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Preâmbulo 

O presente regulamento é um documento orientador, de cariz predominantemente 

pedagógico, que define a organização, desenvolvimento, avaliação e acompanhamento 

dos Cursos de Educação e Formação (CEF). 

Este documento está em articulação com o Projeto Educativo e com o Regulamento 

Interno, de que faz parte integrante, e de acordo com a legislação em vigor. Trata-se de 

um documento sujeito a ajustamentos/alterações constantes, de acordo com os 

normativos legais que forem sendo alterados/revogados, bem como outras diretrizes 

emanadas do conselho pedagógico. 

 

“Os cursos de educação e formação (…) destinam-se, preferencialmente, a jovens 

com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou que já 

abandonaram antes da conclusão da escolaridade de 12 anos, bem como àqueles que, 

após conclusão dos 12 anos de escolaridade, não possuindo uma qualificação 

profissional, pretendam adquiri-la para o ingresso no mundo do trabalho.” 

in Despacho Conjunto n.º 453/2004 

 

Legislação de Referência 

 Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho – criação dos cursos de educação 

e formação e respetivo regulamento (referencial curricular e procedimentos de 

organização, desenvolvimento, avaliação e acompanhamento). 

 Retificação n.º 1673/2004, de 7 de setembro – retifica inexatidões do Despacho 

conjunto nº 453/2004, de 27 de julho. 

 Lei 51/2012, de 5 de setembro, Estatuto do Aluno e Ética Escolar - estabelece os 

direitos e os deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso 

dos pais ou encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade 

educativa na sua educação e formação. 

 Despacho Conjunto n.º 287/2005, de 4 de abril – regulamenta as condições de 

acesso às provas de avaliação sumativa externa e sua certificação para 

prosseguimento de estudos, definindo ainda os modelos de certificados, 

relativamente aos cursos de educação e formação. 

 Despachos n.º 12568/2010, de 4 de agosto e n.º 9752A /2012, de 18 de julho 

consideram algumas alterações no sistema de educação e formação com a criação 

do Sistema Nacional de Qualificações. 

 Guia de Orientações e anexos emitidos pela ANQ em abril de 2927 - orientações 

técnicas decorrentes de algumas alterações no sistema de educação e formação 
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com a criação do Sistema Nacional de Qualificações e com a publicação de novos 

normativos legais. 

 Orientação Técnica n.º 3/2016 de setembro  

 Orientação Técnica n.º 2/2017 de abril 

 

Pode ser ainda obtida informação de apoio nos seguintes sites: 

 http://www.anqep.gov.pt – informação genérica sobre as ofertas formativas 

qualificantes, nomeadamente, legislação de enquadramento, destinatários, áreas de 

educação e formação abrangidas, cursos existentes, programas das diferentes 

componentes de formação; 

 http://www.catalogo.anqep.gov.pt – informação sobre os perfis profissionais e sobre 

o enquadramento das qualificações profissionais no Quadro Europeu de 

Qualificações (QEQ); 

 

CAPÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

Artigo 1.º 

Organização curricular 

1. Os cursos de educação e formação lecionados no Agrupamento apresentam a 

seguinte tipologia: 

a) cursos de tipo 2, com a duração de dois anos e conferindo o 9.º ano de 

escolaridade e uma qualificação profissional de nível 2, que se destinam a jovens que 

completaram o 6.º ano de escolaridade ou frequentaram, com ou sem aproveitamento, o 

7.º ano de escolaridade, ou ainda àqueles que frequentaram, sem aproveitamento, o 8.º 

ano de escolaridade. 

2. Os percursos que integram os cursos de educação e formação desenvolvem-se 

em quatro componentes de formação: sociocultural, científica, tecnológica e prática, 

compreendendo, ainda, uma prova de avaliação final, adiante designada por PAF. 

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

Ministério da Educação encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente 

na Agência Nacional para a Qualificação (http://www.anqep.gov.pt e 

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

 

Artigo 2.º 

Estrutura curricular 

1. Os cursos de educação e formação de tipo 2 assumem a seguinte matriz curricular: 

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

Formação 
Disciplinas 

Total de 

horas 

Sociocultural 

Língua Portuguesa 192 
Língua EStrangeira 192 
Tecnologias de Informação e Comunicação 96 
Cidadania e Mundo Atual 192 
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 30 
Educação Física 96 

Científica Matemática Aplicada 333 
Disciplina/domínio específico 2 

Tecnológica Unidades do itinerário de qualificação associado 768 

Prática Formação em Contexto de Trabalho 210 
Carga Horária Total/ Curso 2109 

 

Artigo 3.º 

Constituição do itinerário 

1. Para a seleção dos cursos a implementar, o Agrupamento tem em conta os 

interesses dos alunos, as condições técnicas, materiais e humanas de que dispõe e as 

necessidades do meio, efetuando os seguintes procedimentos: 

a) identificação dos interesses dos alunos; 

b) levantamento dos dados relativos ao insucesso no ano ou anos de 

escolaridade correspondentes aos cursos pretendidos; 

c) levantamento dos recursos humanos (existentes e necessários);  

d) levantamento dos recursos materiais (instalações e equipamentos); 

e) estabelecimento de contactos com outras escolas/entidades formadoras do 

concelho, com vista a concertar uma oferta diversificada; 

f) levantamento da rede de empresas a nível local e regional que se poderão 

constituir como parceiras. 

2. A constituição do itinerário faz-se, relativamente às componentes de formação 

sociocultural e científica, com recurso aos referenciais formativos definidos pela ANQ 

(http://www.anqep.gov.pt e http://www.catalogo.anqep.gov.pt) e relativamente à 

componente de formação tecnológica pelas Unidades de Formação de Curta Duração 

(UFCD) da componente de formação tecnológica dos referenciais de formação das 

qualificações constantes do Catálogo Nacional de Qualificações 

(www.catalogo.anqep.gov.pt). As UFCD podem, eventualmente, ser organizadas em 

domínios.  

3. As UFCD são certificadas autonomamente e, por esse motivo, devem manter o 

código, a designação, a organização e a carga horária.  

 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
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Artigo 4.º 

Condições de admissão e critérios de seleção dos alunos 

1. A idade mínima de acesso é de 15 anos. No entanto, pode ser autorizada pelo 

Diretor Regional de Educação a frequência destes cursos a jovens com idade inferior a 

15 anos, desde que o requerimento: 

a) seja assinado pelo encarregado de educação, o qual declara que autoriza o 

seu educando a frequentar o respetivo curso de acordo com as normas estabelecidas no 

Despacho Conjunto n.º 453/2004 com as alterações introduzidas pelos Despachos n.º 

12568/2010, de 4 de agosto e n.º 9752-A/2012, de 18 de julho; 

b) seja acompanhado por relatório fundamentado com parecer do SPO, caso 

exista, ou do diretor de curso/turma ou professor de apoio educativo, nas outras situações. 

2. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos, nas datas afixadas 

anualmente pela Direção do Agrupamento, através de preenchimento de uma ficha de 

pré-inscrição. 

3. Não está estabelecido limite máximo de idade para frequência de cursos desta 

oferta formativa; no entanto, a constituição das turmas deve ser efetuada tendo em conta 

o nível de escolaridade, o nível etário dos alunos e a diversidade da oferta formativa de 

dupla certificação. 

4. As turmas de cursos de educação e formação que integrem alunos com 

necessidades educativas especiais de caráter permanente, cujo programa educativo 

individual o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 

20 alunos, não podendo incluir mais de 2 alunos. 

 

Artigo 5.º 

Funcionamento/Desenvolvimento dos cursos 

1. No início de cada ação são celebrados contratos entre os formandos, encarregados 

de educação, sempre que os respetivos educandos sejam menores, e o Agrupamento, 

onde constam os direitos e os deveres de ambas as partes, bem como outras 

especificidades. 

2. No desenvolvimento dos cursos de educação e formação deverão ter-se em conta 

os seguintes procedimentos: 

a) o desenvolvimento de cada curso é assegurado por uma equipa pedagógica, 

coordenada pelo diretor de curso, a qual integra ainda os professores das diversas 

disciplinas, os profissionais de orientação, os professores acompanhantes de formação 

prática em contexto de trabalho ou outros que intervêm na preparação e concretização do 

mesmo; 
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b) sempre que na turma existam alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE), a equipa pedagógica incluirá também os professores e técnicos de 

educação especial que acompanham esses alunos. 

c) a equipa pedagógica reunirá mensalmente, constituindo as reuniões um 

espaço de trabalho entre todos os elementos da equipa, propício à articulação 

interdisciplinar, bem como à planificação, formulação/reformulação e adequação de 

estratégias pedagógicas ajustadas ao grupo turma, de forma a envolver os alunos neste 

processo de ensino-aprendizagem; 

d) as reuniões da equipa pedagógica serão secretariadas em regime de 

rotatividade; 

e) o diretor de curso, que assegura também as funções de diretor de turma, 

deve ser nomeado preferencialmente de entre os professores da componente de 

formação tecnológica, e não deverá ter sob sua responsabilidade mais de duas turmas; 

f) no início das atividades letivas, deve realizar-se um conselho de turma com 

vista à elaboração do plano de turma, o qual poderá ser reajustado em reuniões 

periódicas. 

3. Os horários dos cursos de educação e formação devem contemplar o seguinte:  

a) a duração diária, semanal ou anual dos cursos obedecerá às normas 

estabelecidas para a elaboração de horários em escolas do ensino básico, secundário ou 

profissional; 

b) com exceção do período de formação prática em contexto de trabalho, no 

qual a duração será ajustada ao horário de funcionamento em vigor para a atividade 

profissional visada, a carga horária semanal de referência dos cursos que se desenvolvem 

em regime diurno deverá ter uma duração entre as 30 e as 34 horas semanais; 

c) prevê-se que as atividades em contexto escolar se desenvolvam: no 1.º ano 

durante 36 semanas e no 2.º ano durante 30 semanas. 

4. No controlo do cumprimento da carga horária devem seguir-se os procedimentos 

indicados: 

a) os sumários devem estar sempre atualizados e corretamente preenchidos; 

b) mensalmente, o diretor de curso/diretor de turma deve recolher a seguinte 

informação, a enviar para os serviços administrativos, cumprindo os prazos definidos para 

o efeito: 

 número total de aulas lecionadas por disciplina; 

 número total de horas de formação na escola; 

 número total de faltas de cada aluno; 
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 número de dias de formação em que o aluno não esteve presente; 

 número total de horas de FCT. 

5. No início de cada curso, o diretor de curso deve organizar os seguintes dossiês, de 

acordo com os índices existentes: 

a) dossiê de Direção de Curso/Direção de Turma; 

b) dossiê de FPCT; 

c) dossiê de PAF; 

d) dossiê de cada disciplina. 

6. Os cursos cofinanciados pelo POCH devem obedecer às regras estabelecidas no 

respetivo regulamento.  

 

Artigo 6.º 

Recuperação/Reposição de horas letivas não lecionadas 

1. Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada 

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

2. As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de: 

a) prolongamento da atividade letiva diária ou semanal desde que não 

ultrapasse as 34 horas semanais; 

b) diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas no Natal, Carnaval 

e/ou Páscoa; 

c) permuta entre docentes, dando conhecimento aos alunos. 

3. Se a reposição for efetuada de acordo com o previsto no ponto 2, tem o facto que 

ser comunicado ao encarregado de educação. 

4. A gestão das horas em falta deve ser planeada em reunião da equipa pedagógica.  

5. A compensação das horas não lecionadas e a permuta entre docentes são 

registadas em documento próprio, o qual deve ser autorizado pela Direção do 

Agrupamento.  

6. A compensação das horas não lecionadas e a permuta entre docentes/formadores 

deverão ser de imediato dadas a conhecer aos serviços responsáveis, para alteração no 

programa informático respetivo e sempre com a aprovação do Diretor do Agrupamento. 

7. Podem ser criadas bolsas de materiais por área de formação/curso, que permitam 

desenvolver atividades relativas à sua disciplina, em caso de faltas pontuais. 

8. No final do primeiro e segundo períodos, o conselho de turma procederá ao registo 

das horas de formação já ministradas e cada professor dará conhecimento ao diretor de 

turma/diretor de curso da data de conclusão das atividades letivas, com a maior precisão 

possível.  
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Artigo 7.º 

Visitas de estudo 

1. As visitas de estudo e os respetivos objetivos fazem parte do projeto curricular de 

turma, tendo, portanto, de ser aprovadas pelo conselho de turma e constar do plano anual 

de atividades. 

2. Estas atividades constituem estratégias pedagógico/didáticas que, dado o seu 

caráter mais prático, podem contribuir para a preparação e sensibilização de conteúdos a 

lecionar, ou para o aprofundamento e reforço de unidades curriculares já lecionadas e, 

como tal, correspondem a horas de formação. 

3. Sempre que se realizem visitas de estudo, as horas efetivas utilizadas durante as 

mesmas, excluindo as utilizadas nas deslocações, serão distribuídas pelas disciplinas 

envolvidas no projeto e considerados tempos letivos das mesmas, desde que estas 

tenham sido objeto de planificação integrada e respetiva aprovação pelo órgão 

pedagógico do Agrupamento. 

4. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com 

os blocos previstos para o turno da manhã e turno da tarde, até ao máximo de 12 tempos 

diários. Assim: 

a) atividade desenvolvida só no turno da manhã: 6 tempos; 

b) atividade desenvolvida só no turno da tarde: 6 tempos; 

c) atividade desenvolvida durante um dia: 12 tempos. 

5. Dadas as caraterísticas práticas destes cursos é obrigatória a presença do aluno. 

6. No caso de o aluno não poder comparecer à visita de estudo, por razões bem 

fundamentadas e com o conhecimento do encarregado de educação, deverá ser 

encaminhado para a sala de estudo/biblioteca escolar com a indicação de uma atividade 

para realizar, a definir pelo professor organizador, durante o período correspondente às 

aulas desse dia. 

7. Se o aluno não comparecer à escola, ou não realizar as atividades propostas, ser-

lhe-á marcada falta de presença pelo professor responsável pela visita. 

 

Artigo 8.º 

Competências e atribuições 

1. Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, 

nomeadamente: 

a) o diagnóstico inicial e de progressos dos conhecimentos e das competências 

do grupo turma e de cada aluno; 



12 

 

 

b) a articulação interdisciplinar nas várias componentes de formação; 

c) o apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes/formadores que a integram 

e a promoção do trabalho articulado na equipa pedagógica;  

d) o acompanhamento do percurso formativo dos alunos, em articulação com 

o diretor de curso/diretor de turma, 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; 

e) a identificação, seleção, adaptação ou elaboração de materiais didáticos. 

f) a reflexão conjunta sobre a abordagem metodológica aos programas, tendo 

em conta fatores como as características da turma e a área de formação do curso; 

g) a discussão, aferição, proposta e reformulação de estratégias pedagógicas 

diferenciadas; 

h) a realização de reuniões de avaliação – conselhos de turma, em cada ano 

de formação em três momentos sequenciais. Poderá ainda haver necessidade de realizar 

conselhos de turma extraordinários. 

i) a elaboração de propostas dos regulamentos específicos da formação 

prática em contexto de trabalho e da Prova de Avaliação Final (PAF), os quais deverão 

ser homologados pelos órgãos competentes do Agrupamento e integrados no respetivo 

regulamento interno; 

j) a elaboração da PAF. 

2. Compete ao diretor de curso: 

a) convocar e coordenar as reuniões mensais da equipa pedagógica; 

b) assegurar a articulação pedagógica e interdisciplinar entre as várias 

disciplinas e componentes de formação; 

c) contactar com entidades formadoras e empregadoras exteriores ao 

Agrupamento com vista ao estabelecimento de parcerias; 

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

prática em contexto de trabalho, nomeadamente a negociação e a celebração de 

protocolos; 

e) promover e acompanhar os procedimentos necessários à realização da 

prova de avaliação final; 

f) assegurar, em articulação com a Direção do Agrupamento, os 

procedimentos necessários à realização da prova de avaliação final, nomeadamente a 

calendarização e a constituição do júri de avaliação. 

g) promover a articulação com o Serviço de Psicologia e Orientação. 
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3. Compete, ainda, ao diretor de curso, no âmbito das suas funções de diretor de 

turma: 

a) assegurar a articulação com os alunos, pais e encarregados de educação;  

b) promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos;  

c) articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação;  

d) apresentar à Direção do Agrupamento um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido. 

4. Compete ao professor orientador da formação prática em contexto de trabalho 

(acompanhante de estágio): 

a) colaborar na elaboração do plano da formação prática em contexto de 

trabalho; 

b) acompanhar a execução do plano de formação prática em contexto de 

trabalho através de deslocações periódicas aos locais de realização dos estágios; 

c) avaliar, conjuntamente com o monitor da entidade de acolhimento, o 

desempenho dos alunos no decurso da formação prática em contexto de trabalho; 

d) colaborar na elaboração do regulamento da formação prática em contexto 

de trabalho que contenha as normas de funcionamento do mesmo e do plano individual 

de formação do aluno; 

e) planificar as reuniões com o monitor das entidades de acolhimento e 

reuniões periódicas com os alunos, de forma a poderem rever o seu plano individual e 

discutir as competências que têm desenvolvido ou que precisam desenvolver.  

5. Compete ao Serviço de Psicologia e Orientação (SPO): 

a) intervir no acesso e na identificação dos alunos candidatos aos cursos de 

educação e formação; 

b) colaborar na identificação dos interesses dos alunos, no levantamento das 

necessidades de formação locais bem como, na divulgação da oferta educativa do 

Agrupamento; 

c) contribuir, em colaboração com a equipa pedagógica, para a definição e 

aplicação de estratégias aditivas de orientação e estratégias psicopedagógicas, apoiando 

a elaboração e aplicação de programas de desenvolvimento de competências cognitivas, 

sociais, de empregabilidade e de gestão de carreira; 

d) apresentar, em colaboração com o diretor de curso e em fase de 

candidatura, um plano para a continuação dos estudos, de modo a permitir possíveis 
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reformulações e/ou ajustes sempre que necessário e em consonância com as 

características, necessidades e evolução do grupo-turma; 

e) colaborar, com o diretor de curso/diretor de turma e o professor orientador 

da formação prática em contexto de trabalho, no acompanhamento dos alunos em 

situação de formação prática em contexto de trabalho. 

f) participar na reunião mensal da equipa pedagógica sempre que, em acordo 

com o diretor de curso, se considere relevante. 

 

CAPÍTULO II 

REGIME DE ASSIDUIDADE 

 

Artigo 9.º 

Dever de Assiduidade 

1. Os alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade (art.0 10 e 

13 da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro). Estes princípios são estabelecidos em 

conformidade com o Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho. 

2. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença e pontualidade na 

sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, munido do material 

didático ou equipamento necessários, de acordo com as orientações dos professores, 

bem como uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, em função 

da sua idade, ao processo de ensino (art.0 13 da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro). 

3. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são 

responsáveis, conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos nos 

números anteriores (art.0 13 da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro). 

4. A falta de assiduidade é um dos fatores que mais negativamente influencia o 

sucesso escolar dos jovens e a sua inserção socioprofissional. 

 

Artigo 10.º 

Faltas Justificadas 

1. São consideradas justificadas as faltas devidas, comprovadamente, a um dos 

motivos previstos no art.º 16 da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro). 

2. A justificação de faltas exige um pedido escrito apresentado pelos pais ou 

encarregados de educação ou, quando maior de idade, pelo próprio, ao diretor de 

turma/diretor de curso, com indicação do dia e da atividade letiva em que a falta ocorreu, 

referenciando os motivos justificativos da mesma em impresso próprio. (ponto 2 do art.º 

16 da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro). 
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3. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo 

previsível, ou, nos restantes casos até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma 

(ponto 4 do art.º 16 da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro). 

 

Artigo 11.º 

Faltas Injustificadas 

1. Nos cursos de educação e formação, as faltas injustificadas não podem exceder 

10% da carga horária da disciplina ou domínio. 

2. Sempre que o aluno atinja metade do limite de faltas injustificadas (5%), os pais ou 

encarregados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo 

meio mais expedito, pelo diretor de turma/diretor de curso, que deve alertar para as 

consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma 

solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade. 

3. Sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a comissão de proteção 

de crianças e jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, assim como dos 

procedimentos e diligências até então adotados pelo Agrupamento, no sentido de procurar 

em conjunto, soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

4. São consideradas injustificadas as faltas quando: 

a) não abrangidas por nenhum dos motivos previstos no art.º 16 da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro; 

b) não tenha sido apresentada justificação nos termos do art.º 16 da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro; 

c) se se verificar incongruência entre a justificação e os documentos 

comprovativos entregues ou posteriormente solicitados; 

d) resultarem de falta de material, conforme definido na alínea a), do ponto 3 

do artigo 12.º; 

e) resultarem da falta de pontualidade, de acordo na alínea b), do ponto 3 do 

artigo 12.º; 

f) a justificação tenha sido apresentada fora de prazo (alínea b) do art.º 17 da 

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro); 

g) a marcação de falta resultar da aplicação da ordem de saída da sala de aula 

ou de medida disciplinar sancionatória (alínea d) do art.º 17 da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro). 

5. Quando a justificação da falta não for aceite, o diretor de curso/diretor de turma 

deve, no prazo de 2 dias úteis, fundamentar a sua não aceitação, de forma sintética (de 

acordo com o ponto 2 do art.º 17 da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro). 
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6. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, 

ou ao aluno maior de idade, pelo diretor de turma/diretor de curso, no prazo máximo de 

três dias úteis, pelo meio mais expedito (ponto 3 do art.º 17 da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro). 

 

Artigo 12.0 

Tipologia das faltas 

1. Compete ao diretor de turma/diretor de curso organizar e assegurar o registo de 

faltas dos alunos, de modo que, a todo o tempo, este possa ser utilizado para fins 

pedagógicos e administrativos. 

2. As faltas serão registadas pelo professor responsável pela aula ou atividade ou 

pelo diretor de turma/diretor de curso em suportes administrativos adequados (alínea 4 

do art.º 14 da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro). 

3. Para efeitos de controlo, será utilizada, nos devidos registos, a seguinte tipologia: 

a) falta de material - é considerada falta de material, a comparência do aluno 

sem o material didático ou equipamento necessários à realização das atividades letivas; 

será marcada uma falta injustificada, por aluno e por disciplina, à quarta falta de material, 

à exceção da disciplina de Educação Física que é à terceira falta de material; em caso de 

reincidência, por cada falta deste tipo, haverá lugar à marcação de falta de presença; 

b) falta de pontualidade – considera-se falta pelo incumprimento do dever de 

pontualidade, o atraso do formando ao início da atividade letiva, sendo marcada falta de 

presença; excetua-se falta pelo incumprimento do dever de assiduidade, o atraso do aluno 

ao início da atividade letiva, ao primeiro tempo da manhã, até 10 minutos. 

 

Artigo 13.º 

Cumprimento das Horas de Formação 

1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos da conclusão do curso com 

aproveitamento e condição para obter a certificação, devem estar reunidos 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com 

aproveitamento, deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior 

a 90% da carga horária total de cada disciplina ou domínio (alínea a) do ponto 1 do art.º 

9.º do Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho); 

b) para efeitos da conclusão da componente de formação prática com 

aproveitamento, deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior 

a 95% da carga horária do estágio (alínea b) do ponto 1 do art.º 9.º do Despacho Conjunto 
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n.º 453/2004, de 27 de julho). 

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

devidamente justificada, as atividades formativas poderão ser prolongadas, a fim de 

permitir o cumprimento do número de horas estabelecido ou desenvolverem-se os 

mecanismos de recuperação necessários, tendo em vista o cumprimento dos objetivos de 

formação inicialmente definidos. 

3. O limiar de assiduidade referido na alínea a) do ponto 1 é calculado tendo por base 

a carga horária total do ciclo de formação prevista para cada disciplina. 

4. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas, será considerado 

o segmento de 45 minutos (de acordo com o ponto 2 do art.º 14 da Lei n.º 51/2012, de 5 

de setembro). 

5. Serão contabilizadas, nas horas de formação, as visitas de estudo realizadas no 

âmbito das disciplinas em que se enquadrem, bem como outras atividades referentes à 

participação em ações realizadas no Agrupamento, quer inseridas no âmbito das 

disciplinas, quer aquelas que contribuam para a formação integral dos alunos na 

sociedade. 

6. Quando o número de faltas atingir os 10% da carga horária anual de cada 

disciplina, independentemente da natureza das mesmas (justificadas ou injustificadas), os 

pais ou os encarregados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são 

convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma/diretor de curso, 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. 

7. Consideram-se como limites de faltas, os seguintes:  

a) limite (1) - 10% da carga horária anual da disciplina (para as faltas 

justificadas); 

b) limite (2) - 10% da carga horária total da disciplina (para as faltas 

injustificadas). 

 

Artigo 14.º 

Efeitos das Faltas Justificadas (Plano de Recuperação de Horas/PRH) 

1. A natureza destes cursos exige a lecionação da totalidade das horas previstas para 

cada itinerário de formação, de forma a assegurar a certificação. 

2. Sempre que o aluno ultrapassar o limite de 10% de faltas justificadas previstas para 

a carga horária anual duma disciplina, será desencadeado um Plano de Recuperação de 

Horas (PRH), com o objetivo de recuperar o atraso das aprendizagens desenvolvidas 
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na(s) aula(s) em falta e repor as horas de formação (de acordo com o ponto 2 do art.º 9.º 

do Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho). 

3. A aplicação do Plano de Recuperação de Horas, salvo situações excecionais 

avaliadas em devido tempo pelo diretor de turma/diretor de curso ou pela equipa 

pedagógica, ocorrerá após a verificação do excesso de faltas e as atividades de 

recuperação apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo 

(ponto 5 do art.º 20 da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro). 

4. O Plano de Recuperação de Horas incidirá sobre o excesso de faltas, isto é, sobre 

o número de faltas (expressas em horas) que excedem o limite previsto para cada 

disciplina. 

5. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno 

são desconsideradas as faltas em excesso (ponto 7 do art.º 20 da Lei n.º 51/2012, de 5 

de setembro), não dispensando, contudo, o registo nos documentos existentes para o 

efeito. 

6. O diretor de turma/diretor de curso comunicará o excesso de faltas, pelo meio mais 

expedito, ao aluno e ao encarregado de educação e informará o professor da(s) 

disciplina(s) que acionará e elaborará o referido plano, no prazo de 5 dias úteis após o 

término do prazo legal da justificação das faltas, sendo entregue uma cópia do mesmo ao 

diretor de turma/diretor de curso. 

7. O Plano de Recuperação de Horas implica a realização de trabalhos pelos alunos, 

correspondendo à compensação das horas de formação em falta: 

a) em cada uma das disciplinas (trabalho escrito, prático ou revestindo forma 

oral); 

b) de natureza interdisciplinar, mediante planificação da equipa pedagógica.  

8. Os trabalhos realizados pelos alunos no contexto deste plano e a respetiva 

documentação de suporte, integram o dossiê de Direção de Curso/Direção de Turma e 

serão arquivados no Processo Individual do Aluno, no final do ano letivo. 

9. O professor ou o diretor de turma/diretor de curso fará a avaliação da atividade, no 

prazo de 5 dias úteis, a qual ficará registada no próprio documento da recuperação, 

assinalando a concretização ou não das atividades propostas e a reposição das horas de 

formação. 

10. A realização do plano não pode ultrapassar os 10 dias úteis. 

11. No final de cada período letivo, na reunião trimestral será registado, em ata: 

a) as faltas que foram objeto de mecanismos de recuperação, sendo dado 

conhecimento ao encarregado de educação ou ao aluno, quando maior de idade. 
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Artigo 15.º 

Efeitos das faltas injustificadas 

1. Quando o aluno exceder 10% de faltas injustificadas previstas para a carga horária 

total duma disciplina ou domínio serão desencadeadas as seguintes medidas: 

a) a impossibilidade de realização de exame de equivalência à frequência em 

julho (1.ª fase), limitando-se a inscrição à época de setembro (2.ª fase), no último ano de 

formação; 

b) a aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas no art.º 28 da 

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

2. Durante o período de formação prática em contexto de trabalho não serão 

considerados os efeitos das faltas injustificadas, considerando as especificidades de 

formação, quer no que respeita o envolvimento de outros agentes, para além dos que 

trabalham nos estabelecimentos de ensino, quer à necessidade de um contacto efetivo 

com o contexto de formação em posto de trabalho (real ou simulado, nos termos 

regulamentados). 

3. O incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação implica, 

independentemente da idade do aluno, a exclusão da frequência da(s) disciplina(s), 

exceto na componente de formação prática em que implica a exclusão da componente;  

4. A exclusão acima referida tem como consequência a retenção do aluno no ano que 

se encontra a frequentar, no caso de se tratar de um percurso de nível básico. 

5. Todos os alunos que estejam abrangidos pelo regime de escolaridade obrigatória 

enquadram-se no que está regulamentado no n.º 3 do Artigo 9.º do Despacho Conjunto 

n.º 453/2004, de 27 de julho, devendo frequentar o percurso iniciado até ao final do ano, 

ainda que tenha ultrapassado o limite de faltas permitido. 

 

CAPÍTULO III 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

Artigo 16.º 

Avaliação 

1. A avaliação é contínua e reveste um caráter regulador, proporcionando um 

reajustamento do processo de ensino aprendizagem e a delineação de estratégias 

diferenciadas de recuperação, que permitam a apropriação pelos alunos de métodos de 

estudo e de trabalho, facultando o desenvolvimento de atitudes e de capacidades, 

facilitadoras de uma maior autonomia na realização das aprendizagens. 



20 

 

 

2. As reuniões de avaliação, bem como os respetivos registos, ocorrem, em cada ano 

de formação, em três momentos sequenciais, coincidentes com períodos de avaliação 

estabelecidos. 

 

Artigo 17.º 

Critérios de avaliação 

1. Os critérios de avaliação são definidos em área disciplinar/departamento e 

aprovados em conselho pedagógico. 

2. Adotam-se os seguintes procedimentos quanto à avaliação quantitativa e 

qualitativa em testes e trabalhos realizados pelos alunos:  

a) É obrigatório colocar a avaliação quantitativa, sendo a qualitativa facultativa; 

b) A nomenclatura de avaliação a utilizar é a seguinte:  

Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa 

0% a 49% Insuficiente 

50% a 69% Suficiente 

70% a 89% Bom 

90% a 100% Muito Bom 
 

3. Os alunos com Necessidades Educativas Especiais que integram turmas dos 

cursos de educação e formação, após avaliação da adequabilidade da resposta educativa, 

podem ser abrangidos por medidas de apoio definidas no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7de 

janeiro, tais como: Apoio Pedagógico Personalizado, Adequações Curriculares Individuais 

e Adequações no Processo de Avaliação. 

4. Os alunos que beneficiam das medidas educativas previstas no Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro, artigo 16.º, nas alíneas a), b), c), d) e f), são avaliados de acordo 

com o definido no seu Programa Educativo Individual (PEI), respeitando este a legislação 

em vigor. 

 

Artigo 18.º 

Recuperação 

1. Detetadas as dificuldades na aprendizagem e diagnosticadas as causas efetivas 

de insucesso, a equipa pedagógica propõe a estratégia de recuperação mais ajustada 

que passa por:  

a) definição de um programa de recuperação, assente na intensificação do 

processo individualizado de acompanhamento, bem como na definição e 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas diferenciadas; 

b) realização de um processo de reorientação, por manifesto desinteresse ou 

inaptidão do aluno para prosseguir no curso. A concretização da reorientação/ 
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encaminhamento do aluno deve ser efetuada dentro dos prazos e regras estabelecidas 

pelos respetivos normativos em vigor (Despacho normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro, 

alterado pelo Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de junho) e com a concordância do 

próprio aluno e encarregado de educação quando for menor de18 anos. 

2. As propostas decorrentes deste processo são submetidas à ratificação do conselho 

pedagógico e/ou Diretor do Agrupamento, que promove as condições para o seu 

desenvolvimento. 

 

Artigo 19.º 

Momentos de Avaliação 

1. As reuniões de avaliação das componentes escolares ocorrem em cada ano de 

formação em três momentos sequenciais, coincidentes com os períodos de avaliação 

estabelecidos no calendário escolar e dão lugar à publicitação em pauta das 

classificações decorrentes da avaliação contínua prevista para esta modalidade de 

educação e formação. 

2. Nos cursos com a duração de dois anos, o último momento de avaliação ocorre no 

final da parte escolar dos mesmos. 

3. Deve ser dado conhecimento ao aluno das classificações atribuídas a cada UFCD 

à medida que estas vão sendo concluídas (com ou sem aproveitamento), mesmo que o 

momento não seja coincidente com os períodos de avaliação estabelecidos no calendário 

escolar. O registo formal destas classificações deve constar do processo individual do 

aluno. 

4. A avaliação final do curso só será realizada e publicitada após a conclusão da 

formação prática em contexto de trabalho e na sequência do conselho de turma 

convocado para o efeito. 

 

Artigo 20.º 

Condições de progressão 

1. Nos cursos de tipo 2, a avaliação processa-se, ao longo do curso, nos momentos 

referenciados, não havendo lugar a retenção no primeiro ano do curso. 

2. No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação 

tecnológica, não frequentará a componente de formação prática, nem realizará a prova 

de avaliação final. 
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Artigo 21.º 

Classificações 

1. A avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5 em todas as componentes de 

formação (sociocultural, científica, tecnológica e prática) de acordo com a alínea a) do 

número 3 do artigo 13.º do Regulamento anexo ao Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 

27 de julho, com as alterações introduzidas pelos Despachos n.º 12568/2010, de 4 de 

agosto e n.º 9752-A/2012, de 18 de julho). 

2. Em pauta, todas as classificações publicitadas expressam-se numa escala de 1 a 

5. 

3. A classificação de cada disciplina das componentes de formação sociocultural e 

científica resulta da média aritmética simples das classificações obtidas nos módulos que 

constituem cada disciplina. A classificação atribuída a cada módulo resulta da aplicação 

dos critérios de avaliação definidos para a disciplina. Se aquando da publicitação da pauta 

do 1.º período ainda não tiver sido concluído nenhum módulo, a classificação da disciplina 

publicitada em pauta resulta do conjunto dos elementos de avaliação apurados à data. 

Esta classificação poderá não ser coincidente com a classificação final atribuída a esse 

módulo. 

4. As pautas não publicitam as classificações atribuídas nos módulos, mas apenas a 

classificação das disciplinas que representam a média das classificações obtidas nos 

módulos, desde o início da formação até à data da elaboração da pauta. 

5. A classificação da componente de formação tecnológica resulta da média 

aritmética simples das classificações obtidas em cada UFCD ou das classificações 

obtidas em cada domínio, desde que as UFCD assim estejam organizadas. A 

classificação atribuída a cada UFCD resulta da aplicação dos critérios de avaliação 

definidos para a componente de formação tecnológica. 

6. No caso da componente tecnológica estar organizada em domínios, a classificação 

do domínio publicitada em pauta deverá resultar da média aritmética simples das UFCD 

avaliadas até à data. Se aquando da publicitação da pauta do 1.º período ainda não tiver 

sido concluída nenhuma UFCD, a classificação publicitada em pauta resulta do conjunto 

dos elementos de avaliação apurados à data. Esta classificação poderá não ser 

coincidente com a classificação final atribuída a essa UFCD. 

7. No caso da componente tecnológica ser organizada apenas pelo conjunto das 

UFCD previstas para a formação em causa, deverá ser apurada a média aritmética 

simples de todas as UFCD concluídas à data e publicitada a classificação da componente 

que daí resultar. 
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8. A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações 

da formação prática em contexto de trabalho e da PAF, com a ponderação de 70% e 30%, 

respetivamente. 

9. A classificação final de cada disciplina ou domínio corresponde à classificação 

obtida no último momento de avaliação do ano letivo ou no último momento do segundo 

ano do curso de tipo 2. 

10. A classificação final do curso obtém-se pela média ponderada das classificações 

obtidas em cada componente de formação/em cada uma das disciplinas ou domínios de 

formação que as constituem, aplicando a seguinte fórmula: 

2

5

FSC FC FT FP
CF

  


 

sendo: 

CF = classificação final; 

FSC = classificação final da componente de formação sociocultural;  

FC = classificação final da componente de formação científica; 

FT = classificação final da componente de formação tecnológica; 

FP = classificação da componente de formação prática.  

 

Artigo 22.º 

Conclusão e Certificação do curso 

1. Para conclusão, com aproveitamento, dos cursos de tipo 2, os alunos terão de obter 

uma classificação final igual ou superior a nível 3 em todas as componentes de formação 

e na prova de avaliação final. 

2. Aos alunos que concluírem com aproveitamento o curso previsto no presente 

Regulamento será certificada a qualificação profissional de nível 2. 

3. Aos alunos que frequentaram um curso de tipo 2 e obtiveram nas componentes de 

formação sociocultural e científica uma classificação final igual ou superior a nível 3, e 

tenham respeitado o regime de assiduidade em todas as componentes, com exceção da 

componente de formação prática, poderá ser emitido um certificado escolar de conclusão 

do 9.º ano de escolaridade. 

4. A fórmula a aplicar na situação referida no número anterior será a seguinte: 

         CFE  =  FSC+FC 

                                  2 

sendo: 

CFE=classificação final escolar; 

FSC=classificação final da componente de formação sociocultural; 
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FC=classificação final da componente de formação científica. 
 

5. Nos certificados constarão na componente de formação tecnológica todas as 

UFCD às quais foi atribuída classificação igual ou superior a 3. 

6. Aos alunos que tenham obtido aproveitamento numa ou mais componentes de 

formação, mas não na sua totalidade, pode ser emitido um certificado da ou das 

componentes em que obtiveram aproveitamento. 

7. Aos alunos que só tiveram aproveitamento em algumas disciplinas poderá ser 

passada, quando solicitada, uma certidão/declaração comprovativa das disciplinas em 

que obtiveram aproveitamento. 

8. A formação obtida pelos alunos com frequência e avaliação no 3.º momento de 

avaliação do 1.º ano de um curso de tipo 2 é creditada, a pedido dos interessados, através 

de análise curricular, para efeitos de prosseguimento de estudos na mesma ou noutra 

área de formação desta oferta formativa. 

9. Os certificados de Educação e Formação definidos pela Portaria n.º 199/2011, de 

19 de maio, retificada pela Declaração de Retificação n.º 20/2011, de 13 de julho, são 

emitidos pela entidade formadora responsável pelo curso. 

 

Artigo 23.º 

Realização de exames de equivalência à frequência 

1. A realização de exames de equivalência à frequência destina-se aos formandos 

que tenham obtido aproveitamento nas componentes tecnológica e prática, mas não 

tenham tido aproveitamento nas componentes sociocultural ou científica. 

2. Para efeitos de conclusão do curso, os formandos podem realizar exame de 

equivalência à frequência a, no máximo, uma disciplina/domínio de qualquer das referidas 

componentes em que não obtiveram aproveitamento. 

3. Para elaboração das matrizes e das provas, bem como para a sua classificação, 

são constituídas equipas de dois professores designadas pelo Diretor, sendo pelo menos 

um deles titular da disciplina. 

4. As matrizes são afixadas até 15 de junho. 

5. Será afixada uma pauta, na qual se identificam os formandos admitidos a exame, 

o local de realização, a duração, a calendarização e o horário de realização da prova, com 

pelo menos cinco dias úteis de antecedência à data de realização do exame. 

6. O(s) formando(s) que reúna(m) condições para a realização da prova faz(em) a 

sua inscrição nos serviços administrativos, até três dias após a afixação das pautas. 

7. A marcação da data de realização da prova é feita até dois dias após o término do 

prazo de inscrição dos formandos. 
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8. A duração da prova é de noventa minutos sem tolerância. 

9. O aluno que, por razão justificada, não compareça à prova, deve apresentar à 

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

justificação e requerimento para a realização de nova prova, que poderá ser entregue 

através do encarregado de educação. 

10.  No caso de ser aceite a justificação, o Diretor marca a data de realização de nova 

prova, bem como o seu local de realização, que poderá ser outro estabelecimento de 

ensino, caso o Agrupamento não ofereça condições. 

11.  No caso de não justificação ou de injustificação da falta à primeira prova, bem 

como a falta à nova prova, não se poderá atribuir qualquer classificação, pelo que se 

considera que o aluno não obteve aproveitamento na disciplina. 

12.  Após a realização e classificação da prova de exame, é necessário proceder-se a 

uma reunião extraordinária do conselho de turma para ratificação das classificações do 

aluno e posterior afixação. 

 

Artigo 24.º 

Realização de exames nacionais 

1. A realização de exames nacionais para prosseguimento de estudos está referida 

nos n.º 1 e 4 do artigo 19.º do Regulamento anexo ao Despacho Conjunto n.º 453/2004, 

de 7 de setembro, com as alterações introduzidas pelos Despachos n.º 12568/2010, de 4 

de agosto e n.º 9752-A/2012, de 18 de julho, devendo ser conjugado com o Regulamento 

de Exames. 

2. Não realizam exames nacionais os alunos que obtiverem aprovação na avaliação 

sumativa interna realizada no final de um curso de educação e formação de tipo 2 e 

pretendam continuar estudos de nível secundário, exceto em cursos científico-

humanísticos, na modalidade de ensino regular. 

3. Realizam exames nacionais os alunos que concluam ou tenham concluído um 

curso de educação e formação de tipo 2 e que pretendam prosseguir estudos de nível 

secundário em cursos científico-humanísticos, na modalidade de ensino regular.  

 

CAPÍTULO IV 

FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO (FPCT) 
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Artigo 25.º 

Âmbito e definição 

1. A formação prática em contexto de trabalho assume a forma de estágio de 210 

horas correspondentes a 6 semanas e com o horário de trabalho legalmente previsto 

para a atividade em que se encontra a estagiar. 

2. A formação prática em contexto de trabalho é um domínio de formação onde o 

aluno irá aplicar, adquirir e desenvolver competências relevantes para o perfil de 

desempenho à saída do curso. 

3. São objetivos gerais da formação prática em contexto de trabalho proporcionar 

aos alunos: 

a) contacto com a dinâmica inerente ao trabalho nas empresas/instituições; 

b) aplicação em contexto real de trabalho dos conhecimentos e técnicas 

adquiridas no âmbito das componentes de formação sociocultural, científica e tecnológica 

do curso; 

c) desenvolvimento de hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de 

responsabilidade profissional; 

d) vivências inerentes às relações humanas no trabalho. 

4. A formação prática em contexto de trabalho 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. 

 

Artigo 26.º 

Acesso 

1. Os alunos só acederão à formação prática em contexto de trabalho no final das 

atividades formativas em contexto escolar. Em casos excecionais, devidamente 

fundamentados e autorizados a formação prática em contexto de trabalho pode ser 

faseada. 

 

Artigo 27.º 

Protocolo de Colaboração 

1. A formação prática em contexto de trabalho formaliza-se com a celebração de um 

protocolo entre o Agrupamento, a entidade enquadradora e o formando. 

2. No caso de o formando ser menor de idade, o protocolo é igualmente subscrito pelo 

encarregado de educação. 
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3. O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas no presente 

Regulamento, sem prejuízo da diversificação das suas cláusulas, decorrente das 

especificidades dos cursos e das caraterísticas próprias das entidades de acolhimento. 

4. O protocolo não gera nem titula relações de trabalho subordinado e caduca com a 

conclusão da formação. 

 

Artigo 28.º 

Organização e desenvolvimento/Planificação 

1. A organização da formação prática em contexto de trabalho competirá à entidade 

formadora, responsável pelo curso, que assegurará a sua programação, em função dos 

condicionalismos de cada situação e em estreita articulação com a entidade 

enquadradora. 

2. O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho deve realizar-se 

durante o mês de junho e a primeira quinzena de julho, ou seja, no final do percurso 

formativo, de forma a que o formando, quando se integra nesta componente, detenha já 

um domínio relevante das competências visadas. 

3. Em casos excecionais, quando a formação prática em contexto de trabalho não se 

possa realizar no período previsto no ponto anterior, compete à Direção do Agrupamento 

propor, de forma fundamentada à respetiva Direção de Serviços Regional, uma nova 

calendarização. 

4. A afetação dos formandos ao local de formação prática em contexto de trabalho 

deve ser feita na reunião de avaliação do final do primeiro período do segundo ano de 

formação, no caso de um curso com a duração de dois anos. 

5. No final da lecionação das componentes de formação sociocultural, científica e 

tecnológica deve reunir o conselho de turma, para efeitos da avaliação dos formandos 

naquelas componentes, havendo lugar à emissão da pauta, dos registos individuais de 

avaliação e ainda de uma pauta de alunos admitidos à formação prática em contexto de 

trabalho. 

6. Os protocolos individuais de formação prática em contexto de trabalho devem ser 

celebrados no período que decorre entre a emissão da pauta de admissão a estágio 

referida no ponto 5 do presente artigo e o início da formação prática em contexto de 

trabalho. 

7. Durante a formação prática em contexto de trabalho o formando deve realizar um 

relatório de acompanhamento, em modelo próprio, que descreve as atividades 

desenvolvidas assim como as dificuldades sentidas pelos formandos na realização das 
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mesmas e que será entregue no dia útil seguinte ao do cumprimento de 140 horas de 

estágio, em suporte papel ou por via eletrónica em área a designar pelo diretor de curso. 

8. No final da formação prática em contexto de trabalho o formando deve realizar um 

relatório global, em modelo próprio, discriminando todas as atividades desenvolvidas e a 

sua autoavaliação, sendo entregue até ao segundo dia útil após à conclusão do estágio, 

em suporte papel ou por via eletrónica em área a designar pelo diretor de curso. 

9. A formação prática em contexto de trabalho desenvolve-se segundo o plano 

individual de estágio, que integra a caderneta de formação prática em contexto de 

trabalho, previamente elaborado com a colaboração do formando a quem se destina, do 

professor acompanhante, do diretor de curso e do monitor designado pela entidade 

enquadradora, nele constando designadamente: 

a) os objetivos específicos da formação prática em contexto de trabalho 

decorrentes da saída profissional visada e das caraterísticas da entidade de formação 

prática em contexto de trabalho; 

b) os conteúdos a abordar; 

c) a programação das atividades; 

d) o período ou períodos em que a formação prática em contexto de trabalho 

se realiza, fixando o respetivo calendário; 

e) o horário a cumprir pelo aluno formando;  

f) o local ou locais de realização;  

g) as formas de acompanhamento e de avaliação.  

10.  O plano individual de formação prática em contexto de trabalho subordinar-se-á 

aos objetivos gerais enunciados no número 3 do artigo 25.º deste Regulamento, aos 

objetivos específicos da respetiva formação antecedente, assim como às caraterísticas 

próprias da entidade enquadradora. 

 

Artigo 29.º 

Afetação dos formandos aos locais de formação prática em contexto de 

trabalho 

1. O diretor de curso deverá proceder ao cálculo da pontuação de cada formando no 

conselho de turma de avaliação, de acordo com as seguintes fórmulas: 

a) soma dos níveis obtidos às disciplinas da componente de formação 

sociocultural (SFSC); 

b) soma dos níveis obtidos às disciplinas da componente de formação científica 

(SFC); 
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c) soma dos níveis obtidos às disciplinas da componente de formação 

tecnológica (SFT); 

d) soma dos resultados anteriores de acordo com a seguinte fórmula: 

STotal = SFSC + SFC + 2xSFT; 

e) o valor obtido anteriormente será majorado em 10% caso o formando ao 

longo da sua formação até à data de cálculo de STotal não tenha sido alvo de qualquer 

participação de ocorrência disciplinar. 

2. Em situação de empate na pontuação dos formandos a ordenação será efetuada 

recorrendo ao número de faltas injustificadas. 

3. Continuando-se a verificar a situação de empate, a ordenação será efetuada 

recorrendo à idade dos formandos, sendo ordenados do mais velho para o mais novo.  

4. Com a pontuação obtida para cada formando e atendendo aos pontos 2 e 3 do 

presente artigo, o diretor de curso criará uma lista de ordenação dos formandos que será 

tornada pública imediatamente após a reunião de avaliação em que foi elaborada. 

5. Os formandos deverão manifestar as suas preferências relativas aos locais de 

estágio, de acordo com a lista de ordenação, em reunião com o diretor de curso, da qual 

será elaborada ata. 

6. Em reunião da equipa pedagógica, depois de ouvido o diretor de curso e os 

restantes professores, em particular os da componente de formação tecnológica, pode 

proceder-se à alteração, justificada, das opções manifestadas pelos formandos, tendo em 

linha de conta a adequação do perfil do formando ao perfil do local da realização do 

estágio. 

7. Na reunião referida no número anterior será elaborada a lista de afetação definitiva 

dos formandos ao local de formação prática em contexto de trabalho, que será tornada 

pública pelo diretor de curso. 

  
Artigo 30.º 

Acompanhamento dos formandos na formação prática em contexto de 

trabalho pelo Agrupamento 

1. O professor acompanhante da formação prática em contexto de trabalho, nomeado 

de entre os professores da componente de formação tecnológica, assegura, em estreita 

articulação com o monitor da entidade enquadradora e com os profissionais de orientação, 

o acompanhamento técnico-pedagógico durante a formação prática em contexto de 

trabalho, bem como a avaliação do formando. 

2. O professor acompanhante, de acordo com a planificação da respetiva formação 

prática em contexto de trabalho, deslocar-se-á a cada entidade enquadradora a fim de se 
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inteirar do desempenho do formando, e da necessidade de eventuais reformulações do 

plano de formação prática em contexto de trabalho. 

3. A planificação das deslocações dos professores acompanhantes aos locais de 

formação prática em contexto de trabalho deve ser feita segundo critérios de natureza 

pedagógica, tendo a preocupação de rentabilizar os transportes de forma a evitar 

despesas desnecessárias. 

 

Artigo 31.º 

Assiduidade 

1. A assiduidade do formando é controlada e registada na caderneta de formação 

prática em contexto de trabalho, a qual deve ser assinada pelo aluno e pelo monitor. 

2. Para efeitos de conclusão da componente de formação prática com 

aproveitamento, deve ser considerada a assiduidade do formando, a qual não pode ser 

inferior a 95% da carga horária da formação prática em contexto de trabalho. 

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

professor acompanhante da formação prática em contexto de trabalho, de acordo com as 

normas internas da entidade de acolhimento e do Agrupamento. 

4. Em situações excecionais, em que a falta de assiduidade do formando seja 

devidamente justificada, o período de formação prática em contexto de trabalho pode ser 

prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido. 

5. Sempre que os alunos sejam sujeitos a exame de nível nacional (avaliação 

sumativa externa), devem ser dispensados no dia do exame e no dia imediatamente 

anterior, sem prejuízo do número de horas de duração da formação prática em contexto 

de trabalho. Este deve ser prolongado pelo número de dias suficiente por forma a totalizar 

o número total de horas previsto. 

 

Artigo 32.º 

Reprovação na formação prática em contexto de trabalho por falta de 

assiduidade 

1. Os alunos que frequentem cursos de tipo 2 e tenham ultrapassado o número de 

faltas permitido na formação prática em contexto de trabalho (5%) não poderão obter 

qualquer certificação profissional, podendo, no entanto, obter certificação escolar de final 

de ciclo, desde que tenham cumprido o estabelecido no número 3 do Artigo 18.º do 

Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho. É no entanto de referir que, sendo a 

componente de formação prática uma parte integrante desta modalidade de educação e 

formação, o não cumprimento do regime de assiduidade a esta componente de formação 
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não permitirá ao aluno desenvolver as competências correspondentes ao perfil de saída 

de determinado itinerário de formação tal como estava previsto no plano de transição para 

a vida ativa e de acordo com o caráter de dupla certificação que caracteriza esta oferta. 

2. Os alunos referidos no ponto anterior podem requerer certidão das componentes 

ou das disciplinas em que obtiveram aproveitamento. 

3. Aos alunos referidos no ponto 1, deverá o Agrupamento, sempre que possível, 

através do diretor de curso, do professor acompanhante de formação prática em contexto 

de trabalho e do SPO, e articuladamente com o aluno e respetiva família, proporcionar a 

oportunidade de novo estágio, em momento e na empresa que se considerem mais 

apropriados. 

4. Em situações excecionais, em que a falta de assiduidade seja devidamente 

justificada, os alunos poderão prosseguir a formação prática em contexto de trabalho, de 

forma a totalizar as 210h previstas. 

5. Os alunos que reprovem na formação prática em contexto de trabalho por falta de 

assiduidade não realizam a prova de avaliação final. 

 

Artigo 33.º 

Avaliação da formação prática em contexto de trabalho 

1. A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, 

apoiada na apreciação sistemática das atividades desenvolvidas pelo aluno na sua 

experiência de trabalho.  

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

final de formação prática em contexto de trabalho que terá uma ponderação de 70% na 

classificação final da componente de formação prática. 

3. O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho é acompanhado 

por um registo de assiduidade e avaliação preenchido pelo monitor da entidade 

enquadradora que dá conhecimento do mesmo ao professor acompanhante de formação 

prática em contexto de trabalho. 

4. A avaliação da formação prática em contexto de trabalho assenta na apreciação, 

pelo monitor, com base nos seguintes critérios: 

a) qualidade do trabalho; 

b) rigor e destreza; 

c) ritmo de trabalho; 

d) aplicação das normas de segurança; 

e) assiduidade e pontualidade; 

f) capacidade de iniciativa; 
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g) relacionamento interpessoal; 

h) apropriação da cultura da empresa; 

i) competências técnicas. 

5. Na sequência da apreciação dos relatórios e da avaliação de execução do plano 

de formação prática em contexto de trabalho, o professor orientador propõe à equipa 

pedagógica a classificação do aluno.  

6. No caso de reprovação do aluno, poderá ser celebrado novo protocolo de 

recuperação, entre o Agrupamento, a entidade de estágio e o formando, a fim de 

possibilitar a obtenção de aproveitamento na formação prática em contexto de trabalho. 

 

Artigo 34.º 

Responsabilidades do Agrupamento 

1. Assegurar a realização da formação prática em contexto de trabalho aos seus 

formandos, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis. 

2. Ter em conta, no momento da seleção das entidades enquadradoras, a sua 

capacidade técnica, em termos de recursos humanos e materiais. 

3. Assegurar a elaboração e a assinatura dos protocolos por parte de todos os 

intervenientes.  

4. Proceder à distribuição dos formandos pelos lugares existentes nas diferentes 

entidades enquadradoras de acordo com o disposto no artigo 29.º. 

5. Designar de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente da 

formação tecnológica, ouvido o diretor de curso, o professor acompanhante da formação 

prática em contexto de trabalho. 

6. Assegurar, por intermédio do professor acompanhante da formação prática em 

contexto de trabalho, o acompanhamento da execução do plano de estágio, prestando o 

apoio pedagógico necessário. 

7. Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade 

enquadradora; 

8. Assegurar que o formando se encontra a coberto pelo seguro em toda a atividade 

de formação prática em contexto de trabalho. 

9. Assegurar, em conjunto com a entidade enquadradora e o formando, as condições 

logísticas necessárias à realização e acompanhamento da formação prática em contexto 

de trabalho. 
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Artigo 35.º 

Responsabilidades do professor acompanhante de formação prática em 

contexto de trabalho 

1. Assegurar a articulação entre o Agrupamento e as entidades de acolhimento, 

identificando-as, fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos de formação, 

procedendo à distribuição dos formandos pelas várias entidades e coordenando o 

acompanhamento dos mesmos; 

2. Elaborar, em conjunto com o monitor e o aluno formando, o plano de formação 

prática em contexto de trabalho; 

3. Acompanhar a execução do plano, nomeadamente através de deslocações 

periódicas aos locais de realização da formação prática em contexto de trabalho; 

4. Avaliar, em conjunto, com o monitor o desempenho do aluno formando; 

5. Acompanhar o aluno formando na elaboração dos relatórios da formação prática 

em contexto de trabalho; 

6. Propor ao conselho de turma a classificação do aluno formando na formação 

prática em contexto de trabalho. 

 

Artigo 36.º 

Responsabilidades da entidade de formação prática em contexto de 

trabalho/acolhimento 

1. Cumprir, na parte em que interfere, as cláusulas constantes dos protocolos 

celebrados com o Agrupamento. 

2. Colaborar com o Agrupamento na elaboração do respetivo plano de formação 

prática em contexto de trabalho. 

3. Designar um monitor. 

4. Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da formação 

prática em contexto de trabalho. 

5. Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno formando. 

6. Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do plano de formação.  

7. Controlar a assiduidade do aluno formando. 

8. Proceder aos necessários registos constantes da documentação fornecida pelo 

Agrupamento. 

9. Fazer cumprir as normas de higiene e segurança previstas na lei. 

10.  Assegurar, em conjunto com o Agrupamento e o aluno formando, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da formação prática em 

contexto de trabalho. 
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Artigo 37.º 

Responsabilidades do aluno formando 

1. São responsabilidades do aluno formando: 

a) colaborar na elaboração do protocolo e do plano da formação prática em 

contexto de trabalho; 

b) participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação desta formação; 

c) cumprir, no quer lhe compete, o plano de formação; 

d) respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento, cumprir as 

normas internas da mesma e utilizar com zelo os bens, equipamentos e instalações; 

e) não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a 

informação a que tiver acesso durante a formação prática em contexto de trabalho; 

f) ser assíduo, pontual, e estabelecer boas relações de trabalho; 

g) manter em todas as circunstâncias um comportamento leal, cortês e 

responsável. 

h) cumprir todas as normas de higiene e segurança. 

i) procurar ajuda junto do monitor, sempre que confrontado com uma situação 

para a qual não tenha resposta imediata. 

j) justificar as faltas, perante o diretor de curso e o monitor, de acordo com as 

normas; 

k) elaborar os relatórios intercalar e final da formação prática em contexto de 

trabalho. 

 

Artigo 38.º 

Seguro Escolar 

1. Os alunos durante a formação prática em contexto de trabalho estão abrangidos 

pelo seguro escolar, ao abrigo alínea c), do número 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 413/99, 

de 8 de junho que tem a seguinte redação: “Os alunos dos ensinos básico e secundário 

que frequentam estágios ou desenvolvam experiências de formação em contexto de 

trabalho, que constituam o prolongamento temporal e curricular necessário à certificação” 

estão abrangidos pelo seguro escolar”.   

2. Ainda o número 2, do artigo 13.º, da Portaria n.º 413/99, de 8 de junho que tem a 

seguinte redação: “O seguro escolar garante ainda os prejuízos causados a terceiros pelo 

aluno, desde que sujeito ao poder de autoridade do órgão administrativo e gestão do 

estabelecimento de educação e ensino (…)”. 
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CAPÍTULO V 

PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL (PAF) 

 

Artigo 39.º 

Disposições gerais/Objetivos 

1. A prova de avaliação final (PAF) assume o caráter de prova de desempenho 

profissional e consiste na realização, perante um júri tripartido, de um ou mais trabalhos 

práticos, baseados nas atividades definidas para o perfil de competências visado, 

devendo avaliar os conhecimentos e competências mais significativos. 

 

Artigo 40.º 

Estrutura da prova 

1. A estrutura da PAF deverá estar definida em matriz própria, a ser aprovada pelo 

conselho pedagógico.  

2. A PAF poderá ser constituída por uma prova prática mediante enunciado, 

apresentação e discussão. 

 

Artigo 41.º 

Calendarização, duração e local de desenvolvimento da PAF 

1. A PAF realiza-se, de acordo com calendário a definir pela Direção do Agrupamento, 

após a conclusão da formação prática em contexto de trabalho, preferencialmente entre 

15 e 30 de julho. 

2. A duração da mesma não deverá exceder um dia. 

3. A matriz da prova deve ser elaborada pela equipa pedagógica, aprovada pelo 

conselho pedagógico e deve ser afixada com, pelo menos, um mês de antecedência 

relativamente à data de início da mesma. 

4. A prova e respetivos critérios de classificação devem ser entregues à Direção do 

Agrupamento com, pelo menos, 10 dias úteis de antecedência relativamente à data de 

início da mesma. 

5. Deve ser afixada uma pauta na qual se identificam os formandos admitidos à PAF, 

o local de realização, o dia e a hora em que a mesma terá lugar. 

6. O acompanhamento da prova não exige a presença de todos os elementos do júri, 

podendo ser feito por um elemento do júri coadjuvado por um professor/formador da 

componente de formação tecnológica. 

7. A defesa da prova perante o júri não deve ultrapassar os 30 minutos. 
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Artigo 42.º 

Competências e atribuições 

1. Ao diretor de curso compete: 

a) propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da 

PAF, depois de ouvidos os professores das disciplinas tecnológicas do curso e respetivos 

departamentos curriculares; 

b) garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os 

princípios gerais e os critérios de avaliação adotados pelo Agrupamento; 

c) assegurar, em articulação com a Direção do Agrupamento, os 

procedimentos necessários à realização da prova, nomeadamente a calendarização e a 

constituição do júri de avaliação; 

d) lançar, na respetiva pauta, a classificação da PAF. 

2. Ao professor acompanhante de formação prática em contexto de trabalho compete: 

a) informar os alunos sobre a matriz da PAF e critérios de avaliação; 

b) orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAF. 

 

Artigo 43.º 

Classificação 

1. A classificação da PAF será resultante da apreciação da qualidade da prova 

realizada e da defesa da mesma por parte do aluno.  

2. Os critérios de classificação da PAF são os constantes na tabela seguinte: 

Tabela 1 – Critérios de Classificação da PAF 

A 

Prova 

(80%) 

Critérios específicos a definir pela equipa pedagógica. 80% 

B 

Apresentação 

(20%) 

B1 – Grau de rigor técnico e científico na apresentação 10% 

B2 – Capacidade de argumentação na defesa da prova 10% 

 

3. A classificação obtida na PAF integrará o cálculo da média da classificação da 

componente de formação prática, com uma ponderação de 30%. 

4. A classificação da PAF não pode ser objeto de pedido de reapreciação.  
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Artigo 44.º 

Júri da prova de avaliação final 

1. O júri de avaliação da PAF tem natureza tripartida e é designado pela Direção do 

Agrupamento, ouvido o diretor de curso, devendo ter a seguinte composição: 

a) Diretor do curso ou professor acompanhante de estágio; 

b) Um representante das associações empresariais ou das empresas de 

sectores afins; 

c) Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins;  

d) uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional 

ou dos setores de atividade afins ao curso 

Nota: No júri da PAF, poderá sempre participar um quarto elemento que deverá ser 

“uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos 

setores de atividade afins ao curso” e que poderá substituir o elemento referido na alínea 

c). Nesta situação, sempre que exista empate na votação do júri, o Diretor de Curso ou o 

Professor acompanhante terá voto de qualidade. 

2. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído por um elemento da 

Direção do Agrupamento, ou na impossibilidade deste, e pela ordem enunciada, por um 

dos professores a que se refere a alínea b) do número 1, ou ainda, no impedimento destes, 

por um professor a designar pelo Diretor do Agrupamento, de entre os professores da 

equipa pedagógica que lecionam a componente de formação tecnológica. 

3. São competências do júri: 

a) o acompanhamento da PAF; 

b) a avaliação e a classificação da PAF; 

c) a elaboração da ata de encerramento da PAF, e seu encaminhamento à 

Direção do Agrupamento; 

4. Após a deliberação do júri, o diretor de curso deverá emitir uma pauta com as 

classificações da componente de formação prática, nomeadamente as classificações da 

formação prática em contexto de trabalho e da PAF. 

5. Para além do acompanhamento, avaliação e classificação da prova, o júri é ainda 

responsável pela elaboração da ata de encerramento das provas de avaliação final e 

compete-lhe deliberar sobre as reclamações apresentadas, quando as houver. 

 

Artigo 45.º 

Faltas 

1. O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAF, deve apresentar à 

Direção do Agrupamento, no prazo de dois dias úteis a contar da data de realização da 
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prova, a respetiva justificação e requerimento para a realização de nova prova, que 

poderá ser entregue através do encarregado de educação. 

2. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri, em articulação com o 

Diretor, marca a data de realização de nova prova, bem como o seu local de realização, 

que poderá ser outro estabelecimento de ensino, caso a escola não ofereça condições. 

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

nova prova, determinam sempre a impossibilidade de realizar a PAF nesse ano escolar. 

 

Artigo 46.º 

Não aproveitamento na PAF 

1. O aluno que, depois de realizada a PAF, não tenha sido considerado aprovado pelo 

júri, poderá realizar nova prova, no mesmo ano escolar, em data e local a definir pelo 

Diretor, desde que apresente requerimento para o efeito 2 dias úteis após a afixação dos 

resultados. 

2. O local da realização da nova prova poderá ser outro estabelecimento de ensino, 

caso a escola não ofereça condições.  

3. Do resultado obtido na PAF, o aluno poderá interpor recurso nos 2 dias úteis, após 

a afixação dos resultados. 

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

realizar a PAF nesse ano escolar. 

 

Artigo 47.º 

Direitos dos intervenientes 

1. São direitos do aluno: 

a) ser avaliado de forma justa, mediante os critérios definidos; 

b) interpor recurso da classificação da PAF, no prazo de dois dias úteis após a 

sua publicação, fundamentando devidamente o seu pedido e endereçando-o ao órgão de 

direção executiva da escola. 

2. São direitos do Agrupamento/júri: 

a) exigir o respeito pelas normas estabelecidas. 

 

Artigo 48.º 

Deveres dos intervenientes 

1. São deveres do aluno: 

a) conhecer o regulamento da PAF; 

b) cumprir as regras estabelecidas. 

2. São deveres do Agrupamento: 
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a) realizar, de forma atempada, os procedimentos que viabilizam a realização 

da PAF; 

b) dar a conhecer as regras da PAF e a forma e critérios de 

avaliação/classificação da mesma; 

c) constituir o júri de avaliação da PAF, prevendo eventuais encargos; 

d) avaliar o desempenho dos alunos na PAF; 

e) aceitar o pedido de recurso da classificação da PAF, desde que devidamente 

fundamentado e apresentado no prazo de dois úteis após a sua publicação, reunindo 

novamente para o efeito o júri da PAF. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

 

Artigo 49.º 

Regulamentação complementar 

1. As matérias não previstas no presente Regulamento, ou não expressamente 

remetidas para regulamentação subsequente, são resolvidas mediante aplicação da 

regulamentação em vigor que o não contrarie e, quando se justifique, através das 

orientações definidas pelos serviços competentes do Ministério da Educação. 

2. As situações não expressamente contempladas nos regulamentos e orientações a 

que se refere o número anterior são previstas no Regulamento Interno do Agrupamento. 

 

Artigo 50.º 

Omissões 

1. A resolução de situações omissas no presente Regulamento, quando não previstas 

na lei, serão objeto de análise e resolução por parte do Diretor, em colaboração com os 

órgãos pedagógicos do Agrupamento. 

 

Artigo 51.º 

Entrada em vigor 

1. O presente Regulamento entra em vigor após a aprovação do Conselho 

Pedagógico e do Conselho Geral. 

 

 


