituição de estágio); 

9. O Formando; 

10. O Encarregado de Educação do formando menor de idade. 

 

Art.3.º - Competências do Conselho Pedagógico 

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

interno ou delegadas, são competências e atribuições: 
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1. Tomar conhecimento dos projetos, enviados através do Diretor de Curso, depois de homologados pela 

Direção Pedagógica; 

2. os critérios de avaliação da PAP, enviados através do Diretor de Curso, depois de ouvidos os formadores 

das disciplinas da componente técnica; 

3. Decidir, de acordo com a sua competência, sobre os casos omissos na lei geral e no regulamento interno de 

formação técnica. 

 

Art.4.º - Competências do Júri da PAP 

1. Apreciar e avaliar o relatório final e o produto; 

2. Proceder à avaliação final da prova com os parâmetros de avaliação aprovados; 

3. Elaborar ata de avaliação final. 

 

Art.5.º - Competências da Direção Pedagógica 

1. Designar os formadores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP preferencialmente de 

entre os formadores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica; 

2. Homologar a documentação referente à PAP; 

3. Presidir ao júri da PAP, na figura do seu Presidente; 

4. Calendarizar a realização da PAP; 

5. Convidar oficialmente as estruturas externas referidas no artigo n.º 21 da Portaria nº 550- C/2004, de 21 de 

maio; 

6. Autorizar o local onde se vai realizar a PAP. 

 

Art.6.º - Competências do Diretor de Curso 

1. Articular com a Direção Pedagógica, bem como com as estruturas intermédias de articulação e coordenação 

pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à realização da PAP; 

2. Organizar e supervisionar as diferentes ações, articulando-se com os formadores acompanhantes, monitores e 

formandos; 

3. Informar a Direção Pedagógica das ações desenvolvidas, trabalhando em estreita colaboração com a 

mesma; 

4. Dar conhecimento dos temas dos projetos conducentes à PAP, ao Conselho Pedagógico; 

5. Propor para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvidos os 

formadores das disciplinas da componente de formação técnica; 
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6. Supervisionar a celebração dos contratos de formação; 

7. Servir de elo de ligação entre os vários intervenientes. 

 

Art.7.º - Competências do Diretor de Turma 

1. Apoiar o formador acompanhante do projeto no exercício das suas funções; 

2. Colaborar com o diretor de curso; 

3. Intervir junto dos formandos e encarregados de educação quando solicitado; 

4. Verificar a assiduidade. 

 

Art.8.º - Competências do Formador Orientador e Acompanhante do projeto Conducente à PAP 

1. Dar a conhecer   ao formando   ou ao seu encarregado de educação, quando menor, os critérios de avaliação e 

o presente regulamento; 

2. Definir um conjunto de critérios de exigência com os outros formadores acompanhantes de forma a 

garantir uniformidade;  

3. Incentivar o formando para um trabalho com aplicação prática, concreta e experimental dentro do 

contexto de trabalho; 

4. Motivar no formando o interesse pela sua realização pessoal e profissional como técnico; 

5. Orientar o formando na escolha do projeto a desenvolver e do produto a apresentar, em articulação com 

os formadores da componente técnica; 

6. Ajudar a sistematizar as estratégias de desenvolvimento ao longo do projeto em conjunto com o formador 

acompanhante da FCT; 

7. Apoiar   o formando   na elaboração   de   um plano   de   trabalho   após a escolha   do tema para   o 

desenvolvimento do seu projeto em conjunto com o professor acompanhante da FCT; 

8. Orientar o formando na escolha de várias hipóteses de solução de problemas ou encaminha-lo para formadores 

das áreas em questão; 

9. Analisar todos os relatórios, avaliar continuamente o trabalho realizado ao longo do projeto e o produto 

final; 

10. Estar disponível para ajudar o formando no desenvolvimento e/ou reformulação do projeto; 

11. Auxiliar na organização estrutural da documentação, verificar o tratamento de texto e sua apresentação 

gráfica e colaborar na preparação da defesa do projeto; 

12. Orientar o formando na realização e na redação do relatório final; 

13. Recolher e registar todos os elementos de avaliação ao longo das diferentes fases do projeto, realizando 

uma avaliação contínua eminentemente formativa; 

14. Supervisionar o preenchimento e atualização do dossier do Aluno; 
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15.  Decidir se o produto, objeto ou produção escrita ou de outra natureza, e o relatório final estão em 

condições de serem presentes ao júri;  

16.  Elaborar no final do projeto um parecer escrito, onde constem todas as informações que considere 

pertinentes para a avaliação; 

17.  Manter o Diretor de Curso devidamente informado do desenvolvimento do projeto; 

18. Lançar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

 

Art.9.º - Competências do Formador Orientador da PAP  

1. Apoiar o formando   na e l a b o r a ç ã o  de u m  p l a n o  de t r a b a l h o  após   a e s c o l h a  do  t e m a , para   

o desenvolvimento do seu projeto em conjunto com o formador acompanhante do projeto/PAP; 

2. Motivar no formando o interesse pela sua realização pessoal e profissional como técnico; 

3. Incentivar o formando para um trabalho com aplicação prática, concreta e experimental dentro do contexto 

de trabalho; 

4. Ajudar a sistematizar as estratégias de desenvolvimento  ao longo do projeto em conjunto com o formador 

orientador do projeto/PAP; 

5. Apresentar sugestões que considere pertinentes para a consecução dos objetivos do plano, assegurando as 

dimensões teórica e prática; 

6. Estar apto a sugerir uma reformulação do projeto e apreciar o desenvolvimento deste em conjunto com o 

formador orientador da PAP e o aluno formando; 

7. Orientar o   formando n a  escolha de várias hipóteses de solução de problemas ou encaminhá-lo para formadores 

das áreas em questão; 

8. Ajudar a identificar problemas; 

9. Investigar assuntos/temas/matérias de forma a responder às necessidades dos alunos formandos; 

10. Estar disponível para ajudar o formando no desenvolvimento e/ou reformulação do projeto; 

11. Auxiliar na organização estrutural da documentação, verificar o tratamento de texto e sua apresentação 

gráfica e colaborar na preparação da defesa do projeto. 

 

Art.10.º - Competências do Orientador Profissional da FCT 

1. Prestar todo o apoio possível; 

2. Colaborar com o formador orientador da PAP; 

3. Ser conhecedor do tema; 

4. Ser agente transmissor de saberes; 

5. Avaliar qualitativamente o aluno formando em conjunto com o professor acompanhante da FCT. 
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Art.11.º - Competências do Formando 

1. Ser sensível à motivação que lhe é dada para realizar o projeto/PAP; 

2. Ser capaz de estruturar um plano de projeto, a partir do tema escolhido; 

3. Cumprir o plano do projeto; 

4. Desenvolver atividades de investigação e pesquisa; 

5. Dirigir-se ao formador orientador da PAP para que, em conjunto, definam estratégias de desenvolvimento 

do mesmo; 

6. Ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos no curso; 

7. Comparecer   junto   do   professor   acompanhante sempre que este o solicite para apreciar o 

desenvolvimento do projeto; 

8. Solicitar o formador orientador da PAP sempre que necessite, dentro do horário semanal do projeto; 

9. Manter atualizado o dossier do Aluno; 

10. Fazer autoavaliação. 

 

 

Art.12.º - Concretização do Projeto 

1. A concretização do projeto compreende três momentos 

essenciais: 

1.1. Conceção do projeto (Definição do tema; Elaboração do pré-plano (esboço) e elaboração do plano) 

1.2.  Desenvolvimento do projeto – que corresponde à elaboração do projeto; 

1.3. Elaboração do relatório final, apresentação, defesa e avaliação do projeto. 

2. Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de concretização 

previstos nos números anteriores poderão ser adaptados em conformidade. 

 

Art.13.º - Fases do Projeto 

O processo de conceção, desenvolvimento, execução, defesa e apresentação da PAP está dividido nas seguintes fases: 

1. Esclarecimentos – No início do ano letivo, o Diretor de Curso realizará uma sessão de esclarecimento do 

processo da PAP. Nesta sessão, todos os intervenientes serão sensibilizados para a importância do projeto 

PAP, bem como sobre a respetiva metodologia, calendarização e documentação a aplicar. Deve ainda 

disponibilizar toda a informação e documentação relativa à elaboração da PAP. 

   Formulário de plano da PAP (EVM-EDU 213) 

  Regulamento da PAP 

  Guião do relatório PAP em documento relatório/Informação (EVM-EDU 109) 
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2.  Entrega e apreciação do Pré-plano/Esboço de PAP – no final de novembro, em dia estipulado previamente, 

o formando deverá entregar o seu pré-plano ao Diretor de Curso, para que este seja analisado e que procederá 

no sentido de divulgar os pareceres daí resultantes. 

3.  Entrega e apreciação do Plano de PAP – cada formando/equipa deverá apresentar ao respetivo Diretor de 

Curso o seu Plano de PAP 

4. Pré-defesa/apresentação da PAP – com o objetivo de contribuir para uma melhor preparação por parte dos 

formandos para a defesa/apresentação final de PAP, cada formando/equipa deverá realizar uma pré-defesa 

perante o júri interno de avaliação de PAP, da qual deverão resultar propostas de melhoria ou 

aperfeiçoamento do projeto. 

5. Desenvolvimento e Concretização do Projeto – No início do processo de desenvolvimento e elaboração da 

PAP, o orientador estipula com o formando as datas para as sessões de acompanhamento do projeto. O 

projeto realizar-se-á de acordo com o plano do formando aprovado. 

6.  Entrega do Relatório Final de PAP – a realizar-se até um mês antes da data prevista para realização da PAP. 

 

Art.14.º - Elaboração, Apresentação e Aprovação do Pré-Plano e Plano 

1. O processo da PAP tem início com a elaboração e apresentação do pré-plano da PAP que deverá ser entregue 

pelo formando ao Diretor de Curso até ao primeiro dia útil do mês de novembro. 

2. O Diretor de Curso comunicará até 15 dias após a receção do pré-plano, ao formando, o seu parecer em 

relação àquele documento. Para tal deve verificar a sua viabilidade, conjuntamente com o Conselho de 

Turma. Caso o parecer seja negativo, o formando dispõe de 8 dias para reformulação do pré - plano. 

3. Na aprovação do pré-plano serão observados os seguintes aspetos: 

3.1. Organização/desenvolvimento do tema (estrutura); 

3.2. Pertinência e adequação ao perfil profissional pretendido para o formando; 

3.3.  Viabilidade de execução em termos orçamentais e temporais; 

3.4. Utilidade/viabilidade de aplicação; 

3.5. Fundamentação científica e técnica; 

3.6. Disponibilidade dos formadores propostos para orientadores. 

4. Uma vez aprovado o pré-plano da PAP, somente por razões excecionais e devidamente justificadas por escrito, 

é que o formando poderá requerer possíveis alterações do Esboço e/ou sugerir novo Orientador de PAP. 

5. Após aprovação do pré-plano, deve o formando elaborar o plano final do seu projeto em documento próprio e 

entregá-lo ao Diretor de Curso, durante a primeira semana de aulas do 2.º período. 

6. O plano de projeto deve ser submetido à Direção Pedagógica, para homologação, com pareceres positivos do 

formador orientador e acompanhante do projeto conducente à PAP e do diretor de curso. 

7. O teor do plano de projeto deve ser dado a conhecer ao Conselho Pedagógico, até fim do mês de janeiro do 
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ano de conclusão do curso. 

8. A homologação do plano de projeto deverá ser dada a conhecer ao aluno formando. 

9. O plano de projeto deverá ser arquivado no processo individual do aluno formando e uma cópia deverá ser 

entregue ao formando para que a arquive no seu dossier. 

10. Após a aprovação do Plano, os formandos passam imediatamente para a segunda fase de realização da PAP, 

onde serão acompanhados por um ou mais formadores orientadores. 

11. Os formandos que não apresentarem o respetivo Plano nos prazos previstos perderão automaticamente a 

oportunidade de realizar a PAP na 1ª época, devendo em sua substituição, apresentar o impresso de inscrição 

para apresentação e defesa da PAP na 2ª época (Inscrição Prova de Aptidão Profissional – EVM-EDU 212). 

   

 

Art.15.º - Desenvolvimento do Projeto 

1. Durante o período em que decorre o desenvolvimento do projeto, os alunos deverão entregar aos professores 

orientadores/acompanhantes um relatório intercalar de execução em documento próprio, a fim de garantir 

que todas as tarefas propostas foram realizadas, bem como aferir das dificuldades de cumprir outras a que 

se propuseram e que não foram possíveis de realizar. Deverão ainda realizar uma pré-defesa do seu 

projeto, em presença do Diretor de Curso, Diretor de Turma e formadores da área técnica. 

     relatório intercalar – entregue na semana anterior à interrupção letiva da Páscoa. 

     pré-defesa do projeto – na 1ª semana após interrupção letiva da Páscoa. 

2. Trimestralmente, os formandos serão sujeitos a uma avaliação qualitativa por parte do formador 

orientador/acompanhante que reúne com o formando para recolher a sua autoavaliação (EVM-EDU 217) e 

fornecer-lhe a avaliação. 

 

Art.16.º - Elaboração da PAP 

1. A elaboração da PAP pressupõe o desenvolvimento e defesa de um projeto, consubstanciado num 

produto 

    (resultado prático do projeto), bem como no respetivo relatório final de realização e apreciação crítica. 

2. Os formandos desenvolvem a PAP em contextos de trabalho de ambiente escolar e/ou em contextos de 

trabalho de ambiente extraescolar. 

2.1. São contextos de trabalho de ambiente escolar as atividades desenvolvidas em projetos na escola. 

2.2. São contextos de trabalho de ambiente extraescolar as atividades desenvolvidas nas instituições que 

se disponibilizaram para a execução do projeto dos formandos. 

3. Os formandos acordam com o formador acompanhante, a Direção Pedagógica e a entidade de estágio as 

atividades desenvolvidas em contexto de ambiente escolar e extraescolar, sendo o Diretor de Curso 

intermediário deste processo. 
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4. Concluída a fase de elaboração da PAP, o formando deverá entregar o seu relatório final em suporte 

informático, ao Diretor de Curso. 

 

 

Art.17.º - Relatório Final 

1. A defesa do projeto terá por base o produto, objeto ou produção escrita ou de outra natureza, bem como 

o relatório final, que deverá ser entregue ao Diretor de Curso até um mês antes da data prevista para a 

realização da PAP, com parecer do formador orientador e acompanhante do projeto conducente à PAP de 

como está tudo em condições de ser presente ao júri; 

2. Depois do Diretor de Curso verificar que tudo se encontra em conformidade, deverá entregar toda a 

documentação à Direção Pedagógica e solicitando-lhe que convoque o júri; 

3. Todos os documentos são presentes ao júri até 8 dias úteis antes da data de realização da prova, via 

Direção pedagógica. 

4.  Com o objetivo de harmonizar e uniformizar os relatórios finais, explicitam-se alguns aspetos formais 

relacionados com a sua redação e apresentação gráfica, salvaguardando-se as especificidades de cada 

curso: 

 

Art.18.º - Estrutura do Relatório 

 

1.     O relatório deve ser escrito de acordo com as seguintes normas 
 

1.2. Tipo de letra: Arial 

1.3.  Tamanho da letra: 

a) Título do capítulo: 16 bold 

b) Secção: 14 bold 

c) Subsecção: 12 bold 

d) Corpo do Texto: 10 

 1.4. Espaçamento entre linhas: - 1,5 

 1.5. Margens: 2cm 

2.      As páginas referentes aos agradecimentos, resumo e índice, devem ser numeradas com algarismos romanos. Todas as 

restantes devem ser numeradas com algarismos árabes. As páginas referentes aos anexos não são numeradas. 
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Art.19.º - Organização do Relatório 

As linhas orientadoras para elaboração do relatório final, devem ser fornecidas aos formandos na Reunião de 

Esclarecimento da PAP, no início do ano letivo em documento Relatório/Informação (EVM-EDU 109). 

 

1.  Relatório deve ser apresentado em documento próprio (EVM-EDU 213) e organizado do seguinte modo: 

1.1. Capa e Página de Rosto 

1.2. Agradecimentos 

1.3. Resumo 

1.4. Índice 

1.5. Introdução 

1.6. Corpo do Trabalho 

1.7. Conclusão 

1.8. Bibliografia 

1.9.   Anexos 

 

 

Art.20.º - Apresentação e Defesa da PAP 

1. O formando não poderá fazer a sua PAP, sem que tenha concluído com aproveitamento a totalidade dos 

módulos e completado a sua FCT. 

2.  A PAP terá a duração mínima de 15 minutos e a duração máxima de 60 minutos, ou uma duração a definir 

pelo Diretor de Curso em função da natureza do curso. 

3. Durante a defesa e apresentação de PAP o aluno poderá recorrer aos recursos que entenda por 

convenientes, sendo da sua responsabilidade a requisição e / ou disponibilização dos mesmos. 

4.  São definidos dois momentos de Defesa e Apresentação de PAP distintos: 

4.1. Pré-Defesa e Apresentação do Projeto – a realizar no início do 3º período; 

4.2. Defesa e Avaliação final, a realizar em duas épocas distintas: 

a) 1ª Época – junho/julho (para os formandos que entregaram o relatório até um mês antes da data 

prevista para a realização da PAP) 

b) 2ª Época – setembro (para os formandos que não cumpriram os prazos de entrega do Plano de 

Projeto ou do relatório final) 

5. A defesa/apresentação na 2ª época, obriga a uma inscrição junto do Diretor de Turma. 

6. O aluno formando não poderá fazer a apresentação/defesa final do projeto, sem que tenha pelo menos, dois 

terços do total de módulos com aproveitamento, à data de entrega do relatório. 

7. O aluno formando que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar, no prazo de dois dias 
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úteis a contar da data da apresentação da prova, a respetiva justificação ao órgão de direção executiva da 

escola, podendo aquela ser entregue através do encarregado de educação. 

8.  No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de apresentação da nova prova. 

9. A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, determina 

sempre a impossibilidade de apresentar a PAP nesse ano escolar, só a podendo realizar na 2.ª época. 

10. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de apresentação da nova prova. 

11. O aluno formando que, tendo comparecido à apresentação da PAP, não tenha sido considerado aprovado 

pelo júri poderá realizar nova prova, na 2.ª época, em data a definir pela Direção pedagógica do Externato 

de Vila Meã em articulação com o Diretor de Curso. 

12. A falta de aproveitamento na prova de 2ª época, determina a realização da mesma até ao final do ano civil em 

curso. 

 

 

Art.21.º - Composição do Júri da PAP 

O júri de avaliação da PAP é designado pela Direção Pedagógica e terá a seguinte composição: 

O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside; 

O diretor de curso; 

O diretor de turma ou orientador educativo; 

Um professor orientador do projeto; 

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

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

 Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de atividade afins 

ao curso. 

 

Art.22.º - Deliberação do Júri 

1. 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, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas 

votações. 

2. No caso dos formandos que já terminaram o seu ciclo de formação e quando tal não for possível, o Diretor 

de Turma será substituído pelo Diretor de Curso. 

3. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto nos termos 

do regimento da Direção Pedagógica, ou, na impossibilidade deste, e pela ordem enunciada, por um dos 
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formadores a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1, ou, ainda, no impedimento destes, por um formador 

a designar de entre os formadores com competência técnica de acordo com o curso visado. 

4. De todas as reuniões do Júri será lavrada uma ata. 

 

 

Art.23.º - Avaliação da PAP 

1. A avaliação da PAP é contínua e eminentemente formativa, culminando em dois momentos sumativos 

correspondentes à avaliação intermédia e à avaliação final. 

2. A classificação resultante da avaliação intermédia será uma avaliação qualitativa, já a final será 

quantitativa e enquadrar-se-á na escala numérica de 0-20 valores. 

3. São as seguintes as formas de avaliação: 

3.1. Autoavaliações (EVM-EDU 217) - a realizar, em relatório, pelo formando aquando a entrega do relatório 

final.  

3.2. Autoavaliação final. 

3.3. Avaliação final, quantitativa, a realizar pelo Júri (Anexo 11). 

4.       Na avaliação final, de carácter quantitativo, o júri deverá ter em conta os seguintes critérios: 

4.1. Desenvolvimento do projeto (60%), divididos pelos seguintes parâmetros: 

   4.1.1.     Originalidade/criatividade (10 %) 

   4.1.2.    Organização e Planificação do trabalho (20%) 

   4.1.3.       Pontualidade e Assiduidade (10 %) 

4.1.4.    Relações com intervenientes no processo (10 %) 

   4.1.5.        Autonomia e responsabilidade (10 %) 

4.2. Relatório final (20%), divididos pelos seguintes parâmetros: 

4.2.1. Grau de rigor técnico e científico (10%) 

4.2.2. Organização da informação/conteúdos (5%) 

4.2.3. Capacidade de análise crítica do trabalho realizado (5%) 

4.3. Apresentação oral e defesa do projeto (20%), divididos pelos seguintes parâmetros 

4.3.1. Poder de síntese e objetividade demonstrada durante a exposição (5%) 

4.3.2. Estratégias/ Recursos adotados na demonstração (5%) 

4.3.3. Capacidade de argumentação na defesa do projeto (5%) 

4.3.4. Capacidade de resposta a questões formuladas pelo júri (5%) 
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O Coordenador de Curso fará chegar à Direção pedagógica, os critérios de avaliação da PAP que serão sujeitos a 

aprovação e deverão respeitar a ponderação referida no ponto anterior bem como explicitar os parâmetros de avaliação 

e as respetivas ponderações. 

 

Art.24.º - Publicitação das Classificações 

A classificação obtida pelo aluno formando na apresentação da PAP, será afixada em local público, nos dois dias úteis 

subsequentes à apresentação do projeto. 

 

Art.25.º - Revisão da Deliberação do Júri 

1. Após a afixação da pauta referente à avaliação da PAP, o aluno formando ou o seu encarregado de educação, 

quando menor de idade, poderá requerer a revisão das deliberações do júri. 

2.  Os pedidos de revisão são apresentados em requerimento devidamente fundamentado em razões de ordem 

técnica, pedagógica ou legal, dirigido ao Diretor Pedagógico, no prazo de três dias úteis a contar da data da 

afixação da pauta com a classificação da PAP, podendo o requerimento ser acompanhado dos documentos 

considerados pertinentes. 

3. Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, bem como os que não 

estiverem fundamentados, serão liminarmente indeferidos. 

4. O Diretor Pedagógico convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do requerimento, para apreciação do 

pedido, uma reunião extraordinária do Júri da PAP. 

5. O Júri, reunido extraordinariamente, aprecia o pedido e delibera sobre o mesmo, elaborando um relatório 

pormenorizado, que deve integrar a ata da reunião. 

6. Nos casos em que o Júri mantenha a sua deliberação, o processo aberto pelo pedido de revisão é enviado para 

o conselho pedagógico para emissão de parecer, instruindo-o com os seguintes documentos: 

  Requerimento do aluno formando ou do seu encarregado de educação, quando menor de idade, e 

documentos apresentados pelo mesmo; 

  Fotocópia da ata da reunião extraordinária Júri; 

  Fotocópia da ata da PAP; 

  Relatório final; 

  Dossier do Formando (tudo o que conste sobre o projeto e a PAP) 

7. . O conselho pedagógico aprecia o processo e envia o seu parecer ao conselho executivo. 

8. Da deliberação do júri ou do conselho pedagógico e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao 

interessado, através de carta registada com aviso de receção, no prazo máximo de 30 dias úteis contados a 

partir da data da receção do pedido de revisão. 

9. Da deliberação que recaiu sobre o pedido de revisão pode ser interposto, no prazo de cinco dias úteis após a 
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data de receção da resposta, recurso hierárquico para o diretor regional de educação, quando o mesmo for

baseado em vício de forma existente no processo.

10. Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação administrativa.

Art.26.° - Disposições Finais

Os casos omissos no presente regulamento, relativos à matéria da PAP serão resolvidos de acordo com a lei em vigore

com o Regulamento Interno do Externato de Vila Meã.

/

tos, Dr.)

Cofinanciado por: ‘e
pOC~.

• ~

POVflJGAI. bM~Of~ROPfL

92020 fl-—
45

‘a b

SA ~
“da~6go

lIA
rfl~


