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PREÂMBULO 

O presente documento em respeito pela legislação atual que define a 

organização, desenvolvimento e acompanhamento dos cursos profissionais – referida 

como legislação de referência - em sede de regulamentação própria, materializa 

especificidades adotadas na orientação de processos dos cursos profissionais de nível 

secundário.  

Os referidos cursos assumem-se com uma forte ligação ao mundo do trabalho. 

Visam o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, 

possibilitam o acesso a formação pós-secundária ou ao ensino superior, e assumem 

uma estrutura curricular modular. 

 

 
 
 

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

1. Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho:  

- Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos 

ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das 

capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do 

currículo dos ensinos básico e secundário, embora na RAA apenas se aplique ao 

ensino secundário. 

2. Decreto Legislativo Regional nº 12/2013/A, de 23 de agosto: 

 - Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário. 

3. Decreto Legislativo Regional nº 13/2013/A, de 30 de agosto: 

- Terceira alteração ao regime de criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas 

do sistema educativo regional. 

4. Portaria nº 74-A/2013, DR 33, Série I, de 15 de fevereiro de 2013 

- Estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos 

cursos profissionais. 

5. Portaria nº 243/2012, DR 155, Série I, de 10 de agosto: 

- Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos 

de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades 

e de Artes Visuais. 

6. Despacho n.º 14 758/2004, de 23 de julho: 

- Define o funcionamento dos cursos profissionais nas escolas secundárias públicas.  
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7. Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro com as alterações introduzidas 

pelo despacho Normativo nº 29/ 2008 de 5 de junho: 

- Regulamenta o processo de reorientação do percurso formativo dos alunos, através 

dos regimes de permeabilidade e equivalência entre disciplinas. 

8. Despacho normativo nº 29/2008, DR 108, Série II, de 5 de junho: 

- Altera o despacho normativo nº 36/2007, de 8 de outubro, o qual regulamenta o 

processo de reorientação do percurso formativo dos alunos do ensino secundário. 
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CAPÍTULO I 

FUNCIONAMENTO GERAL 

ARTIGO 1.º 

Contextualização 

1. Os cursos profissionais são uma modalidade de nível secundário de 

educação que confere equivalência ao ensino secundário regular e que se caracteriza 

por promover uma aprendizagem de competências para o exercício de uma profissão. 

2. Os cursos profissionais destinam-se aos alunos que concluíram o 9.º ano de 

escolaridade ou que possuam formação equivalente, e que procuram um ensino mais 

prático e voltado para o mundo do trabalho. 

3. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional: 

a) confere direito à emissão de um diploma que certifique a conclusão do nível 

secundário de educação e indique o curso concluído, respetiva classificação final e o 

nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (nível IV); 

b) confere direito à emissão de um certificado de qualificações, que indique o 

nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações e a média final do curso e 

discrimine as disciplinas do plano de estudo e respetivas classificações finais, os 

módulos das disciplinas da componente de formação técnica, a designação do projeto 

e a classificação obtida na respetiva PAP, bem como a classificação da FCT; 

c) permite a frequência dos cursos de especialização tecnológica (CET); 

d) possibilita o prosseguimento de estudos no ensino superior de acordo com a 

legislação em vigor na altura. 

 
ARTIGO 2.º 

Organização Curricular 

1. Os cursos profissionais têm uma duração de 3 anos letivos e uma estrutura 

curricular organizada por módulos de formação. Culminam com a apresentação de um 

projeto, designado por Prova de Aptidão Profissional, PAP, na qual o aluno demonstra 

as competências e os saberes que desenvolveu ao longo da formação. 

2. 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/). 
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ARTIGO 3.º 

Gestão do currículo 

1. 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, ainda 

aos seguintes princípios: 

a) Desenvolvimento das competências vocacionais dos jovens, alicerçadas 

num conjunto de saberes socioculturais, científicos e técnicos, que lhes permitam uma 

efetiva inserção no mundo do trabalho e o exercício responsável de uma cidadania 

ativa; 

b) 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; 

c) Racionalização da oferta de cursos profissionalmente qualificantes através 

da publicação de referenciais de formação; 

d) Reforço da estrutura modular dos conteúdos da formação como 

característica diferenciadora da organização curricular dos cursos e do processo de 

avaliação das aprendizagens; 

e) Valorização da formação técnica e prática da aprendizagem; 

f) 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; 

g) 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; 

h) Potencialização da ligação entre a escola e as instituições económicas, 

financeiras, profissionais, associativas, sociais ou culturais, designadamente, do tecido 

económico e social local, regional e nacional; 

i) Preparação para o exercício profissional qualificado, numa perspetiva de 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

ARTIGO 4.º 

Regime de funcionamento 

1. As atividades letivas, desenvolvidas na escola, decorrem no período 

compreendido entre as 08.30 e as 16.55 horas. 

2. Dada a especificidade da estrutura modular ou aulas de substituição, os 

horários de professores e alunos podem sofrer alterações ao longo do ano letivo. 

3. A abertura e o encerramento do ano letivo, tendo como referência o 

calendário definido pela Secretaria Regional da Educação e Formação, são ajustados 

anualmente em Conselho Pedagógico, em função dos diversos condicionamentos 

inerentes ao funcionamento dos cursos profissionais, nomeadamente das avaliações 

extraordinárias, das PAP e do cumprimento integral do número de horas da FCT 

fixados para cada curso. 

 

ARTIGO 5.º 

Organização do ano escolar 

1. A gestão flexível e otimizada da carga horária estabelecida para o 

desenvolvimento do plano de estudos deverá salvaguardar o necessário equilíbrio 

anual, semanal e diário, nos termos previstos nos números seguintes e a participação 

dos alunos nas atividades definidas no plano anual de atividades. 

2. A organização do ano escolar respeitará o calendário escolar definido pela 

Secretaria Regional da Educação e Formação, que poderá prever regras específicas 

para o funcionamento dos cursos profissionais, bem como a demais regulamentação 

aplicável, de acordo com a natureza jurídica da escola. 

3. As atividades formativas, bem como todos os procedimentos de avaliação 

sumativa interna previstos para a conclusão do plano de estudos, respeitantes aos 

alunos que, no ano letivo imediatamente seguinte, pretendam frequentar um curso de 

especialização tecnológica ou ingressar no ensino superior deverão estar concluídos 

em tempo útil compatível com a continuidade dos percursos formativos pretendidos 

pelos alunos. 
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ARTIGO 6.º 

Gestão da carga horária 

1. A gestão da carga horária rege-se pelo estipulado no Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho, com as especificidades patentes no capítulo V do Despacho 

nº 14 758/2004, de 23 de julho. 

 

 

 

ARTIGO 7.º 

Cumprimento do Plano de Estudos - Reposição de Aulas 

1. Face à natureza dos cursos profissionais, que exigem a lecionação da 

totalidade das horas previstas para cada disciplina, de forma a assegurar a 

certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas. 

2. As aulas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores ou 

por falta de assiduidade do professor ou do aluno, devidamente justificadas, são 

recuperadas através de: 

a) prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 

horas diárias; 

b) nos períodos de interrupção das atividades letivas; 

c) permuta entre docentes, combinada, se possível, com a antecedência de 3 

dias úteis dando conhecimento verbal aos alunos e conhecimento, por escrito em 

documento próprio, ao órgão de gestão. 

3. As aulas referidas no ponto 2 são sumariadas no dia e hora em que 

efetivamente forem lecionadas. 

4. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação de faltas, quer dos 

professores quer dos alunos dos cursos profissionais, considerar-se-á o segmento 

letivo de quarenta e cinco minutos. 

5. A divisão dos tempos letivos em segmentos, bem como as junções ou 

combinações de tempos e segmentos letivos, permitem o registo das faltas, quer dos 

professores quer dos alunos, exclusivamente quanto aos segmentos em que 

efetivamente ocorreram, não impedindo, quando a falta respeitar ao professor, que a 

aula decorra nos segmentos restantes, desde que os alunos sejam do facto atempada 

e formalmente informados. 

6. 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 ou segmentos letivos em falta não 

forem compensados nos termos previstos nos números seguintes. 
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7. Sempre que o professor não tenha lecionado a totalidade ou parte dos 

segmentos letivos previstos para um determinado dia, será a lecionação do tempo em 

falta compensada logo que possível, de preferência no próprio dia em que a falta se 

registou ou, no máximo, até ao 10.º dia letivo imediatamente subsequente. 

8. Quando os segmentos letivos em falta forem compensados pelo professor 

titular da disciplina, ou pelo seu substituto, nos termos anteriormente estabelecidos, os 

registos provisórios de faltas a que se refere o n.º 6, bem como as justificações de 

faltas apresentadas nos termos nele previstos, não produzirão efeitos para fins de 

contabilização das faltas dos professores. 

9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, sempre que a gestão dos 

recursos docentes o permita, e, designadamente, quando o órgão competente da 

escola tenha tido conhecimento em tempo útil da ausência do professor, poderá 

determinar as necessárias adaptações ao calendário escolar, de modo a que os 

tempos correspondentes possam, no próprio dia, ser ocupados com aula diferente da 

prevista. 

10. Quando for previsível, nomeadamente por motivo de ausência do professor 

por período de longa duração, nos termos em que é definida na legislação aplicável, a 

impossibilidade por parte do professor titular da disciplina de proceder às 

compensações previstas nos números anteriores, deverá o mesmo ser 

temporariamente substituído por outro professor da mesma disciplina, nos termos da 

legislação em vigor. 

11.O professor substituto assegurará também as compensações 

eventualmente em falta, nos termos estabelecidos nos números anteriores. 

12. Os prazos previstos nos números anteriores relativamente à compensação 

de aulas são adaptados em conformidade sempre que se revelem incompatíveis com 

as datas limite do término dos períodos letivos ou do ano escolar em que ocorreram. 

13. A efetivação das compensações de aulas previstas no presente artigo, bem 

como as adaptações ao calendário escolar, e a produção dos efeitos previstos 

relativamente às faltas dos docentes dependem da autorização prévia, por escrito, por 

parte do Conselho Executivo da escola ou de outro órgão no qual essa competência 

tenha sido delegada, nos termos previstos no respetivo regulamento, bem como a sua 

comunicação aos alunos com a antecedência mínima de 15 minutos, quando ocorram 

no mesmo dia em que se verificou a falta do professor, ou de um dia útil, quando a 

compensação ocorrer em dia diferente. 

14. Para os efeitos previstos nos números anteriores, e sem prejuízo do que 

neles se estabelece, poderão, mediante autorização do Conselho Executivo e 

informação prévia dos alunos e seus encarregados de educação, as aulas ainda não 
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compensadas ser ministradas nos dias imediatamente subsequentes ao da data 

prevista no calendário escolar para o término de qualquer dos períodos letivos, desde 

que salvaguardados os direitos de alunos e professores. 

 

 

ARTIGO 8.º 

Atividades curriculares e extracurriculares 

1. Anualmente, os professores que desejem efetuar atividades fora da sala de 

aula ou que envolvam a restante comunidade escolar devem comunicar as mesmas 

em reunião de conselho de curso e/ou turma.  

2. As atividades referidas no ponto 1 do presente artigo constarão do plano 

anual de atividades. 

3. As atividades ficam sujeitas ao parecer do Conselho Pedagógico, a 

aprovação da Assembleia de Escola em relação à sua componente pedagógica e a 

autorização do Conselho Administrativo relativamente a questões financeiras. 

4. As atividades podem ser realizadas por vários professores, como atividade 

interdisciplinar. 

5. No final da atividade, os professores responsáveis devem preencher a grelha 

de avaliação da mesma, a entregar em departamento. 

 

 

ARTIGO 9.º 

Visitas de Estudo 

1. As visitas de estudo, neste tipo de cursos, têm uma importância acrescida. 

Além de serem um complemento à aprendizagem na aula, contribuindo para a 

preparação e sensibilização de conteúdos a lecionar ou para o aprofundamento e 

reforço de unidades curriculares já lecionadas, são uma oportunidade de aproximação 

a condições similares às do contexto real de trabalho que os alunos irão encontrar 

aquando da Formação em Contexto de Trabalho, daqui em diante designada por FCT. 

2. As visitas de estudo são planificadas e propostas pelo docente responsável, 

autorizadas pelo Conselho Executivo e devem, se possível, envolver todas as 

disciplinas constantes no horário da turma no dia previsto para a atividade. 

3. As aulas constantes no horário da turma, no dia da atividade, 

correspondentes às disciplinas envolvidas, serão consideradas como aulas dadas, 

registando-se no sumário o texto “visita de estudo”, o local e os conteúdos abordados. 

4. Nas aulas constantes no horário da turma, no dia da atividade, 

correspondentes às disciplinas não envolvidas, deverá o docente proceder à sua 
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compensação, de preferência através de permuta, nos termos previstos neste 

regulamento. 

 

ARTIGO 10.º 

Matrículas 

1. As matrículas dos cursos profissionais regem-se pela legislação em vigor na 

RAA. 

2. O processo de matrícula, no primeiro ano, deve ser acompanhado pelo 

Diretor de Curso e pelos Serviços de Psicologia e Orientação, de agora em diante 

designados por SPO. No caso de impossibilidade de acompanhamento por parte de 

Diretor de Curso, o Conselho Executivo deve nomear um professor da componente 

técnica.  

3. Aos elementos referidos no ponto anterior compete esclarecer os alunos 

sobre: 

a) o regime de funcionamento dos cursos; 

b) o plano curricular; 

c) o regime de assiduidade; 

d) o regime de avaliação; 

e) outros aspetos pedagógicos considerados pertinentes. 

 

 

ARTIGO 11.º 

Equivalências entre Disciplinas e entre Cursos 

1. Nos termos da legislação em vigor, os alunos têm a possibilidade de 

requerer a reorientação do seu percurso formativo, através da mudança de curso, 

recorrendo ao regime de equivalência entre disciplinas. 

2. Nos cursos profissionais, a módulos com o mesmo nome, a mesma carga 

horária e os mesmos conteúdos é atribuída equivalência. Para tal, o aluno terá de 

entregar no ato de matrícula requerimento com essa pretensão, dirigido ao Presidente 

do Conselho Executivo. 

 

ARTIGO 12.º 

Constituição de Turmas 

1. A constituição de turmas deve ser efetuada de acordo com o estabelecido na 

legislação em vigor na RAA. 
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ARTIGO 13.º 

Manuais escolares e materiais/equipamento de apoio 

1. Devido à estrutura modular dos cursos, não é possível, muitas vezes (caso 

frequente nas disciplinas da formação técnica) adotar um único manual para uma 

disciplina ou um conjunto de módulos de uma disciplina.  

2.Poder-se-á superar esta situação através de: 

 a) textos de apoio elaborados pelo(s) professor(es) da disciplina; 

 b) fotocópias de partes de livros, fornecidas aos alunos, com as respetivas 

indicações bibliográficas de acordo com a lei; 

c) documentos em suporte digital; 

d) outros processos que os professores entendam por mais apropriados. 

2. Os custos dos materiais de apoio serão suportados pelas verbas do 

orçamento da escola para esse fim. 

3. O orçamento da escola deverá também prever verbas para 

materiais/equipamentos necessários ao funcionamento dos cursos, bem como os 

transportes eventualmente necessários para a realização da FCT. 
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CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

SECÇÃO I 

CONSELHO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

ARTIGO 14.º 

Composição 

1. O Conselho dos Cursos Profissionais é formado pelo elemento do Conselho 

Executivo responsável pelos cursos profissionais, pelo Coordenador dos Cursos 

Profissionais, bem como por todos os professores que lecionam as diferentes 

disciplinas destes cursos. 

2. O Conselho dos Cursos Profissionais reúne sempre que necessário, sob a 

presidência do Coordenador dos Cursos Profissionais, por iniciativa do Conselho 

Executivo. 

 

 

ARTIGO 15.º 

Competências 

1. Compete ao Conselho dos Cursos Profissionais colaborar com o Conselho 

Executivo na coordenação, planificação, implementação e avaliação das atividades a 

desenvolver, na apresentação de sugestões organizativas e pedagógicas e 

estabelecer linhas orientadoras. 

 

 

 

SECÇÃO II 

CONSELHO DE CURSO 

 

ARTIGO 16.º 

Composição 

1. O Conselho de Curso é presidido pelo Diretor de Curso e integra os 

professores das diferentes disciplinas. Pode reunir em plenário ou por componente de 

formação. 

2. O Conselho de Curso reúne por iniciativa do Diretor de Curso. 
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ARTIGO 17.º 

Competências 

1. Compete ao Conselho de Curso a organização, realização e avaliação do 

curso, nomeadamente: 

a)  a articulação curricular; 

b) o acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o 

sucesso educativo e uma adequada transição para o mundo do trabalho ou para 

percursos subsequentes. 

 

 

SECÇÃO III 

CONSELHO DE TURMA 

ARTIGO 18.º 

Composição 

1. O Conselho de Turma é composto por todos os professores das disciplinas 

em efetiva lecionação. 

2. As reuniões do Conselho de Turma são presididas pelo Diretor de Turma. 

 

 
ARTIGO 19.º 

Competências 

1. São da responsabilidade do Conselho de Turma a orientação do percurso 

dos alunos e a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a 

desenvolver no curso. 

2. Ao Conselho de Turma compete: 

a) analisar a assiduidade, o comportamento e o aproveitamento dos alunos; 

b) analisar a situação da turma e identificar características específicas dos 

alunos a ter em conta no processo de ensino/aprendizagem; 

c) planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em 

contexto de sala de aula; 

d) identificar diferentes ritmos de aprendizagem e promover estratégias para a 

superação de dificuldades; 

e) assegurar a adequação do currículo às características específicas dos 

alunos, estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências 

adequadas; 

f) adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos; 
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g) conceber e delinear atividades extracurriculares em complemento do 

currículo proposto; 

h) preparar informação adequada, a disponibilizar aos Encarregados de 

Educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos, tais como 

fichas informativas e comunicados; 

i) elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos de acordo com o n.º 3 , 

do artigo 8.º, da Portaria 74-A/2013, 15 de fevereiro. 

j) verificar toda a documentação emitida ao longo do ano letivo constante do 

processo técnico-pedagógico e comunicar todas as irregularidades ao Conselho 

Executivo. 

 
 

ARTIGO 20.º 

Funcionamento 

1. Cabe ao Conselho Executivo, de acordo com o regime jurídico aplicável, 

fixar as datas de realização dos conselhos de turma, bem como designar o respetivo 

secretário responsável pela elaboração da ata.  

2. O Conselho de Turma de avaliação reunirá, ordinariamente, quatro vezes em 

cada ano letivo, mediante convocatória do Diretor de Turma: no início do ano letivo, no 

final de cada interrupção letiva e no final do ano letivo e, extraordinariamente, sempre 

que razões de ordem pedagógica ou disciplinar o imponham.  

3. O Conselho de Turma reunirá sempre por solicitação do Conselho Executivo, 

do Diretor de Curso, do Diretor de Turma. 

4. Serão lavradas atas de todas as reuniões, entregues em formato de papel ao 

Conselho Executivo para que este possa tomar conhecimento dos assuntos tratados. 

5. A avaliação realizada pelo Conselho de Turma é submetida à ratificação do 

Conselho Executivo, de acordo com o regime jurídico aplicável. 

 

 

SECÇÃO IV 

COORDENADOR DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

ARTIGO 21.º 

Nomeação 

1. A designação do Coordenador dos Cursos Profissionais é da 

responsabilidade do Conselho Executivo. 

2. A nomeação do Coordenador dos Cursos Profissionais deve realizar-se no 

ano letivo anterior ao da entrada em funções. 
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ARTIGO 22.º 

Competências 

1. Compete ao Coordenador dos Cursos Profissionais: 

a) colaborar com o Conselho Executivo na coordenação, planificação, 

implementação e avaliação das atividades a desenvolver, na apresentação de 

sugestões organizativas e pedagógicas e estabelecer linhas orientadoras; 

b) articular recursos materiais e humanos com vista à realização de iniciativas 

para a divulgação dos cursos profissionais; 

c) coordenar o funcionamento dos cursos profissionais; 

d) fornecer informação sobre os cursos profissionais; 

e) assegurar a articulação entre os diferentes Diretores de Curso; 

f) propor ao Conselho Executivo, a nomeação de Diretores de Curso, 

orientadores da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e orientadores das Provas 

de Aptidão Profissional (PAP); 

g) colaborar com os serviços da escola na gestão administrativa dos cursos 

profissionais. 

 

 

SECÇÃO V 

DIRETOR DE CURSO 

 

ARTIGO 23.º 

Nomeação 

1. A nomeação dos Diretores de Curso deve ser feita, preferencialmente, de 

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

2. A nomeação dos Diretores de Curso é da responsabilidade do Conselho 

Executivo, sob proposta do Coordenador dos Cursos Profissionais, ouvidos os grupos 

disciplinares envolvidos. 

3. A nomeação do Diretor de Curso deve realizar-se no decorrer do ano letivo 

anterior ao do funcionamento do curso em causa. 

4. O Diretor de Curso será nomeado, preferencialmente, por períodos de 3 

anos, de forma a coincidir com o ciclo de formação dos alunos. 
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ARTIGO 24.º 

Competências 

1. Compete ao Diretor de Curso: 

a) presidir ao conselho de curso; 

b) assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e 

componentes de formação do curso; 

c) organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação 

técnica; 

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

e) articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas 

intermédias de articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos 

procedimentos necessários à realização da PAP; 

f) assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da 

FCT, identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na 

elaboração do plano da FCT e dos contratos de formação, procedendo à distribuição 

dos alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, 

em estreita relação com o orientador e o monitor responsáveis pelo acompanhamento 

dos alunos; 

g) coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

2. Para além das competências referidas no ponto anterior compete ainda ao 

Diretor de Curso: 

a) conceber e organizar, em colaboração com o Conselho Executivo e com o 

Diretor de Turma, os vários dossiês informatizados do respetivo curso; 

 b) colaborar com as restantes estruturas de orientação educativa na 

integração dos novos alunos no curso. 

 

 
ARTIGO 25.º 

Reduções 

1. O Diretor de Curso tem direito às reduções previstas de acordo com o 

estabelecido pela legislação em vigor no momento da distribuição de serviço. 
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SECÇÃO VI 

ORIENTADOR DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

ARTIGO 26.º 

Nomeação 

1. Os professores orientadores e acompanhantes da PAP são designados pelo 

Conselho Executivo, sob proposta do Coordenador dos Cursos Profissionais, ouvido o 

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

da formação técnica. 

 

ARTIGO 27.º 

Competências 

1. As competências do orientador da PAP são as seguintes: 

a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na 

redação do relatório final; 

b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

c) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao 

júri; 

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

e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta, avaliando contínua e 

formativamente; 

f) Informar o diretor de curso e o formando sobre o percurso desenvolvido. 

 

 

 

ARTIGO 28.º 

Reduções 

1. Os professores orientadores e acompanhantes da PAP têm direito às 

reduções previstas de acordo com o estabelecido pela legislação em vigor no 

momento da distribuição de serviço. 

 

ARTIGO 29.º 

Regulamento da PAP 

1. A PAP será objeto de regulamentação específica, que segue em anexo. 
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SECÇÃO VII 

ORIENTADOR DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT) 

 

ARTIGO 30.º 

Nomeação 

1. O Professor Orientador da FCT é designado pelo Conselho Executivo, 

ouvido o Diretor de Curso, de entre os professores que lecionam as disciplinas da 

componente de formação técnica. 

 

ARTIGO 31.º 

Competências 

1. São competências do Orientador da FCT as que decorrem do estipulado na 

Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro e no regulamento específico da FCT. 

 

ARTIGO 32.º 

Reduções 

1. O Professor Orientador da FCT tem direito às reduções previstas de acordo 

com estabelecido pela legislação em vigor no momento da distribuição de serviço. 

2. Durante a FCT, o Professor Orientador deve ser dispensado de outros 

serviços. 

 

ARTIGO 33.º 

Regulamento da FCT 

1. Operacionalização da FCT: 
a. A FCT tem como objetivos: 

i. Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os 
conhecimentos e as competências profissionais adquiridos 
durante a frequência do curso; 

ii. Proporcionar experiências de carácter socioprofissional que 
facilitem a futura integração dos jovens no mundo do trabalho; 

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

 
b. Os conteúdos e atividades a desenvolver devem ser estabelecidas 

anualmente em parceria com as entidades de acolhimento através de 
um protocolo. 
 
 

2. A programação, o período e o local da FCT devem ser estabelecidos 
anualmente de acordo com a legislação em vigor. 
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3. Os alunos serão monitorizados: 
a) pelo tutor designado para o efeito na entidade de acolhimento; 
b) pelo professor orientador da FCT e pelo diretor de curso na Escola. 

 
 

4. Avaliação: 
a) A avaliação do processo da FCT assume caráter contínuo e sistemático 

e permite, numa perspetiva formativa, reunir informação sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se necessário, o 
reajustamento do plano de formação; 

b) A avaliação assume, também, um caráter sumativo conduzindo a uma 
classificação final da FCT (20% para a componente socioprofissional e 
80% para a componente Técnico-profissional). 

c) Os critérios de avaliação e os níveis de desempenho da FCT devem ser 

definidos anualmente e/ou de acordo com a especificidade de cada 

curso.  

d) A classificação final da FCT tem por base o relatório elaborado pelo 

aluno, que deve descrever as atividades desenvolvidas ao longo da 

FCT bem como a sua avaliação face ao definido no plano de formação; 

e) O relatório é apreciado e discutido com o aluno, pelo professor 

orientador, pelo diretor de curso e pelo tutor, que elaboram uma 

informação conjunta sobre o aproveitamento do aluno; 

f) O professor orientador propõe ao conselho de turma uma classificação 

final da formação em contexto de trabalho, com base na informação 

conjunta referida no item anterior. 

 

 

SECÇÃO VIII 

DIRETOR DE TURMA 

ARTIGO 34.º 

Nomeação 

1. A nomeação do Diretor de Turma é da responsabilidade do Conselho 

Executivo. 

 
ARTIGO 35.º 

Competências 

1. Compete ao Diretor de Turma a coordenação da turma nos termos da 

regulamentação geral aplicável, designadamente a Portaria nº 550-C/2004, de 21 de 

maio, artigos 15º, 16º, 17º e 18º, nomeadamente: 

a) fornecer aos alunos e aos seus encarregados de educação, pelo menos três 

vezes em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno, 

ultrapassando o atomismo da classificação módulo a módulo; 

b) proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e 

da turma, através da elaboração de um sucinto relatório descritivo que contenha, 
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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; 

c) anexar ao relatório descritivo uma síntese das principais dificuldades 

evidenciadas por cada aluno, com indicações relativas a atividades de remediação e 

enriquecimento; 

d) anexar ao relatório descritivo o perfil da evolução dos alunos, fundamentado 

na avaliação de cada módulo e na progressão registada em cada disciplina; 

e) dar conhecimento aos alunos da legislação em vigor, nomeadamente das 

partes deste Regulamento, que diretamente lhes digam respeito. 

f) controlar e acompanhar a assiduidade dos alunos. 

g) gerir a organização e manutenção dos dossiês sob a sua responsabilidade e 

colaborar com o Conselho Executivo e com o Diretor de Curso na organização do 

dossiê técnico-pedagógico.  

 

ARTIGO 36.º 

Reduções 

1. O Diretor de Turma tem direito às reduções previstas de acordo com o 

estabelecido pela legislação em vigor no momento da distribuição de serviço. 

 

SECÇÃO IX 

SERVIÇO DOCENTE NOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

ARTIGO 37.º 

Atribuição 

1. A distribuição de serviço docente e gestão do horário semanal dos 

professores dos cursos profissionais deverá ser feita de acordo com a legislação em 

vigor na RAA e ainda o estipulado nos nºs 29, 30 e 31 do Despacho nº14 758/2004. 

 

 

ARTIGO 38º 

Dossiê Técnico-Pedagógico (Dossiê de Curso) 

1. Cabe aos docentes a organização de um dossiê, de acordo com as 

seguintes especificidades: 

2.Este dossiê é mantido na escola. 

3. Cada professor da disciplina é responsável pela colocação no dossiê de 

curso, em formato digital ou em suporte papel, dos seguintes materiais: 
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a) planificações;  

b) instrumentos de avaliação, nomeadamente enunciados dos testes e/ou 

Provas de Avaliação Extraordinária de Equivalência à Frequência, trabalhos 

individuais e em pares, portfólios, entre outros. 

c) todos os materiais/textos de apoio fornecidos aos alunos; 

d) critérios de avaliação de cada módulo; 

e) grelhas de avaliação de final de módulo. 

4. No final de cada módulo, cada professor deve entregar ao diretor de 

turma, com um prazo máximo de cinco dias úteis: 

a) duas pautas impressas do programa Tprofessor com todos os alunos 

inscritos no módulo; 

b) uma grelha de avaliação de final do módulo, impressa do programa excell 

com todos os alunos inscritos. 

5. Em caso de recuperação de módulo, cada docente deve entregar ao diretor 

de turma a respetiva grelha, bem como duas pautas apenas com os alunos que 

realizaram recuperação, igualmente no prazo de 5 dias úteis. 

6. Cada docente é responsável por preencher e atualizar regularmente os 

elencos modelares anuais e trianuais. 
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CAPÍTULO III 

ALUNOS 

SECÇÃO I 

Direitos e Deveres 

 

ARTIGO 39.º 

Direitos 

1. São direitos dos alunos os decorrentes da legislação em vigor e deste 

regulamento. 

2. O aluno tem ainda o direito de beneficiar de material de suporte pedagógico 

à aprendizagem (livros, textos de apoio, fichas de trabalho…), bem como de materiais 

para desenvolvimento de trabalhos específicos do curso. 

 

ARTIGO 40.º 

Deveres 

1. São deveres dos alunos os decorrentes da legislação em vigor e deste 

regulamento. 

2. É ainda dever do aluno deixar na escola todo o produto resultante de 

componentes fornecidos por esta. 

 

SECÇÃO II 

ASSIDUIDADE 

 

ARTIGO 41.º 

Dever de Assiduidade 

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

disciplina, ou 5% da carga horária prevista para a FCT, de acordo com o limite de 

faltas previsto no ponto 1 do artigo 9.ª da Portaria n.º 74-A /2013, de 15 de fevereiro. 

2. Face ao disposto no ponto 1, os alunos são responsáveis pelo cumprimento 

do dever de assiduidade. 

3. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de 

aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar ou a FCT, quer uma 

atitude de empenho intelectual e comportamental adequadas, de acordo com a sua 

idade, ao processo de ensino e aprendizagem. 



 

27 
 

4. Os encarregados de educação dos alunos menores de idade são 

responsáveis, conjuntamente com estes, pelo cumprimento do dever referido nos 

números anteriores. 

ARTIGO 42.º 

Faltas Justificadas 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos motivos previstos no 

DLR nº 12/2013/A, de 23 de agosto (Estatuto do Aluno na RAA). 

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelo 

Encarregado de Educação ou, quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao 

Diretor de Turma, em impresso próprio, juntamente com os comprovativos adicionais 

necessários à justificação da falta. 

3. A justificação da falta deve ser apresentada até ao 5.º dia útil subsequente à 

verificação da mesma. 

4. Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, 

o Diretor de Turma deve, logo que possível, comunicar tal facto aos Encarregados de 

Educação ou, quando maior de idade, ao aluno. 

 

ARTIGO 43.º 

Faltas Injustificadas  

1. São consideradas injustificadas as faltas quando: 

a) não abrangidas por nenhum dos motivos referidos no ponto 1 do artigo 

anterior; 

b) resultarem da ordem de saída da sala de aula; 

c) se verificar incongruência entre a justificação e os documentos 

comprovativos entregues ou posteriormente solicitados. 

 

ARTIGO 44.º 

Excesso Grave de Faltas e seus Efeitos 

1. Relativamente à formação em contexto de trabalho, em situações 

excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificado, o 

período desta formação deverá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do 

número de horas estabelecido, de acordo com o ponto i da alínea a do ponto 3 do 

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

2. O excesso de faltas maioritariamente justificadas em cada módulo (mais de 

10% da carga horária prevista) pelos alunos dentro da escolaridade obrigatória será 

recuperado através do desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em 

vista o cumprimento dos objetivos de aprendizagem naquele módulo, devendo recair 
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exclusivamente sobre os conteúdos lecionados nas horas de formação a que as faltas 

de referem, de acordo com o ponto ii da alínea a do ponto 3 do artigo 9.º da Portaria 

n.º 74-A /2013, de 15 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 59-C/2014, de 7 de 

março. O mecanismo de recuperação tem um peso de 10% na nota final do módulo 

em questão e poderá ser realizado dentro ou fora das atividades letivas dos discentes. 

Nesta situação, o professor tem cinco dias úteis para entregar toda a avaliação final do 

módulo, à semelhança do que acontece na avaliação regular. O professor entrega ao 

diretor de turma a grelha de avaliação de recuperação da assiduidade. O Diretor de 

Turma procede, posteriormente, à recuperação das faltas, através do programa 

TProfessor (Faltas – Recuperação). 

4. Os alunos que se encontram fora da escolaridade obrigatória e que 

ultrapassam o limite de faltas injustificadas (mais de 10%) num determinado módulo 

ficam excluídos do mesmo. A proposta de exclusão é da responsabilidade do conselho 

de turma. 

5. Quando o aluno ficar excluído em quatro módulos, de acordo com o ponto 

anterior, é excluído da frequência do curso (somente no caso de o aluno se encontrar 

fora da escolaridade obrigatória).  

6. Quando o aluno se encontrar dentro da escolaridade obrigatória, o mesmo é 

considerado não aprovado no módulo em questão, ficando, assim, obrigado a 

frequentar as restantes aulas desse módulo. Os alunos dentro da escolaridade 

obrigatória podem, após a data de conclusão do módulo, requerer a realização de um 

momento de avaliação de recuperação de módulo. Deste modo, o aluno não pode ser 

excluído da lista de alunos inscritos que consta do programa Tprofessor. 

6. O encarregado de educação deve ser informado sempre que um aluno seja 

excluído de um módulo por ter ultrapassado o limite de faltas injustificadas. 

 

SECÇÃO III 

AVALIAÇÃO 

 

ARTIGO 45.º 

Objeto e Finalidades 

1. A avaliação incide: 

a) sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de todas as 

componentes de formação e no plano da FCT; 

b) sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do 

curso. 

2. A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo, visando: 
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a) informar o aluno e o encarregado de educação sobre os progressos, as 

dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de 

sucesso ou insucesso; 

b) adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o 

desenvolvimento global do aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e 

psicomotora; 

c) certificar os conhecimentos e competências adquiridos; 

d) contribuir para a melhoria do sistema educativo. 

 

ARTIGO 46.º 

Intervenientes 

1. Intervêm no processo de avaliação: 

a) o professor; 

b) o aluno; 

c) o Diretor de Turma; 

d) o Conselho de Turma; 

e) o Diretor de Curso; 

f) o Professor Orientador da FCT; 

g) o Professor Orientador da PAP; 

h) o tutor designado pela entidade de acolhimento da FCT, previsto neste 

regulamento; 

i) os órgãos e estruturas de gestão e de coordenação pedagógica da escola; 

j) representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 

k) personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou 

nos setores profissionais afins aos cursos. 

2. A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades previstos no 

número anterior assumirão as formas previstas na lei, ou nas matérias que se inserem 

no âmbito da autonomia das escolas, nos instrumentos aprovados pelos órgãos 

competentes, de acordo com o regime jurídico aplicável à entidade formadora. 

3. Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que 

intervenham no processo formativo do aluno, nos termos estabelecidos no número 

anterior. 

 

ARTIGO 47.º 

Critérios de Avaliação 

1. Os critérios de avaliação para cada disciplina são os aprovados pelo 

Conselho Pedagógico, sob proposta dos Departamentos Curriculares. 
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2. Depois de aprovados pelo Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação 

serão dados a conhecer aos alunos e arquivados no dossiê técnico- pedagógico do 

curso e divulgados na página da internet da unidade orgânica. 

ARTIGO 48.º 

Avaliação Formativa 

1. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, 

permitindo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informações 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento 

de processos e estratégias. 

 

ARTIGO 49.º 

Avaliação Sumativa 

1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a 

certificação, traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante sobre as 

aprendizagens e as competências adquiridas pelos alunos e inclui: 

a) a avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos 

órgãos de gestão pedagógica da escola; 

b) a avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou 

entidades do Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, concretizada 

através da realização de provas e de exames finais nacionais. 

2. A avaliação sumativa interna expressa-se na escala de 0 a 20 pontos e, 

atendendo à lógica modular, a notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, 

só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores. Isto é, a 

classificação inferior a 10 não é publicitada; no entanto, deve ser dada a conhecer ao 

aluno. 

3. A avaliação sumativa ocorre: 

a) no final de cada módulo, com a intervenção do professor e do aluno, e, após 

conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina em reunião do Conselho de 

Turma; 

b) no final da Formação em Contexto de Trabalho (FCT); 

c) na Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

d) no final do percurso formativo, com aprovação, para os alunos que 

pretendam prosseguir estudos no ensino superior. 

4. A avaliação de cada módulo, a realizar no final do mesmo, exprime a 

conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo 

professor. 

5. Os resultados da avaliação sumativa são dados a conhecer: 
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a) através da identificação e classificação dos módulos concluídos em cada 

disciplina, após os Conselhos de Turma de avaliação; 

b) no final de cada ano, através da afixação das classificações das disciplinas 

concluídas; 

c) no final do curso, através da afixação das classificações obtidas na FCT e na 

PAP. 

6. As classificações dos módulos realizados com aproveitamento têm que ser 

registadas no registo individual do aluno (registo biográfico), bem como no programa 

de gestão de alunos. 

a) A data de lançamento registada no programa de gestão de alunos, no 

registo individual e na pauta deve coincidir com a data do término do módulo.  

7. Para efeitos de prosseguimento de estudos, a avaliação sumativa externa 

dos alunos dos cursos profissionais realiza-se nos termos seguintes: 

a) Na disciplina de Português da componente de formação geral dos cursos 

científico -humanísticos; 

b) Numa disciplina trienal da componente de formação específica, escolhida de 

entre as que compõem os planos de estudo dos vários cursos científico-humanísticos; 

c) Numa disciplina bienal da componente de formação específica, escolhida de 

entre as que compõem os planos de estudo dos vários cursos científico-humanísticos. 

8. É facultada aos alunos dos cursos regulados pelo Decreto-Lei n.º 139/2012 

de 5 de julho a realização dos exames a que se referem o ponto 7 do presente artigo, 

na qualidade de autopropostos, de acordo com as disposições do regulamento de 

exames do ensino Secundário em vigor. 

 

ARTIGO 50.º 

Elementos de avaliação 

1. Entende-se por elementos de avaliação: 

a) prova individual, escrita ou oral; 

b) trabalhos teóricos ou práticos, escritos ou orais, individuais ou em grupo; 

c) portefólio;  

d) intervenções críticas fundamentais no decurso das aulas; 

e) comportamentos com atitudes reveladoras das competências transversais.    

2. Dos elementos de avaliação referidos deverá resultar, obrigatoriamente, uma 

evidência de aprendizagem registada em suporte adequado. 
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ARTIGO 51.º 

Recuperação de Módulos 

1. No final de cada módulo, os alunos e/ou os Encarregados de Educação têm 

a possibilidade de requerer junto do professor de cada disciplina, a realização de um 

momento de para efetuar a recuperação do mesmo, não devendo ultrapassar mais 

do que cinco dias úteis relativamente à data de conclusão do módulo a que se 

refere a recuperação e podendo ser realizada dentro ou fora das atividades letivas. 

2. Este elemento de avaliação pode ser requerido: 

a) pelos alunos ou pelos Encarregados de Educação cujos educandos se 

encontram dentro da escolaridade obrigatória e que tenham excedido o limite de faltas 

injustificadas, ou maioritariamente injustificadas, uma vez que são obrigados a 

continuar a frequentar as aulas, mesmo após terem excedido esse limite.  

b) pelos alunos ou pelos Encarregados de Educação cujos educandos se 

encontram fora da escolaridade obrigatória e que não tenham obtido aproveitamento 

no final de um determinado módulo, desde que não tenham excedido o limite de faltas 

injustificadas, ou maioritariamente injustificadas. 

3. Tendo em conta as condições referidas no ponto anterior, a avaliação em 

questão deve incidir sobre a totalidade dos conteúdos do módulo/ disciplina em 

questão. 

4. A classificação obtida neste momento de avaliação tem a ponderação de 

100% na classificação final do módulo a que a mesma se refere. 

5. A admissão a este momento de avaliação depende da obtenção no 

primeiro momento de avaliação de uma classificação igual ou superior a 8 (oito) 

valores.  

6. Nas disciplinas de línguas a avaliação incidirá sobre, pelo menos, duas 

competências. 

7. Após as fases previstas, o docente tem 5 dias úteis para concluir todo o 

processo de registo no suporte informático definido para o efeito e para entregar todos 

os documentos ao diretor de turma (uma grelha final da avaliação do módulo e duas 

pautas). 
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ARTIGO 52.º 

 

Época Especial e Época Extraordinária  

Provas de Avaliação Extraordinária de Equivalência à Frequência 

 

1. As Provas de Avaliação Extraordinária em Época Especial poderão ser 

realizadas quando:  

a) no final de um módulo, o aluno tiver obtido uma classificação inferior a 8 

valores; 

b) após o momento de avaliação para recuperação de módulo referido no 

artigo anterior, o aluno tiver obtido uma classificação inferior a 10 valores. 

2. As Prova de Avaliação em Época Especial deverão decorrer: 

a) no início do segundo período (módulos não aprovados no decorrer do 1.º 

período); 

b) no início do terceiro período (módulos não aprovados no decorrer do 2.º 

período); 

c) no final do ano escolar (módulos não aprovados no decorrer do 3.º período). 

3. Por cada momento de avaliação definido no ponto anterior (época especial), 

o aluno poderá inscrever-se no máximo em duas Provas de Avaliação Extraordinária 

de Equivalência à Frequência. 

4. Na situação indicada no ponto 2, a inscrição é condicionada ao pagamento 

de um montante fixado pelo Conselho Administrativo. 

5. A inscrição para a época especial relativa aos módulos concluídos no 

primeiro, segundo e terceiro períodos, ou de ano(s) anterior(es), deverá acontecer em 

data a definir pelo órgão competente. 

7. Os alunos que frequentam anos curriculares mais avançados ou os alunos 

que frequentaram cursos que já deixaram de ser lecionados na escola (não extintos) e 

que têm módulos em atraso também se podem inscrever para a realização destas 

provas, respeitando os prazos, as orientações do ponto 2, bem como as limitações do 

ponto 3 definidas para os restantes alunos. 

8. As Provas de Avaliação Extraordinária têm um peso de 100% na avaliação 

final dos módulos. 

9.Quando o aluno é admitido a uma prova de avaliação extraordinária, de 

forma a recuperar módulo em atraso, o professor da disciplina deve fornecer 

orientações sobre os conteúdos que serão contemplados na prova. 
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10. Se, por imperativo do módulo, a prova de avaliação extraordinária for 

prática, é o professor da disciplina o responsável pela condução de todo o processo, 

dispensando-se júri. Na necessidade de integrar, por via de exercícios em modo 

grupo, em particular no caso da disciplina de Educação Física, é responsabilidade do 

professor da disciplina reunir, também, as condições para o bom funcionamento da 

prova. 

11. As Provas de Avaliação Extraordinária de Equivalência à Frequência, 

critérios de classificação e correção devem ser realizados pelo respetivo docente e 

entregues no Conselho Executivo pelo próprio. 

12. Nesta época, quando requerido pelo Encarregado de Educação ou aluno 

(se este for maior de idade), poderão beneficiar de aulas de apoio, de acordo com a 

disponibilidade dos recursos da escola e a compatibilidade de horários dos alunos e 

professores: 

- os alunos que ultrapassaram o limite de faltas, independentemente do tipo de 

falta, que estejam abrangidos pela escolaridade obrigatória; 

- os alunos que não ultrapassaram o limite de assiduidade mas que não 

obtiveram aproveitamento no(s) módulo(s)/disciplinas(s), independentemente de 

estarem abrangidos pela escolaridade obrigatória ou não; 

- os alunos com dificuldades de aprendizagem.  

13. Para a conclusão de curso e para os alunos a quem falte no máximo dois 

módulos ou um módulo e a PAP, será concedida uma época extraordinária de 

realização de Provas de Avaliação Extraordinária de Equivalência à Frequência, que 

deverá decorrer em data a definir pelo Órgão de Gestão. O aluno terá de fazer uma 

inscrição sujeita ao pagamento de um montante fixado pelo Conselho Administrativo. 

14. Tendo em conta que as alterações relativas aos momentos de realização 

das Provas de Avaliação Extraordinária de Equivalência à Frequência só foram 

efetuadas a partir do mês de setembro, de acordo com as orientações da Direção 

Regional da Educação (“Recomendações comuns sobre medidas para assegurar o 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem por módulo/disciplina nos cursos 

profissionais, associadas ao regime de assiduidade dos alunos” - MAIL-S-

DRE/2015/4190), os alunos que frequentam o 11.º e o 12.º anos (2015/2016) podem 

realizar até 6 módulos por época. Esta exceção, relativamente ao ponto 3 do presente 

artigo, visa não prejudicar os alunos que, em virtude da calendarização efetuada, têm 

mais do que duas provas relativas ao ano letivo anterior agendadas para a época de 

março e julho.  
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ARTIGO 53.º  

Condições de progressão 

 1 – A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos 

módulos de uma classificação igual ou superior a 10 valores.  

2 – Os formandos que se matricularam no 1.º ano de qualquer curso só progridem 

para o ano seguinte se tiverem realizado 85% do número total dos módulos previstos 

para esse ano letivo. 

3 – Os alunos só se matricularão no 3..º ano se tiverem concluído 90% dos módulos 

estabelecidos para os dois primeiros anos.  

 

 

 

ARTIGO 54.º 

Registo e publicitação da avaliação 

1 - No final dos momentos de avaliação, é entregue aos alunos o relatório e 

respetivos anexos (avaliação qualitativa do perfil de progressão do aluno, 

fundamentado na avaliação de cada módulo e na progressão registada em cada 

disciplina). 

2 - No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, 

designadamente: 

a) A identificação e classificação dos módulos concluídos em cada disciplina, 

bem como a classificação final das disciplinas concluídas; 

b) A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho 

desenvolvida com sucesso, assim como o nome das empresas ou organizações em 

que decorreu; 

c) A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final. 

3 - O órgão competente de direção ou gestão da escola ratifica e afixa, em 

local público, a pauta das classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada 

disciplina. 

4 - A publicação em pauta da classificação de cada módulo só tem lugar 

quando o aluno atingir, nesse módulo, a classificação mínima de 10 valores. 

5 - No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas as 

classificações das disciplinas concluídas. 

6 - No final do curso são tornadas públicas as classificações da FCT e da PAP. 
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ARTIGO 55.º 

Conclusão do curso 

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 carga horária do 

conjunto dos módulos de cada disciplina; 

b) todos os módulos têm de ser realizados com classificação igual ou superior 

a 10 valores; 

c) cumprimento da carga horária destinada à FCT; 

d) aprovação na apresentação e defesa da PAP.  

2. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for 

devidamente justificada, a escola deverá assegurar: 

a) O prolongamento das atividades letivas até ao cumprimento do número total 

de horas de formação estabelecidas;  

b) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem; 

c) O prolongamento da FCT a fim de permitir o cumprimento do número de 

horas estabelecido. 

3. Nas situações descritas no ponto anterior, o professor da disciplina deve 

informar o respetivo diretor de turma para que este proceda à recuperação das faltas 

no programa TProfessor (Faltas – Recuperação). 

 

ARTIGO 56.º 

Certificação do Curso 

1. A obtenção do Diploma de Qualificação Profissional e Académica concretiza-

se após aprovação em todas as disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 

2. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética 

simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

3. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

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

sendo: 

CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

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

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

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

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às décimas. 
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4. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior deverão 

cumprir o previsto no artigo 29.º, da Portaria 74-A/2013 de 15 de fevereiro. 

5. A conclusão de um curso profissional de nível secundário é certificada 

através da emissão de um diploma que: 

a) certifique a conclusão do nível secundário de educação; 

b) identifique o curso concluído; 

c) indique a classificação final do curso; 

d) identifique o nível de qualificação profissional do Quadro Nacional de 

Qualificações (nível IV); 

6. A conclusão de um curso profissional de nível secundário é certificada 

através da emissão de um certificado de qualificações que: 

a) identifique o nível de qualificação profissional do Quadro Nacional de 

Qualificações (nível IV); 

b) indique a média final do curso; 

c) discrimine as disciplinas do plano de estudos e respetivas classificações; 

d) discrimine os módulos das disciplinas da componente de formação técnica; 

e) indique a designação do projeto e a classificação obtida na respetiva PAP; 

f) indique a classificação da FCT. 

7. Os modelos do diploma previsto nos números anteriores são aprovados por 

despacho da entidade competente em matéria de educação e formação. 

8. Para a emissão de diplomas e certificados, referidos nos pontos 5 e 6, é 

competente o órgão de administração e gestão da escola, de acordo com o n.º 4 do 

artigo 27.º da portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro. 

9. Por requerimento dos interessados, devem também ser emitidas, pelo órgão 

de administração e gestão da escola, em qualquer momento do percurso escolar do 

aluno, certidões das habilitações adquiridas, as quais devem discriminar as disciplinas 

concluídas e os respetivos resultados de avaliação ou os módulos realizados até ao 

momento em cada disciplina. 

 

 

ARTIGO 57.º 

Reclamações e recursos 

1. As reclamações ou recursos interpostos sobre matéria de avaliação interna 

dos alunos são resolvidos, com as necessárias adaptações, de acordo com a 

legislação em vigor. 
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CAPÍTULO IV 

ARTIGO 58.º 

Omissões 

1. Qualquer situação omissa no presente regulamento será resolvida de acordo 

com a legislação em vigor e documentos orientadores da escola. 
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CAPÍTULO V 

REVISÃO DO REGULAMENTO 

ARTIGO 59.º 

Período de Revisão 

1. Este regulamento será revisto, em caso de alterações legislativas, 

ordinariamente no final de três anos e extraordinariamente por proposta dos Diretores 

de Curso ou de mais de metade dos professores de um dos cursos profissionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto aprovado em reunião do Conselho 

Pedagógico de 17/09/2015 

Projeto ratificado pelo Órgão Executivo 

em 17/09/2015 

A Presidente do Conselho Pedagógico  

 

Maria Eugénia Pimentel Leal 

A Presidente do Conselho Executivo 

 

Graça Ventura Melo 

 
 
 



 

40 
 

 
 

Anexo 1 – Regulamento da Prova de Aptidão Profissional (PAP) 
 

REGULAMENTO INTERNO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 
 

CAPÍTULO I 
ENQUADRAMENTO, NATUREZA E OBJETIVOS DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 
Artigo 1.º 

Enquadramento legal 
 

1. De acordo com o ponto 1 e 2 do artigo 19.º da portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, coube 
aos órgãos próprios desta Escola elaborar o presente regulamento interno da PAP. 
 

 
Artigo 2.º 
Natureza 

 
1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP), de carácter obrigatório, deve possuir a natureza de 
projeto inter e transdisciplinar, integrador de todos os saberes e competências adquiridos pelos 
alunos ao longo de toda a sua formação. 
 
2. A PAP reveste a forma de um projeto pessoal, passível de discussão e pesquisa de opinião 
entre colegas da mesma área disciplinar ou não, competindo a cada aluno concebê-lo (conceção), 
realizá-lo (diversas fases de desenvolvimento) e avaliá-lo (autoavaliação e elaboração de relatório 
final), sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 
 
3. O relatório final deve integrar: 
a) A fundamentação da escolha do projeto; 
b) 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 de os superar; 
d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das 
avaliações intermédias do professor ou professores orientadores. 
 
4. 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. 
 
5. Deve, ainda, apresentar as seguintes características: 
a. estar relacionada com o perfil profissional do curso que o aluno frequenta; 
b. centrar-se em temas e/ou problemas perspetivados pelo aluno, em observância do meio em 
que está inserido; 
c. resultar do investimento de saberes e competências adquiridos no quadro da formação; 
d. constituir um meio de revelação e desenvolvimento da capacidade de integração do aluno no 
meio laboral e profissional; 
e. realizar-se apenas quando o aluno estiver matriculado no 3º ano.  

 
 
 
 

Artigo 3.º 
Objetivos 

 
1. A Prova de Aptidão Profissional deve permitir observar se o aluno atingiu o perfil profissional 
subjacente à área do seu curso, avaliando competências, conhecimentos, atitudes e 
comportamentos. 
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2. A PAP serve, ainda, dois outros objetivos: 
a. estreitar a relação Escola/alunos/instituições, empresas; 
b. avaliar a evolução das competências individuais dos alunos, no quadro das aprendizagens 
realizadas ao longo do curso e no decorrer da própria PAP. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
FASES DE REALIZAÇÃO DA PAP 

 
Artigo 4.º 

Comissão de acompanhamento da PAP 
1. A Comissão de Acompanhamento da PAP é constituída por: 
a. Representante do Órgão de Direção da Escola; 
b. Diretor de Curso; 
c. Professores da área técnica do curso; 
d. Diretor de Turma; 
d. Outros professores. 

 
Artigo 5.º 

Etapas de realização da PAP 
1. A realização do projeto compreende três momentos essenciais: 
I – Conceção do projeto: determinação do tema; elaboração do anteprojeto; apresentação 
(reformulação) do anteprojeto. 
II – Desenvolvimento do projeto 
III – Avaliação do projeto – apresentação e defesa do mesmo. 
 

Artigo 6.º 
Elaboração, apresentação e aprovação do anteprojeto 

1. Nesta fase, o aluno apresenta uma proposta do que pretende vir a ser o anteprojeto da sua 
PAP à Comissão de Acompanhamento da PAP, a qual será analisada e aprovada, podendo ser 
alvo de sugestão de reformulação, de acordo com a calendarização anexa a este regulamento. 
 
2. Aprovado pela Comissão de Acompanhamento, o anteprojeto é automaticamente assumido 

como o projeto da PAP a ser desenvolvido pelo aluno. 
 
3. Ao Diretor de Curso compete supervisionar todo o processo da PAP. 
 
4. Do anteprojeto devem constar os seguintes elementos: 
a. Título; 
b. Tema/assunto; 
c. Finalidades e objetivos; 
d. Estrutura; 
e. Estratégias/atividades; 
f. Cronograma; 
g. Recursos (técnicos, humanos, financeiros). 
 
5. Na aprovação do anteprojeto serão observados os seguintes aspetos: 
a. Organização/desenvolvimento do tema (estrutura); 
b. Pertinência e adequação ao perfil profissional pretendido para o aluno; 
c. Viabilidade de execução em termos orçamentais e temporais; 
d. Utilidade/viabilidade de aplicação; 
e. Fundamentação científica e técnica; 
f. Disponibilidade dos professores propostos para orientadores. 
 
6. Compete à Comissão de Acompanhamento da PAP emitir um parecer relativo ao anteprojeto 
apresentado e analisado, podendo revestir duas formas: 
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a. favorável, na sequência do qual o anteprojeto é assumido como o projeto da PAP a ser 
desenvolvido pelo alunos; 
b. desfavorável, acompanhado de relatório enunciador dos aspetos passíveis de serem 
corrigidos/reformulados, em prazo definido anualmente. 
 
8. Os alunos que não apresentarem anteprojeto nos prazos previstos perderão automaticamente a 
oportunidade de realizar a PAP nesse ano letivo. 
 
9. Após a aprovação do anteprojeto, os alunos deverão avançar imediatamente para a segunda 
fase de realização da PAP, devendo passar a ser acompanhados por um ou mais professores 
orientadores nomeados pelo Órgão de Direção da Escola, e informados sobre os critérios de 
avaliação intermédia e final do projeto. 
 

Artigo 6.º 
Elaboração do projeto 

 
1. A elaboração do projeto pressupõe o desenvolvimento do tema/assunto bem como o 
cumprimento de finalidades e objetivos definidos pelo aluno no anteprojeto. 
 
2. O desenvolvimento do projeto pressupõe, entre outros, o trabalho de pesquisa, recolha e 
tratamento de informação, constituindo uma base de apoio bibliográfico que deve ser explicitada. 
 
3. O suporte escrito produzido no âmbito do projeto deverá ser executado em computador, em 
papel A4 (exceto documentação específica), com letra do tipo Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5 
e justificado (títulos em tamanho 14, negrito e centrados), e em linguagem clara, correta e concisa. 
 
4. A cada grupo de trabalho/PAP (aluno e Diretor de Curso/professor orientador) será adstrita a 
tarefa de composição de um dossiê de projeto, no qual irá sendo arquivada toda a documentação 
relativa ao processo, designadamente: 
a. Calendarização – PAP; 
b. Anteprojeto; 
c. Relatório/parecer sobre anteprojeto; 
d. Registos das sessões de orientação da PAP; 
e. Registos de contactos/encontros com entidades externas; 
f. Documentos-suporte do projeto; 
g. Relatórios de autoavaliação das diferentes fases do projeto; 
h. Avaliações intermédias; 
i. Avaliação final do projeto; 
j. Ata da reunião de avaliação final da PAP. 
 
5. Deve a estrutura do projeto incluir, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 
a. Capa, com a identificação da escola, curso, ano letivo, título e autor do projeto; 
b. Índice; 
c. Introdução - onde se deve apresentar as finalidades, os objetivos, descrevendo sucintamente o 
conteúdo dos capítulos do projeto; 
d. Desenvolvimento, organizado em capítulos; 
e. Conclusão, onde se deve fazer uma síntese do processo; 
f. Bibliografia; 
g. Anexos. 
 
6. Concluída a fase de elaboração da PAP, o aluno deverá entregar o projeto original, quatro 
cópias do seu suporte escrito, e outra em suporte informático, ao Órgão de Direção da Escola, 
dentro do prazo estipulado. 
 
7. Os alunos que não cumprirem o prazo definido (fixado em calendário próprio) para a entrega do 
projeto ficam impedidos de concluir o processo referente à Prova de Aptidão Profissional, no ano 
letivo em causa. 
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8. Sem prejuízo da aplicação do disposto no número anterior, os alunos que não cumprirem o 
prazo de entrega do seu projeto podem, através de requerimento, solicitar ao Órgão de Direção da 
Escola a indicação, para o efeito, de uma data alternativa, o que, a ser sempre considerada 
situação excecional, devidamente justificada, depende do seu deferimento, passando os recursos 
materiais inerentes a ser da inteira responsabilidade do aluno. 
 
9. O indeferimento do pedido de indicação de uma data alternativa ao previsto para entrega do 
projeto e consequente conclusão do processo relativo à PAP obriga a um novo processo, a 
desenvolver no ano letivo seguinte, ficando esse processo sob a responsabilidade do aluno. 
 
10- Os projetos que reúnam parecer negativo do júri interno, na fase de pré-avaliação final, devem 
ser sujeitos a remodelação, no prazo a definir pelo mesmo júri, entrando em época/fase de 
recurso e sujeitando-se aos termos a definir pelos órgãos diretivos da Escola 
 
 

Artigo 7.º 
Apresentação e defesa da PAP 

 
1. Precedendo a apresentação, o aluno deverá entregar ao Órgão de Direção da Escola o 
relatório do seu projeto, nele constando, designadamente: 
a. a análise do seu percurso individual na realização do projeto; 
b. a identificação de dificuldades e constrangimentos, bem como os meios utilizados para os 
superar; 
c. a apreciação ao trabalho de acompanhamento do(s) professor(es) orientador(es). 
 
2. A apresentação e defesa da PAP ocorrerão em data prevista no calendário da PAP, perante um 
júri designado para o efeito, em função da natureza do curso, e recorrendo aos meios e 
equipamentos considerados convenientes. Esta apresentação deverá ter a duração máxima de 
sessenta minutos. 
 
3. O júri de avaliação da PAP a nomear pelo Órgão de Direção da Escola deverá ser constituído 
pelos seguintes membros: 
a. O Presidente do Conselho Executivo ou equivalente, que preside; 
b. Diretor de Curso; 
c. Diretor de Turma; 
d. Professor Orientador do Projeto; 
e. Representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao curso; 
f. Representante das associações sindicais ou profissionais dos sectores de atividade afins ao 
curso. 
g. Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de 
atividade afins ao curso. 
 
4. O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos, 
sendo um deles, 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. 
 
5. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto 
nos termos regimentais ou regulamentares internos ou, na omissão destes ou na impossibilidade 
do substituto, e pela ordem enunciada, por um dos professores a que se referem as alíneas b) e c) 
do n.º 1 ou, ainda, no impedimento destes, por professor a designar de acordo com o previsto no 
regulamento interno da escola. 
 
6. Em caso de não comparência, por motivo de força maior, devidamente apresentado aos Órgão 
de Direção da Escola, de algum dos elementos referidos no ponto anterior, à apresentação e 
defesa de uma PAP, fica a mesma sujeita, a novo calendário a fixar pelo Órgão de Direção da 
Escola. 
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7. Após a apresentação da PAP, o júri deverá reunir, a fim de emitir parecer e proceder à sua 
classificação, devidamente fundamentada, à qual não é permitido recurso. 
 
8. Os alunos que não cumprirem a data e o horário fixados para a apresentação e defesa do seu 
projeto ficam impedidos de concluir o processo relativo à PAP, no ano letivo em causa. 
 
9. Não obstante o disposto no ponto anterior, pode aplicar-se o previsto nos pontos 8 e 9, do 
artigo 6º, devidamente adaptado à fase de apresentação/defesa da PAP. 
 
10. As Provas de Aptidão Profissional que culminarem em avaliação final negativa são 
automaticamente inviabilizadas enquanto propiciadoras de conclusão de curso, ficando o aluno, 
para esse efeito, obrigado a desenvolver novo processo PAP para apresentar em data a definir 
pelo Órgão de Gestão. 
 
 

 
CAPÍTULO III 

INTERVENIENTES NA PAP 
 

Artigo 8.º 
Aluno 

 
1. Compete a cada aluno: 
a. Conceber e desenvolver o projeto, sob orientação e acompanhamento, primeiro do Diretor de 
Curso, depois, do(s) professor(es) orientador(es); 
b. Apresentar e, caso seja sugerido pela Comissão de Acompanhamento da PAP, reformular o 
anteprojeto; 
c. Entregar relatórios de autoavaliação;  
d. Cumprir o calendário estabelecido e divulgado oportunamente; 
e. Comparecer com pontualidade às sessões de orientação; 
f. Informar o(s) orientador(es) sobre todo o trabalho desenvolvido. 

 
Artigo 9.º 

Professores orientadores 
 
1. Os professores orientadores são designados pelo Órgão competente de Direção da escola de 
entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. 
 
2. O perfil do orientador integra características como: 
a. carácter dinâmico; 
b. responsabilidade/disponibilidade; 
c. objetividade/imparcialidade; 
d. capacidade crítica; 
e. capacidade de gestão/orientação; 
f. bom relacionamento com os alunos. 
 
 
3. Compete ao orientador: 
a. Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 
b. Orientar o aluno na escolha do projeto e coordenar todo o processo de desenvolvimento e 
apresentação do mesmo; 
c. Apresentar sugestões úteis; 
d. Indicar percursos alternativos; 
e. Avaliar contínua e formativamente; 
f. Informar o diretor de curso e o alunos sobre o percurso desenvolvido; 
g. Participar na avaliação do processo e do produto final; 
h Registar a classificação da PAP na respetiva pauta. 
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4. No desenvolvimento das suas competências o orientador deve: 
a. Promover encontros/sessões de acompanhamento do projeto com o aluno (com a frequência 
mínima de duas sessões de cinquenta minutos por mês); 
b. Contribuir para a constituição do dossiê PAP; 
c. Realizar avaliações intermédias e participar na avaliação final, como membro do júri, 
avaliando/classificando o projeto. 
 

Artigo 10.º 
Diretor de Curso 

 
1. Cabe ao Diretor de Curso acompanhar todo o processo dos projetos dos seus alunos, 
assumindo, designadamente, as seguintes funções: 
a. Acompanhar a conceção e elaboração do anteprojeto; 
b. Apresentar uma proposta dos critérios de avaliação da PAP e datas de apresentação da 
mesma ao conselho pedagógico, depois de ouvidos os professores das disciplinas da componente 
de formação técnica. 
c. Informar o aluno sobre os critérios de avaliação; 
d. Receber o anteprojeto e encaminhá-lo para o Órgão de Direção da Escola; 
e. Contribuir para a constituição de um dossiê PAP por aluno; 
f. Assegurar a articulação entre os professores das várias disciplinas, de modo a que sejam 
cumpridos, de acordo com a calendarização estabelecida, todos os procedimentos necessários à 
realização da PAP; 
g. Supervisionar todo o processo da PAP, servindo de elo de ligação entre o aluno, o(s) 
professor(es) orientador(es) e os Órgão de Direção  da Escola, nomeadamente, na requisição de 
materiais e equipamentos; 
h. Reunir periodicamente com os professores orientadores dos seus alunos e outros 
intervenientes no processo, com o objetivo de uniformizar critérios e níveis de exigência; 
i. Participar como membro do júri na apresentação e defesa da PAP. 

 
 
 
 

Artigo 11.º 
Diretor de Turma 

 
1. Compete ao Diretor de turma, que deverá integrar o Júri de avaliação da PAP: 
a. Participar na orientação de todo processo relativo à PAP; 
b. Apresentar sugestões úteis; 
c. Indicar percursos alternativos; 
d. Acompanhar a avaliação contínua e formativa; 
e. Verificar a adequação do projeto ao perfil profissional definido para o aluno; 
g. Acompanhar a relação útil do aluno /projeto com o ambiente real de trabalho; 
h. Participar como membro do júri na apresentação e defesa da PAP. 

 
Artigo 12.º 

Órgão de Direção da Escola 
 
1. Compete ao Órgão de Direção da Escola: 
a. Proporcionar todas as condições necessárias e indispensáveis ao desenvolvimento de todo o 
processo da PAP; 
b. Calendarizar as diversas fases da PAP, ouvidos a Comissão de Acompanhamento e os alunos; 
c. Intervir sempre que solicitado; 
d. Dar conhecimento prévio do suporte escrito da PAP a analisar a todos os membros do júri; 
e. Convocar e presidir às reuniões quer da Comissão de Acompanhamento quer do júri de 
avaliação final da PAP. 

Artigo 13.º 
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Júri 
 
1. Compete aos membros do júri: 
a. Apreciar previamente o suporte escrito da PAP; 
b. Formular questões que demonstrem domínio das matérias inerentes ao projeto em defesa; 
c. Atestar a sua validade; 
d. Atribuir uma classificação à PAP. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
ÉPOCAS DE APRESENTAÇÃO DA PAP 

 
Artigo 14.º 

Épocas de apresentação da PAP 
 
A PAP pode ser apresentada e defendida em duas épocas distintas: época normal (final do ano 
letivo) e época especial (dezembro). 

 
 

Artigo 15.º 
Época normal 

 
1. A época normal corresponde à primeira data prevista na calendarização para apresentação da 
PAP. 
 
2. Considera-se automaticamente inscritos nesta época todos os alunos que tenham apresentado 
atempadamente o seu anteprojeto. 
 

Artigo 16.º 
Época especial 

 
1. A época especial é considerada sempre que o aluno: 
a. obtenha classificação média negativa nas duas avaliações intermédias; 
b. opte por alterar substancialmente o projeto da sua PAP em momento posterior à primeira 
avaliação; 
c. esteja impossibilitado de apresentar a PAP por motivo devidamente justificado. 
 
2. A apresentação da PAP nesta época ocorrerá, ressalvado o disposto no número seguinte, 
mediante requerimento, em impresso próprio, ao Órgão de Direção da Escola sujeito o 
deferimento, passando os recursos materiais inerentes a ser da inteira responsabilidade do aluno. 
 
3- Na situação referida na alínea c) do número um, deve o requerente apresentar prova do seu 
impedimento, a qual será sempre apreciada pelos Órgão de Direção, passando a decisão a 
constituir precedente para casos idênticos. 
 
 

 
CAPÍTULO V 

AVALIAÇÃO DA PAP 
 

Artigo 17.º 
Tipos e fases de avaliação 

 
1. A avaliação da PAP é contínua e eminentemente formativa, culminando em dois momentos 
sumativos: os correspondentes à avaliação intermédia e à avaliação final. 
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2. A classificação resultante de cada momento de avaliação enquadrar-se-á na escala numérica 0-
20 valores. 
 

Artigo 18.º 
Avaliação intermédia 

 
1. Incidirá essencialmente sobre a capacidade de investigação, método de trabalho, cumprimento 
dos prazos estabelecidos, desempenho, responsabilidade e autonomia do aluno, observados e 
registados em grelha própria. 
 
2. Esta avaliação é referente à fase do desenvolvimento do projeto, realizando-se em dois 
momentos distintos, devidamente calendarizados, sendo que o primeiro equivale a dez porcento e 
o segundo corresponde a 20 porcento da nota final. 
 
3. Em cada um desses momentos, o aluno deverá apresentar um relatório de autoavaliação. 
 
4. Este processo de avaliação é da responsabilidade do(s) professor(es) orientador(es). 
 

Artigo 20.º 
Pré-avaliação final 

 
1. Os projetos, depois de entregues, são sujeitos a uma apreciação prévia por parte do júri da 
PAP (elementos internos), o qual define se os mesmos reúnem condições para passarem à última 
fase – apresentação e defesa. 
 
2. As PAP que culminarem em pré-avaliação final negativa devem ser sujeitas a remodelação, nos 
termos do previsto no ponto 10, artº 6º. 
 

Artigo 21.º 
Avaliação final 

 
1. Esta avaliação refere-se ao momento da apresentação e defesa da PAP perante o júri, 
resultando na atribuição de uma classificação. 
 
2. Esta avaliação final incide sobre as duas componentes da PAP: 
a. o seu suporte escrito, avaliando-se a qualidade científica e técnica, a redação, o aspeto gráfico 
e a organização; 
b. a apresentação oral e defesa do projeto, avaliando-se o domínio revelado do assunto, o poder 
de síntese, a capacidade de defesa de um ponto de vista, bem como as estratégias e recursos 
utilizados. 
 
3. Tal avaliação é da responsabilidade do júri, que reúne terminada a apresentação/defesa da 
PAP, anunciando e deixando registada em documentos próprios e em ata a classificação 
atribuída, tendo o representante do Órgão de Direção da Escola, em caso de empate, voto de 
qualidade. 
 
4. A classificação obtida neste último momento da avaliação equivale a setenta porcento da nota 
final da PAP. 

 
Artigo 22.º 

Nota final da PAP 
 
1. A nota final da PAP será registada em pauta e resultará da aplicação da seguinte fórmula: 
 
NF = 1 C1 + 2 C2 + 7 CF 
 
NF = Nota final da PAP 
C1 = Classificação da 1.ª avaliação intermédia 
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C2 = Classificação da 2.ª avaliação intermédia 
CF = Classificação da avaliação final (apresentação e defesa da PAP) 
 
2. Consideram-se aprovados na PAP os alunos que tenham obtido uma classificação final igual ou 
superior a dez valores. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
CALENDARIZAÇÃO DA PAP 

 
Artigo 23.º 

Gestão horária para a concretização da PAP 
 
No início do ano letivo, cabe aos Órgãos de Direção da Escola elaborar uma calendarização para 
a concretização das PAP. Este deve ser específico para cada curso e conter as horas semanais 
que devem constar do horário dos alunos para a execução do projeto em questão, 
correspondendo a 10% das horas previstas para a componente técnica. A gestão dessas horas é 
da responsabilidade do professor orientador do projeto. 
 
 

Artigo 24.º 
Calendarização da realização da PAP 

I – Conceção do projeto: determinação do tema; elaboração do anteprojeto; apresentação 
(reformulação) do anteprojeto, até 31 de outubro; 
 
II – Desenvolvimento do projeto, até 31 de maio. 
 
III – Avaliação do projeto – apresentação e defesa do mesmo, época regular (julho) e época 
especial (dezembro). 
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Anexo 2 – Plano Curricular do Curso de Técnico de Apoio Psicossocial (Triénio 2013/2016) 
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Anexo 3 – Plano Curricular do Curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva (Triénio 2013/2016) 
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Anexo 4 – Plano Curricular do Curso de Técnico de Secretariado (Triénio 2014/2017) 
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Anexo 5 – Plano Curricular do Curso de Técnico Auxiliar de Saúde (Triénio 2014/2017) 
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Anexo 6 – Plano Curricular do Curso de Técnico de Apoio à Infância (Triénio 2015/2018) 
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Anexo 7 – Plano Curricular do Curso de Técnico de Proteção Civil (Triénio 2015/2018) 
 

 
 
 
 


