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PREÂMBULO 

 
 
 
 
 
O presente regulamento dos cursos profissionais, cujas orientações estão em harmonia com as 

disposições decorrentes da aplicação da legislação em vigor que regula a criação, organização e 

gestão do currículo, bem como a avaliação e a certificação das aprendizagens dos cursos profissionais 

do nível secundário de educação, tem a sua elaboração pautada por preocupações de rigor, de 

objetividade e clareza, de cumprimento das disposições legais em vigor e em consonância com as 

caraterísticas específicas das referidas formações. Ao mesmo tempo, procurou-se criar um 

documento funcional e, sobretudo, de fácil aplicação, legitimado por uma forte componente prática e 

exclusivamente vocacionado para a orientação permanente dos cursos profissionais. 
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CAPÍTULO I  

FUNCIONAMENTO GERAL 
 

Artigo 1º 

Contextualização 

 

Os cursos profissionais constituem uma modalidade de educação, que confere a equivalência ao 12.º 

ano de escolaridade e uma qualificação profissional de nível IV. Os cursos profissionais visam, por um 

lado, o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, por outro, permitem o 

prosseguimento de estudos a nível do ensino superior, de acordo com a legislação em vigor. 

 
Artigo 2º 

Organização curricular 

 

1. Os planos curriculares dos cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma matriz modular e/ou 

estruturados em unidades de formação de curta duração, têm uma duração de 3 anos letivos e 

compreendem, ainda, uma Formação em Contexto de Trabalho (FCT), que se pode desenvolver ao 

longo dos 3 anos ou somente no 2.º e 3.º anos ou, apenas, no 3.º ano e uma Prova de Avaliação 

Profissional (PAP), que tem lugar no 3º ano. 

2. A carga horária é distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação. 

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

encontram-se no sítio http://www.anqep.gov.pt/. 

4. De acordo com a legislação em vigor, a progressão é sinalizada nos momentos previstos no diploma 

e, nas situações não previstas, de acordo com o estabelecido no presente regulamento. 

5. De forma a dar conformidade aos pontos anteriores, cabe à escola assegurar o número de horas de 

formação previsto na matriz dos cursos profissionais. 

6. Os cursos profissionais de nível 4 assumem a seguinte matriz curricular: 

Componente de formação Total de Horas 

Componente de Formação Sociocultural  

Português 
Língua Estrangeira 
Área de Integração 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
Educação Física 

320 
220 
220 
100 
140 

Subtotal 1000 

Componente de Formação Cientifica 
               2 a 3 disciplinas 

 
500 

Componente de Formação Técnica 
             3 a 5 disciplinas 
             Formação em contexto de trabalho 

 
1100 

600 a 700 

Subtotal 1700 a 1800 

Total de horas / curso 3200 a 3300 

http://www.anqep.gov.pt/


Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres – Quarteira 

Regulamento Interno          

2016/2020 

 

pág. 5 de 36 

 

Artigo 3º 

Matrículas 

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

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

diretores de curso ou docentes da formação técnica e pelos Serviços de Psicologia e Orientação, de 

agora adiante designado por SPO. 

3. Aos elementos referidos no ponto anterior compete: 

a) Esclarecer os candidatos sobre: 

i) o regime de funcionamento dos cursos; 

ii) o plano curricular; 

iii) o regime de assiduidade; 

iv) o regime de avaliação; 

v) outros aspetos pedagógicos considerados pertinentes. 

b) Proceder à seriação dos candidatos, mediante verificação dos pré requisitos exigidos para 

cada curso profissional e que são definidos pela escola.  

4. O aluno pode efetuar a anulação de matrícula no curso quando atingir a maioridade. 

5. No final de cada ano letivo, o aluno deve realizar a renovação da matrícula.  

6. O não cumprimento do número anterior implicará a anulação da frequência ao curso no final do 

prazo legal para inscrição. 

 

Artigo 4º  

Constituição das turmas 

 

1. De acordo com o estabelecido na legislação em vigor. 

 

Artigo 5º 

Gestão de espaços 

 
1. Às turmas destes cursos, deve o diretor atribuir espaços específicos próprios, laboratórios e 

oficinas, que possibilitem o integral cumprimento das planificações dos diferentes módulos/UFCD. 
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Artigo 6º 

Materiais de apoio 

 
1. De acordo com a estrutura dos cursos, deverá ser constituído um espaço de recursos de apoio à 

lecionação dos módulos nas diferentes disciplinas dos cursos com: 

- manuais escolares, dicionários e enciclopédias; 

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

- fotocópias, fornecidas aos alunos, de acordo com a lei; 

- outros materiais. 

2. A escola criará condições para o correto funcionamento dos cursos, em termos logísticos e em 

termos financeiros, de acordo com a sua disponibilidade. 

 

 

CAPÍTULO II  

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

SECÇÃO I 

CONSELHO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Artigo 7º 

Composição 

 

1. O conselho dos cursos profissionais é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Diretores de curso; 

b) Coordenador dos cursos profissionais; 

c) Coordenadores dos departamentos curriculares; 

d) Representante dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO). 

 

Artigo 8º 

Competências 

 

1. Compete ao conselho dos cursos profissionais: 

a) Colaborar com o diretor na coordenação, planificação, implementação e avaliação das 

atividades a desenvolver, bem como na apresentação de sugestões organizativas e pedagógicas e 

definição de linhas orientadoras de funcionamento dos cursos; 
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b) Elaborar a estrutura do regulamento da Formação em Contexto de Trabalho (FCT); 

c) Elaborar o modelo do protocolo com a entidade de acolhimento. 

d) Elaborar a estrutura do regulamento da Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

 

Artigo 9º 

Funcionamento 

 

1. O conselho dos cursos profissionais: 

a) Reúne em plenário, ordinariamente, uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre 

que necessário e de acordo com o trabalho a desenvolver, quando convocados pelo respetivo 

coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros ou a pedido expresso 

do diretor ou do conselho pedagógico; 

b) Reúne setorialmente, de acordo com o trabalho a desenvolver, ocorrendo estas reuniões 

sempre que o coordenador entenda oportuno. 

 
Artigo 10º 

Coordenador dos cursos profissionais 

 

1. O coordenador dos cursos profissionais é designado pelo diretor. 

2. O mandato do coordenador é de quatro anos e cessa com o mandato do diretor. 

 
Artigo 11º 

Competências do coordenador dos cursos profissionais 

 

1. São competências do coordenador: 

a) Divulgar ao conselho de turma toda a informação necessária ao adequado 

desenvolvimento das suas competências; 

b) Coordenar a aquisição de materiais/equipamentos que possam ser comuns aos cursos; 

c) Apresentar ao conselho pedagógico, em cada período, um relatório qualitativo e 

quantitativo de cada curso; 

d) Promover a dinamização de outros cursos, de acordo com os interesses dos alunos, as 

necessidades de formação e as saídas profissionais. 
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SECÇÃO II  

CONSELHO DE CURSO 

 

Artigo 12º 

Definição 

 

A articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas da formação sócio-cultural, científica e 

técnica é assegurada pelo conselho de curso. 

 

Artigo 13º 

Composição 

 

1. O conselho de curso integra todos os docentes do curso.  

2. No conselho de curso, pode participar o representante do SPO, sempre que o mesmo for solicitado 

pelo diretor de curso. 

Artigo 14º 

Competências 

 

1. São competências do conselho de curso: 

a)  A articulação curricular e a coordenação pedagógica; 

b)  O apoio à ação técnica pedagógica dos docentes que o integram; 

c)  O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo 

e, através de um plano de transição para a vida ativa, uma adequada integração no mundo do 

trabalho ou em percursos subsequentes. 

 

Artigo 15º 

Funcionamento 

 

O conselho de curso reúne ordinariamente no início do ano letivo e ao longo deste, sempre que por 

motivo de natureza pedagógica/curricular se justifique. 

 

Artigo 16º 

Diretor de curso 
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1. Cada curso é coordenado por um professor, preferencialmente do quadro do agrupamento, 

designado pelo diretor.  

2. O seu mandato tem a duração de três anos. 

 
Artigo 17º 

Competências do diretor de curso 

 
1. As competências do diretor de curso são: 

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 do agrupamento, bem como com as estruturas 

intermédias de articulação e coordenação pedagógica os 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 formandos por aquelas entidades e 

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

responsáveis pelo acompanhamento dos alunos; 

g) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio sócio-

educativo; 

h) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso; 

i) Assegurar a articulação das atividades do curso com o PIA; 

j) Colaborar com as restantes estruturas de orientação educativa na integração dos novos 

alunos no curso; 

k) Acompanhar o processo de matrículas dos alunos no primeiro ano. 

2. São ainda competências do diretor de curso: 

a) Assegurar o cumprimento do plano curricular do curso; 

b) Apresentar um relatório anual do trabalho desenvolvido; 

c) Atualizar, mensalmente, o ficheiro das aulas lecionadas pelos diferentes professores 

do curso; 

d) Convocar reuniões de conselho de curso; 

f) Conferir os termos de cada disciplina/módulo/ UFCD; 

g) Assinar as pautas de avaliação modular e as pautas do final do período; 
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h) Informar os alunos das saídas profissionais do curso; 

i) Alertar os alunos para o plano de estudo em função do acesso ao ensino superior. 
 

 

SECÇÃO III  

COORDENADOR DE DIRETORES DE TURMA DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Artigo 18º 

Eleição  

 
O coordenador de diretores de turma dos cursos profissionais é eleito de entre os docentes que 

integram o respetivo conselho. 

 

Artigo 19º 

Competências 

 
1. São competências do coordenador de diretores de turma: 

a) Articular os planos de trabalho de cada ciclo; 

b) Planificar, em colaboração com o conselho de diretores de turma que coordena e com os 

restantes coordenadores de diretores de turma, as atividades a desenvolver anualmente e proceder à 

sua avaliação; 

c) Submeter ao conselho pedagógico as propostas dos conselhos de turma do ciclo que 

coordena; 

d) Divulgar aos diretores de turma toda a informação necessária ao adequado 

desenvolvimento das suas competências; 

e) Apresentar ao conselho pedagógico, relativamente a cada período, um relatório qualitativo 

sobre o desempenho das turmas. 

 

SECÇÃO IV  

DIRETORES DE TURMA 

 

Artigo 20º 

Diretor de turma 

 

1. O diretor de turma é designado pelo diretor de entre os professores da mesma, sempre que 

possível pertencente ao quadro de agrupamento. 
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2. O diretor de turma coordena o trabalho do conselho de turma e funciona como o interlocutor 

privilegiado no relacionamento da instituição escolar com os pais e encarregados de educação dos 

alunos da turma.  

3. O mandato do diretor de turma é de um ano. 

 

Artigo 21º 

Competências do diretor de turma 

 

1. São competências do diretor de turma: 

      a) Apresentar a caraterização da turma ao conselho de turma; 

b) Promover a eleição do delegado e subdelegado dos alunos e dos representantes dos pais e 

encarregados de educação; 

      c) Definir a hora de atendimento dos encarregados de educação e/ou alunos, de acordo com 

a conveniência de ambas as partes;  

      d) Reunir com os pais e encarregados de educação no início do ano letivo, após a avaliação de 

cada período letivo e sempre que considere necessário; 

e) Presidir às diferentes reuniões de conselho de turma; 

  f) Manter os pais e encarregados de educação informados sobre a assiduidade dos seus 

educandos/filhos, bem como do seu aproveitamento;  

      g) Registar, em impresso próprio, todos os contactos efetuados com os pais e encarregados 

de educação e arquivá-los no dossier de turma; 

h) Proceder a um acompanhamento individualizado dos alunos da turma; 

i) Apreciar ocorrências de natureza disciplinar e dar conhecimento das mesmas à comissão de 

supervisão disciplinar;  

        j) Consultar regularmente o delegado de turma e inteirar-se de quaisquer problemas de 

aproveitamento, relacionamento, assiduidade ou de ordem disciplinar que possam existir; analisar 

fatores que intervêm nesses problemas e tentar solucioná-los; 

          k) Analisar as justificações de faltas apresentadas pelos alunos e encarregados de educação; 

l) Coordenar o processo de reposição de aulas em falta por parte dos alunos; 

 m) Manter o dossier de direção de turma organizado e atualizado; 

      n) Apresentar ao coordenador um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
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SECÇÃO V  

SERVIÇO DOCENTE NOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Artigo 22º 

Atribuição 

 
1. O serviço docente relativo às turmas dos cursos profissionais é feito de acordo com o estipulado na 

legislação em vigor. 

 
Artigo 23º 

Compensação de faltas 

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

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

lecionadas, através das seguintes modalidades: 

a)  Permuta entre docentes, sempre que possível, combinada com a antecedência mínima de 

2 dias úteis dando conhecimento aos alunos; 

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

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

Páscoa, garantido uma interrupção , de pelo menos, seis dias úteis consecutivos; 

d) Prolongamento das atividades letivas no final do ano letivo; 

e) Substituição, em caso de ausência prolongada, por um docente da mesma disciplina, nos 

termos da legislação em vigor. 

2. Se a reposição for efetuada de acordo com o previsto nas alíneas b), c) e d) do número anterior, 

deverá ser comunicado ao encarregado de educação do aluno ou ao próprio, quando este for maior. 

3. A compensação das horas não lecionadas e a permuta entre docentes são registadas em 

documento próprio o qual deve ser entregue nos serviços de administração escolar. 

4. A permuta entre docentes deve ser feita quando os respetivos horários sejam compatíveis, não 

sendo marcada falta ao docente se a aula for efetivamente reposta. 

5. Nas aulas não lecionadas será marcada falta ao professor. Esta falta, embora provisória, será 

justificada pelo professor em impresso próprio (onde é indicado o momento de reposição das aulas) 

e, após a sua compensação, será comunicado aos serviços administrativos, não produzindo efeitos 

para fins de contabilização de faltas do professor. 

6. A contabilização do número de horas lecionadas pelo docente, em cada módulo /UFCD, é da 

responsabilidade do professor e do diretor de curso. O número total de horas terá de estar de acordo 
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com a carga horária estipulada para o módulo/UFCD, caso contrário, terão de ser utilizados os 

mecanismos de recuperação. 

 

Artigo 24º 

Visitas de estudo 

 
1.As visitas de estudo são consideradas atividades de complemento curricular, no âmbito de uma ou 

várias disciplinas, e obedecem a uma planificação que incluirá os objetivos pretendidos de acordo 

com os conteúdos e as competências previstas nos currículos.  

2. As visitas de estudo correspondem a tempo de formação para os alunos. Assim, estas atividades e 

os respetivos objetivos devem enquadrar-se no desenvolvimento do projeto curricular de turma e ser 

objeto de planificação integrada, de forma a envolver várias disciplinas. 

3. A participação dos alunos em visitas de estudo é de carácter obrigatório (quando não impliquem 

custos) e rege-se pelas mesmas normas previstas para qualquer outra atividade letiva. Não obstante 

o atrás disposto, para a participação em visitas de estudo, é necessária a autorização por escrito dos 

encarregados de educação. Caso, por motivos devidamente justificados, o aluno esteja 

impossibilitado de participar, deverão ser encontradas tarefas ou atividades alternativas no âmbito da 

(s) disciplina(s) envolvidas na visita de estudo, a desenvolver na escola. Se o aluno não comparecer à 

escola ou não realizar as atividades propostas, ser-lhe-á marcada falta de presença. 

4. Os professores dinamizadores de visitas de estudo devem solicitar a autorização dos professores 

das disciplinas afetadas e da Direção da escola e informar atempadamente os diretores das turmas 

envolvidos. 

5.Só os professores envolvidos nas visitas de estudo poderão marcar os tempos letivos 

correspondentes ao(s) dia(s) em que a visita ocorra. Os professores que têm aulas com a turma e que 

não vão na visita de estudo não numeram nem sumariam, deverão proceder à sua compensação, de 

preferência através de permuta. Os tempos desse(s) dia(s) terão de ser cumpridos até ao final do ano 

letivo. 

6. A marcação diária dos tempos letivos para cada professor no programa informático pode ir até 10 

segmentos de 50 minutos. 

7. No caso de existir mais de uma disciplina envolvida na visita de estudo, deverão os professores 

distribuir os tempos letivos previstos de acordo com a carga horária da turma. 

8 - Se a visita coincidir com o dia de aulas dos professores acompanhantes, devem estes sumariar o 

seu número de aulas. 

9. Os professores que não têm aulas com a turma nesse dia e participam na visita, sumariam os 

tempos remanescentes da carga total diária da turma de forma equitativa entre todos.  
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10. Os restantes tempos a que o professor tem direito ficarão em crédito: 

10.1- O crédito com que cada professor fica após a marcação dos tempos letivos correspondentes a 

cada dia da visita, será registado no programa informático no final do módulo/ano/ período. 

 11. As visitas de estudo contarão com a presença de professores acompanhantes, na proporção de 

um professor por cada grupo de dez alunos. O professor dinamizador (organizador da visita) e os 

acompanhantes sairão da escola e a ela regressarão com todos os alunos, exceto se houver indicação 

por escrito em contrário da parte dos encarregados de educação.  

 
 

CAPÍTULO III  

PROJETO DE APTIDÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

SECÇÃO I  

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

 

Artigo 25º 

Âmbito e definição 

 

1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) faz parte integrante da avaliação dos cursos do ensino 

profissional. 

2. 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 apresentação crítica, demonstrativo de 

saberes e competências profissionais adquiridas ao longo da formação e estruturante do futuro 

profissional do jovem. 

3. O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita 

ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais 

professores. 

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

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

específica de cada um dos membros da equipa. 

 

Artigo 26º 

Conceção e concretização do projeto 

 



Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres – Quarteira 

Regulamento Interno          

2016/2020 

 

pág. 15 de 36 

1. A concretização do projeto ocorre no 3º ano do plano curricular e compreende três momentos 

essenciais: 

a) Conceção do projeto; 

b) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado; 

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 

2. O projeto deverá conter: 

 a) Identificação do aluno; 

 b) Um relatório de autoavaliação, no qual se especifique a situação do aluno no momento, e 

se apresenta a sua opinião acerca de estar ou não em condições de iniciar a realização do projeto; 

 c) Identificação do projeto; 

 d) Objetivos do projeto; 

 e) Descrição sumária do produto final que se pretende; 

 f) Recursos materiais e orçamento previsto para a concretização do projeto; 

 g) Faseamento do projeto: indicação das etapas a percorrer e do tempo de duração de cada 

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

 h) Indicação do espaço onde decorre cada fase do projeto, incluindo as horas previstas fora 

das atividades curriculares e fora da escola; 

 i) Nome do professor acompanhante. 

3. 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 de 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. 

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. As especificidades dos projetos consoante os cursos devem ser determinadas em conselho de 

turma, tendo como base o presente regulamento. 

 
Artigo 27º 

Responsabilidades dos intervenientes 

 
1. São direitos e deveres do aluno os constantes no regulamento interno do agrupamento. 

2. O diretor de curso deve: 
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      a) Assumir-se como elo de ligação entre os vários projetos do curso; 

      b) Reunir no início do ano letivo com todos os formandos finalistas, indicar a data limite da 

entrega dos planos para a apreciação e analisar o regulamento da PAP; 

      c) Manter o coordenador dos cursos profissionais ao corrente das ações desenvolvidas, 

apresentando-lhe os problemas que necessitem de resolução pontual. 

3. Ao professor orientador e acompanhante da Prova de Aptidão Profissional (PAP) compete, em 

especial: 

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

realização e na redação do relatório final, inteirando-se dos seus progressos e dificuldades e registar 

todos os elementos de avaliação ao longo das diferentes fases do projeto, realizando assim uma 

avaliação contínua; 

b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação da PAP; 

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

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

e) Lançar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

4. Ao professor orientador e acompanhante da Prova de Aptidão Profissional (PAP) compete ainda: 

      a) Acompanhar o formando durante a conceção, o desenvolvimento do projeto e a sua 

avaliação, inteirando-se dos seus progressos e dificuldades; 

      b) Supervisionar o preenchimento e atualização dos registos da PAP; 

       c) Recolher e registar todos os elementos de avaliação ao longo das diferentes fases do 

projeto, realizando uma avaliação contínua eminentemente formativa; 

      d) Elaborar, no final do projeto, um parecer escrito, onde constem todas as informações que 

considere pertinentes para a avaliação; 

      e) Manter o diretor de curso devidamente informado do desenvolvimento do projeto. 

5. Os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP são designados pelo 

diretor, ouvido o diretor de curso, de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente 

de formação técnica.   

 

Artigo 28º 

Condição para apresentação da PAP 

 

Os alunos só poderão apresentar a PAP com todos os módulos de todas as disciplinas e a FCT 

concluída. 
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Artigo 29º 

Desenvolvimento do projeto 

 
1. Até ao dia quinze de novembro, os alunos entregam o pré-projeto em suporte de papel ao diretor 

de curso; 

2. O conselho de curso define o professor orientador da PAP para cada aluno cujo projeto tenha sido 

aprovado. 

3. Pode ser acompanhante da PAP qualquer professor da componente de formação técnica, mesmo 

que não seja professor do aluno e desde que o projeto implique aprendizagens específicas da área de 

formação desse professor. 

4. Cada professor acompanhante pode orientar, preferencialmente, até 5 projetos. 

5. O professor de Português deve acompanhar os relatórios dos projetos e apoiar os alunos, na 

conceção e correção dos textos produzidos. Após a aprovação do projeto, os alunos devem iniciar 

imediatamente a sua concretização, de acordo com as etapas que tenham previsto; 

6. Até final do 1º período, o diretor de curso e o diretor de turma reúnem com os professores cujas 

disciplinas são indispensáveis para o desenvolvimento dos projetos, com o objetivo de os analisar e 

de planificar atividades curriculares que os sirvam; 

7. No caso dos projetos que forem recusados por insuficiência ou falta de elementos e não se 

considerem capazes de responder aos objetivos da PAP, devem os alunos revê-los e apresentá-los de 

novo, no prazo máximo de duas semanas após a comunicação da recusa. 

8. O diretor de curso reúne com o coordenador dos profissionais com o objetivo de dar a conhecer os 

projetos às diferentes estruturas pedagógicas; 

9. O diretor de curso e os professores acompanhantes fixam os momentos intermédios de avaliação 

do desenvolvimento do projeto. 

 

 
Artigo 30º 

Marcação da PAP 

 
1. A defesa do projeto tem por base o produto escrito ou de outra natureza, bem como o relatório 

final que deve ser entregue ao diretor de curso até um mês antes da data prevista para a realização 

da PAP, com parecer favorável do professor acompanhante do projeto. 

2. O diretor de curso e os professores referidos no número 3 do artigo 29.º apreciam o 

relatório/produto final e decidem se os mesmos têm a qualidade exigida para serem apresentados ao 

júri da prova. 
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3. Os relatórios/produtos considerados sem qualidade para serem defendidos publicamente são 

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

prévia. 

 
Artigo 31º 

Júri da prova 

1 - O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão competente de direção ou gestão da escola e 

tem a seguinte composição: 

a) O diretor da escola ou equivalente, que preside; 

b) O diretor de curso; 

c) O diretor de turma; 

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 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 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. 

 

Artigo 32º 

Duração da PAP 

 

1. A apresentação da PAP terá uma duração adequada ao tipo de projeto. Deverá ter uma duração 

mínima de 20 minutos e a duração máxima de 60 minutos, podendo recorrer a meios audiovisuais. 

2. A apresentação realizar-se-á, preferencialmente, após a realização da formação em contexto de 

trabalho. 
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Artigo 33º 

Avaliação da PAP 

 

1. Os critérios de avaliação da PAP são os seguintes: produto e relatório, 70%, que se divide em 

desenvolvimento do projeto, 55% e trabalho escrito, 15% e apresentação oral e defesa do projeto, 

30%. Os parâmetros que permitem avaliar o produto e relatório e a apresentação oral e defesa do 

projeto são definidos no início do ano letivo no conselho dos cursos profissionais e aferidos de acordo 

com as especificidades dos cursos em conselho de curso. 

2. Na avaliação final, o júri terá presente os seguintes critérios: 

a) O interesse, a organização e o sentido de responsabilidade demonstrados ao longo do 

processo;  

b) Cumprimento dos prazos estabelecidos; 

c) A organização e a planificação do projeto; 

d) A redação (ortografia e sintaxe); 

e) A qualidade e o rigor científicos e técnicos do projeto (trabalho escrito); 

f) A convergência do projeto com o contexto do trabalho, tendo em vista a futura integração 

profissional do aluno; 

g) Qualidade dos materiais utilizados e apresentados como enriquecimento do projeto;  

h) A capacidade do aluno para analisar criticamente o trabalho realizado; 

i) O percurso educativo do aluno e o seu grau de realização pessoal; 

j) A clareza e fundamentação da escolha da temática tratada; 

k) A capacidade de argumentar na defesa do projeto; 

l) A qualidade da apresentação oral (recursos utilizados). 

3. Sempre que a natureza dos relatórios apresentados exija uma avaliação que pressuponha o 

desempenho concreto de uma tarefa, compete ao júri a definição da metodologia a aplicar para a 

referida avaliação. 

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

5. A classificação obtida pelo aluno na PAP será afixada em local público, nos cinco dias úteis 

subsequentes à apresentação do projeto. 

6. Caso haja discordância com o teor de avaliação da PAP, os encarregados de educação, ou os alunos 

quando maiores, podem reclamar, fundamentadamente, para o diretor, no prazo máximo de dois 

dias úteis, após a publicação da classificação. 

7. Compete ao diretor aceitar e dar seguimento ou rejeitar a reclamação caso não esteja devidamente 

fundamentada. 
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8. No caso de a reclamação ser aceite, o diretor convoca o júri da PAP que se reunirá para tomar 

conhecimento da fundamentação do recurso e dar uma resposta ao mesmo. 

9. Compete ao diretor dar conhecimento ao aluno, no prazo de cinco dias úteis, das decisões tomadas 

pelo júri. 

10. Competirá ao grupo constituído pelo diretor, diretor de curso e orientador da PAP, a decisão final, 

após a análise de todo o processo de recurso incluindo os pareceres recolhidos. 

 

Artigo 34º 

Justificação de faltas 

 

1. O aluno que, por razão justificada, não compareça à apresentação da PAP, deve apresentar, no 

prazo de dois dias úteis a contar da data da realização da prova, a respetiva justificação, na direção do 

agrupamento. 

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

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

determinam sempre a impossibilidade de realizar a mesma nesse ano escolar. 

 

Artigo 35º 

Aprovação 

 

1. Ficam aprovados na PAP os alunos que obtenham uma classificação final igual ou superior a 10 

valores, na escala de 0 a 20. 

2. A classificação obtida na PAP é parte integrante da classificação final de curso. 

 

Artigo 36º 

Reprovações 

 
1. O aluno que, tendo comparecido à prova, não tenha sido considerado aprovado pelo júri poderá 

realizar nova prova, em data a definir pelo diretor, em articulação com o presidente do júri, e que 

ocorrerá, preferencialmente, no decorrer do mês de setembro. 

2. A falta de aproveitamento na nova prova determina a reformulação da mesma e a sua 

apresentação num prazo de trinta dias. 
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SECÇÃO II  

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT) 

 

Artigo 37º 

Âmbito e Definição 

 
1. A FCT é um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e 

acompanhamento da escola sede do agrupamento, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída 

do curso frequentado pelo aluno, bem como o desenvolvimento de aprendizagens significativas no 

âmbito da saúde e segurança no trabalho. 

2. A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 

experiências de trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de 

estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. 

3. A FCT pode assumir, parcialmente, a forma de simulação de um conjunto de atividades 

profissionais relevantes para o perfil de saída do curso a desenvolver em condições similares à do 

contexto real de trabalho. 

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

no presente regulamento e na legislação em vigor. 

 

Artigo 38º 

Organização e desenvolvimento 

 
1. A organização e desenvolvimento da FCT obedecem a um plano, previamente elaborado pelas 

partes envolvidas e assinado pelo órgão competente do agrupamento, pela entidade de acolhimento, 

pelo aluno e ainda pelo encarregado de educação, caso o aluno seja menor de idade. 

2. A FCT tem a duração prevista no plano curricular de cada curso. 

3. O plano da FCT deverá identificar: 

a) Os direitos e os deveres dos diversos intervenientes;  

b) O aluno/formando; 

c) O representante legal do aluno/formando; 

d) O professor orientador da FCT; 

e) A entidade de estágio; 

f) O tutor/responsável da entidade da FCT; 
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g) O roteiro de atividades (identificação da área de formação, do curso, da duração/período 

de estágio, dos objetivos a atingir, das atividades a desenvolver e das formas de monitorização e 

acompanhamento do aluno). 

4. Quando as atividades decorrem fora da escola sede do agrupamento, os alunos têm direito a um 

seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiverem obrigados, bem como das 

atividades a desenvolver. 

5. No final da formação, o aluno deve realizar um relatório discriminando todas as atividades 

desenvolvidas e efetuar a sua autoavaliação. 

 

Artigo 39º 

Responsabilidades dos intervenientes 

 

1. A escola deve: 

a) Assegurar a realização da FCT aos seus alunos, nos termos definidos na lei e nos 

regulamentos aplicáveis; 

b) Colaborar com o diretor de curso; 

c) Designar o professor orientador da FCT, ouvido o diretor de curso, de entre os professores 

que lecionam as disciplinas da componente da formação técnica. 

2. O diretor de curso deve: 

a) Proceder à identificação, contactos e seleção das entidades de acolhimento da FCT; 

b) Estabelecer critérios de distribuição dos alunos formandos e proceder à distribuição destes 

pelas diferentes entidades de acolhimento, em estreita relação com o orientador e o tutor 

responsáveis pelo acompanhamento dos alunos; 

c) Assegurar a elaboração do protocolo com a entidade de acolhimento; 

d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus 

encarregados de educação, se aqueles forem menores; 

e) Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como a respetiva assinatura por parte de 

todos os intervenientes; 

f) Assegurar o acompanhamento da execução do plano da FCT; 

g) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de 

acolhimento; 

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

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

necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

3. O professor orientador deve: 



Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres – Quarteira 

Regulamento Interno          

2016/2020 

 

pág. 23 de 36 

a) Elaborar o plano da FCT, em articulação com o diretor, o diretor de curso, bem como, 

quando for o caso, com os demais órgãos ou estruturas de coordenação pedagógica, restantes 

professores e monitor designado pela entidade de acolhimento; 

b) Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de deslocações 

periódicas aos locais de realização da FCT; 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade de acolhimento, o 

desempenho do aluno formando; 

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

4. A entidade de acolhimento deve: 

a) Designar o tutor; 

b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 

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

d) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente 

no que diz respeito à integração sócio/profissional do aluno na instituição; 

e) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano de formação; 

f) Controlar a assiduidade do aluno; 

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

realização e ao acompanhamento da FCT. 

5. O aluno deve: 

a) Colaborar na procura e angariação da sua própria entidade de acolhimento para a FCT; 

b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 

c) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT; 

d) Cumprir, no que lhe compete, o plano de formação; 

e) Respeitar a organização do trabalho na entidade da FCT e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações; 

f) Não utilizar sem prévia autorização a informação a que tiver acesso durante a FCT; 

g) Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho; 

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

com as normas internas do agrupamento e da entidade de acolhimento; 

i) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT. 
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Artigo 40º 

Condições de acesso 

 

1.Os alunos só acederão à FCT quando a equipa pedagógica considerar que reúnem as condições 

necessárias de sucesso na componente de formação técnica do respetivo curso. 

2. Os alunos do 11º ano podem frequentar a FCT, independentemente do número de módulos /UFCD 

em atraso. 

3. Os alunos do 12º ano podem frequentar a FCT, desde que tenham apenas três módulos /UFCD em 

atraso das disciplinas de qualquer uma das componentes. 

 
Artigo 41º 

Critérios de distribuição 

 

A seleção e colocação dos alunos é da competência do professor orientador da FCT, de acordo com os 

critérios elaborados pelos professores das disciplinas técnicas, pelo diretor de turma e pelo diretor de 

curso. 

 
Artigo 42º 

Prática simulada 

 
Quando a FCT se desenvolva parcialmente sob a modalidade de prática simulada, as funções 

atribuídas, no presente regulamento, ao tutor designado pela entidade de acolhimento consideram-

se deferidas aos professores responsáveis pelas disciplinas intervenientes. 

 

Artigo 43º 

Assiduidade 

 
1. A assiduidade do aluno formando é controlada pelo preenchimento da ficha do registo de 

assiduidade, 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 formando, a qual 

não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

3. As faltas dadas pelo aluno formando devem ser justificadas perante o tutor da empresa e o 

professor orientador, de acordo com as normas internas da entidade de FCT e do agrupamento, nos 

termos da legislação em vigor. 
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4. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno formando for devidamente 

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

horas estabelecido. 

 

Artigo 44º  

Relatório Final da FCT 

 

1 – O aluno/formando deverá apresentar ao professor orientador, um relatório final que será 

elaborado tendo em conta as indicações constantes do artigo 45.º do presente regulamento.  

2 – O relatório deverá ser entregue até cinco dias úteis após o termo da FCT.  

3 – O não cumprimento do prazo anterior implica uma penalização em 20% da classificação do 

relatório.  

4. O relatório terá um peso de 20% na classificação final da FCT e a avaliação da entidade de 

acolhimento um peso de 80% . 

5– Será atribuída a classificação de zero valores ao relatório, quando o mesmo não for aceite. 

 

Artigo 45º  

Estrutura do Relatório 

 

1 – O relatório deverá apresentar a seguinte estrutura: 

 a) - Capa, com indicação do nome da escola, título do relatório, nome do aluno e logotipos 

obrigatórios;  

b) - Folha de rosto, com a indicação do ano letivo, nome do curso, ciclo de formação, data de entrega, 

identificação do monitor, do professor acompanhante e da empresa;  

c) - Índice, que não será paginado, do qual deve constar todos os títulos e subtítulos dos capítulos, 

vinculado pela Introdução e terminando nos Anexos, bem como as respetivas páginas; 

d) -A Introdução da qual deve constar o tema do trabalho, os objetivos e o conteúdo de cada um dos 

capítulos; 

e) - Caraterização da entidade de acolhimento, setor de atividade, dimensão e localização; 

f) - Caraterização das atividades realizadas e comentário de desempenho;  

g) - Considerações finais/conclusão, reflexão/autoavaliação sobre a FCT – fazer referência aos 

objetivos, às atividades desenvolvidas e ou às responsabilidades do formando e formular uma opinião 

pessoal/reflexão sobre se os objetivos foram atingidos/cumpridos, aspetos positivos e negativos;  

h) - Bibliografia;  

i) - Anexos, que não serão paginados 
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Artigo 46º 

Avaliação da FCT 

 

1. No processo da FCT, a avaliação assume caráter contínuo e sistemático e permite, numa perspetiva 

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

necessário, o reajustamento do plano da FCT.  

2.– A avaliação da FCT em empresas/organizações é da responsabilidade da entidade de acolhimento. 

3. A avaliação da FCT realiza-se através da ficha de avaliação, a preencher pelo tutor da entidade da 

FCT. 

4. A classificação da FCT expressa-se na escala de 0 a 20 valores. 

5. Para a avaliação da FCT, a entidade de acolhimento deve tomar em consideração os seguintes 

parâmetros de avaliação: 

a) Assiduidade;  

b) Pontualidade; 

c) Empenho; 

d) Relacionamento; 

e) Conhecimento da função; 

f) Progressão da aprendizagem. 

6. As percentagens a atribuir a cada um dos parâmetros são definidas pelos professores da formação 

técnica, consoante a especificidade do curso. 

7. A classificação final obtida pelo aluno na FCT será afixada em local público. 

8. No caso de reprovação do aluno formando, poderá ser celebrado novo protocolo entre a escola 

sede do agrupamento, uma entidade de estágio e o aluno, a fim de possibilitar a obtenção de 

aproveitamento na FCT. 

 

Artigo 47º 

Recursos à avaliação da FCT 

 

1. Caso haja discordância com o teor de avaliação da FCT, os encarregados de educação, ou os alunos 

quando maiores, podem reclamar, fundamentadamente, para o órgão de gestão, no prazo máximo 

de cinco dias úteis, após a publicação da pauta. 

2. Compete ao diretor aceitar e dar seguimento ou rejeitar a reclamação caso não esteja devidamente 

fundamentada. 

3. No caso de a reclamação ser aceite, o diretor convocará o conselho de curso para deliberar. 
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4. Compete ao diretor dar conhecimento ao aluno, no prazo de cinco dias úteis, das decisões 
tomadas. 

 
 

 
CAPÍTULO IV  

REGIME DE FREQUÊNCIA, ASSIDUIDADE E RECUPERAÇÃO DE FALTAS 

 

Artigo 48º 

Faltas do aluno 

 

1. As faltas consideram-se justificadas, quando enquadradas nos motivos devidamente 

comprovados, previstos na lei. 

2.  Consideram-se injustificadas, quando não tenha sido apresentada justificação, caso a justificação 

apresentada tenha sido entregue fora do prazo – de três dias úteis – ou não tenha sido aceite. 

3. Devem ser consideradas como injustificadas quando a marcação tenha decorrido da ordem de 

saída da sala de aula. 

4. A ausência de material didático e de pontualidade rege-se pelo consagrado no regulamento 

interno do agrupamento. 

 
Artigo 49º 

Mecanismos de recuperação de conteúdos relativos às faltas justificadas 

 

1. O conselho de turma/professor, quando toma conhecimento das faltas justificadas do aluno, deve 

refletir sobre a necessidade de definir mecanismos de recuperação e, no caso de os considerar 

oportunos, defini-los, por proposta do professor da disciplina em que se registaram as faltas. 

2. Caso a urgência e/ou oportunidade o justifique, o professor pode, com o acordo do aluno, definir e 

aplicar os mecanismos de recuperação que considere necessários, dando conhecimento, por escrito, 

ao diretor de turma e ao diretor de curso. 

3. Após cumprimento dos mecanismos de recuperação, o diretor de turma é informado, pelo 

professor da disciplina, sobre o seu efetivo cumprimento.  

4. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno em FCT for devidamente 

justificada, a escola deverá assegurar o prolongamento da mesma a fim de permitir o cumprimento 

do número de horas estabelecido. 
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Artigo 50º 

Limite das faltas 

 

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 de cada módulo/UFCD 

de cada disciplina; 

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

 

Artigo 51º 

Excesso grave de faltas 
 

1. O aluno encontra-se na situação de excesso de faltas quando ultrapassa: 

a)  10% da carga horária de cada  módulo/UFCD de cada disciplina, independentemente 

da natureza das faltas; 

b) 5% da carga horária prevista na FCT; 

2. Quando for atingido metade do limite de faltas, os pais ou encarregado de educação ou, quando 

maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma. 

3. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da violação do limite 

de faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever da 

assiduidade. 

4. Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, por motivos não imputáveis à 

escola/estabelecimento, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno 

menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências então adotados pela 

escola/estabelecimento e pelo encarregado de educação, procurando em conjunto soluções para 

ultrapassar a sua falta de assiduidade.  

5. São também contabilizadas como faltas injustificadas as decorrentes da aplicação da medida 

corretiva de ordem de saída da sala de aula, bem como as ausências decorrentes da aplicação da 

medida disciplinar sancionatória de suspensão. 

 

Artigo 52º 

Medidas de recuperação e de integração 

 

1. Para os alunos de idade inferior a 18 anos, a violação dos limites de faltas previstos no artigo 48º 

obriga ao cumprimento de atividades, definidas pelo agrupamento, que permitam recuperar atrasos 
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na aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária do aluno e pelas quais os alunos e os seus 

encarregados de educação são corresponsáveis. 

2. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas pelos 

professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, sendo que: 

a) A aplicação das medidas de recuperação implica o cumprimento das regras estabelecidas 

em documento aprovado pelo conselho pedagógico; 

b) São medidas de recuperação: 

i) A frequência de apoio ao estudo; 

ii) A organização de cadernos diários/dossiês; 

iii) A realização de fichas de trabalho e/ou trabalhos de pesquisa; 

iv) A realização de outras tarefas propostas pelo(s) respetivo(s) professor(es), em 

articulação, também, com as Bibliotecas Escolares, durante um período definido pelo professor. 

     c) As medidas de recuperação realizam-se em período suplementar ao horário letivo, e sob a 

supervisão dos elementos responsáveis pelos respetivos espaços; ou fora do espaço escolar, em casa, 

com responsabilização direta do encarregado de educação. 

3. Constituem medidas corretivas de integração escolar e comunitária: 

a) A realização trabalhos de jardinagem, limpeza e embelezamento da escola;  

b) A prestação de serviços na cantina escolar; 

c) A realização de tarefas de apoio a espaços e projetos específicos das escolas; 

d) A frequência do apoio ao estudo para a realização de trabalhos escolares de reforço ou 

enriquecimento, em período suplementar ao horário letivo e sempre sob a supervisão e confirmação 

do seu cumprimento por parte do diretor de turma;  

e) A proibição de frequência de um ou mais espaços escolares, por tempo determinado. 

4. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem bem como as medidas corretivas 

previstas no presente artigo ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser 

aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo. 

5. O disposto no número anterior é aplicado independentemente do ano de escolaridade ou do 

número de disciplinas em que se verifique a ultrapassagem do limite de faltas, definindo o 

agrupamento que as atividades se realizam, sempre, em período suplementar ao horário letivo do 

aluno, e que as matérias a trabalhar nas mesmas se confinarão às tratadas nas aulas cuja ausência 

originou a situação de excesso de faltas. 

6. A avaliação das medidas de recuperação é realizada, num primeiro momento, pelo professor da 

disciplina, no formulário previsto para a sua planificação, e ratificada, posteriormente, em conselho 

de turma. 
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7. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são retiradas as 

faltas em excesso.  

8. Para os alunos com idade ou maior a 18 anos, não há lugar à aplicação de medidas de recuperação, 

se e quando for ultrapassado o limite de faltas, pelo que essa ultrapassagem implica a exclusão 

imediata, por faltas, no ano, no (s) módulos (s)/ UFCD. 

Artigo 53º  

Incumprimento ou ineficácia das medidas 

 

1. O incumprimento das medidas previstas no artigo anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade de 

atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva 

comissão de proteção de crianças e jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal 

de família e menores territorialmente competente, de forma a procurar encontrar, com a 

colaboração da escola e, sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização dos pais ou 

encarregados de educação, uma solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção 

social e socioprofissional, considerando, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno 

para diferente percurso formativo. 

2. A opção a que se refere o número anterior tem por base as medidas definidas na lei sobre o 

cumprimento da escolaridade obrigatória, podendo, na iminência de abandono escolar, ser aplicada a 

todo o tempo, sem necessidade de aguardar pelo final do ano escolar. 

3. O incumprimento ou a ineficácia das medidas previstas no artigo anterior implica, 

independentemente da idade do aluno, a exclusão do (s) módulo (s) / UFCD no momento em que se 

verifica o excesso de faltas. 

 

Artigo 54º 

Controlo e acompanhamento das faltas 

 

1. Cabe ao diretor de turma observar os motivos que levam às faltas dos alunos, dando conhecimento 

dos mesmos em conselho de turma. 

2. Nas reuniões periódicas do conselho de turma, ou sempre que o diretor de turma considere 

oportuno, os professores tomarão conhecimento da assiduidade dos alunos, e sempre que possível, 

encontrarão as estratégias que lhes pareçam adequadas para melhorar o nível de assiduidade. 

3. Quando o aluno atingir ou exceder metade do limite de faltas permitido para o módulo/UFCD, deve 

o diretor de turma informar o encarregado de educação ou o aluno, quando maior de idade, pelo 

meio mais expedito, com o objetivo de os alertar para as consequências da situação e de se encontrar 

uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência. 
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4. No final de cada período, constará no documento a entregar ao encarregado de educação, 

todas as faltas dadas pelo aluno, em cada disciplina, de forma cumulativa. 

 

 

CAPÍTULO V  

AVALIAÇÃO 

 

Artigo 55º 

Objeto e finalidades 

 

1. A avaliação incide: 

  a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das 

disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho da FCT;  

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

à respetiva qualificação. 

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

a) Informar o aluno e o encarregado de educação, quando for o caso, sobre os progressos, as 

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

insucesso; 

b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do 

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

c) Certificar a aprendizagem realizada; 

d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de 

decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento. 

 

Artigo 56º 

Intervenientes no processo de avaliação 

 

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 e da PAP; 
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g) O tutor designado pela entidade de acolhimento; 

h) Os órgãos e estruturas de gestão e de coordenação pedagógica da escola sede do 

agrupamento; 

i) Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 

j) Personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos 

setores profissionais afins aos cursos; 

k) Serviços com competência em matéria de apoio sócio/educativo. 

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 do 

agrupamento, 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 57º 

Avaliação 

 

1. O professor deverá, no início de cada módulo/UFCD, explicar aos alunos os conteúdos que irão ser 

abordados/ trabalhados, a duração do módulo /UFCD, os critérios de avaliação, assim como as 

diferentes atividades conducentes à avaliação final do módulo. 

2. A avaliação de cada módulo/ UFCD exprime a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e 

da avaliação realizada pelo professor, em função da qual este e os alunos ajustam as estratégias de 

ensino-aprendizagem e acordam novos processos e tempos para a avaliação do módulo/UFCD. Para 

efeitos de autoavaliação, o aluno preenche uma ficha da qual constarão os critérios de avaliação 

estabelecidos para cada módulo/UFCD. 

3. A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores.  

4. Na classificação dos instrumentos de avaliação sumativa, será utilizada a seguinte terminologia, em 

função da escala de 0 a 20 valores: 

 0 – 4 valores – Mau 

 5 – 9 valores – Insuficiente 

 10 – 13 valores – Suficiente 

 14 – 17 valores – Bom 

 18 – 20 valores - Muito Bom 

5. Atendendo à lógica modular/UFCD, adotada, a notação formal de cada módulo/UFCD, a publicar 

em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores. 
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6. Após a conclusão do módulo/UFCD, a pauta de avaliação respetiva deve ser entregue pelo 

professor ao diretor de turma. 

7. A não conclusão de um módulo/UFCD, não condiciona a frequência e avaliação do módulo/UFCD 

seguinte, exceto se o desenho modular da disciplina assim o estipular. 

8. Na pauta de avaliação modular /UFCD tem de constar o nome de todos os alunos da turma. 

9. Nas reuniões de avaliação em cada período são validadas as classificações dos módulos/UFCD 

realizados com aproveitamento. 

10. A conclusão de uma disciplina pressupõe a conclusão de todos os módulos/UFCD da respetiva 

disciplina. A classificação final em cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo/UFCD. 

11. O encarregado de educação deve ser informado dos módulos/UFCD concluídos e não concluídos, 

assim como da progressão do aluno. 

 

Artigo 58º 

Atividades de recuperação modular 

 

1. O aluno que não obtenha aprovação num módulo/ UFCD tem a possibilidade de realizar um novo 

momento de avaliação, designado por prova de recuperação, preferencialmente até 15 dias após a 

conclusão do mesmo.  

2. O aluno do 10º ou 11º ano que, ainda assim, não tenha obtido aprovação poderá realizar uma 

prova de avaliação, no final do ano letivo (junho/julho), exclusivamente para módulos/UFCD 

lecionados no mesmo ano letivo. 

3. A classificação final dos módulos/UFCD referidos no número anterior será calculada considerando 

todos os instrumentos de avaliação definidos e respetivos critérios de avaliação. 

4. Para os alunos do 12º ano que não preencham o requisito referido no número 3 do artigo 40º 

haverá uma época específica, no final do 2º período ou início do 3º período, a fim de recuperarem os 

módulos /UFCD em atraso.  

5.Para os alunos do 11º e 12º ano, com módulos/UFCD de anos anteriores em atraso, os professores 

desenvolvem um Plano de Recuperação de Unidades e Módulos em atraso (PRUMA), para a sua 

recuperação, ao longo do ano letivo. 

5.1. O PRUMA conjuga apoio nos conteúdos específicos a recuperar, e organização de 

momentos formais de avaliação, sendo aplicado, também na rotina de recuperação de horas 

/avaliação em falta, no decorrer do ano letivo 
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6. Os alunos dos 10º, 11º e 12º (que não concluíram) anos poderão ainda realizar uma prova de 

avaliação extraordinária no início do ano letivo seguinte (setembro/outubro). Esta prova terá um peso 

de 100% na avaliação final dos módulos/UFCD. 

7.Na época de avaliação referida no número anterior, para os alunos do 10º e 11º ano, apenas é 

permitida a inscrição até 15 (quinze) módulos/UFCD em atraso. 

8. A inscrição para a prova de avaliação extraordinária é condicionada ao pagamento de um montante 

fixado, anualmente, em conselho administrativo que será devolvido ao aluno, caso tenha classificação 

igual ou superior a dez valores na referida prova. 

9. A inscrição na prova de avaliação extraordinária deverá ser requerida pelos alunos no ato da 

matrícula, em julho. 

10. Cada prova de avaliação extraordinária é referente apenas a um módulo/UFCD. 

11. A prova de avaliação extraordinária poderá revestir a forma de um teste, de uma oral, de um 

trabalho ou atividade prática. Cabe ao professor que leciona a disciplina especificar, numa matriz, o 

tipo de prova que o aluno irá realizar, assim como os objetivos, conteúdos e duração que a mesma irá 

ter.  

12. As matrizes e as provas de avaliação extraordinária devem ser entregues na direção, em data a 

fixar. 

13. Estão igualmente abrangidos pela avaliação extraordinária os alunos que excluírem por faltas. 

14. Os alunos que excluem por faltas e que na avaliação extraordinária obtenham a classificação igual 

ou superior a dez valores, recuperam o(s) módulo(s), em que foram excluídos por faltas e as faltas em 

excesso são retiradas. 

 

Artigo 59º 

Excesso de módulos /UFCD em atraso 

 

1. Entende-se por excesso de módulos/UFCD em atraso, a não conclusão de 1/3 dos módulos/UFCD 

lecionados em cada ano. 

2. A situação referida no número anterior obriga à negociação direta entre o aluno e diretor de curso/ 

diretor de turma para a recuperação dos módulos/ UFCD. 

3. A impossibilidade do cumprimento do número 2 implica a redefinição do percurso escolar do 

aluno. 
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Artigo 60º 

Conclusão e certificação 

 

1. A conclusão de um curso profissional de nível secundário é certificado através de: 

a) Um diploma que certifique a conclusão escolar de nível secundário; 

b)  Um certificado de formação profissional de nível quatro. 

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

plano curricular e da PAP. 

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

disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 

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

unidades, das classificações obtidas em cada módulo/UFCD. 

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

CF =[2·MCD+0,3·FCT +0,7·PAP]\ 3 

Sendo: 

CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

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

de estudos do curso, arredondada às décimas; 

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

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