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PREÂMBULO 

 

 

1 – O presente Regulamento define normas a que devem obedecer a organização, funcionamento, 

desenvolvimento e acompanhamento dos cursos profissionais no agrupamento de Escolas de Gavião. 

 

2 – 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 54/2018, de 6 de julho (Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva), o Decreto-Lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho (Currículo dos ensinos básico e secundário) e a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 

de Agosto (Regulamentação dos cursos profissionais de nível secundário de dupla certificação, escolar e 

profissional), o Despacho n.º 7414/2020, de 24 de julho (homologa as aprendizagens essenciais das 

disciplinas das componentes de formação sociocultural e científica dos cursos profissionais) e o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

3 – Trata-se de um documento sujeito a ajustamentos e alterações, de acordo com os normativos legais 

que forem sendo alterados e/ou revogados pela tutela, bem como com outras diretrizes emanadas pelo 

Conselho Geral, pelo Conselho Pedagógico ou pelo diretor do agrupamento de Escolas de Gavião.  

 

4 – Os cursos profissionais de nível secundário destinam-se a alunos que concluíram o 9.º ano de 

escolaridade, ou que possuem formação equivalente. 

 

5 – Estes cursos constituem uma modalidade de educação de dupla certificação, escolar e profissional, com 

uma forte ligação ao mundo do trabalho. Visam proporcionar aos alunos uma formação profissional inicial, 

através de aprendizagens diversificadas, de acordo com os seus interesses, com vista ao prosseguimento 

de estudos e/ou à inserção no mercado do trabalho. Procuram ainda, através dos conhecimentos, 

capacidades e atitudes desenvolvidas nas diferentes componentes de formação, alcançar as áreas de 

competências constantes do Perfil dos Alunos à Saída Escolaridade Obrigatória. 

 

6 – A conclusão com aproveitamento de um curso profissional confere um nível de qualificação e a respetiva 

certificação profissional de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e correspondente nível do 

Quadro Europeu de Qualificações (QEQ).  
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CAPÍTULO I – ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

 

Artigo 1.º - Organização curricular e estrutura curricular 

1 – A organização dos cursos profissionais tem por referência o estabelecido na respetiva matriz curricular 

base, de acordo com o disposto no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e na Portaria 235- 

A/2018, bem como as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, com vista ao desenvolvimento 

do Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

2 – Os planos curriculares desenvolvem-se segundo uma estrutura curricular organizada por módulos de 

formação, com uma duração total do ciclo de formação de três anos letivos.  

 

3 - Os cursos profissionais assumem uma matriz curricular dividida em quatro componentes de formação: 

sociocultural, científica, tecnológica e formação em contexto de trabalho, adiante designada por FCT, 

compreendendo ainda uma prova de aptidão profissional, adiante designada por PAP. A esta matriz 

corresponde uma carga horária entre 3100 e 3440, repartidas pelos três anos do ciclo de formação:  

Componentes de 

Formação 
Disciplinas/UFCD 

Carga Horária 

Ciclo de Formação (horas) 

Sociocultural 

Português 

a)
 C

id
ad

an
ia

 e
 D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

320 

Língua estrangeira I - Inglês 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e da Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 3 disciplinas 500 

Tecnológica Disciplinas/UFCD 1000 a 1300 

EMRC b) b) 

Formação em Contexto de trabalho 600 a 840 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 3100 a 3440 

a) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. Desenvolvimento de temas e 

projetos, sob coordenação do diretor de turma e/ou diretor de curso, não excluindo que a coordenação possa ser realizada 

por um dos docentes da turma ou grupo de alunos. 

b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com uma carga horária anual nunca inferior a 54 horas nos 

três anos do ciclo de formação. 

 

4 – A carga horária global definida para os cursos profissionais é distribuída e gerida pela escola ao longo 

dos três anos do ciclo de formação, no âmbito do seu projeto de flexibilidade e autonomia curricular, de 

forma a otimizar a gestão modular e a FCT, acautelando o cumprimento das horas definidas no referencial 

de formação constante no CNQ, que serve de base à qualificação visada procurando manter o necessário 

equilíbrio anual, semanal e diário.  
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5 – A carga horária não pode ultrapassar as trinta e cinco horas semanais (42 tempos de 50 minutos) e sete 

horas diárias (8 tempos de 50 minutos). 

 

6 – Os referenciais de formação e os programas/aprendizagens essenciais das disciplinas são os aprovados 

pelo Ministério da Educação e 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). 

 

7 – Os domínios de autonomia curricular (DAC) constituem uma opção curricular de trabalho interdisciplinar 

e ou articulação curricular, cuja planificação deve identificar as componentes de formação, disciplinas e 

UFCD envolvidas, bem como a forma de organização. O trabalho em DAC tem por base as Aprendizagens 

Essenciais, quando aplicável, e os demais documentos curriculares, com vista ao desenvolvimento das áreas 

de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como no perfil 

profissional associado à respetiva qualificação. 

 

 

Artigo 2.º - Matrícula e renovação da matrícula 

1 – As matrículas e renovação de matrícula dos Cursos Profissionais regem-se pelo estipulado na legislação 

respetiva. 

 

2 – O processo de matrícula, no primeiro ano, pode ser acompanhado pelos Serviços de Psicologia e 

Orientação. 

 

 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
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CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

SECÇÃO I – COORDENADOR DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

Artigo 3.º - Perfil (pessoal e profissional) 

1 – O coordenador dos cursos profissionais deverá evidenciar, reconhecidamente, determinadas 

competências consideradas essenciais ao desempenho das suas funções: 

a) motivação para exercer o cargo; 

b) competências interpessoais, de comunicação e de colaboração/cooperação, bem de liderança; 

c) experiência ao nível dos cursos profissionais, conhecendo bem a sua organização, funcionamento 

e desenvolvimento; 

d) conhecimento da legislação e demais documentação inerentes ao ensino profissional. 

 

Artigo 4º. - Mandato 

1 – O coordenador dos cursos profissionais será designado pelo diretor do agrupamento, preferencialmente, 

de entre os docentes com experiência na lecionação de cursos profissionais e com vínculo à escola. 

 

2 – O mandato do coordenador dos cursos profissionais tem a duração de quatro anos, cessando com o 

mandato do diretor. 

 

3 – O mandato do Coordenador dos cursos profissionais pode cessar, mediante: 

a) pedido, fundamentado do interessado, dirigido ao diretor do agrupamento, sendo que a decisão 

deste determina o prazo do mandato; 

b) exoneração por despacho fundamentado do diretor. 

 

4 – Ao coordenador dos cursos profissionais são atribuídos dois tempos semanais para o exercício das suas 

funções. 

 

5 – Nas suas faltas e impedimentos, o diretor do agrupamento delega, transitoriamente, as suas funções num 

dos docentes/formadores, diretor de curso ou diretor de turma, que assume os direitos e deveres do 

coordenador. 
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Artigo 5º. - Competências 

1 – O coordenador dos cursos profissionais coordena e acompanha os processos de implementação e os 

resultados da oferta formativa dos cursos profissionais. Assim, são suas competências, entre outras 

comedidas pela lei, as seguintes:  

a) Representar, junto das estruturas de administração e gestão, os diretores de curso e os diretores de 

turma do ensino profissional; 

b) Participar nas reuniões do conselho pedagógico, promovendo a articulação do mesmo com os 

diretores de curso e diretores de turma; 

c) Promover a execução das orientações e/ou deliberações do conselho pedagógico;  

d) Colaborar com os diretores de turma dos cursos profissionais na preparação das reuniões de equipa 

educativa e de conselho de turma; 

e) Organizar e manter atualizado o DTP digital, com toda a documentação necessária ao funcionamento 

dos cursos profissionais; 

f) Divulgar, junto dos diretores de curso e diretores de turma, toda a informação necessária ao 

adequado desempenho das suas competências, garantindo os mesmos procedimentos em todos os 

cursos; 

g) Assegurar a articulação entre os diferentes diretores de curso e diretores de turma; 

h) Proceder à calendarização das provas a realizar na época de avaliação dos módulos não concluídos; 

i) Colaborar com o diretor de curso e os docentes/formadores da componente tecnológica, na 

elaboração dos critérios de avaliação da PAP e da FCT, a fim de, posteriormente, serem submetidos 

ao Conselho Pedagógico; 

j) Acompanhar o processo de definição da oferta formativa da escola, de acordo com as preferências 

dos alunos, recursos humanos e materiais existentes, em articulação com os serviços de psicologia 

e orientação (SPO), o tecido empresarial da região, a autarquia, diretores de turma e outros órgãos 

da escola; 

k) Divulgar/promover os cursos a oferecer pela escola, em colaboração com o diretor do agrupamento, 

diretores de turma, SPO e outros órgãos da escola; 

l) Organizar e calendarizar os planos curriculares dos vários cursos, tendo em conta a anuidade de cada 

disciplina, a distribuição semanal e a realização da FCT; 

m) Propor, planificar e promover atividades e iniciativas ligadas à formação profissional; 

n) Organizar o processo de divulgação de conclusão de módulos para cada curso; 

o) Planificar com a direção da escola, e acompanhar, o processo de matrícula dos formandos; 

p) Marcar reuniões de coordenação impostas pelo calendário de atividades da escola ou sempre que 

se justifique.  
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SECÇÃO II – DIRETOR DE CURSO 

Artigo 6.º - Perfil (pessoal e profissional) 

1 – O diretor de curso é um interveniente de responsabilidade nos Cursos Profissionais: sendo o dinamizador 

que congrega as sinergias necessárias para o sucesso do curso, é também o apoio de todos os elementos 

envolvidos no curso e o interlocutor entre o agrupamento e o mundo do trabalho. 

 

2 – O diretor de curso deverá, assim, evidenciar determinados requisitos considerados essenciais ao 

desempenho das suas funções: 

a) Reunir as condições necessárias para acompanhar o curso ao longo dos três anos de funcionamento; 

b) Evidenciar competências de liderança ao nível de equipas de trabalho, com especial relevo para a 

gestão integrada das três componentes de formação; 

c) Demonstrar facilidade de fazer a ligação entre o agrupamento e o mundo do trabalho; 

d) Revelar competências interpessoais, de comunicação e de colaboração/cooperação; 

e) Ser capaz de promover e transmitir uma identidade clara e objetiva do curso que coordena. 

 

Artigo 7.º - Mandato 

1 – O diretor de curso será designado pelo diretor do agrupamento, preferencialmente, de entre os docentes 

profissionalizados que lecionam as UFCD da componente de formação tecnológica. 

 

2 – O mandato do diretor de curso está indexado à duração do curso, i.e., três anos letivos, sempre que 

possível. 

 

3 – O diretor de curso poderá ser substituído pelo diretor do agrupamento, por conveniência de serviço. 

 

4 – Ao diretor de curso são atribuídos dois tempos semanais para o exercício das suas funções. 

 

Artigo 8.º - Competências 

São competências do diretor de curso, entre outras comedidas pela lei, as seguintes:  

1 – No domínio técnico-pedagógico: 

a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes componentes de formação, disciplinas e 

UFCD; 

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

tecnológica; 

c) Zelar pela articulação das atividades do curso com o Projeto Educativo de Escola;  
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d) Preencher e enviar à coordenadora de Projetos do agrupamento a grelha de atividades do curso para 

o Plano Anual de Atividades (PAA); 

e) Elaborar e enviar à coordenadora de Projetos do agrupamento os relatórios de atividades do curso 

integrantes do PAA; 

f) Enviar à direção o material a ser publicado no site do agrupamento ou noutros meios de informação 

e de divulgação; 

g) Divulgar, junto de todos os formadores, toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento 

curricular do curso;  

h) Participar nas reuniões de equipa educativa e de conselho de turma, no âmbito das suas funções; 

i) Informar os formandos sobre o modo de organização do curso;  

j) Contactar com entidades formadoras e empregadoras exteriores à escola com vista ao 

estabelecimento de parcerias; 

k) Coordenar a aquisição e gestão de recursos e equipamentos para o bom funcionamento do curso; 

l) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso; 

m) Organizar e manter atualizado o DTP digital do curso, com toda a documentação necessária ao 

funcionamento do curso sob sua responsabilidade; 

n) Representar o curso em reuniões, seminários e demais ações de reconhecido interesse. 

 

2 – No domínio da PAP: 

a) Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com o coordenador dos cursos profissionais, 

os procedimentos necessários à realização da Prova de Aptidão Profissional, nomeadamente a 

calendarização das provas e a constituição dos júris de avaliação; 

b) Propor, em articulação com os docentes/formadores da área tecnológica, os critérios de avaliação 

da Prova de Aptidão Profissional, a fim de, posteriormente, serem submetidos ao conselho 

pedagógico. 

 

3 – No domínio da FCT: 

a) Propor, em articulação com o diretor do agrupamento, o orientador da FCT, de entre os 

docentes/formadores que lecionam as disciplinas da componente de formação tecnológica; 

b) Articular com o coordenador dos cursos profissionais e com o orientador da FCT, os procedimentos 

e documentos necessários à realização da Formação em Contexto de Trabalho; 

c) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, 

selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de trabalho e dos 

contratos de formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando 
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o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador da FCT e o tutor responsáveis 

pelo acompanhamento dos alunos na FCT; 

d) Propor, em articulação com o coordenador dos cursos profissionais e orientador da FCT, os critérios 

de avaliação da Formação em Contexto de Trabalho, a fim de, posteriormente, serem submetidos ao 

conselho pedagógico. 

 

SECÇÃO III – DIRETOR DE TURMA 

Artigo 9.º - Perfil (pessoal e profissional) 

1 – O diretor de turma de um curso profissional deverá evidenciar, reconhecidamente, determinadas 

competências consideradas essenciais ao desempenho das suas funções: 

a) motivação para exercer o cargo; 

b) competências interpessoais, de comunicação e de colaboração/cooperação, bem como de liderança; 

c) experiência ao nível dos cursos profissionais, conhecendo bem a sua organização, funcionamento e 

desenvolvimento; 

d) conhecimento da legislação e demais documentação inerentes ao ensino profissional. 

 

Artigo 10º. - Mandato 

1 – O diretor de turma será designado pelo diretor do agrupamento, de entre os docentes da turma, 

preferencialmente, profissionalizado. 

 

2 – O mandato deverá ter, preferencialmente, a duração de três anos, correspondente ao ciclo de formação. 

No entanto, caso tal não seja possível, poderá ser designado um diretor de turma anualmente. 

 

3 – Ao diretor de turma são atribuídos quatro tempos semanais para o exercício das suas funções, de acordo 

com a legislação em vigor. 

 

4 – Nas suas faltas e impedimentos, o diretor do agrupamento delega, transitoriamente, as suas funções num 

dos docentes/formadores da turma, que assume os direitos e deveres do diretor de turma. 

 

5 – O mandato do diretor de turma pode cessar, mediante: 

a) pedido, fundamentado do interessado, dirigido ao diretor do agrupamento, sendo que a decisão 

deste determina o prazo do mandato; 

b) exoneração por despacho fundamentado do diretor. 
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Artigo 11.º - Competências 

1 – São competências do(a) diretor(a) de turma, entre outras comedidas pela lei, as seguintes:  

a) Presidir às reuniões do conselho de turma/equipa educativa; 

b) Zelar pelo exercício de todas as competências do conselho de turma/equipa educativa;  

c) Organizar e manter atualizado o DTP digital, no que à direção de turma diz respeito;  

d) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre docentes/formadores e alunos e 

os docentes/formadores entre si; 

e) Assegurar a articulação entre os docentes/formadores da turma e os alunos, pais e encarregados de 

educação; 

f) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação, promovendo a sua 

participação; 

g) Promover a eleição, no início de cada ano escolar, do delegado e subdelegado de turma;  

h) Promover a eleição, no início do ano escolar, de dois representantes (e um suplente) dos pais e/ou 

encarregados de educação dos alunos da turma, para tomar parte nas reuniões de conselho de turma 

à exceção das reuniões de avaliação;  

i) Coordenar, em colaboração com os docentes/formadores da turma, a adequação de atividades, 

aprendizagens essenciais, estratégias e metodologias à situação concreta do grupo e à especificidade 

de cada aluno; 

j) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador, 

bem como o cumprimento dos critérios definidos e aprovados em conselho pedagógico;  

k) Acompanhar de forma personalizada todos os alunos da turma, ajudando-os a gerir o seu percurso 

de formação; 

l) Proceder à justificação ou à recuperação das faltas dos alunos no programa E360, de acordo com os 

normativos legais em vigor;  

m) Monitorizar, em parceria com o professor de cada disciplina, a assiduidade dos alunos; 

n) Monitorizar as horas de formação em cada período letivo, preenchendo o mapa de horas dos 

formadores e de frequência dos formandos;  

o) Coordenar a substituição dos docentes/formadores que faltarem, para que seja cumprido o horário 

previsto para a turma em questão;  

p) Coordenar os mecanismos de recuperação de horas de formação em atraso; 

q) Informar, pelo meio mais expedito, o encarregado de educação (ou o aluno, quando maior de idade), 

sempre que seja atingido metade do limite de faltas permitido por disciplina/UFCD, e alertar para as 

consequências da ultrapassagem do limite de faltas e procurar uma solução que permita garantir o 

cumprimento efetivo do dever de assiduidade; 



 

Regulamento dos Cursos Profissionais                                                                                               Página 13 de 41  

r) Informar os docentes/formadores da equipa educativa, nas reuniões quinzenais, sobre situações de 

faltas justificadas e/ou injustificadas, que fundamentem o desenvolvimento de atividades de 

recuperação de aprendizagens, nos termos dos artigos 25.º e 26.º; 

s) Manter os encarregados de educação informados sobre o percurso formativo dos alunos, 

concretamente ao nível do aproveitamento, comportamento e assiduidade; 

t) Monitorizar a taxa de conclusão de módulos/UFCD no curso;  

u) Mediar a interação entre os alunos e os Serviços de Administração Escolar, designadamente na 

recolha e transmissão de informação e de documentação, cumprindo os prazos eventualmente 

estipulados; 

v) Elaborar o relatório final sobre a turma; 

w) Aplicar os questionários de satisfação na perspetiva dos alunos relativamente ao curso, às disciplinas 

e aos professores/formadores; 

x) Analisar os questionários de satisfação supracitados e enviar os resultados ao coordenador dos 

cursos profissionais; 

y) Disponibilizar as atas de conselhos de turma/equipa educativa a todos os elementos, para leitura 

prévia à reunião de aprovação das mesmas. 

 

 

SECÇÃO IV – CONSELHO DE TURMA 

Artigo 12.º - Composição 

1 - O conselho de turma para efeitos de avaliação dos alunos é constituído pelos docentes e formadores da 

turma. 

 

2 - No conselho de turma podem intervir, sem direito a voto, outros docentes e formadores ou técnicos que 

participem no processo de ensino e aprendizagem, bem como outros elementos cuja participação o conselho 

pedagógico considere conveniente. 

 

Artigo 13.º - Competências 

1 – Compete ao conselho de turma a formalização da avaliação sumativa, concretamente: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada docente ou formador, tendo em conta as 

informações que a suportam e a situação global do aluno; 

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT, já 

concluídos pelo aluno; 
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c) Elaborar a pauta de avaliação de final de período bem como uma ficha informativa da progressão de 

cada aluno. Esta ficha, contendo informação quantitativa, qualitativa e formativa dos alunos, bem 

como o resumo das respetivas faltas, é fornecida ao encarregado de educação, pelo diretor de turma. 

 

Artigo 14.º - Funcionamento 

1 – O funcionamento do conselho de turma obedece ao previsto no Código do Procedimento Administrativo. 

 

2 – O conselho de turma reúne, ordinariamente, pelo menos quatro vezes ao longo do ano letivo, 

previamente ao início das aulas e no final de cada período letivo. 

 

3 – Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade de elementos de 

avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 horas, para a qual cada um dos 

professores ou formadores deve previamente disponibilizar, ao diretor do agrupamento, os elementos de 

avaliação de cada aluno. 

 

4 – Nas situações previstas no número anterior, o diretor de turma ou quem o substitua apresenta ao 

conselho de turma os elementos de avaliação de cada aluno. 

 

5 - As deliberações das reuniões do conselho de turma de avaliação devem resultar do consenso dos docentes 

e formadores que o integrem. 

 

6 - Cabe ao diretor do agrupamento fixar os períodos de realização do conselho de turma, bem como designar 

o respetivo secretário responsável pela elaboração da ata. 

 

SECÇÃO V – EQUIPA EDUCATIVA 

Artigo 15.º - Composição 

1 – A equipa educativa é constituída por: 

a) Diretor de turma, que coordena;  

b) Diretor de curso;  

c) Docentes/formadores das diferentes disciplinas, internos ou externos;  

d) Outros elementos que possam intervir na preparação e concretização do curso, como os Serviços 

de Psicologia e Orientação ou outros. 
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Artigo 16.º - Competências 

1 - Compete à equipa educativa: 

a) Elaborar e definir o processo técnico-pedagógico e monitorizar o seu desenvolvimento; 

b) Privilegiar dinâmicas de trabalho pedagógico de natureza interdisciplinar e de articulação disciplinar, 

concretizadas numa ação educativa que, vise garantir: 

i. Uma atuação preventiva que permita antecipar e prevenir o insucesso e o abandono escolares;  

ii. A implementação das medidas multinível, universais, seletivas e adicionais, que se revelem 

ajustadas à aprendizagem e inclusão dos alunos;  

iii. A rentabilização eficiente dos recursos e oportunidades existentes na escola e na comunidade;  

iv. A adequação, diversidade e complementaridade das estratégias de ensino e aprendizagem, bem 

como a produção de informação descritiva sobre os desempenhos dos alunos;  

v. A regularidade da monitorização, avaliando a intencionalidade e o impacto das estratégias e 

medidas adotadas.  

 

Artigo 17.º - Funcionamento 

1 – A equipa educativa reúne sempre que necessário com o objetivo de planificar, formular/reformular e 

adequar estratégias pedagógicas e comportamentais ajustadas ao grupo turma, de forma a envolver os 

formandos neste processo de ensino aprendizagem, e excecionalmente, sempre que necessário; 

 

2 – A equipa educativa reúne, quinzenalmente, nos dois tempos registados no horário para o efeito. 

 

3 – As reuniões são secretariadas pelos docentes/formadores integrantes da equipa, em regime de 

rotatividade, e pela ordem das disciplinas constantes no registo de presenças do rosto da ata.  

 

SECÇÃO VI – DOCENTES/FORMADORES 

Artigo 18.º - Competências 

1 – Para além das competências designadas no Regulamento Interno, o docente/formador deverá: 

a) Manter-se informado sobre a legislação, regulamentos e orientações que regulam o funcionamento 

dos cursos profissionais;  

b) Conhecer os programas/aprendizagens essenciais das respetivas disciplinas publicados pela Agência 

Nacional para a Qualificação e DGE; 

c) Elaborar os instrumentos pedagógicos estruturantes das respetivas disciplinas, de acordo com o 

instituído e com o índice fornecido, arquivando-os no respetivo DTP digital; 
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d) Organizar e manter atualizado o DTP digital, no que à sua disciplina diz respeito, respeitando o 

suporte e a estrutura prevista no artigo 19º; 

e) Sumariar, no programa E360, no próprio dia ou no dia seguinte, as atividades desenvolvidas, de 

forma objetiva e detalhada; 

f) Registar as faltas dos alunos no programa E360, no próprio dia ou no dia seguinte; 

g) Apoiar o diretor de turma no controlo da assiduidade dos alunos em cada módulo; 

h) No início de cada módulo/UFCD esclarecer os alunos sobre os conteúdos do módulo/UFCD, as 

aprendizagens a atingir e as competências a desenvolver, a duração prevista para o módulo, as 

estratégias de trabalho e os processos e critérios de avaliação. A todo o tempo, deve ser dado 

feedback ao aluno acerca do seu desempenho, promovendo simultaneamente a sua autorregulação; 

i) Elaborar documentos de apoio ao desenvolvimento de aprendizagens pelos alunos, utilizando em 

cada um a simbologia fornecida; 

j) Desenvolver o processo de avaliação das aprendizagens de acordo com o estatuído neste 

regulamento; 

k) Requisitar o material necessário para a sua disciplina ao diretor de curso; 

l) Cumprir integralmente os elencos modulares: número de horas/tempos destinados à lecionação dos 

módulos/UFCD em cada ano de formação; 

m) Comunicar antecipadamente ao diretor do agrupamento e ao diretor de turma a intenção de faltar 

às aulas, sempre que isso for previsível, preenchendo, nos Serviços de Administração Escolar, um 

modelo próprio para esse efeito; 

n) Nas circunstâncias descritas na alínea anterior privilegiar o recurso a permutas com outros elementos 

da equipa educativa, informando sempre a direção e o diretor de turma; 

o) Em caso de ausência ao serviço, repor a(s) aula(s) em falta com a maior brevidade possível, 

informando sempre o diretor e o diretor de turma; 

p) Participar ativamente nos conselhos de turma e nas reuniões da equipa educativa; 

q) Assinar os termos referentes aos módulos/UFCD de cada disciplina, realizados pelos alunos; 

r) Elaborar, aplicar e validar os planos de recuperação (faltas justificadas) e os planos de recuperação e 

integração (faltas injustificadas), com vista à recuperação das aprendizagens para os alunos com falta 

de assiduidade, de acordo com o estipulado nos artigos 25.º e 26.º; 

s) Elaborar informações-prova, critérios e instrumentos de avaliação para os formandos que requerem 

avaliação aos módulos em atraso na época especial de avaliação dos módulos não concluídos. 

t)  Privilegiar o uso da plataforma TEAMS, enquanto canal de comunicação, consultando e partilhando 

informações e documentos inerentes ao curso. 
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SECÇÃO VII – PROCESSO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

Artigo 19.º - Processo Técnico-Pedagógico 

1 – O Processo Técnico-Pedagógico (PTP) de curso corresponde ao Plano Curricular de Turma, espelhando o 

desenvolvimento e gestão curriculares específicas de cada curso. 

 

2 – O PTP assume a forma particular como, em cada curso, o currículo é reconstruído e apropriado, definindo-

se intencionalidades e opções adequadas à aquisição dos conhecimentos, capacidades e atitudes, com vista 

ao desenvolvimento das competências elencadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

do perfil de desempenho esperado para cada curso. 

 

3 – Os docentes/formadores devem adotar práticas de gestão curricular diversificadas e adequadas aos 

alunos e ao desenvolvimento do perfil de desempenho esperado para cada curso, encorajando-se a 

articulação entre as diversas disciplinas, o trabalho colaborativo entre os vários docentes/formadores e o 

entendimento da avaliação dos alunos como processo formativo, contínuo e regulador.  

 

4 – O PTP é consubstanciado no DPT, o qual deverá obedecer à estrutura que se segue: 

a) Direção de Curso: 

i. Estrutura Curricular do Curso; 

ii. Legislação do Curso; 

iii. Outros Documentos que Evidenciem a Realização da Operação; 

iv. Cartazes e Panfletos; 

v. Registos das Publicitações no Portal do Agrupamento ou noutros meios de informação e de 

divulgação. 

 

b) Direção de Turma: 

i. Diretor de Turma e Horário de Atendimento 

ii. Identificação do Horário de Atendimento 

iii. Comunicação aos Pais e Encarregados de Educação do Horário de Atendimento 

iv. Listagem de Formadores 

v. Horários dos Formadores 

vi. Mapas de Horas dos Formadores 

vii. Listagem de Técnicos Especializados 

viii. Listagem de Formandos 

ix. Fotografias  

x. Autorização de Captação e Utilização de Imagem 
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xi. Fotografias dos Formandos 

xii. Horário da Turma 

xiii. Fichas Biográficas dos Formandos 

xiv. Caraterização da Turma 

xv. Contratos dos Formandos 

xvi. Ata de Eleição do(a) Delegado(a) e Subdelegado(a) de Turma 

xvii. Representantes dos Encarregados de Educação 

xviii. Comunicações com Encarregados de Educação 

xix. Registo de Contacto com Encarregados de Educação 

xx. Convites / Convocatórias para Reuniões com Encarregados de Educação 

xxi. Atas de Reuniões com Encarregados de Educação 

xxii. Mapa de Horas de Frequência dos Formandos (por período) 

xxiii. Extratos de Faltas 

xxiv. Justificações de Faltas 

xxv. Recuperação de Faltas  

xxvi. Pautas de Avaliação 

xxvii. Participações, Medidas Disciplinares e Outras Ocorrências 

xxviii. Relatório Final sobre a Turma 

xxix. Questionários de Satisfação na Perspetiva dos Alunos 

xxx. Questionários de Satisfação na Perspetiva dos Alunos relativos aos Cursos 

xxxi. Questionários de Satisfação na Perspetiva dos Alunos relativos às Disciplinas 

xxxii. Questionários de Satisfação na Perspetiva dos Alunos relativos aos Docentes 

xxxiii. Análise dos Questionários de Satisfação 

xxxiv. Atas de Conselhos de Turma/Equipa Educativa 

 

c) Disciplinas: 

i. Avaliação-Procedimentos 

ii. Planificação Anual 

iii. Planificação Modular (incluindo de DAC) 

iv. Critérios Específicos de Avaliação 

v. Listagem de Manuais 

vi. Cronograma Inicial – Planificação 

vii. Cronograma Final – Execução 

viii. Registo de Sumários 

ix. Enunciados dos Instrumentos de Avaliação 
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x. Instrumentos de Avaliação Realizados pelos Alunos 

xi. Avaliação Modular 

xii. Relatório Final de Avaliação dos Módulos 

xiii. Fichas Informativas e de Trabalho 

xiv. Grelha de Materiais Afetos 

xv. Materiais Pedagógicos de Apoio 

 

d) Atividades/visitas de estudo: 

i. Planificação das Atividades  

ii. Autorizações dos Encarregados de Educação para a Participação dos Alunos 

iii. Inquéritos de Avaliação das Atividades - alunos/docentes/formadores  

iv. Relatórios de Avaliação das Atividades / Visitas de Estudo 

v. Fotografias ou Vídeos das Atividades / Visitas de estudo 

 

Artigo 20.º - Execução letiva (reposição de aulas) 

1 – Face à exigência de lecionação integral das horas previstas para cada disciplina/UFCD, de forma a 

assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição de qualquer aula não lecionada, com a maior 

brevidade possível. 

 

2 – Os registos de faltas dos docentes/formadores, bem como a respetiva justificação, obrigatoriamente 

apresentada nos termos e prazos legalmente previstos, são provisórios, só se tornando definitivos se os 

tempos letivos em falta não forem compensados. 

 

3 – A gestão da compensação das horas em falta deve ser planeada em articulação com o diretor de turma. 

 

4 – As aulas previstas e não lecionadas são repostas através de: 

a) Prolongamento da atividade letiva diária, não podendo exceder o número de tempos diários 

legalmente permitido; 

b) Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e/ou Páscoa; 

c) Permuta entre docentes/formadores; 

d) Prolongamento das atividades letivas, no final do ano letivo, até à conclusão do número de aulas 

previsto para esse ano, no respetivo cronograma. 

 

5 – Após a calendarização das aulas, pode haver a necessidade de proceder a ajustes pontuais, adiantando, 

por exemplo aulas de uma determinada disciplina, visando o término das atividades letivas de forma a se 
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coadunar com a frequência da Formação em Contexto de Trabalho. 
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CAPÍTULO III – ALUNO 

 

 

 

SECÇÃO I – CONTRATO DE FORMAÇÃO 

Artigo 21.º - Contrato de Formação 

1 - Todos os formandos e respetivos pais e/ou encarregados de educação estabelecem, no início do ciclo de 

formação um contrato, designado por contrato de formação, com o Agrupamento de Escolas de Gavião. 

 

2 - O contrato de formação explicita o termo de aceitação da lei vigente, relativa aos cursos profissionais, e 

das normas estatuídas neste regulamento, por parte dos alunos/formandos e respetivos encarregados de 

educação.  

 

SECÇÃO II – DIREITOS E DEVERES 

Artigo 22.º - Direitos 

1 – Para além dos direitos enunciados no Regulamento Interno do agrupamento, o aluno tem direito a: 

a) Beneficiar e participar na formação de acordo com os programas/aprendizagens essenciais, 

metodologias e processos de trabalho e de avaliação definidos; 

b) Receber orientação e a informação necessária à sua boa participação no curso; 

c) Usufruir de subsídio de alimentação em espécie nos termos da legislação em vigor; 

d) Usufruir de subsídio de transporte nos termos da legislação em vigor; 

e) Usufruir de vestuário adequado ao curso, a devolver, no final da formação, ao agrupamento; 

f)  Ter acesso a instalações, equipamento e materiais compatíveis com a tipologia do curso;   

g) Em circunstâncias específicas e de acordo com a legislação em vigor, usufruir dos subsídios de 

alojamento e de acolhimento de filhos menores; 

h) Beneficiar de apoios financeiros nomeadamente: refeições gratuitas na cantina ou subsídio de 

alimentação até ao montante definido na lei, durante o período de formação em contexto de 

trabalho, e título de transporte em transportes públicos; 

i) Beneficiar de um seguro contra acidentes pessoais, a celebrar pela entidade, nos termos 

constantes da respetiva apólice. 

j) Receber um diploma que indique a conclusão do ensino secundário; 

k) Receber um certificado de qualificação profissional de nível 4 que indique a média final do curso 

e discrimine as disciplinas do plano de estudos e respetivas classificações, a designação do 

projeto e a classificação obtida na respetiva Prova de Aptidão Profissional, bem como a duração 

e a classificação da Formação em Contexto de Trabalho. 
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Artigo 23.º - Deveres 

1 – Constituem deveres do aluno, para além dos enunciados no Regulamento Interno: 

a) Cumprir todos os princípios inerentes a uma formação cujo objetivo é a inserção no mercado de 

trabalho: 

i. Assiduidade; 

ii. Pontualidade; 

iii. Respeito; 

iv. Responsabilidade. 

b) Deixar no agrupamento todo o produto resultante do trabalho/material fornecido por esta, 

independentemente da sua natureza, sendo este, propriedade do agrupamento; 

c) Justificar as faltas, invocando os motivos que lhe deram origem; 

d) Proceder à marcação das refeições nos dias em que delas pretenda usufruir; 

e) Proceder à entrega, ao diretor de turma, da documentação comprovativa das despesas de 

transporte, efetuadas num dado mês, até ao final do 5.º dia útil do mês seguinte; 

f) Proceder à entrega, nos SAE, do comprovativo do Número de Identificação Bancária (NIB); 

g) Empenhar-se em todas as atividades que integram o processo de formação, cumprindo as regras de 

funcionamento e bom relacionamento que forem definidas com o grupo de formação; 

h) Abster-se da prática de qualquer ato do qual possa resultar prejuízo para o bom funcionamento das 

atividades letivas ou descrédito para o primeiro outorgante ou para os seus representantes; 

i) Utilizar cuidadosamente e zelar pela conservação dos bens e das instalações onde decorre a 

formação. 

 

SECÇÃO III – REGIME DE ASSIDUIDADE 

Artigo 24.º - Regime de assiduidade e cumprimento das horas de formação 

1 – Deve entender-se “assiduidade” como a presença do aluno/formando na sala de aula e demais locais 

onde se desenvolva o trabalho escolar, munido do material necessário, aliada a uma atitude de empenho 

intelectual e comportamental adequada ao processo de formação.  

 

2 – 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 disciplina nas 

componentes de formação sociocultural e científica; entende-se que as aprendizagens dos alunos 

ficam comprometidas quando a assiduidade for inferior a 90% em cada módulo.  

b) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90 % da carga horária do conjunto das UFCD da 

componente de formação tecnológica; entende-se que as aprendizagens dos alunos ficam 
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comprometidas quando a assiduidade for inferior a 90% em cada UFCD de cada uma das disciplinas 

que integram a componente tecnológica.  

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

 

3 – Para efeitos do previsto no número anterior, para o cálculo da assiduidade e para determinar o limite de 

faltas permitido aos alunos, o resultado da aplicação de qualquer das percentagens nele estabelecidas é 

arredondado à unidade. 

 

4 – Serão contabilizadas, nas horas de formação, as visitas de estudo/atividades de campo realizadas no 

âmbito das disciplinas em que se enquadrem no artigo 27.º. 

 

5 – Quando for atingido metade do limite de faltas permitido, independentemente da natureza das mesmas 

(justificadas ou injustificadas), os pais ou o encarregado de educação ou, quando maior de idade, o aluno, 

são informados, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma, com o objetivo de os alertar para as 

consequências do excesso de faltas e de se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento 

efetivo do dever de frequência, bem como o necessário aproveitamento escolar. 

 

Artigo 25.º -   Plano de recuperação – faltas justificadas                                                            

1 – Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos da legislação aplicável, 

deverá ser desenvolvido um plano de recuperação, com o objetivo de repor as horas de formação. 

 

2 – Compete a cada docente/formador, em articulação com o aluno, desencadear o plano de recuperação, 

cuja deteção decorre da consulta do resumo das faltas dos alunos disponibilizado pelo diretor de turma. 

 

3 – O plano de recuperação deve ser desenvolvido tão cedo quanto possível, consideram-se apenas as faltas 

justificadas e o tempo resultante da diferença entre as faltas dadas e o limite de faltas do módulo/UFCD em 

causa. 

 

4 – O plano de recuperação é concretizado fora das horas de formação previstas, presencialmente ou não, e 

consubstancia-se na realização de uma ou mais tarefas determinadas pelo docente/formador, mediante o 

acordado com o aluno. 

 

5 – Quando, para o cumprimento do plano de recuperação, for necessário prolongar a permanência do aluno 

na escola para além do seu horário normal, o docente/formador deverá solicitar ao diretor de turma que 

informe o respetivo encarregado de educação. 
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6 – Após a aplicação do plano de recuperação, este deverá ser validado/avaliado pelo docente/formador da 

disciplina/UFCD e entregue ao diretor de turma, para que proceda à recuperação das faltas no programa 

E360. 

 

7 – Como resultado da aplicação dos planos de recuperação validados, é reduzido o número de faltas, 

procurando-se que o mesmo fique dentro dos limites fixados. 

 

8– O incumprimento injustificado ou invalidação de um plano de recuperação leva à injustificação das faltas 

que o mesmo visava colmatar. 

 

Artigo 26.º - Plano de recuperação e integração – faltas injustificadas 

1 – Quando, por via da aplicação de planos de recuperação das faltas justificadas, nos termos fixados no 

artigo 25.º, não for possível garantir o disposto no nº2 do artigo 24.º desencadear-se-á um plano de 

recuperação e integração (PRI) que incidirá sobre as faltas injustificadas, nos termos previstos no artigo 20.º, 

da Lei 51/2012, de 5 de setembro, com o objetivo de repor as horas de formação. 

 

2 – As faltas injustificadas decorrentes da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula 

ou disciplinar sancionatória de suspensão, analisadas as situações, podem ser passíveis de recuperação. 

 

3 – O plano de recuperação e integração apenas pode ocorrer uma única vez em cada módulo/UFCD. 

 

4 – O plano de recuperação e integração deverá ser desencadeado assim que se verifiquem as condições da 

sua aplicação, sendo este da responsabilidade de cada docente/formador da disciplina sobre a qual incide o 

plano. 

 

5 – O plano de recuperação e integração é concretizado fora das horas de formação previstas, de preferência 

em regime presencial. 

 

6 – O teor do plano de recuperação e integração é dado a conhecer, pelo diretor de turma, ao encarregado 

de educação do aluno, que o deverá assinar. 

 

7 – Após a aplicação do plano de recuperação e integração, este deverá ser validado/avaliado pelo 

docente/formador envolvido, devendo comunicar ao diretor de turma o desfecho do mesmo no que 

concerne à respetiva validação. 
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8 – Como resultado da aplicação do plano de recuperação e integração validado, é reduzido o número de 

faltas, procurando-se que o mesmo fique dentro dos limites fixados. 

 

9 – O incumprimento ou não aprovação de um plano de recuperação e integração está previsto no n.º 9 do 

artigo 20.º, da Lei 51/2012, de 5 de setembro. 

 

Artigo 27.º - Visitas de estudo/atividades de campo 

1 – As visitas de estudo/atividades de campo fazem parte do plano de formação, sendo obrigatória a presença 

do aluno. 

 

2 – Se o aluno não comparecer, ser-lhe-á marcada falta de presença pelo docente/formador 

responsável/acompanhante pela visita. 

 

3 – As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos previstos 

para o turno da manhã (6 tempos) e turno da tarde (6 tempos), até ao máximo de 10 tempos diários. Assim: 

a) Atividade desenvolvida só na parte da manhã: 6 tempos; 

b) Atividade desenvolvida só na parte da tarde: 6 tempos; 

c) Atividade desenvolvida durante um dia: 10 tempos. 

 

4 – Os tempos letivos devem ser divididos pelos docentes/formadores organizadores/acompanhantes, de 

acordo com o previamente estabelecido na preparação da atividade. 

 

5 – No cômputo geral, o número de horas dos vários docentes/formadores, numa só turma, não poderá 

exceder os limites definidos no ponto 3; do mesmo modo tal deverá ocorrer se se considerar o total dos 

tempos de várias turmas, em relação a um dado docente/formador. 

 

6 – O tempo resultante de eventuais deslocações deverá ser considerado no cômputo geral, dentro dos 

limites e nos termos estabelecidos nos pontos anteriores. 

 

7 – Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os docentes/formadores com serviço letivo no dia 

da realização da atividade. 

 

SECÇÃO IV – AVALIAÇÃO 

Artigo 28.º - Âmbito e objetivos 

1 – A avaliação incide sobre:  
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a) as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os documentos curriculares e, 

quando aplicável, as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular de base, com 

especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória;  

b) os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional e referenciais de formação 

associados à respetiva qualificação constantes no CNQ. 

 

2 – A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, visando, 

designadamente: 

a) Fornecer ao docente/formador, ao aluno, aos pais/encarregados de educação e aos restantes 

intervenientes, informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens 

realizadas e os percursos para a sua melhoria; 

b) Permitir a revisão do processo de ensino e de aprendizagem; 

c) Certificar a aprendizagem realizada. 

 

Artigo 29.º - Avaliação interna 

1 – A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de 

informação, as modalidades formativa e sumativa. 

 

2 – Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando-se um processo de autorregulação das suas 

aprendizagens. 

 

Artigo 30.º - Avaliação formativa 

1 – A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e de 

aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

2 – Aos docentes, formadores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, 

designadamente através da modalidade de avaliação formativa, e em harmonia com as orientações definidas 

pelos órgãos com competências no domínio pedagógico-didático: 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos, pais ou encarregados de educação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens; 

c) Reajustar as práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso educativo. 

 

Artigo 31.º - Avaliação sumativa 

1 – A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos 
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nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD, na FCT e na PAP. 

 

2 - A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular adotada, a 

notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação 

mínima de 10 valores. Na Formação em Contexto de Trabalho e na Prova de Aptidão Profissional a avaliação 

sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores, arredondada às unidades. 

 

3 – Sempre que se considere relevante a avaliação quantitativa deve ser acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a 

inscrever, sempre que aplicável, na ficha de registo de avaliação. 

 

4 - A classificação de cada módulo e UFCD, a atribuir a cada aluno, é proposta pelo docente/formador ao 

conselho de turma de avaliação, para deliberação, no final de cada período letivo. 

 

5 - A participação nos projetos desenvolvidos no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é 

objeto de registo anual no certificado do aluno e, em caso algum, é objeto de avaliação sumativa. 

 

6 – As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente dos 

DAC são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas, módulos, UFCD ou da FCT. 

 

Artigo 32.º - Avaliação externa 

1 – A avaliação externa das aprendizagens deve contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e de 

integração de todos os conhecimentos, aptidões, atitudes e competências profissionais, sendo realizada, em 

complemento da avaliação interna das aprendizagens, através da PAP.  

 

2 – Os alunos dos cursos profissionais podem candidatar-se, na qualidade de alunos autopropostos, à 

realização de exames finais nacionais que elegerem como provas de ingresso.  

 

3 – Aos alunos abrangidos por medidas universais, seletivas ou adicionais, aplicadas no âmbito do regime 

jurídico da educação inclusiva, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que realizem os exames 

finais nacionais nos termos do número anterior são garantidas, se necessário, adaptações no processo de 

realização dos mesmos. 

 

Artigo 33.º - Momentos de avaliação 

1 – A avaliação de um aluno, a um determinado módulo/UFCD, pode ocorrer em diversos momentos, sendo 
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sempre motivo de elaboração de pauta, lavrada no final de cada período letivo. 

 

2 - O encarregado de educação deve sempre ser informado dos módulos/UFCD concluídos e não concluídos, 

assim como da progressão do aluno. 

 

Artigo 34.º - Primeiro momento de avaliação 

1 – No final de cada um dos módulos/UFCD é efetuada a respetiva avaliação quantitativa em pauta bem 

como uma avaliação qualitativa, se necessária, considerando-se este o primeiro momento de avaliação, do 

qual devem constar todos os alunos. 

 

2 – Na pauta averbam-se as faltas, verifica-se o cumprimento dos respetivos limites e inscrevem-se as 

classificações obtidas, sendo possíveis: 

a) Classificações de 10 a 20; 

b)  Alunos sem avaliação (no caso de alunos que têm de realizar PRI, excesso de faltas e outros). 

 

Artigo 35.º - Segundo momento de avaliação 

1 – Ao aluno que não tenha atingido a classificação mínima referida no ponto anterior e, simultaneamente, 

esteja em condições de realizar um Plano de Recuperação e Integração (PRI), deverá este ser averbado em 

pauta. Após a realização e validação do referido plano, a classificação obtida será registada na pauta lavrada 

após o conselho de turma de avaliação subsequente. 

 

Artigo 36.º - Época de avaliação dos módulos/UFCD não concluídos 

1 – Os alunos que apresentam módulos em atraso têm a possibilidade de requerer a avaliação dos mesmos 

através de uma prova de avaliação extraordinária. 

 

2 – A época de avaliação dos módulos/UFCD não concluídos decorre no início de cada ano letivo e incide 

sobre os módulos/UFCD por realizar nos anos anteriores. 

 

3 – A inscrição na época de avaliação dos módulos/UFCD não concluídos deve ser feita nos Serviços de 

Administração Escolar, mediante o preenchimento de um documento próprio, com a indicação do(s) 

módulo(s) pretendido(s). 

 

4 – O período de inscrição é anualmente fixado e divulgado junto dos alunos dos cursos profissionais. 

 

5 – Cada aluno não poderá inscrever-se em mais de quatro provas de avaliação, independentemente dos 
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módulos/UFCD, salvo situações excecionais devidamente apreciadas pela direção do agrupamento, após 

ouvido o Conselho de Turma. 

 

6 – O coordenador dos Cursos Profissionais organiza todo o processo de operacionalização da época de 

avaliação dos módulos não concluídos, designadamente a respetiva calendarização, a distribuição dos alunos 

pelas provas e destas pelos espaços de aplicação. 

 

7 – Toda a informação resultante do ponto anterior deverá ser divulgada publicamente, até 8 dias antes da 

realização das avaliações. 

 

8 – As provas decorrem em simultâneo com a lecionação normal. 

 

9 – Até ao final de cada ano letivo, de acordo com as orientações fornecidas pelo coordenador dos cursos 

profissionais os docentes/formadores, no âmbito dos seus departamentos, elaboram informações-prova, 

critérios e enunciados a aplicar na época de avaliação dos módulos não concluídos do ano letivo seguinte. 

 

10 – A documentação, preferencialmente em suporte digital, a que se refere o número anterior é objeto de 

verificação pelos coordenadores de Departamento Curricular e, por estes, remetidos ao coordenador dos 

cursos profissionais. 

 

11 – Apenas a documentação necessária à operacionalização da época de avaliação será impressa. 

 

12 – As informações das provas com alunos inscritos deverão ser divulgadas publicamente. 

 

13 – Compete aos docentes/formadores aplicadores levantarem as pautas de chamada e o envelope com as 

provas a aplicar, previamente deixadas nos Serviços de Administração Escolar pelo Coordenador dos Cursos 

Profissionais. 

 

14 – Compete aos docentes/formadores aplicadores concretizarem a aplicação das provas aos alunos, nos 

termos constantes das respetivas informações. 

 

15 – Compete aos docentes/formadores aplicadores assinalarem a presença/ausência dos alunos, datarem 

e assinarem a pauta de chamada. 

 

16 – Compete aos docentes/formadores aplicadores remeterem para os docentes/formadores 
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classificadores toda a documentação inerente ao processo. 

 

17 – A designação do(s) docente(s)/formador(es) classificador(es) é uma incumbência da coordenadora dos 

cursos profissionais, em estreita articulação com os coordenadores de departamento e o diretor do 

Agrupamento. 

 

18 – Compete aos docentes/formadores classificadores corrigirem e/ou classificarem as provas, vertendo em 

pauta as classificações obtidas. 

 

19 – Compete aos docentes/formadores classificadores deixarem nos Serviços de Administração Escolar toda 

a documentação inerente ao processo, que será depois remetida ao coordenador dos Cursos Profissionais. 

 

20 – Compete ao coordenador dos Cursos Profissionais a organização da documentação e o envio aos 

diretores de turma da mesma. 

 

21 – Compete aos diretores de turma a divulgação das classificações obtidas pelos alunos. 

 

Artigo 37.º - Condições de progressão anual 

1 – Entende-se por “atraso significativo” a uma disciplina sempre que o aluno não realize com 

aproveitamento 75% ou mais dos módulos já avaliados a essa disciplina. 

 

2 – Se no final de cada ano do ciclo de formação o aluno se encontra em situação de atraso significativo, a 

mais de três disciplinas, é considerado em atraso significativo ao curso, pelo que deve reiniciar esse ano do 

ciclo de formação, inscrevendo-se apenas a essas disciplinas. 

 

3 – Nas situações consideradas pelo ponto anterior, o aluno ainda pode frequentar os módulos em atraso 

que eventualmente detenha nas restantes disciplinas. 

 

4 – Caso o curso seja descontinuado, no ano letivo subsequente, o agrupamento não se compromete a dar 

continuidade à lecionação dos módulos em atraso. 

 

 

Artigo 38.º - Regime de permeabilidade e equivalência de disciplinas 

1 – Nos termos da legislação em vigor, 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. 
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Entre cursos profissionais com módulos da estrutura curricular com o mesmo nome, a mesma carga horária 

e os mesmos conteúdos, é atribuída equivalência. Para tal, o aluno terá de entregar no ato de matrícula um 

requerimento com essa pretensão dirigida à direção. 

 

2 – Os formandos que reorientaram o seu percurso formativo mudando dos Cursos Científico- Humanísticos 

ou Tecnológicos para os Cursos Profissionais podem requerer, também nos termos da legislação em vigor, a 

equivalência das disciplinas já concluídas dos cursos anteriores e que se encontram no plano de formação do 

curso em que atualmente estão inscritos. 

 

3 – O regime de equivalência previsto abrange as disciplinas de Português, Inglês, Educação Física, Física e 

Química, Matemática, Economia e Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 

 

Artigo 39.º - Melhoria de classificação 

1 – Não é permitida a realização de provas para a melhoria de classificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

 

Artigo 40.º - Organização e desenvolvimento 

1 — A FCT integra um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil profissional associado à 

respetiva qualificação do curso frequentado pelo aluno, desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento 

da escola. 
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2 — A FCT realiza -se nas entidades de acolhimento, em períodos de duração variável ao longo ou no final da 

formação, enquanto experiências de trabalho, designadamente sob a forma de estágio. 

 

3 — A título excecional, por razões supervenientes à entrada em funcionamento do curso, e mediante 

autorização prévia dos serviços competentes, a FCT pode realizar -se, parcialmente, através da simulação de 

um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil profissional associado à respetiva 

qualificação, a desenvolver em condições similares às do contexto real de trabalho. 

 

4 — A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebrado entre a escola e as 

entidades de acolhimento, as quais devem desenvolver atividades profissionais compatíveis e adequadas ao 

perfil profissional associado à respetiva qualificação. 

 

5 — A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho individual, elaborado com 

a participação das partes envolvidas e assinado pelo órgão competente da escola, pela entidade de 

acolhimento, pelo aluno/formando e ainda pelos pais ou encarregados de educação, caso o aluno/formando 

seja menor de idade. 

 

6 — O plano de trabalho, depois de assinado, é considerado como parte integrante do contrato de formação. 

 

7 — O plano a que se referem os números anteriores deve, obrigatoriamente, identificar:  

a) Os objetivos e as competências técnicas, relacionais e organizacionais a desenvolver ao longo da 

FCT;  

b) A programação, o período de duração, o horário e o local de realização das atividades;  

c) As formas de monitorização e acompanhamento do aluno/formando e os respetivos responsáveis 

pela sua operacionalização;  

d) Os direitos e deveres das partes envolvidas.  

 

 

8 — A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não devendo 

ultrapassar, sempre que possível, a duração semanal de trinta e cinco horas, nem a duração diária de sete 

horas.  

 

9 — Caso a duração máxima de referência prevista no número anterior seja excedida, o protocolo e o plano 

devem mencionar, expressamente, os fundamentos da duração estipulada, sem prejuízo da possibilidade de 

recusa pelo aluno/formando ou pelos pais ou encarregados de educação, se aquele for menor de idade.  
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10 — A responsabilidade pela orientação e pelo acompanhamento do aluno/formando durante o 

desenvolvimento da FCT é partilhada, sob coordenação da escola, pelo orientador da FCT designado pela 

escola, e pelo tutor designado pela entidade de acolhimento. 

 

11 — Os alunos/formandos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a 

que estiverem obrigados, bem como das atividades a desenvolver.  

 

12 — O protocolo e o contrato estabelecidos não geram nem titulam, respetivamente, relações de trabalho 

subordinado e caducam com a conclusão da formação para que foram celebrados.  

 

13 — A aprendizagem visada pela FCT inclui, também, a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento 

de competências no âmbito da segurança e saúde no trabalho.  

 

14 — O orientador da FCT é designado pelo órgão de administração e gestão da escola, ouvido o diretor de 

curso, de entre os docentes/formadores que lecionam as disciplinas da componente de formação 

tecnológica. 

 

15 — A frequência da Formação em Contexto de Trabalho só será possível se o aluno/formando realizar com 

aproveitamento 80% dos módulos já avaliados da componente técnica do plano curricular. 

 

 

Artigo 41.º - Intervenientes e suas responsabilidades 

1 – São intervenientes na Formação em Contexto de Trabalho: 

a) A direção da escola; 

b) O diretor de curso; 

c) O docente/formador orientador da Formação em Contexto de Trabalho; 

d) O tutor designado pela entidade de acolhimento; 

e) O aluno/formando; 

f) O encarregado de educação do aluno/formando, no caso de este ser menor de idade. 

 

1 — Na FCT, são responsabilidades específicas da escola: 

a) Assegurar a sua realização nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis; 

b) Assegurar a elaboração e celebração dos protocolos com as entidades de acolhimento; 

c) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento; 
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d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos/formandos e seus 

pais ou encarregados de educação, se aqueles forem menores de idade; 

e) Assegurar a elaboração do plano de trabalho de cada aluno/formandos, bem como a respetiva 

assinatura por parte de todos os intervenientes; 

f) Acompanhar a execução do plano de trabalho de cada aluno/formando, bem como a avaliação do seu 

desempenho, em colaboração com a entidade de acolhimento; 

g) Assegurar que os alunos/formandos se encontram cobertos por seguro em todas as atividades da FCT;  

h) Assegurar, em conjunto com as entidades de acolhimento e os alunos/formandos, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT.  

 

2 — São responsabilidades específicas do orientador da FCT:  

a) Elaborar o plano de trabalho do aluno/formando, em articulação com o diretor de curso e, quando 

for o caso, com os demais órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da escola, bem como com 

os restantes professores e formadores do curso e o tutor designado pela entidade de acolhimento;  

b) Acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno/formando, nomeadamente através de 

deslocações periódicas, pelo menos duas vezes por período de FCT, aos locais em que a mesma se 

realiza; 

 c) Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do 

aluno/formando;  

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

e) Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno/formando na FCT.  

 

3 — São responsabilidades específicas da entidade de acolhimento:  

a) Designar o tutor;  

b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de trabalho do aluno/formando;  

c) Atribuir ao aluno/formando tarefas que permitam a execução do seu plano de trabalho;  

d) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno/formando na FCT;  

e) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz 

respeito à integração socioprofissional do aluno/formando na entidade;  

f) Controlar a assiduidade e a pontualidade do aluno/formando;  

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

realização e ao acompanhamento da FCT.  

 

4 — São responsabilidades específicas do aluno/formando:  

a) Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho;  
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b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT, sempre que for convocado;  

c) Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho;  

d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações da mesma;  

e) Não utilizar para outros fins, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que 

tiver acesso durante a FCT;  

f) Ser assíduo e pontual;  

g) Justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de curso e o tutor, de acordo com as normas 

internas da escola e da entidade de acolhimento;  

h) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, de acordo com o estabelecido no 

regulamento da FCT.  

 

5 — Quando a FCT se desenvolva nos termos previstos no n.º 3 do artigo 40.º as funções atribuídas ao tutor 

designado pela entidade de acolhimento são assumidas pelos docentes/formadores da componente de 

formação tecnológica. 

 

Artigo 42.º - Regulamento da FCT 

1 — A FCT rege -se, em todas as matérias não previstas na presente portaria ou noutra legislação aplicável, 

por regulamento específico, aprovado pelos órgãos competentes da escola, sendo este parte integrante do 

respetivo regulamento interno.  

 

2 — O regulamento da FCT define, entre outras, as seguintes matérias:  

a) Os direitos e deveres de todos os intervenientes;  

b) O regime aplicável às modalidades efetivamente encontradas pela escola para a operacionalização 

da FCT;  

c) A fórmula de apuramento da respetiva classificação final, incluindo o peso relativo a atribuir às suas 

diferentes modalidades ou etapas de concretização;  

d) Os critérios de designação do orientador da FCT, responsável pelo acompanhamento dos 

alunos/formandos. 

 

Artigo 43.º - Assiduidade 

1 – Para efeitos de conclusão da Formação em Contexto de Trabalho, deve ser considerada a assiduidade do 

aluno, a qual não pode ser inferior a 95% da carga horária global desta formação. 

 

2 – A assiduidade do aluno/formando é controlada pelo preenchimento do registo de assiduidade que integra 
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a Caderneta de Estágio a qual deve ser assinada pelo aluno/formando e pelo tutor da entidade de 

acolhimento. 

 

3 – As faltas dadas pelo aluno/formando devem ser justificadas perante o tutor da entidade de acolhimento 

e o docente/formador orientador, de acordo com as normas internas da entidade onde decorre a Formação 

em Contexto de Trabalho e do agrupamento. 

 

4 – O incumprimento do dever de assiduidade na Formação em Contexto de Trabalho apenas poderá ser 

colmatado através do prolongamento desta prática até ao cumprimento de 95% do número total de horas 

de formação inicialmente previstas e em função da natureza das faltas, nos termos seguintes: 

a) As faltas justificadas nos termos da legislação em vigor, são passíveis de reposição ao longo de um 

período de tempo ininterrupto e único, necessário ao cumprimento do limiar estabelecido; 

b) As faltas injustificadas, são passíveis de reposição ao longo de um período de tempo ininterrupto e 

único não superior a 5 dias, necessário ao cumprimento do limiar estabelecido; 

 

5 – As circunstâncias descritas na alínea b) do ponto anterior e a impossibilidade temporal de atingir o limiar 

de 95% da formação prevista inviabilizam o período da Formação em Contexto de Trabalho em causa. No 

caso da Formação em Contexto de Trabalho se distribuir por diversos anos do curso deverá ser realizado um 

controlo parcial nos mesmos termos do descrito nos pontos anteriores. 

 

6 – O prolongamento do período de estágio para além do tempo previsto no que concerne aos seguros 

contratualizados, poderá carecer de um aditamento à apólice de seguro, o que deverá ser tratado pelo 

diretor de curso, após informação dada pelo orientador da Formação em Contexto de Trabalho. 

 

Artigo 44.º - Avaliação 

1 – A avaliação no processo da Formação em Contexto de Trabalho 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 Formação em Contexto de Trabalho. 

 

2 – A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma classificação final da Formação em 

Contexto de Trabalho, expressa na escala de 0 a 20 valores, arredondada às unidades. 

 

3 – A classificação da Formação em Contexto de Trabalho é tornada pública, no final de cada período de 

formação, sendo a classificação final a média ponderada, arredondada às unidades, de acordo com o número 

de horas de cada período de formação. 
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4 – A aprovação na FCT depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 valores. 

 

Artigo 45.º - Incumprimento 

1 – Face ao incumprimento por parte do aluno: 

a) O incumprimento dos termos protocolizados, assinado pelo aluno, ou respetivo Encarregado 

de Educação, implica a anulação desta formação; 

 

2 – Face a incumprimento imputável à entidade de acolhimento, o agrupamento compromete-se a: 

a) Protocolar com uma nova entidade de acolhimento, preferencialmente com atividades 

semelhantes às da entidade incumpridora; 

b) Dar conhecimento à nova entidade de acolhimento da situação do aluno, através do professor 

orientador da Formação em Contexto de Trabalho, bem como toda a documentação produzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V – PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

 

Artigo 46.º - Natureza e âmbito 

1 – A PAP, de acordo com o previsto na legislação em vigor, integra a avaliação externa.  

 

2 — A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, 



 

Regulamento dos Cursos Profissionais                                                                                               Página 38 de 41  

material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do 

respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, 

atitudes e competências profissionais adquiridos ao longo do percurso formativo do aluno, em todas as 

componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil profissional associado à respetiva qualificação.  

 

3 — A PAP realiza -se durante o último ano do ciclo de formação, em condições apresentadas no 

Regulamento da PAP. 

 

4 —Deve constar do processo individual do aluno a identificação do projeto da PAP e respetiva classificação 

final, expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

 

5 – A realização da Prova de Aptidão Profissional só será possível se o aluno realizar com aproveitamento 

80% dos módulos já avaliados da componente técnica do plano curricular. 

 

Artigo 47.º - Conceção e concretização da PAP 

1 – O projeto da PAP 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 docente/ 

formador.  

 

2 — Tendo em conta a natureza do projeto pode 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.  

3 — A concretização do projeto compreende três momentos essenciais:  

a) Conceção;  

b) Fases de desenvolvimento;  

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final.  

 

4 — O relatório final a que se refere a alínea c) do número anterior integra, nomeadamente:  

a) A fundamentação da escolha do projeto;  

b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;  

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

encontrados e as formas de os superar;  

d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das 

avaliações intermédias do orientador da PAP.  
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5 — Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de 

concretização previstos nos números anteriores podem ser adaptados em conformidade. 

 

Artigo 48.º - Orientação e acompanhamento da PAP 

1 — O orientador da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da escola de entre os docentes/ 

formadores que lecionam as disciplinas da componente de formação tecnológica.  

 

2 — Ao orientador da PAP compete, em especial:  

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

final;  

b) Informar o aluno sobre os critérios de avaliação;  

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

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

e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

  

3 — O diretor de curso e o diretor de turma, em colaboração com o órgão de administração e gestão e com 

os demais órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da escola, asseguram a articulação entre os 

docentes/formadores das várias componentes de formação, de modo a que sejam cumpridos, de acordo 

com a calendarização estabelecida, todos os procedimentos necessários à realização da PAP, competindo 

ainda, ao primeiro, propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP e datas 

de apresentação.  

 

4 — Sem prejuízo dos números anteriores, o órgão de administração e gestão, em colaboração com os órgãos 

de coordenação e supervisão pedagógica da escola, é responsável pelo planeamento necessário à realização 

da PAP. 

 

 

Artigo 49.º - Regulamento e constituição do júri da PAP 

1 – A PAP rege -se por regulamento específico aprovado pelos órgãos competentes da escola, sendo este 

parte integrante do respetivo regulamento interno.  

 

2 — O regulamento da PAP define, entre outras, as seguintes matérias:  

a) A calendarização de todo o processo;  

b) Os direitos e deveres de todos os intervenientes;  
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c) Os critérios e os trâmites a observar, pelos diferentes órgãos e demais intervenientes, para aceitação 

e acompanhamento dos projetos;  

d) A negociação dos projetos, no contexto da escola e no contexto de trabalho;  

e) Os critérios de classificação a observar pelo júri da PAP;  

f) A duração da apresentação pública da PAP, com uma duração de referência de 60 minutos;  

g) O número de horas semanais, constantes do horário dos alunos, para a concretização da PAP;  

h) O modo de justificação de falta à apresentação da PAP e a marcação de uma segunda data para o 

efeito. 

 

3 — O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da escola e tem a seguinte 

composição:  

a) O diretor da escola ou um seu representante, que preside;  

b) O diretor de curso;  

c) O diretor de turma;  

d) O 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.  

 

3 — O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos dos referidos 

no número anterior, estando entre eles, obrigatoriamente:  

a) O elemento a que se refere a alínea a);  

b) Dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g).  

 

4 — Em caso de empate nas votações o presidente tem voto de qualidade. 

 

5 – A aprovação na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 valores. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Artigo 50.º - Casos omissos 

 

Os dispositivos para aplicação dos critérios de avaliação e os casos omissos no presente Regulamento serão 

supridos pelo Conselho Pedagógico. 
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Artigo 51.º - Período de revisão 

 

Este Regulamento será revisto ordinariamente no final de três anos e, extraordinariamente, por proposta 

dos diretores de curso ou de mais de metade dos docentes/formadores de um dos cursos profissionais, assim 

como pelo órgão de gestão. 

 


