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REGIMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

(ANEXO AO REGULAMENTO INTERNO DO AGRUPAMENTO) 

 

PREÂMBULO 

 

1. O presente regulamento define normas que devem reger a organização, 

funcionamento, desenvolvimento e acompanhamento dos cursos profissionais. 

Este documento articula-se com o Projeto Educativo, o Regulamento Interno da 

Escola e a legislação em vigor, nomeadamente a Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar), o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho (Revisão da estrutura curricular dos Ensinos Básico e Secundário) e a 

Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro (Organização, funcionamento, 

avaliação e certificação dos Cursos Profissionais). Trata-se de um documento 

sujeito a ajustamentos e alterações constantes, de acordo com os normativos 

legais que forem sendo alterados e/ou revogados, bem como com outras 

diretrizes emanadas do Conselho Pedagógico e/ou do Diretor do Agrupamento 

de Escolas à Beira Douro- Medas. 

 

2. Os Cursos Profissionais constituem uma modalidade de formação de 

nível secundário, assentes numa estrutura curricular modular. Com uma forte 

ligação ao mundo do trabalho, visam o desenvolvimento de competências para 

o exercício de uma profissão, possibilitam o acesso à vida profissional ativa ou 

ao ensino superior. 

 

3. Referencial legislativo: 

CURSOS PROFISSIONAIS 

 Despacho nº 12285/2011, DR 180, Série II, de 2011-09-19 

 Portaria nº 176/2011, DR 82, Série I, de 2011-04-28 

 Despacho nº 5815/2011, DR 66, Série II, de 2011-04-04 

 Despacho nº 3435/2011, DR 36, Série II, de 2011-02-21 

 Despacho normativo nº 29/2008, DR 108, Série II, de 2008-06-05 

 Declaração de Retificação nº 23/2006, DR 70, Série I-A, de 2006-04-07 

 Despacho nº 14 758/2004, DR 172, Série II, de 2004-07-23 

 Decreto-Lei nº 4/98, DR 6, Série I-A, de 1998-01-08 

 Portaria nº 709/92, DR 158, Série I-B, de 1992-07-11 
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 Portaria nº 423/92, DR 118, Série IB, de 1992-05-22 

 Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro 

 Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro, com a nova redacção dada pela Lei 

3/2008 de 18 de janeiro. 

 Portaria n.º 176/2011 de 28 de abril 

 Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho (Revisão da estrutura curricular 

dos ensinos básico e secundário) 

 Lei nº 51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do aluno e Ética escolar) 

 Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro (organização, funcionamento, 

avaliação e certificação dos cursos profissionais) 

 

 

 

 

Capítulo I 

Organização e funcionamento dos Cursos Profissionais 

 

Artigo 1.º 

Organização curricular 

1. A organização dos cursos profissionais obedece ao estabelecido na 

respetiva matriz curricular, atento o disposto no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, quanto às disciplinas, formação em contexto de trabalho, cargas 

horárias e respetiva gestão, bem como aos referenciais de formação. 

 

2. Os planos curriculares dos cursos profissionais desenvolvem-se 

segundo uma estrutura modular, ao longo de 3 anos letivos, e compreendem 

três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica, 

contemplando ainda uma prova de aptidão profissional (PAP). A Formação 

Técnica engloba, para além das disciplinas que a compõem, uma componente 

de Formação em Contexto de Trabalho, adiante designada por FCT. 

3. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados 

pelo Ministério da Educação e Ciência encontram-se publicitados nos seus 

sítios oficiais na Internet, nomeadamente no sítio da Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. (http://www.anqep.gov.pt e 

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

 

Artigo 2.º 

Estrutura curricular 

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


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOURO 

Escola Básica e Secundária À Beira Douro - Medas 

 

 

 

3 

 

1. - Os Cursos Profissionais assumem uma matriz curricular dividida em 

três componentes de formação, a que corresponde uma carga horária de três 

mil e cem horas, repartidas por três anos letivos: 

Em vigor de 2012 a 2015 

Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

Total de 

horas / 

Ciclo de 

Formação 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 
100 

Educação Física 140 

Científica 2 ou 3 disciplinas 500 

Técnica 
3 ou 4 disciplinas 1180 

Formação em Contexto de Trabalho 420 

Carga Horária Total do Curso 3100 

 

Nova Matriz em vigor de 2013 a 2016  

Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

Carga horária 

(a) 

Sociocultural 

Língua Portuguesa 320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação/Oferta da Escola 
100 

Educação Física 140 

 
                                                     

Subtotal 
1000 
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Científica Duas a três disciplinas (c) 500 

Técnica 
Três a quatro disciplinas (d) 1100 

Formação em Contexto de Trabalho (e) 600 a 840 

                       TOTAL 3200 a 3440 

a) Carga horária não compartimentada pelos três anos de ciclo de formação a gerir pela escola, no 

âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar 

a gestão modular e a formação em contexto de trabalho. 

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 

ensino básico, inicia obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 

c) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações 

profissionais a adquirir. 

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

visada. 

e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências 

técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir e é 

objeto de regulamentação própria. 

 

2- A carga horária global definida para os cursos profissionais é distribuída e gerida 

pela escola ao longo dos três anos do ciclo de formação, procurando manter o 

necessário equilíbrio anual, semanal e diário. 

3- A carga horária não pode ultrapassar as mil e cem horas anuais, trinta e cinco 

horas semanais e sete horas diárias. 

 

Artigo 3.º 

Condições de admissão 

 

1. Os candidatos são selecionados nos termos do n.º10 do Despacho n.º 

14 758/2004 de 23 de Julho. 

 

Artigo 4.º 

Avaliação 

 

1. A avaliação incide: 

a) Sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de 

todas as componentes de formação e sobre a formação em Contexto de 

Trabalho (FCT). Integra, ainda, no final do 3.º ano, uma Prova de Aptidão 

Profissional (PAP); 
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b) 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; 

c) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no 

perfil profissional associado à respetiva qualificação. 

 

2. A avaliação formativa é contínua e sistemática, com uma 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 de estratégias. 

3. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo e tem como 

principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na 

formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as 

competências adquiridas pelos alunos. 

4. A avaliação sumativa referente a cada módulo será afixada em pauta 

própria num local criado para o efeito, no prazo 5 dias após a entrega da 

mesma aos alunos. 

5. A pauta manter-se-á afixada durante, pelo menos, oito dias. 

 

6. Efeitos da avaliação: 

a) Expressa-se na escala de 0 a 20 valores 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. 

b) Nos testes de avaliação escrita a nota mínima que o aluno tem de 

atingir é de 7,5 (sete vírgula cinco valores). 

c) Se os alunos não conseguirem concretizar o módulo, é-lhes permitida a 

realização de nova avaliação, num prazo de 15 dias a contar da entrega 

da avaliação anterior. O professor da disciplina deve proporcionar ao 

aluno uma oportunidade de avaliação para a conclusão do módulo em 

atraso.  

7. O conselho de turma de avaliação reunirá, pelo menos, três vezes em 

cada ano letivo. 

8. As classificações dos módulos realizados com aproveitamento serão 

lançadas, antes da afixação da pauta, nos respetivos termos, que se 

encontram organizados por curso. 

9. As pautas são assinadas pelo professor da disciplina, pelo Diretor de 

Curso/Diretor de Turma e pelo Diretor do Agrupamento, sendo 

posteriormente arquivada na secretaria e no dossiê técnico-pedagógico 
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10. A avaliação sumativa incide ainda sobre a Formação em Contexto de 

Trabalho e integra, no final do 3.º ano do ciclo de formação, uma Prova de 

Aptidão Profissional (PAP). 

11. O Encarregado de Educação deve ser informado dos Módulos 

concluídos e não concluídos, assim como da progressão do aluno. 

 

Artigo 5.º 

Avaliação extraordinária  

 

1.  Os alunos que não obtiverem aprovação em determinados módulos, 

têm a possibilidade de requerer a avaliação dos mesmos através de uma 

prova de avaliação extraordinária a realizar no final do ano letivo (Julho). O 

calendário de realização destas provas é feito na última reunião do conselho 

de turma e afixado junto da pauta final de avaliação.  

2. Não estão abrangidos pela avaliação extraordinária os alunos que 

estiverem excluídos por faltas. 

3. A inscrição em cada época extraordinária de avaliação é feita mediante 

requerimento dirigido ao Diretor do Agrupamento e implica o pagamento de 

uma propina de valor a fixar por este e a determinar por ano letivo. 

4. Para efeitos de conclusão do curso, realizar-se-ão duas épocas 

especiais, uma em Setembro e outra em Dezembro, à qual poderão 

apresentar-se todos os alunos que tenham terminado o ciclo de três anos de 

formação com módulos por concluir.  

5. Poderão realizar-se duas épocas especiais, uma em setembro e outra 

em dezembro, para os alunos que tenham terminado o ciclo de três anos de 

formação com módulos por concluir. 

6.  A inscrição em cada um dos exames é feita mediante o pagamento de 

uma propina, no valor de cinco euros. Caso o aluno obtenha aprovação, ser-

lhe-á devolvida a importância referida. 

7. A gestão dos exames, como procedimento administrativo, ficará a cargo 

dos serviços administrativos da escola, superentendidos pela Direção ou 

coordenação pedagógica.  

 

Intervenientes 

 

1- Intervêm no processo de avaliação: 

a) O professor; 
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b) O aluno; 

c) O diretor de turma; 

d) A equipa pedagógica; 

e) O diretor de curso; 

f) O professor orientador da formação em contexto de trabalho; 

g) O professor orientador da prova de aptidão profissional; 

h) O monitor designado pela entidade de acolhimento de estágio; 

i) Os órgãos e estruturas de gestão e de coordenação e supervisão 

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; 

l) Serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 

2- A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades 

previstos no número anterior assumem 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 6.º 

Condições de progressão 

 

1. Atendendo ao funcionamento modular dos Cursos Profissionais, não há 

lugar à retenção ou à transição de ano, mas sim à progressão ou não para o 

módulo seguinte quando: 

a) Terminado um ano do ciclo de formação, o aluno continua a formação 

no ano seguinte, dando seguimento aos módulos já concluídos. 

b) Nos módulos que tenham precedência, os alunos só progridem para o 

módulo seguinte após a sua concretização. 
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c) Caso exista compatibilidade de horários, os alunos podem frequentar 

módulos de formação em turmas diferentes daqueles a que pertencem. 

d) Caso o curso/disciplina em atraso não faça parte da oferta formativa da 

escola, no ano letivo seguinte, o aluno terá que se inscrever para exame 

nas condições previstas neste regulamento, a fim de completar os 

módulos em falta. 

 

Artigo 7.º 

Regime de Assiduidade 

 

1 – O aluno deve cumprir o disposto nos números 1 e 2 do artigo 9.º da Portaria n.º 

74-A/2013 de 15 de fevereiro. 

2 - Para efeitos de contabilização, registo e/ou justificação das faltas será 

considerado o segmento letivo de 45 minutos. 

 

 

Artigo 8.º 

Ultrapassagem do limiar de faltas 

 

 

1. Considera-se excesso grave de faltas quando são atingidas faltas a 10% 

do número de horas de cada disciplina no curso, definida no plano curricular 

publicada na Portaria de aprovação de cada curso, convertidas a tempos de 

45 minutos, independentemente das faltas serem justificadas ou 

injustificadas.  

2. No sentido de evitar uma situação grave de faltas que levem à 

implementação de uma prova de recuperação deverão ser tomadas medidas 

quando o aluno atinge 7% de faltas totais (justificadas ou injustificadas). 

3. Como medida preventiva deverá ser convocada uma reunião pelo diretor 

de turma com o aluno e encarregado de educação/progenitor e diretor de 

curso, com a intenção de alertar o aluno para as consequências da falta de 

assiduidade. 

4 - Ultrapassado o limiar de assiduidade dos alunos, nas condições enunciadas 

no número Um deste artigo, haverá lugar à aplicação das medidas corretivas 

definidas no Regulamento Interno da Escola, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. 

5 - Verificando-se a existência de faltas dos alunos pode a Escola promover a 

aplicação de: 
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a) Quando atingir 7% + 1 das faltas exclusivamente injustificadas, o aluno 

realizará atividades de recuperação, nas instalações da Escola, por um período 

de tempo definido pela Equipa Pedagógica, de forma a suprir as horas de 

formação a que não assistiu; 

b) Quando atingir 10% + 1 de faltas devidamente e exclusivamente justificadas, a 

Equipa Pedagógica determinará o tipo de atividades de recuperação, de acordo 

com as alíneas a) e b) do ponto Sete deste artigo; 

 

6 - Se o aluno cumprir com sucesso as atividades definidas no número anterior, 

as faltas dadas deverão ser relevadas, em número a definir pela Equipa 

Pedagógica, e de acordo com o tempo despendido na sua concretização. 

 

7 - Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for 

devidamente justificada, as escolas deverão assegurar uma ou mais das 

seguintes situações: 

a) O prolongamento das atividades 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 Formação em Contexto de Trabalho, a fim de permitir o 

cumprimento do número de horas legalmente estabelecido. 

8 - Se um aluno ultrapassar o limite de faltas previsto a uma ou mais disciplinas, 

com faltas injustificadas, e após ter sido submetido às medidas referidas no ponto 

Cinco deste artigo, é excluído do Curso. 

 

 

Artigo 9.º 

Conclusão e certificação 

 

1.  A conclusão com aproveitamento de um Curso Profissional obtém-se 

pela 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:  
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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 unidades; 

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

 

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

através da entrega de: 

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de 

educação e indique o curso concluído; 

b) Um certificado de formação e qualificação profissional de nível 4 que 

indique a média final do curso e que discrimine as disciplinas do plano de 

estudo e as 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 duração e a classificação da FCT. 

5. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no Ensino Superior 

deverão cumprir os requisitos que forem estabelecidos na legislação em 

vigor na altura da candidatura. 

 

Capítulo II 

Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho 

 

Artigo 10.º  

Âmbito e definição 

 

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

coordenação e acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais 

relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado pelo 

aluno. (Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro e Portaria nº 176/2011, de 

28 de abril). 

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. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOURO 

Escola Básica e Secundária À Beira Douro - Medas 

 

 

 

11 

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 na legislação em vigor. 

5. 5. O professor orientador da Formação em Contexto de Trabalho deve 

ser, obrigatoriamente, um professor da formação técnica. 

6. 6. A distribuição das várias orientações do Estágio deve ser feita, 

preferencialmente, de forma consensual, em sede de Conselho de Turma. 

7. 7. As visitas ao local de trabalho/entidade de acolhimento da FCT devem 

ser pelo menos duas, por período de FCT, devendo ser pagas as respetivas 

despesas de deslocação, de acordo com a lei em vigor. 

 

 

Artigo 11.º  

Protocolo de colaboração 

 

1. A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a escola, a 

entidade da FCT e o aluno formando. 

2. No caso de o aluno ser menor de idade, o protocolo é igualmente 

subscrito pelo encarregado de educação. 

3. O protocolo inclui da FCT, as responsabilidades das partes envolvidas e 

as normas do seu funcionamento. 

4. O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas no 

presente Regulamento, sem prejuízo da sua diversificação, decorrente da 

especificidade do curso e das características próprias da entidade da FCT 

em causa. 

 

Artigo 12.º  

Planificação 

 

1. A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano 

previamente elaborado com a participação das partes envolvidas e assinado 

pelo órgão competente da escola, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e 

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

2. O plano a que se refere o número anterior, depois de assinado pelas 

partes, será considerado como parte integrante do protocolo de estágio entre 

a escola e a empresa e identifica os objectivos, o conteúdo, a programação, 

o período, horário e local de realização das actividades, as formas de 
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monitorização e acompanhamento do aluno, com a identificação dos 

responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos intervenientes. 

3. O plano da FCT deverá ser homologado pelo Diretor do Agrupamento, 

mediante parecer favorável do Diretor de Curso, antes do início das 

atividades de formação a que respeita. 

4. No final da formação o aluno deve realizar um relatório global 

discriminando todas as atividades desenvolvidas e a sua auto avaliação. 

5. O aluno deve realizar relatórios no final de cada momento da Formação 

em Contexto de Trabalho. 

 

Artigo 13.º  

Responsabilidades da Escola 

 

1. São responsabilidades da escola: 

a) Assegurar a realização da FCT aos seus alunos, nos termos da Lei e 

do presente Regulamento; 

b) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos pelos lugares 

existentes nas diferentes entidades de acolhimento; 

c) Proceder à distribuição dos alunos de acordo com os critérios 

mencionados na alínea anterior; 

d) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de 

acolhimento; 

e) Assegurar a elaboração e a assinatura dos Protocolos de Formação 

com os alunos e os seus encarregados de educação se aqueles forem 

menores. 

f) Assegurar a elaboração e a assinatura do plano da FC.T.; 

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

h) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos estagiários em 

colaboração com a entidade de acolhimento; 

i) Assegurar que o aluno/formando se encontra coberto por seguro em 

todas a atividades da FCT; 

j) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o formando, 

as condições logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento 

da FCT. 

 

 

 

Artigo 14.º  

Responsabilidades do Professor Orientador da FCT 
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1. São responsabilidades do Professor Orientador da FCT: 

a) Elaborar o plano da FCT, em articulação com o Diretor de Curso e o tutor 

designado pela entidade de acolhimento; 

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

periódicas aos locais de realização da FCT; 

c) Avaliar, em conjunto com o tutor, o desempenho do aluno/formando; 

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

e) Propor ao Conselho de Turma, depois de ouvido o tutor, a classificação do 

aluno/formando na FCT. 

 

Artigo 15.º  

Responsabilidades da entidade de acolhimento 

 

1. São responsabilidades da entidade de acolhimento: 

a) Designar um Tutor 

b) Colaborar com o Professor Orientador na elaboração do(s) Plano(s) de 

Formação; 

c) Acolher o(a) formando(a) e orientá-lo no seu posto de trabalho através 

do seu tutor; 

d) Manter uma relação permanente com o Professor Orientador; 

e) Acompanhar o desenvolvimento do(a) Formando(a), assegurando que 

não lhe são atribuídas tarefas divergentes às previstas no Plano de 

Formação; 

f) Propor ao Professor Orientador as avaliações intermédias e a avaliação 

final da Formação em Contexto de Trabalho do(a) formando(a); 

g) Controlar a assiduidade do(a) formando(a). 

 

Artigo 16.º  

Responsabilidades do aluno/formando 

 

1. São responsabilidades do aluno/ formando: 

a) Cumprir o protocolo e o plano da FCT; 

b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação desta 

formação; 

c) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e 

utilizar com zelo os bens, equipamentos e instalações postos à sua 

disposição; 
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d) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a 

informação a que tiver acesso durante a FCT; 

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

f) Justificar as faltas, perante o Diretor de Turma, o professor orientador e 

o tutor de acordo com as normas internas da escola e da entidade de 

acolhimento; 

g) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, onde 

conste: 

i. Identificação do aluno; 

ii. Identificação da entidade de acolhimento; 

iii. Período de formação em contexto de trabalho; 

iv. Funções desempenhadas; 

v. Atividades desenvolvidas; 

vi. Relacionamento com o tutor; 

vii. Outras considerações relevantes. 

 

Artigo 17.º  

Assiduidade da FCT 

 

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

assiduidade da FCT que para o efeito deve ser assinada pelo aluno e pelo 

monitor semanalmente. 

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 

global da FCT. 

3. As faltas dadas pelo aluno formando devem ser justificadas perante o 

monitor e o professor orientador, de acordo com as normas internas da 

entidade da FCT e da escola.  

 

Artigo 18.º 

Avaliação da FCT 

 

1. A avaliação da FCT assume carácter contínuo e permite, numa 

perspetiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do respetivo 

plano.  

2. A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma 

classificação final da FCT. 

3. A primeira fase da FCT terá um peso de 30% na avaliação final da FCT. 
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4. A segunda fase da FCT terá um peso de 70% na avaliação final da FCT. 

5. A avaliação final da FCT tem por base duas componentes: 

a) Avaliação realizada pelo tutor da entidade de acolhimento em conjunto 

com o professor orientador da FCT e do aluno, e abrange o desempenho do 

aluno na entidade de formação (85%). 

b) Os relatórios de formação que são elaborados pelo aluno, descrevendo 

as atividades desenvolvidas ao longo da mesma, bem como a sua avaliação 

dos objetivos e resultados face ao definido no Plano de Formação (15%). 

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

7. O aluno deverá elaborar um relatório final da FCT apreciando o trabalho 

desenvolvido durante esse período e procedendo à sua auto avaliação 

8. A avaliação final da FCT tem por base os seguintes elementos: 

a) O relatório final do aluno; 

b) A ficha de assiduidade da FCT; 

c) A ficha de avaliação final da responsabilidade do tutor e do professor 

orientador da FCT; 

d) A autoavaliação do aluno. 

9. A ficha de avaliação final da FCT, feita em articulação com o tutor e o 

professor orientador da FCT deverá ter em conta os seguintes parâmetros: 

a) Integração na entidade da FCT. 

b) Interesse pelo trabalho que realiza. 

c) Qualidade do trabalho realizado. 

d) Sentido de responsabilidade. 

e) Autonomia no exercício das suas funções. 

f) Facilidade de adaptação a novas tarefas. 

g) Relacionamento com a chefia. 

h) Relacionamento com os colegas. 

i) Relacionamento com os clientes (se for o caso). 

j) Assiduidade e pontualidade. 

k) Capacidade de iniciativa. 

l) Organização do trabalho. 

m) Aplicação de normas de segurança e higiene no trabalho. 

10. A aprovação na FCT depende da obtenção de uma classificação igual 

ou superior a 10 valores. 

11. A classificação da FCT integra-se na classificação final do curso 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

CF = [2MCD+ (0,3FCT+0,7PAP)] /3 
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12.  No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar a 

identificação do local de realização da FCT e período em que se realizou. 

 

 

Artigo 19.º 

Disposições finais da FCT 

 

 O tratamento dos casos omissos neste documento será da competência do 

Conselho Pedagógico da escola. 

 

CAPÍTULO III 

Regulamento da Prova de Aptidão Profissional 

 

1- A Prova de Aptidão Profissional tem um regulamento específico, anexo 

ao presente Regulamento e do qual faz parte integrante. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

Artigo 20.º 

Competências e atribuições 

1. São funções do Coordenador dos Cursos Profissionais: 

              a) Assegurar a ligação, em conjunto com o Diretor do 

Agrupamento de Escolas, entre o estabelecimento de ensino e as 

estruturas do Ministério da Educação e Ciência responsáveis pelos cursos 

profissionais; 

              b) Fornecer informação sobre os cursos a abrir ou em funcionamento; 

              c) Coordenar o funcionamento dos cursos; 

              d) Assegurar a articulação entre os diferentes Diretores de Curso; 

              e) Solicitar a convocação de reuniões de coordenação; 

              f) Superintender à elaboração dos Protocolos de colaboração com as 

empresas ou instituições e dos Contratos de Formação. 

2. Diretor de Curso 

2.1. O Diretor de Curso é um professor com grande responsabilidade nos 

cursos profissionalizantes. É ele o dinamizador que congrega todas as 

sinergias necessárias para o sucesso do curso. É, também, o apoio de todos 
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os elementos envolvidos no curso e o interlocutor entre a escola e o mundo do 

trabalho. 

2.2. O Diretor de Curso deve possuir o seguinte perfil pessoal e funcional: 

 a) Reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu 

início; 

b) Evidenciar capacidades de coordenação da Equipa Pedagógica, com 

especial relevo para a gestão integrada das três componentes curriculares; 

  c) Demonstrar facilidade no estabelecimento de contactos entre a Escola 

e o Mundo do Trabalho; 

 d) Mostrar capacidade de comunicação e relacionamento; 

 e) Ser capaz de organizar trabalho em equipa; 

 f) Ter apetência pela pesquisa; 

 g) Possuir espírito criativo e inovador; 

h) Desenvolver um espírito de tutor tecnológico, comprometido com o 

sucesso formativo do curso de que é Diretor; 

    2.3. Competências do Diretor de Curso: 

a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e 

componentes de formação do curso; 

b) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da 

formação técnica, em sintonia com o Diretor de Turma e em articulação com 

os professores da área técnica; 

c) Participar nas reuniões do conselho de turma de articulação curricular ou 

outras, no âmbito das suas funções; 

d) Assegurar a articulação entre o estabelecimento de ensino e as entidades 

envolvidas na formação em contexto de trabalho, identificando-as, fazendo a 

respetiva seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos 

formandos por cada entidade e coordenando o acompanhamento dos 

mesmos, em estreita relação com o professor orientador da FCT e o tutor; 

e) Propor, em articulação com os professores da área técnica, a matriz 

contendo a estrutura e os critérios de avaliação da Prova de Aptidão 

Profissional (PAP), a fim de ser submetida à aprovação do Conselho 

Pedagógico; 

f) Propor, ao Diretor do Agrupamento de Escolas, o orçamento necessário 

para a implementação dos projetos dos alunos; 
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g) Definir, em conjunto com o Diretor do Agrupamento de Escolas e o 

Coordenador dos Cursos Profissionais, os procedimentos necessários à 

realização da Prova de Aptidão Profissional, nomeadamente a 

calendarização das provas e a constituição do Júri de Avaliação; 

h) Garantir, no que respeita à PAP, a articulação entre as várias disciplinas, 

nomeadamente da área técnica; 

i) Coordenar o acompanhamento e a avaliação interna do Curso, elaborando 

um relatório para conhecimento do Conselho Pedagógico; 

j) Garantir o relacionamento com os serviços com competência em matéria 

de apoio socioeducativo, em colaboração com o Diretor de Turma; 

 k) Manter atualizado o Dossiê de Curso; 

l) Coordenar a substituição dos professores/formadores que não possam 

lecionar determinada aula, para que seja cumprida a carga horária prevista 

para a turma; 

m) Assegurar, conjuntamente com a Direção da escola, os locais de estágio 

necessários e possíveis. 

2.4. Dossiê de Curso 

       O Dossier de Curso deve integrar os seguintes elementos: 

 a) Curso 

 • Cronograma dos módulos a lecionar nas várias disciplinas; 

 • Planos Anuais de cada disciplina; 

 • Conteúdos Programáticos; 

 b) Turma 

 • Relação de Alunos; 

 • Registo Fotográfico; 

 • Horário da Turma; 

 • Horários dos professores da turma; 

 c) Alunos 

 • Contratos de Formação; 

 • Contratos de Formação em Contexto de Trabalho; 

 • Plano de Estágio; 
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 d) Aproveitamento 

 • Pautas de Avaliação Modular; 

 • Pautas de avaliação do Período Letivo; 

 • Atas das reuniões de Avaliação; 

 e) Empresas/instituições 

 • Protocolos de colaboração 

 f) Reuniões 

 • Convocatórias; 

 • Atas de Coordenação de Curso; 

 • Documentos de Suporte às Reuniões; 

 g) Legislação essencial; 

 h) Outra documentação que considere relevante. 

 

3. Diretor de Turma 

1. A coordenação pedagógica da turma compete, também, ao Diretor de Turma, 

que é nomeado pelo Diretor do Agrupamento de Escolas, ouvido o Conselho 

Pedagógico, sendo escolhido, preferencialmente, de entre os docentes 

profissionalizados que têm experiência letiva em cursos profissionais; 

2. Ao Diretor de Turma compete: 

a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e os alunos, pais e 

encarregados de educação da turma; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos; 

c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação 

concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; 

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de 

educação, promovendo a sua participação; 

e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

f) Proceder à avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e 

da turma e fornecer aos encarregados de educação de educação, no final de 
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cada período letivo, informação global sobre o percurso formativo dos 

respetivos educandos – Relatório Descritivo ou qualquer outro Registo de 

avaliação; 

g) Justificar faltas aos alunos, de acordo com a Lei em vigor; 

 h) Coordenar os processos disciplinares, de acordo com as normas legais 

existentes; 

 i) Proceder ao tratamento das faltas dos alunos lançadas no sistema 

informático; 

j) Informar os encarregados de educação da assiduidade dos seus educandos, 

desde que tenha sido atingido o limite previsto por lei; 

k) Dar cumprimento ao ponto 3 do artigo 8.º da Portaria 74-A/2013; 

l) Apresentar ao Diretor do Agrupamento de Escolas, no final do ano letivo, um 

relatório crítico do trabalho desenvolvido. 

 

4. Equipa Pedagógica 

    2.1. Constituição da Equipa Pedagógica: 

             a) Diretor de Curso, que coordena a equipa; 

              b) Professores/Formadores das diferentes disciplinas, internos ou 

externos, um dos quais será nomeado Diretor de Turma, podendo 

acumular o cargo com o de Diretor de Curso; 

              c) Outros elementos que possam intervir na preparação e 

concretização do Curso, como os Serviços de Psicologia e Orientação ou 

outros. 

    2.2. Atribuições da Equipa Pedagógica: 

            Compete à Equipa Pedagógica a organização, a concretização e a avaliação 

do curso, nomeadamente:  

 a) A articulação interdisciplinar; 

 b) O apoio à ação técnico-pedagógica dos formadores e técnicos que a 

integram; 

c) O acompanhamento do percurso formativo dos formandos, promovendo o 

sucesso educativo e, através de um plano de transição para a vida ativa, 

uma adequada transição para o mundo do trabalho ou para percursos 

subsequentes; 
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d) Para este efeito, a Equipa Pedagógica reúne ordinariamente, sob 

coordenação do Diretor de Curso, uma vez no primeiro e segundo períodos 

letivos, com o objetivo de planificar, formular/reformular e adequar 

estratégias pedagógicas e comportamentais ajustadas ao grupo turma, de 

forma a envolver os formandos no processo de ensino-aprendizagem e de 

melhoria das suas capacidades e competências. 

 

5. Professores/Formadores 

5.1. Ao professor/formador compete: 

a) Organizar um Dossiê Pedagógico (em suporte de papel e/ou digital) por 

disciplina e curso, onde deverá colocar a planificação anual e as 

planificações específicas de cada módulo, bem como todos os materiais 

fornecidos aos alunos; 

 

b) Elaborar as planificações, tendo em atenção os referenciais publicados 

pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. 

(http://www.anqep.gov.pt), a estrutura curricular dos cursos e o perfil de 

saída dos mesmos. As planificações poderão sofrer reajustamentos ao longo 

do ano letivo, devendo tal facto ficar registado nas atas das reuniões da 

Equipa Pedagógica; 

c) Esclarecer os alunos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina e em 

cada módulo, assim como os respetivos critérios de avaliação; 

d) Elaborar todos os documentos a fornecer aos alunos (textos de apoio, 

testes de avaliação sumativa, fichas de trabalho, entre outros) com os 

logotipos exigidos neste tipo de oferta formativa; 

e) Requisitar o material necessário à disciplina nos Serviços de 

Administração Escolar, com a antecedência necessária para permitir o 

cumprimento de todas as formalidades legais exigidas pela Agência 

Nacional de Compras Públicas; 

f) Definir as estratégias e organizar os materiais necessários para 

proporcionar a avaliação sumativa de cada Módulo; 

g) Registar, sequencialmente, os sumários e as faltas dadas pelos alunos no 

programa informático e/ou em suporte de papel; 

http://www.anqep.gov.pt/
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h) Cumprir integralmente, até final do ano letivo, o número de horas/tempos 

letivos destinados à lecionação de cada um dos módulos previstos no plano 

de formação do curso; 

i) Comunicar antecipadamente ao Diretor de Curso a intenção de faltar às 

aulas, de forma a permitir que o mesmo possa organizar, se possível, a 

permuta das mesmas; 

j) Repor as aulas em falta com a maior brevidade possível, 

preferencialmente nas duas semanas seguintes; 

K) Elaborar as pautas de avaliação e preencher toda a documentação 

relativa a cada módulo realizado pelos alunos para apresentar nos 

respetivos conselhos de turma; 

l) Elaborar planos de recuperação para os alunos cuja falta de assiduidade 

esteja devidamente justificada e se revista de situação excecional, tendo em 

vista o cumprimento da carga horária prevista no plano de formação e o 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem; 

m) Elaborar matrizes, critérios e instrumentos de avaliação para os alunos 

que requerem uma avaliação extraordinária dos módulos em atraso na 

época de setembro. 

 

 

Artigo 21.º 

Transferências e equivalências entre disciplinas 

 

1. Nos termos do Despacho Normativo n.º29/2008, de 5 de Junho, os 

alunos têm a possibilidade de requerer a reorientação do seu percurso 

formativo, através da mudança de cursos, recorrendo ao regime de 

equivalência entre disciplinas. 

2. O aluno que tenha frequentado um curso profissional com 

aproveitamento em alguns módulos numa outra escola e que pretenda a 

transferência, deve requerer a concessão de equivalências através de 

requerimento dirigido ao Diretor do Agrupamento. 

3. Este pedido deve ser apresentado pelo encarregado de 

educação/progenitor ou pelo aluno, quando maior, até ao dia 31 de 

Dezembro de cada ano. 

4. As habilitações académicas declaradas devem ser acompanhadas por 

documentos comprovativos dos módulos realizados, juntamente com a 
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descrição sumária dos conteúdos dos módulos que constituem a (s) 

disciplina (s) que o aluno realizou. 

 

Artigo 22º 

Visitas de estudo 

 

1. As visitas de estudo e os respetivos objetivos devem constar do plano 

anual de atividades. 

2. Estas atividades constituem estratégias pedagógicas/didáticas que, dado 

o seu caráter mais prático podem contribuir para a preparação e 

sensibilização a conteúdos a lecionar, ou para o aprofundamento e reforço 

de unidades curriculares já lecionadas e como tal correspondem a horas de 

formação. 

3. As horas destas atividades convertem-se em tempos letivos, os quais 

devem ser divididos pelos professores organizadores/acompanhantes. 

4. Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos 

alunos nestas atividades é fundamental, pelo que deve ser promovida a sua 

participação. 

5. As visitas de estudo fazem parte do plano de formação e como tal é 

obrigatória a presença do aluno. No caso do aluno não poder comparecer à 

visita, por razões bem fundamentadas e com conhecimento do encarregado 

de educação/progenitor, deverá ser encaminhado para a biblioteca da escola 

com a indicação de uma atividade para realizar, a definir pelo professor 

responsável pela visita, durante o período que estaria a ter aulas. 

 

ARTIGO 23.º 

Omissões 

Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos de acordo com a lei em 

vigor. 

 

 

(Este regimento foi aprovado por unanimidade em reunião de Conselho Pedagógico) 


