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CAPÍTULO I 

Organização Geral 
 

Artigo 1º 
Âmbito 

 
1- Este documento define as normas que devem reger a 
organização, funcionamento, desenvolvimento, acompanha-
mento e certificação dos Cursos Profissionais. Articula-se com a 
legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-lei 55/2018, de 6 
de julho, a Portaria 235-A/2018, de 23 de agosto e Despacho nº 
7414/2020, de 24 de julho. 

 
Artigo 2º 

Objetivo e Duração 
 
1- Os Cursos Profissionais constituem uma modalidade de 
educação de nível secundário que privilegiam uma 
aprendizagem na aquisição de competências para o exercício de 
uma profissão. 
2- Confere uma qualificação de nível 4 e um diploma de nível 
secundário de educação. 
3- A duração destes cursos é de 3 anos letivos. 

 
Artigo 3º 

Destinatários 
 
1- Os cursos profissionais integram Alunos que concluíram o 9º 
ano de escolaridade ou que possuem formação equivalente e 
que procuram um ensino direcionado para o mundo do trabalho. 

 
Artigo 4º 

Organização Curricular 
 
1- Os cursos profissionais têm por base uma estrutura modular, 
sendo a sua matriz curricular constituída pelas seguintes 
componentes de formação: 
a) Sociocultural, da qual fazem parte as disciplinas de Português, 
Língua Estrangeira, Área de Integração, Tecnologias da 
Informação e Comunicação e Educação Física; 
b) Científica, da qual fazem parte 2 ou 3 disciplinas; 
c) Técnica, integrada por 3 ou 4 disciplinas que inclui 
obrigatoriamente a Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 
2- A matriz referência dos cursos profissionais a que se refere o 
artigo anterior consta do anexo VI do Decreto-Lei n.º55/2018, de 
6 de julho. 
3- A carga horária do curso é distribuída ao longo dos 3 anos do 
ciclo de formação e culminam com a apresentação de um 
projeto, a Prova de Aptidão Profissional (PAP), no qual o 
formando demonstra as competências e os saberes que adquiriu 
e desenvolveu ao longo da formação. 
4- Definição das aprendizagens essenciais das disciplinas das 
componentes de formação sociocultural e científica dos cursos 
profissionais. 
5- Os referenciais de formação e os programas das disciplinas 
aprovados pelo Ministério da Educação encontram-se 
publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na 
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 
(http://www.anqep.gov.pt). 

 

Artigo 5º 
Coordenação dos Cursos Profissionais 

 
A coordenação compete ao Coordenador das Ofertas 
Formativas, sendo este designado pelo Diretor do Agrupamento. 
1- O Coordenador tem como funções: 
a) Fornecer informação sobre os cursos; 
b) Coordenar o funcionamento dos cursos; 
c) Assegurar a articulação entre os diferentes 
Coordenadores de Curso; 
d) Avaliar em articulação com outras estruturas internas ou 
entidades parceiras do Agrupamento, a necessidade da 
manutenção ou criação de novos cursos; 
e) Informar os Diretores de Curso da organização do dossier 
técnico-pedagógico; 
f) As que lhe forem delegadas pelo Diretor do Agrupamento. 
 
 

CAPÍTULO II  
Organização Pedagógica 

 
Artigo 6º 

 
Stakeholders Internos e Externos  

 
1- Dos stakeholders internos fazem parte as equipas pedagógicas 
e formativas dos cursos profissionais e outros intervenientes que 
participem na preparação e concretização do curso: 
a) O Diretor de Curso; 
b) O Diretor de Turma; 
c) Professores/formadores das diferentes disciplinas; 
d) Outros elementos, como formadores externos, quando 
existam, professores da educação especial, os profissionais dos 
serviços de psicologia e orientação, assistentes técnicos, 
assistentes operacionais e Associação de Estudantes. 
e) Equipa EQAVET; 
2- Dos stakeholders externos fazem parte todas as entidades 
parceiras com protocolos estabelecidos.  
3- Compete ao Diretor de Curso: 
a) Reunir as condições necessárias à implementação e 
desenvolvimento do curso em articulação com a equipa 
pedagógica e a direção do Agrupamento; 
b) Assegurar a articulação curricular entre as diferentes 
disciplinas, componentes de formação do curso e estruturas 
intermédias de articulação e coordenação pedagógica; 
c) Elaborar e retificar o cronograma e os elencos modulares das 
disciplinas de formação do curso; 
d) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito 
da formação técnica, em articulação com os formadores da área 
técnica e o Diretor de Turma; 
e) Assegurar a articulação entre as entidades de acolhimento da 
Formação em Contexto de Trabalho, identificando-as, fazendo a 
respetiva seleção, preparando os protocolos, procedendo à 
distribuição dos formandos por entidade, em estreita relação 
entre o orientador e o tutor responsáveis pelo 
acompanhamento do Aluno; 
f) Propor, em articulação com os professores/formadores da 
área técnica, os critérios de avaliação da Prova de Aptidão 
Profissional e da Formação em Contexto de Trabalho, a fim de, 
posteriormente, serem aprovados em sede de Conselho 
Pedagógico; 
g) Articular com o Coordenador das Ofertas Formativas os 

http://www.anqep.gov.pt/
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procedimentos necessários à realização da Formação em 
Contexto de Trabalho; 
h) Organizar o dossier técnico-pedagógico do curso. 
 
4- Compete ao Diretor de Turma: 
a) Organizar e manter atualizado o dossier de direção de turma; 
b) Organizar e manter atualizados os processos individuais dos 
Alunos; 
c) Manter atualizados os dados relativos às faltas dos 
formandos, horas a recuperar e atrasos modulares; 
d) Proceder aos contactos com os Encarregados de Educação, 
convocando-os sempre que isso se mostre necessário; 
e) Entregar aos Encarregados de Educação a ficha informativa do 
percurso formativo do Aluno, em cada período; 
f) Lançar no programa E360 a pauta modular dos módulos 
concluídos das diversas disciplinas, até 5 dias após a data de 
entrega pelo docente; 
g) Articular com o Coordenador de Curso os diversos aspetos do 
funcionamento do curso; 
h) Receber mensalmente o cronograma com o número de 
aulas/horas lecionadas em cada disciplina. O cronograma deve 
ser enviado até ao dia 4 do mês seguinte àquele a que se refere 
e posteriormente remetido ao Coordenador das Ofertas 
Formativas. 
5- Compete aos professores/formadores das diferentes 
disciplinas: 
a) Conhecer o modelo curricular, os objetivos do curso 
profissional e os programas publicados pela Agência Nacional 
para a Qualificação; 
b) Elaborar os instrumentos pedagógicos estruturantes das 
respetivas disciplinas (elencos modulares, critérios de avaliação, 
etc) de acordo com o instituído, remetendo-os para o Diretor de 
Curso que os arquivará no dossier técnico-pedagógico; 
c) Requisitar o material necessário para a sua disciplina ao 
Diretor de Curso, dando conhecimento ao Coordenador das 
Ofertas Formativas; 
d) Entregar ao Diretor do Curso todo o material relativo à 
avaliação do formando após a respetiva tomada de 
conhecimento por parte do mesmo; arquivar os trabalhos em 
suporte digital, que carecem de um registo da avaliação e da 
tomada de conhecimento por parte do formando; fichas de 
aceitação de nota; inquéritos de satisfação no final de cada 
período (formando e formador); fichas de auto e 
heteroavaliação devidamente assinadas. 
e) Apoiar o Diretor de Turma no controlo da assiduidade dos 
formandos em cada módulo; 
f) Cumprir integralmente os elencos modulares e as horas de 
formação; 
g) Comunicar antecipadamente ao Diretor de Turma, ao Diretor 
de Curso e à Direção a intenção de faltar, sempre que seja 
previsível; 
h) Nas circunstâncias descritas na alínea anterior, privilegiar o 
recurso a permutas com outros elementos da Equipa 
Pedagógica; 
i) Em caso da impossibilidade de permuta, essas aulas deverão 
ser repostas com a maior brevidade possível ou poderão ser 
antecipadas; 
j) Elaborar e enviar ao Diretor de Turma uma pauta provisória, 
com a avaliação final do módulo até 5 dias após o seu término; 
k) Assinar as pautas modulares e itinerários referentes a cada 
módulo realizado pelos formandos, até 5 dias após o lançamento 
no programa informático; 
 l) Elaborar planos de reposição de horas e planos de 
recuperação das aprendizagens; 

m) Elaborar matrizes, critérios e instrumentos de avaliação para 
os formandos que requerem avaliação dos módulos em atraso, 
no decorrer do ano letivo, bem como nas épocas especiais de 
avaliação dos módulos não realizados; 
 
n) Enviar mensalmente até ao dia 4 de cada mês o número de 
aulas/horas lecionadas ao Diretor de Curso. 
6- Compete ao SPO 
a) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de 
práticas pedagógicas inclusivas; 
b) Esclarecer alunos e Pais ou Encarregados de Educação quanto 
a percursos formativos e opções curriculares; 
c)Cooperar com as equipas pedagógicas nos processos de 
diagnóstico e definição de planos de intervenção; 
d)Acompanhar alunos de risco de abandono e/ou insucesso 
7- Compete ao Pessoal não docente 
a) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no 
processo educativo; 
b) Participar na implementação de medidas de 
acompanhamento de alunos de risco. 
 8- Compete à Equipa EQAVET: 
a) Aplicar o referencial para o alinhamento com o Quadro 
EQAVET 
b) A monitorização do conjunto de indicadores EQAVET 
selecionados pela ANQEP, I.P.; 
c) Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais 
e profissionais visando o exercício de uma profissão; 
d) Definir ofertas formativas que correspondam às necessidades 
de trabalho locais e regionais; 
e) Promover a realização de iniciativas para identificar 
necessidades formativas docentes;  
f) criar instrumentos de facilitação da comunicação institucional 
com todos os stakeholders externos; 
g) Promoção da certificação EQAVET junto da comunidade 
escola e comunidade;  
h) Fomentar a articulação entre os principais stakeholders e 
estimular o diálogo acerca da qualidade da EFP; 
i) Aplicar inquéritos aos stakeholders relativos à avaliação da 
oferta formativa e do seu sucesso no mercado de trabalho e 
tratar os dados; 
j) Contribuir para o acesso à formação pós-secundária ou ao 
ensino superior, se for essa a vontade dos jovens. 
9- Compete aos stakeholders externos: 
a) Participar ativamente na escolha das ofertas formativas a 
disponibilizar aos alunos;  
b) Tomar parte no planeamento e implementação da ação; 
c) Colaborar no desenvolvimento da ação, nomeadamente, 
assegurando transportes, Apoio Social, a promoção da saúde dos 
formandos (bem estar físico, mental e social), promovendo 
ações de formação para docentes e não docentes, ceder 
recursos (físicos, materiais e/ou humanos), entre outros; 
d) Estabelecer Parcerias de Formação em Contexto de Trabalho; 
e) Participar ativamente na avaliação e revisão da ação; 
f) Promover a inserção dos formandos no mercado de trabalho; 
g) Outros que venham a considerados relevantes para a 
promoção do sucesso do Ensino Profissional. 

 
Artigo 7º 

Concretização Letiva 
 
1- Face à exigência de lecionação integral das horas previstas 
para cada disciplina, de forma a assegurar a certificação, torna-
se necessária a reposição de qualquer aula não lecionada, com a 
maior brevidade possível. 
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2- Os registos de faltas dos professores, 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 repostos no prazo de 
um mês. 
 
3- A gestão da compensação das horas em falta deve ser 
planeada em articulação com o Diretor de Curso e o Diretor de 
Turma. 
4- As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através 
de: 
a) Prolongamento da atividade letiva diária; 
b) Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas 
relativas ao Natal e/ou Páscoa; 
c) Permuta entre docentes; 
d) Prolongamento das atividades letivas, no final do ano 
letivo, até à conclusão do número de horas de formação 
previstas na matriz curricular para esse ano. 
5- Após a calendarização das aulas, pode haver a necessidade de 
proceder a ajustamentos pontuais, visando o término das 
atividades letivas de forma a conciliar com a frequência da 
Formação em Contexto de Trabalho. 

 
 

Artigo 8º 
Visitas de Estudo/Aulas de Campo 

 
1- Considera-se visita de estudo toda a atividade enquadrável no 
âmbito do desenvolvimento do plano anual de atividades, 
realizada fora do espaço físico da Escola e mediante uma 
proposta para ser apresentada e aprovada no Conselho 
Pedagógico. 
2- As visitas de estudo/aulas de campo fazem parte do Plano de 
Formação, sendo obrigatória a presença do Aluno. Se o Aluno 
não comparecer, ser-lhe-á marcada falta de presença pelo 
professor responsável/ acompanhante. 
3- As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos 
letivos de acordo com os blocos previstos para o turno na manhã 
(5 tempos) e turno da tarde (5 tempos) até ao máximo de 10 
tempos diários. Assim: 
a) Atividade desenvolvida só no turno da manhã: 5 tempos; 
b) Atividade desenvolvida só no turno da tarde: 5 tempos; 
c) Atividade desenvolvida durante o dia todo: 10 tempos. 
4- Os tempos devem ser divididos pelos formadores 
organizadores e formadores acompanhantes, de acordo com o 
previamente estabelecido, aquando da preparação da atividade.  
5- Os formadores organizadores e/ou acompanhantes, sempre 
que possível e necessário, devem realizar permutas com os 
professores que lecionariam a(s) aula(s) desse(s) dia(s), de modo 
a repor as aulas correspondentes ao dia(s) ocupado(s) nas 
visitas. 
6- Para o acompanhamento dos Alunos têm prioridade os 
formadores que lecionem aulas à turma no(s) dia(s) da 
realização da atividade, desde que se enquadre no módulo que 
estão a lecionar no momento. 
7- No cômputo geral, o número de horas dos vários 
professores/formadores, numa só turma, não poderá exceder os 
limites definidos no ponto 3, bem como o total dos tempos de 
várias turmas, em relação a um dado professor/formador. 
8- No final da atividade, o professor responsável procederá à 
avaliação da mesma, através da elaboração de um relatório 
sucinto, que deverá ser entregue ao Coordenador das Ofertas 
Formativas, com  o conhecimento do Diretor de 
Turma/Coordenador de Curso, no prazo máximo de 8 dias. 

 
Artigo 9º 

Regime de Assiduidade e Cumprimento das Horas de Formação 
 
1- No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de 
conclusão do curso com aproveitamento, devem estar reunidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do Aluno não pode ser inferior a 90 % da  
 

b) carga  
c) horária de cada disciplina nas componentes de 

formação sociocultural e científica; 
b) A assiduidade do Aluno não pode ser inferior a 90 % da carga 
horária do conjunto das UFCD da componente de formação 
tecnológica; 
c) A assiduidade do Aluno na FCT não pode ser inferior a 95 % da 
carga horária prevista. 
2- Para efeitos do previsto 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 é arredondado por excesso à 
unidade imediatamente seguinte, para determinar o limite de 
faltas permitido aos Alunos. 
3- Sem prejuízo dos números anteriores e na demais legislação 
aplicável, o Conselho Pedagógico da escola define regras de 
assiduidade que permitam assegurar as aprendizagens dos 
alunos, bem como a aplicação dos procedimentos a adotar no 
âmbito das várias modalidades de avaliação, observando, em 
especial, o disposto nos números seguintes. 
a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90 % da carga 
horária de cada módulo nas disciplinas nas componentes de 
formação sociocultural e científica; 
b) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90 % da carga 
horária de cada módulo das disciplinas das UFCD da componente 
de formação tecnológica; 
4- Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente 
justificada, nos termos da legislação aplicável, a Escola deve 
assegurar: 
a) No âmbito das disciplinas das componentes sociocultural e 
científica e das UFCD da componente de formação tecnológica, 
em alternativa: 
i) O prolongamento das atividades até ao cumprimento do 
número total de horas de formação estabelecidas; 
ii) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em 
vista o cumprimento dos objetivos de aprendizagem; 
b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o 
cumprimento do número de horas estabelecido. 
5- O disposto no número anterior não prejudica a aplicação das 
medidas previstas na lei ou, subsidiariamente, outras fixadas em 
regulamento interno, designadamente no caso de faltas 
injustificadas. 
6- A Escola assegura a oferta integral do número de horas de 
formação previsto no plano de estudos, adotando para o efeito 
todos os mecanismos de compensação ou substituição previstos 
na lei e nos respetivos estatutos ou regulamentos internos. 
7- Para efeitos do disposto no presente artigo, relativamente aos 
cursos enquadrados em regime provisório no CNQ, em que se 
mantêm as três a quatro disciplinas da componente tecnológica 
definidas nos planos de estudo publicados nas portarias de 
criação de cada curso, as menções às UFCD consideram -se 
relativas a cada um dos módulos das disciplinas da componente 
tecnológica. 

 
Artigo 10º 
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Excesso de Faltas 

 
Tendo em conta o referido no ponto 1 do artigo anterior, um 
Aluno do curso profissional encontra-se com excesso de faltas 
quando ultrapassar o número de faltas (justificadas e/ou 
injustificadas) correspondentes a 10% dos tempos letivos de 
cada disciplina, ou 5 % da carga horária prevista para a 
Formação em Contexto de Trabalho. 
 

 
Artigo 11º 

Efeitos das Faltas Justificadas 
 
1- Sempre que o Aluno ultrapasse o limite de 10% em cada 
disciplina, será desencadeado um plano de reposição de horas 
correspondentes às faltas justificadas, com o objetivo de repor 
as horas de formação. 
2- O plano de reposição de horas implica a realização de uma 
atividade ou trabalho prático a designar pelo professor e poderá 
ser cumprido fora da Escola, mediante a modalidade acordada 
entre o professor e o Aluno. 
3- A aplicação deste plano poderá repetir-se na mesma disciplina 
ou em outras disciplinas sempre que a falta de assiduidade for 
devidamente justificada.  
4- Cumpridas as atividades e as horas de formação em falta 
previstas no plano de reposição, as faltas em excesso serão 
relevadas e a avaliação, entretanto suspensa, será devidamente 
registada.  
5- Este plano de reposição é concretizado fora das horas de 
formação previstas.  

6- As tarefas e trabalhos realizados pelos Alunos no âmbito da 
reposição de aulas são arquivadas no dossier técnico- 
pedagógico. 
7- O docente da disciplina fará a avaliação da atividade que 
ficará registada no próprio documento da reposição, assinalando 
a sua concretização, devendo dar conhecimento ao Diretor de 
Turma. 
8- Sempre que o Aluno ultrapasse o limite de 5 % da carga 
horária prevista para a Formação em Contexto de Trabalho, será 
elaborado um plano de reposição das horas em falta, entre a 
entidade acolhedora e o Professor Orientador da Escola. 
9- O incumprimento ou invalidação de um plano de reposição 
leva à injustificação das faltas a que o mesmo reporta. 

 
Artigo 12º 

Efeitos das Faltas Injustificadas 
 
1- Quando por via da aplicação de planos de reposição, nos 
termos fixados no artigo 11º, não for possível garantir o disposto 
no número um do artigo 9º, desencadear-se-á um plano de 
recuperação das aprendizagens que incidirá sobre as faltas 
injustificadas nos termos previstos no artigo 40º da Portaria 235-
A/2018 de 23 de agosto. 
2- O recurso ao plano de recuperação das aprendizagens 
previsto no número anterior apenas pode ocorrer uma única vez 
em cada módulo. 
3- O plano de recuperação previsto no ponto anterior é 
estipulado pelo(s) professor(es) em função das aprendizagens a 
recuperar e do perfil do Aluno, podendo incluir atividades de 
apoio, fichas orientadas, trabalhos de pesquisa e outras 
atividades e instrumentos a definir. 
4- No âmbito do cumprimento do plano de recuperação referido 
nos números anteriores, o Aluno deverá compensar 
integralmente as horas de formação em falta em atividades 

realizadas fora do horário letivo da turma, incluindo o período 
de interrupção letiva, em local a designar pelo professor da 
disciplina. 
5- O Aluno que ultrapasse o limite de faltas previstas no número 
um do artigo 9º, ficará com a avaliação dos módulos em causa 
suspensa até ao cumprimento das atividades do plano de 
recuperação que lhe foi estipulado. 
6- A não comparência ao plano de recuperação por falta 
devidamente justificada implicará a marcação de nova data para 
a realização do trabalho estipulado. 
 
 
7- Cumpridas as atividades e as horas de formação em falta 
previstas no plano de recuperação, as faltas em excesso serão 
relevadas até ao limite de 10 % e a avaliação, entretanto 
suspensa, será devidamente registada. 
8- Após a avaliação do plano de recuperação, este documento 
será entregue ao Diretor de Turma, bem como os trabalhos 
elaborados pelo Aluno, para que sejam arquivados no dossier 
técnico-pedagógico. 
9- O incumprimento ou invalidação de um plano de recuperação 
está previsto no artigo 40º da portaria 235-A/2018 de 23 de 
agosto. 
10- Não são passíveis de recuperação as faltas injustificadas 
decorrentes da aplicação de medida corretiva de ordem de saída 
de sala de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão. 

 
Artigo 13º 
Avaliação 

 
1- A avaliação deve contemplar as modalidades formativas e 
sumativas e tem como principais funções a classificação e a 
certificação, traduzindo-se na formulação de um juízo 
globalizante sobre as aprendizagens e as competências 
adquiridas pelos formandos. 
2- A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e 
é atribuída a cada um dos módulos de cada disciplina. 
3- A avaliação tem como base os critérios gerais de avaliação do 
Agrupamento e os critérios de avaliação específicos para cada 
disciplina, Formação em Contexto de Trabalho e Prova de 
Aptidão Profissional, aprovados em Conselho Pedagógico. 
4- Dada a natureza modular das disciplinas, só será elaborada 

uma pauta quando o Aluno atingir a classificação mínima de 10 

valores. 
5- Não é permitida a realização de provas para a melhoria de 
classificações. 
6- Na Formação em Contexto de Trabalho e na Prova de Aptidão 
Profissional a avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 
valores, arredondada às unidades. 

 
Artigo 14º 

Conselhos de Turma de Avaliação 
 
1- Os Conselhos de Turma de Avaliação são presididos pelo 
Diretor de Turma e secretariados por um elemento da equipa 
pedagógica designado pela Direção. 
2- Nestes momentos de avaliação deve ser elaborada uma pauta 
de avaliação de final de período, bem como uma ficha 
informativa do Aluno, que será fornecida ao Encarregado de 
Educação, pelo Diretor de Turma. 

 
Artigo 15º 

Recuperação Modular 
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1- Sempre que o Aluno não consiga obter aproveitamento após a 
lecionação de um módulo, continuará em avaliação, tendo 
direito à recuperação durante o período de aulas desse ano 
letivo. 
2- A recuperação de módulos em atraso pode ser feita através 
de várias modalidades, instrumentos e atividades diversificadas, 
como a realização de fichas de avaliação, trabalhos práticos, 
exames, portefólios e outras atividades a definir pelo professor. 
3- O professor da disciplina deverá orientar o Aluno na 
concretização das atividades conducentes à superação das suas 
dificuldades e recuperação do módulo. 
 
4- Caso o Aluno obtenha classificação positiva, o módulo será 
considerado como realizado e haverá lugar ao preenchimento de 
uma pauta, que traduzirá o resultado dessa avaliação. 
5- Caso o Aluno não obtenha classificação positiva, e se a falta de 
aproveitamento persistir, deverá o Aluno solicitar nos serviços 
administrativos, em documento próprio, a realização da 
avaliação extraordinária do(s) módulo(s) em atraso nas épocas 
especiais. 
6- A época especial será calendarizada no início de cada ano 
letivo, mediante o número de inscrições e módulos em atraso. 
7- O Coordenador das Ofertas Formativas organiza todo o 
processo de operacionalização da época de avaliação aos 
módulos não realizados. 

 
Artigo 16º 

Recuperação Extraordinária de Módulos em Atraso, FCT e PAP 
para Alunos Externos 

 
1- Os Alunos externos podem solicitar ao Diretor do 
Agrupamento a realização de provas de recuperação 
extraordinária, a realizar na época de dezembro do ano civil em 
que termina o ciclo formativo e/ou em julho do ano civil 
seguinte, para a conclusão do curso dentro das seguintes 
condições: 
a) Não tenham passado mais de dois anos letivos após a data em 
que o Aluno deveria ter concluído o seu curso; 
b) Para a realização das provas de recuperação, previstas na 
alínea anterior, devem pagar uma quantia por prova a definir 
pelo conselho administrativo; 
c) A inscrição deve ser feita, em documento próprio nos serviços 
administrativos, até ao final do mês de outubro do ano civil em 
que termina o curso. 
2- Todos os requerimentos carecem de autorização do Diretor 
do Agrupamento para a sua realização. 

 
Artigo 17º 

Conclusão e Certificação 
 
1- A classificação final de cada disciplina das componentes de 
formação sociocultural e científica obtém –se pela média 
aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações 
obtidas em cada módulo. 
2- Nas disciplinas sem organização modular a classificação final 
da disciplina é atribuída após a sua conclusão, nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 27.º e no artigo 37.º. 
3- A classificação final da componente de formação tecnológica 
obtém -se pela média aritmética simples, arredondada às 
unidades, das classificações obtidas em cada UFCD, ou módulo 
quando aplicável. 
4- A classificação final do curso obtém -se mediante 

a aplicação da seguinte fórmula: 
 
CFC = 0,22*FSC + 0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT + 0,23*PAP 
sendo: 
CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades; 
FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas 
as disciplinas que integram o plano de estudos na componente 
de formação sociocultural, arredondada às décimas; 
FC = média aritmética simples das classificações finais de todas 
as disciplinas que integram o plano de estudos na componente 
de formação científica, arredondada às décimas; 
FT = média aritmética simples das classificações finais de todas 
as UFCD que integram o plano de estudos na componente de 
formação tecnológica, arredondada às unidades; 
 
 
FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, 
arredondada às unidades; 
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, 
arredondada às unidades. 

 
Artigo 18º 

Conclusão do Curso 
 
1- A conclusão com aproveitamento do curso profissional: 
a) Confere um nível de qualificação e a respetiva certificação 
profissional de nível 4; 
b) Atribui a qualificação profissional dos Alunos, privilegiando a 
sua inserção no mundo do trabalho; 
c) Possibilita a frequência dos Cursos de Especialização 
Tecnológica (CET); 
 d) Permite o prosseguimento de estudos no ensino superior, de 
acordo com a legislação em vigor. 
 
 

CAPÍTULO III 
Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

 
Artigo 19º 

Âmbito 
 
1- A formação em contexto de trabalho (FCT) faz parte 
integrante do curso profissional e a sua realização é obrigatória. 
2- A FCT integra 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 
profissional visado pelo curso frequentado pelo formando. 
3- A FCT realiza-se em empresas ou noutras organizações, sob a 
forma de experiências de trabalho por períodos de duração 
variáveis, conforme a distribuição da FCT no plano de formação 
do curso respetivo, que pode ser pelos três anos do curso ou na 
fase final do curso. 

 
Artigo 20º 

Intervenientes 
 
São intervenientes na Formação em Contexto de Trabalho: 
1- A Direção da Escola; 
2- O Diretor de Curso; 
3- O Professor Orientador da Formação em Contexto de 
Trabalho; 
4- O Tutor na entidade de acolhimento; 



 

 

D
.R

C
P
 

0
4
.2

0
2
1
 

V
1
 

 

Página | 7 de 11 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA - SABROSA 152808 
5- O Aluno; 
O Encarregado de Educação do Aluno, no caso de este ser menor 
de idade. 

 
 

Artigo 21º 
Organização e Desenvolvimento 

 
1- A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um 
plano individual, elaborado com a participação das partes 
envolvidas e assinado por todos os intervenientes. 
2- O plano a que se refere o número anterior, depois de 
assinado pelas partes envolvidas, é considerado como parte 
integrante do contrato de formação subscrito entre o 
Agrupamento e o Aluno e identifica: 
 
a) Os objetivos; 
b) A programação; 
c)  O período, horário e local de realização das atividades; 
d) As formas de monitorização e acompanhamento, com a 
identificação dos responsáveis; 
e) Direitos e deveres dos diversos intervenientes, do 
Agrupamento e da entidade onde se realiza a formação em 
contexto de trabalho. 
3- A formação em contexto de trabalho é supervisionada pelo 
Professor Orientador, em representação da Escola, e pelo Tutor, 
em representação da entidade de estágio. 
4- A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da 
entidade de acolhimento, não devendo a duração semanal 
ultrapassar as trinta e cinco horas, nem a duração diária as sete 
horas, salvo situações excecionais devidamente apreciadas pela 
Direção. 
5- O protocolo celebrado obedecerá às disposições previstas na 
lei e no presente Regulamento, sem prejuízo da sua 
diversificação, decorrente da especificidade do curso e das 
características próprias da entidade de acolhimento. 
6- Na impossibilidade da FCT não ocorrer em contexto real de 
trabalho, esta pode assumir, parcialmente, a forma de simulação 
de um conjunto de atividades profissionais compatíveis e 
adequadas ao perfil profissional visado pelo curso frequentado 
pelo Aluno. 
7- Sempre que as atividades decorrerem fora da Escola, os 
formandos estarão abrangidos pelo seguro escolar que a Escola 
deverá complementar com um seguro de acidentes pessoais que 
garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiverem 
obrigados, bem como das atividades a desenvolver. 

Artigo 22º 
Parcerias e Protocolos de Cooperação de Formação 

 
1- Para garantir o bom funcionamento dos cursos é 
imprescindível o estabelecimento de parcerias e protocolos de 
colaboração com entidades dos setores empresarial, económico, 
cultural e artístico. 
2- O âmbito e duração das parcerias/protocolos é definido caso a 
caso e tem em conta as áreas de atividade e objetivos a atingir. 
3- A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo de 
formação entre a Escola, a entidade de acolhimento e o 
formando. 
4- No caso de o formando ser menor de idade, o protocolo será 
igualmente subscrito pelo encarregado de educação. 
5- O protocolo de formação inclui o plano de FCT, as 
responsabilidades das partes envolvidas e as normas de 
funcionamento da FCT. 
6- O plano da FCT desenvolve-se segundo um plano previamente 

elaborado. 
7- O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas 
no presente Regulamento, decorrente da especificidade do 
curso e das características próprias da entidade de acolhimento. 
8- O protocolo de formação não gera nem titula relações de 
trabalho subordinado e caduca com a conclusão da formação 
para o qual foi celebrado. 
9- O Professor Orientador da FCT é designado pelo Diretor do 

Agrupamento. 

 
Artigo 23º 

Planificação 
 
1- A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente 
elaborado, que fará parte integrante do protocolo. 
2- O plano da FCT é elaborado pelo Professor Orientador, pelo 
Tutor e pelo Aluno formando. 
3- O plano da FCT identifica: 
a) Os objetivos enunciados no presente Regulamento e os 
objetivos específicos decorrentes da saída profissional visada e 
das características da entidade de estágio; 
b) A identificação das atividades; 
c) O período ou períodos em que o estágio se realiza, fixando o 
respetivo calendário; 
d) O horário a cumprir pelo Aluno formando; 
e) O local ou locais de realização; 
f) As formas de acompanhamento e de avaliação. 

 
Artigo 24º 

Responsabilidades Específicas do Agrupamento 
 
1- Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e 
nos regulamentos aplicáveis. 
2- Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de 
acolhimento. 
3- Estabelecer os critérios e distribuir os Alunos pelas entidades 
de acolhimento. 
4- É responsabilidade específica do Diretor de Curso assegurar a 
articulação entre a Escola e as entidades de acolhimento, 
fazendo a respetiva seleção, elaborando protocolos de 
formação, procedendo à distribuição dos formandos por cada 
entidade e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em 
estreita relação com o Professor Orientador. 
5- Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de 
formação com os Alunos e seus Encarregados de Educação, se 
aqueles forem menores. 
6- Assegurar a elaboração do plano de trabalho do Aluno, bem 
como a respetiva assinatura por parte de todos os 
intervenientes. 
7- Assegurar o acompanhamento da execução do plano de 
trabalho do Aluno, bem como a avaliação de desempenho dos 
Alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento. 
8- Assegurar que o Aluno se encontra coberto por seguro em 
todas as atividades da FCT. 
9- Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o 
Aluno, as condições logísticas necessárias à realização e ao 
acompanhamento da FCT. 

 
Artigo 25º 

Responsabilidades do Professor Orientador 
 
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 
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estruturas de coordenação e supervisão pedagógica 
competentes, bem como com os restantes professores do curso 
e o Tutor designado pela entidade de acolhimento do Aluno. 
2- Acompanhar a execução do plano de trabalho do Aluno, 
nomeadamente através de deslocações periódicas aos locais em 
que a mesma se realiza, pelo menos uma vez por semana. 
3- Elaborar a caderneta de Formação de Contexto de Trabalho. 
4- Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de 
acolhimento, o desempenho do Aluno. 
5- Acompanhar o Aluno na elaboração dos relatórios da FCT. 
6- Propor ao Conselho de Turma de avaliação, ouvido o Tutor, a 
classificação do Aluno na FCT. 

 
 
 

Artigo 26º 
Responsabilidades Específicas da Empresa / Entidade de 

Acolhimento 
 
1- Designar o tutor. 
2- Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de trabalho 
do Aluno. 
3- Atribuir ao Aluno tarefas que permitam a execução do seu 
plano de formação. 
4- Colaborar no acompanhamento e na avaliação do 
desempenho do Aluno na FCT. 
5- Assegurar o acesso à informação necessária ao 
desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz respeito à 
integração socioprofissional do Aluno na entidade. 
6- Controlar a assiduidade e a pontualidade do Aluno. 
7- Assegurar, em conjunto com a Escola e o Aluno, as condições 
logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da 
FCT. 

 
Artigo 27º 

Responsabilidades Específicas do Aluno 
 
1- Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho. 
2- Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação  
da FCT para que for convocado. 

3- Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho. 
4- Respeitar a organização do trabalho na entidade de 
acolhimento e utilizar com zelo os bens, equipamentos e 
instalações da mesma. 
5- Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de 
acolhimento, a informação a que tiver acesso durante a FCT. 
6- Ser assíduo e pontual. 
7- Justificar as faltas perante o Diretor de Turma, o Diretor de 
Curso e o Tutor, de acordo com as normas internas do 
Agrupamento e da entidade de acolhimento. 
8- Preencher diariamente a caderneta de formação em contexto 
de trabalho, onde devem constar os sumários das atividades 
desenvolvidas durante a formação (relatórios intercalares). 
9- Elaborar o relatório final da Formação em Contexto de 
Trabalho, de caráter obrigatório, onde conste: 
a) Identificação do Aluno; 
b) Identificação da entidade de acolhimento; 
c) Período de formação em contexto de trabalho; 
d) Funções desempenhadas; 
e) Atividades desenvolvidas; 
f) Relacionamento com o Tutor; 
g) Outras considerações relevantes. 

 

Artigo 28º 
Assiduidade na FCT 

 
1- A assiduidade do Aluno é controlada pelo preenchimento da 
ficha de registo, constante na caderneta do Aluno, a qual deve 
ser assinada pelo Aluno e pelo Tutor e entregue ao Professor 
Orientador. 
2- Para efeitos de conclusão da FCT, deve ser considerada a 
assiduidade do Aluno, a qual não pode ser inferior a 95% da 
carga horária global da FCT. 
3- As faltas dadas pelo Aluno devem ser justificadas perante o 
Tutor da empresa e Professor Orientador da Formação em 
Contexto de Trabalho. 
4- Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do 
Aluno for devidamente justificada, o período de FCT poderá ser  
 
 
prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de 
horas  
estabelecido. 

 
Artigo 29º 

Avaliação da FCT 
 
1- A avaliação no processo da FCT assume um caráter contínuo e 
sistemático e permite, numa perspetiva formativa, reunir 
informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens, 
possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de 
formação da FCT. 
2- A avaliação qualitativa e quantitativa é elaborada durante o 
desenvolvimento da FCT, na grelha que se encontra na 
caderneta. 
3- A avaliação assume também um caráter sumativo, 
conduzindo a uma classificação final da FCT. 
4- A classificação da FCT é expressa na escala de o a 20 valores. 
5- A aprovação depende da obtenção de uma classificação igual  
ou superior a 10 valores. 
6- Na avaliação final da FCT são considerados os seguintes  
parâmetros: Domínio cognitivo; Competências; Cumprimento 
dos objetivos do Plano de Formação; Assiduidade / 
Pontualidade; Responsabilidade; Empenho / Iniciativa / 
Autonomia; Atualização da Caderneta; Relatório de Estágio (a 
entregar em data a combinar com o Professor Orientador). 
7- O relatório final é apreciado e discutido com o Aluno, pelo  
Professor Orientador e pelo Tutor, que elaboram uma 
informação conjunta sobre o aproveitamento do Aluno. 
8- No caso de não aproveitamento na FCT, poderá ser celebrado 
novo protocolo/contrato entre os intervenientes, a fim de 
possibilitar a obtenção de aproveitamento na Formação em 
Contexto de Trabalho. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 
Artigo 30º 

Âmbito 
 

1- A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de 
um projeto, consubstanciado num produto, material ou 
intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a 
natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de 
realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes e 
competências profissionais adquiridos ao longo da formação e 
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estruturante do futuro profissional do Aluno em todas as 
componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e no Profissional Associado à respetiva 
qualificação. 
2- O projeto a que se refere o número anterior centra-se em 
temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo Aluno 
em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob 
orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 
3- Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser 
desenvolvido em equipa, desde que, em todas as suas fases e 
momentos de concretização, seja visível e avaliável a 
contribuição individual específica de cada um dos membros da 
equipa. 
4- Deve constar do processo individual do Aluno a identificação 
do projeto da PAP e respetiva classificação final, expressa numa 
escala de 0 a 20 valores. 
5- No último ano do curso é reservado um tempo no horário  
 
semanal dos Alunos para a realização do projeto. 

 
Artigo 31º 

Conceção e Concretização do Projeto 
 
1- A concretização do projeto compreende quatro momentos 
essenciais: 
a) Execução do anteprojeto; 
 b) Conceção do projeto; 
c) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado; 
d) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 
2- O relatório final integra, nomeadamente: 
a) A fundamentação da escolha do projeto; 
b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização 
do projeto; 
c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando 
as principais dificuldades e obstáculos encontrados e as formas 
encontradas para os superar; 
d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das 
diferentes fases do projeto e das avaliações intermédias do 
Professor ou Professores Orientadores. 
3- 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. 
4- O documento orientador da PAP deve servir de base à sua 
conceção. 

 
Artigo 32.º 

Regulamento da Prova de Aptidão Profissional 
 

1- A PAP rege -se, em todas as matérias não previstas na 
presente portaria ou noutra legislação aplicável, por 
regulamento específico aprovado pelos órgãos competentes da 
Escola, sendo este parte integrante do respetivo regulamento 
interno. 
2- O regulamento da PAP define, entre outras, as seguintes 
matérias: 
a) A calendarização de todo o processo; 
b) Os direitos e deveres de todos os intervenientes; 
c) Os critérios e os trâmites a observar, pelos diferentes órgãos e 
demais intervenientes, para aceitação e acompanhamento dos 
projetos; 
d) A negociação dos projetos, no contexto da Escola e no 
contexto de trabalho; 

e) Os critérios de classificação a observar pelo júri da PAP; 
f) A duração da apresentação pública da PAP, com uma duração 
de referência de 60 minutos; 
g) O número de horas semanais, constantes do horário dos 
Alunos, para a concretização da PAP; 
h) O modo de justificação de falta à apresentação da PAP e a 
marcação de uma segunda data para o efeito. 

 
Artigo 33º 

Competências e Atribuições 
 
1- Ao Aluno compete:  
a) Conceber, realizar, avaliar e defender o projeto; 
b) Cumprir a calendarização pré-definida; 
c) Entregar 3 cópias dos elementos a defender na PAP ao 
Professor Orientador, 15 dias antes da sua realização; 
d) Defender o seu projeto no máximo de 45 minutos; 
e) Justificar as faltas perante o Professor Orientador. 
2- Competências do Diretor de Curso: 

 
a) ao Coordenador das Ofertas Formativas os critérios de 

avaliação, a calendarização e fases de  
 

b) execução do projeto, para  
c) aprovação por parte do Conselho Pedagógico; 

b) Reunir com o(s) Professor(es) Orientador(es) para 
avaliar e acompanhar os anteprojetos; 
c) Reunir com o(s) Professor(es) Orientador(es) para estabelecer 
a matriz da PAP; 
d) Remeter ao Coordenador das Ofertas Formativas a lista de 
temas com os eventuais custos, para apreciação do Conselho 
Administrativo; 
e) Aceitar os projetos de PAP dos Alunos, na sua versão 
definitiva, bem como os meios que a suportam; 
f) Assegurar, em articulação com o Coordenador das 
Ofertas Formativas, os procedimentos necessários à realização 
da prova, nomeadamente a calendarização e a constituição do 
júri de avaliação; 
g) Remeter uma semana antes da apresentação aos membros do 
júri todos os meios que suportam a Prova de Aptidão 
Profissional. 
3- Ao Professor Orientador compete: 
a) Orientar o Aluno na escolha do projeto a desenvolver e do 
produto a apresentar, na sua realização e na redação do 
respetivo relatório; 
b) Informar os Alunos sobre os critérios de avaliação; 
c) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de 
serem apresentados ao júri; 
d) Orientar o Aluno na preparação da apresentação a realizar na 
PAP; 
e) Lançar, na respetiva pauta, a classificação da PAP. 

 
Artigo 34º 

Júri da Prova de Aptidão Profissional 
 
1- O júri de avaliação da PAP é designado pela Direção da Escola 
e terá a seguinte composição: 
b) O Diretor de Curso; 
c) O Diretor de Turma ou Orientador Educativo; 
d) Um Professor Orientador do Projeto; 
e) Um representante das associações empresariais ou das 
empresas de setores afins ao curso; 
f) Um representante das associações sindicais dos setores de 
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atividade afins ao curso; 
g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da 
formação profissional ou dos setores de atividade afins ao curso. 
2- O júri de avaliação necessita, para deliberar, 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. 
3- Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é designado 
pelo Diretor do Agrupamento. 

 
Artigo 35º 

Recurso à Avaliação da PAP 
 
1- Caso haja discordância relativamente à avaliação da Prova de 
Aptidão Profissional, os Encarregados de Educação, ou os 
Alunos, quando maiores, podem reclamar, fundamentadamente, 
junto da Direção, no prazo máximo de cinco dias úteis. 
 
2- Compete à Direção aceitar e dar seguimento ou rejeitar a 
reclamação, caso esta não esteja devidamente fundamentada. 
 
 
3- No caso de a reclamação ser aceite, a Direção da Escola 
convoca o júri da PAP que se reunirá para tomar conhecimento 
da fundamentação do recurso e dar uma resposta ao mesmo. 
4- Compete à Direção da Escola dar conhecimento ao Aluno, no 
prazo de 10 dias úteis, das decisões tomadas pelo júri. 
5- Caso a reclamação seja aceite, será convocada uma nova data 
da defesa da PAP. 

 
Artigo 36º 

Acompanhamento pós formação 
 
 

Depois de concluído o percurso formativo, procede-se ao 
acompanhamento dos formandos no período que medeia os 12 
a 36 meses subsequentes. Para o efeito, será aplicada uma 
entrevista/questionário de acompanhamento online, tendo em 
vista o conhecimento detalhado da situação dos diplomados.  

 
 

Artigo 37º 
 

Disposições Finais 
 

1- A avaliação da formação, na perspetiva do formado e do 
formador, efetua-se trimestralmente, através de inquéritos de 
satisfação. Estes permitem avaliar o processo de formação, as 
instalações e os Formadores. O resultado deste processo é 
registado em ata de reunião de avaliação, sendo os inquéritos 
arquivados no respetivo dossier técnico-pedagógico.  
 
 
2- A apresentação de reclamações/sugestões é feita em 
impresso próprio, facultado pelos Serviços Administrativos do 
Agrupamento. Este, depois de devidamente preenchido, é 
registado e remetido para despacho. A decisão de resposta será 
emitida no prazo de 30 dias úteis, dando conhecimento ao 
interessado e ao respetivo Diretor de Curso. Após a tramitação 
do processo, ficará arquivado, conforme catalogação geral, em 
dossier de atos administrativos do curso a que pertence. 
3- Os casos omissos no presente regulamento serão analisados 
pela Direção da Escola em colaboração com as estruturas 
pedagógicas do Agrupamento e de acordo com a legislação em 
vigor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


