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Regulamento da Prova de Aptidão Profissional 

 

CAPÍTULO I 

ÂMBITO E ENQUADRAMENTO 

 

A Realização da Prova de Aptidão Profissional (PAP) rege-se, em termos gerais, pelas 

disposições estabelecidas pela portaria 74-A/2013, de 15 de fevereiro e, em particular, pelo 

presente Regulamento. 

 

Artigo 1. ° 

 

A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um Júri, de um Projeto, 

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

consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo Relatório Final de realização e 

apreciação crítica, demonstrativo dos saberes e competências profissionais adquiridos ao 

longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 

 

Artigo 2. ° 

 

1. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção do projeto; 

b) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado; 

c) Auto avaliação e elaboração do relatório final. 

2. O relatório final integra, nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais 

dificuldades e obstáculos encontrados e as formas encontradas para os superar; 

d) Os anexos, designadamente os registos de auto avaliação das diferentes fases do 

projeto e das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores. 

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

momentos de concretização previstos nos números anteriores poderão ser adaptados 

em conformidade. 
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CAPÍTULO II 

DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

 

Artigo 3. ° 

 

1. O desenvolvimento e acompanhamento do Projeto serão assegurados pelo Diretor 

de Curso e professores orientadores, os quais atuarão em estreita articulação e 

colaboração. 

2. Os professores orientadores são designados pelo Diretor da Escola, de entre os 

professores que lecionam as disciplinas da componente de Formação Técnica. 

 

Artigo 4. ° 

 

Compete ao Diretor de Curso: 

a) Articular com o Diretor da Escola, bem como com as estruturas intermédias de 

articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos 

necessários à realização da PAP; 

b) Promover reuniões periódicas com os alunos e/ou com os docentes implicados, 

de forma a assegurar um correto desenvolvimento do processo. 

c) Manter o Diretor da Escola, bem como o Conselho Pedagógico, ao corrente das 

ações desenvolvidas, apresentando-lhes os problemas que, eventualmente, 

possam surgir e que necessitem de resolução pontual; 

d) Propor, para aprovação do Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação da 

PAP, depois de ouvidos os professores das disciplinas da Formação Técnica; 

e) Dar a conhecer aos alunos o Regulamento da PAP e esclarecer todas as dúvidas 

relativas à calendarização e ao desenrolar do processo; 

f) Em casos excecionais e devidamente justificados, propor ao Conselho 

Pedagógico a anulação da prova, a qual deverá, no entanto, ser ratificada pelo 

Diretor da Escola. 

 

Artigo 5. ° 

 

Aos professores orientadores do projeto conducente à PAP compete: 

a) Definir o número de horas semanais a constar no horário do aluno, para a 

concretização da PAP; 

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

sua realização e na redação do relatório final; 

c) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 
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d) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

e) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP. 

f) Lançar a classificação na respetiva Pauta, assim como no livro de termos; 

g) Elaborar, no final do segundo período letivo, um relatório intercalar e, no final do 

projeto, um parecer escrito, onde constem todas as informações que considere 

pertinentes para a avaliação; 

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

projeto, realizando uma avaliação contínua eminentemente formativa; 

i) Manter o Diretor da Escola e o Diretor de Curso devidamente informados do 

desenvolvimento do projeto. 

 

Artigo 7º 

 

Ao aluno compete: 

a) Seguir as indicações do orientador; 

b) Proceder às alterações pertinentes propostas; 

c) Respeitar os prazos de entrega; 

d) Cumprir o Regulamento da PAP apresentado pelo professor orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Artigo 8º 
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1. Só podem realizar a PAP alunos que tenham aprovação em, pelo menos, 85% dos  

Módulos que fazem parte da estrutura curricular do Curso. 

2. A defesa da PAP perante o júri tem a duração mínima de 20 minutos e máxima de 60 

minutos e realiza-se de acordo com calendário a definir pela Escola, após a conclusão 

da Formação em Contexto de Trabalho. 

3. O aluno deve entregar os elementos a defender na PAP ao professor orientador, até 

dez dias antes da sua realização. 

4. O professor orientador apresenta os elementos referidos no número anterior aos 

restantes elementos do júri, até 5 dias antes da realização da prova. 

5. O aluno que, por razão justificada, não compareça à defesa da PAP, deve apresentar 

no prazo de 2 dias úteis a contar da data de realização da prova, a respetiva 

justificação. 

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

prova, determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar. 

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

poderá realizar nova prova, no mesmo ano escolar, em data a definir pelo Diretor da 

Escola. 

8. A falta de aproveitamento na nova prova determina sempre a impossibilidade de 

realizar nova PAP nesse ano escolar. 

9. Durante o mês de Outubro, o professor orientador do projeto entregará aos seus alunos 

o regulamento específico para a realização do projeto e apresentação da PAP, onde 

constará: 

   a) O modo de designação, bem como os direitos e deveres de todos os intervenientes; 

         b) Os critérios e os trâmites a observar, pelos diferentes órgãos e demais 

intervenientes, para aceitação e acompanhamento dos projetos; 

        c) A negociação dos projetos, no contexto da escola e/ou no contexto de trabalho; 

d) A calendarização de todo o processo; 

e) A duração da PAP; 

f) Os critérios de classificação a serem observados pelo júri da PAP; 

g) Modo de justificação das faltas dos alunos no dia de apresentação e defesa da PAP 

e a marcação de uma segunda data para o efeito. 

 

 

CAPÍTULO IV 

CALENDARIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO E DO PROJETO 

 

Artigo 9. ° 
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1. No início do ano letivo, o aluno, sempre apoiado por um ou mais professores, concebe o 

seu pré – projeto, estruturado da seguinte forma: 

a) Identificação do aluno; 

b) Tema do projeto; 

c) Justificação do projeto. 

2. O pré – projeto será entregue ao Diretor de Curso ou ao professor orientador, no caso de 

aquele não ser professor do aluno, até à data limite de 15 de Novembro do ano letivo em 

que decorre a PAP. 

3. O relatório será entregue dez dias antes ao professor orientador, para eventuais 

reformulações, que depois o entregará aos elementos do júri cinco dias antes da defesa 

do mesmo. 

4. O não cumprimento do prazo de entrega definitivo dos documentos para a apreciação do 

júri implica a não-aceitação do projeto, inviabilizando a defesa do mesmo. 

5. O relatório é elaborado pelo aluno, de acordo com uma estrutura e normas específicas, 

integrando nomeadamente: 

    a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais 

dificuldades e obstáculos encontrados e as formas encontradas para os superar; 

d) Os anexos, designadamente os registos de avaliação e autoavaliação das 

diferentes fases do projeto e das avaliações intermédias do professor ou professores 

orientadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DEFESA E AVALIAÇÃO DA PAP 

 

Artigo 10.º 

1. A apresentação e defesa da PAP ocorrerão após a realização da Formação em Contexto 

de Trabalho (FCT). 
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2. O aluno não poderá fazer a apresentação da PAP, sem que tenha concluído, pelo menos 

85% do total de Módulos do Curso. 

3. Quando o professor orientador considerar que o relatório e o projeto atingiram os 

objetivos considerados necessários, informará o Diretor da Escola, para que este 

convoque o júri de avaliação. 

 

Artigo 11.º 

 

1. O júri de avaliação da PAP é designado pelo Diretor da Escola e terá a seguinte 

composição: 

a) O Diretor da Escola, ou alguém da direção, por si nomeado, 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 sectores 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, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro 

elementos, estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as 

alíneas a) a d) e dois dos elementos referidos nas 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 daquele, e pela ordem enunciada, por um dos professores a que se 

referem as alíneas b) a d) do n.º 1 ou, ainda, no impedimento destes, por professor a 

designar, desde que faça parte da respetiva Equipa Pedagógica. 

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

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

 

Artigo 12. ° 

 

Para a avaliação da PAP, são considerados os seguintes critérios: 

A – Desenvolvimento do projeto (60%) 

       A1 – Grau de consecução dos objetivos propostos (30%); 
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       A2 – Pontualidade, organização e sentido de responsabilidade patenteada ao longo do 

processo (30%). 

B – Relatório (20%) 

       B1 – Grau de rigor técnico e científico e organização do relatório (10%); 

       B2 – Qualidade dos materiais utilizados e apresentados como enriquecimento do 

projeto (10%). 

C – Defesa do projeto (20%) 

       C1 – Capacidade de argumentação na defesa do projeto (10%); 

       C2 – Qualidade dos recursos utilizados na exposição (10%). 

 

Artigo 13º 

 

1. Os formandos poderão apresentar os seus trabalhos a partir de exposições que deverão 

ter a duração mínima de 20 minutos e a duração máxima de 60 minutos, podendo ilustrá-

las com material de natureza audiovisual (filmes, apresentações em aplicações 

informáticas, fotos, diapositivos, acetatos, cartazes, etc.). 

2. 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. 

3. De todas as reuniões do júri será lavrada uma Ata e uma grelha de avaliação, assinada 

por todos os elementos do júri presentes. 

4. Consideram-se aprovados na PAP os alunos que obtenham uma classificação igual ou 

superior a 10 valores, numa escala de 0 a 20. 

5. A classificação atribuída à PAP, arredondada às unidades, entra no cálculo da 

classificação final do Curso. 

6. A classificação obtida pelo aluno na PAP será afixada, em local público, no dia 

subsequente ao término da época de avaliação. 

 


