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Alterações pontuais do 1º ciclo  (Alterações nos artigos já existentes no RI) 
 

Artigo 3.º 
Horário de funcionamento do Agrupamento 

 
1.1. 1.º Ciclo do Ensino Básico 
A atividade letiva é composta por 25 horas semanais distribuídas por dois períodos (manhã e tarde), nos 
1.º e 2.º. Nos 3.º e 4.º anos a atividade letiva é composta por 27 horas semanais, também distribuídas 
por dois períodos, face à integração dos Inglês. 
1.2 Nos 1.º e 2.º anos a Oferta Complementar será Educação para a Cidadania e nos 3.º e 4.º anos será 
Iniciação à Programação (1 hora). 
 

Período de funcionamento / Instalações das Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

1. As Atividades de Enriquecimento Curricular organizam por blocos de 60 minutos. 
2. Estas atividades desenvolvem-se apenas durante os períodos em que decorrem as Atividades letivas, 

havendo a interrupção destas, sempre que haja interrupção das Atividades letivas, nos termos do calendário 
escolar aprovado pelo órgão de gestão, compreendido preferencialmente entre as 16:30h e as 17:30 h.  

3. Se necessário, poderá haver a flexibilização do horário das respetivas Atividades e adaptá-lo às 
condições de realização do conjunto das Atividades de Enriquecimento Curricular, tendo em conta o interesse 
dos alunos e das famílias, sem prejuízo da qualidade pedagógica. 

4. As Atividades de Enriquecimento Curricular funcionarão nos espaços escolares (salas de aula, 
biblioteca, salas de apoio, …) sempre que possível.  

5. O horário de funcionamento das Atividades decorre fora da componente letiva dos alunos, para todos 
os estabelecimentos de ensino sendo as Atividades organizadas por blocos da seguinte forma: 

- Atividade Física e Desportiva (1.º e 2.º anos) – 3 horas semanais; 
 - Expressões Artísticas (1.º e 2.º anos) – 2 horas semanais; 
 
- Iniciação à Programação (3.º e 4.º anos) – 1 horas semanais; 
- Atividade Física e Desportiva (3.º e 4.º anos) – 2 horas semanais. 
6. A inscrição dos alunos nas AEC é facultativa por parte dos encarregados de educação e efetuada em 

prazo a fixar pelo Agrupamento. Findo o prazo para a inscrição, esta ficará condicionada à existência de 
vaga, uma vez que em caso algum poderá dar origem à criação de um novo grupo/turma. 

 
 

Artigo 51.º 
Composição 

 
1. A cada Departamento Curricular pertencem os Docentes (Professores/Educadores de Infância) que 
lecionem a mesma disciplina, ou área disciplinar, ou façam parte do mesmo grupo de recrutamento de acordo 
com a matriz do respetivo departamento. 
2.De acordo com o ponto 1 deste artigo, cada Departamento Curricular é constituído pela totalidade dos 
docentes dos grupos de recrutamento e áreas disciplinares de acordo com os cursos lecionados: 
 

 Departamento da Educação Pré-Escolar: 100 – Educação Pré-Escolar; 

 Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 110 – 1.º Ciclo do Ensino Básico; 110 – Apoios 
Educativos; grupo 120 (1.º ciclo). 

 Departamento de Línguas: 210 – Português e Francês; 220 – Português e Inglês 
 

 

Artigo 82.º 
Critérios gerais de avaliação 

 
1. Os critérios gerais de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico, atribuirão um peso distinto a cada 
domínio, consoante o ano de escolaridade.  

2.Ao longo do ano letivo, no processo de avaliação do aluno, a terminologia a utilizar na classificação das 
fichas de avaliação, em função das percentagens obtidas, é a seguinte: 

a)No 1.ciclo do ensino básico 

Insuficiente 0 a 19%  
Insuficiente    de 20% a 49%  
Suficiente   de 50% a 69%  
Bom (B)  de 70% a 89%  
Muito Bom (MB) de 90% a 100% 
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NOVIDADES A INTRODUZIR NO RI 
 
Alterações pontuais no 2ºe 3º Ciclos (nos artigos já existentes) 
Avaliação regulamentada pelo despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril 

 
Artigo 82.º 

Critérios gerais de avaliação (PAG 32) 
 

1- Os critérios gerais de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico, atribuirão um peso distinto a cada 

domínio, consoante o ano de escolaridade.  

a) Áreas curriculares disciplinares. 

 Competências/ 
Conhecimentos 

Atitudes/ 
Comportamento 

1.º CEB 80% 20% 

2.º CEB 80% 20% 

3.º CEB 80% 20% 

Ensino Secundário (Científico-humanístico )  90% 10% 

Curso Vocacional do Ensino Básico 60% 40% 

Curso Vocacional do Ensino Secundário 70% 30% 

Curso Profissional 70% 30% 

 
Nota: Avaliação da Educação Pré-escolar 
Na educação pré-escolar, a avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa,  
assumindo-se como um processo contínuo e interpretativo em que se valorizam preferencialmente  
processos  em detrimento dos resultados. Tem como principal função a aquisição / melhoria das 
aprendizagens implicando uma estreita articulação entre o jardim - de - infância e a família. 

 
b) Nas disciplinas de Educação Física, Educação Visual, Tecnologias de Pintura e Educação 

Tecnológica o peso a atribuir à dimensão Competências/Conhecimentos será de 70% e à dimensão 

Atitudes/Comportamento de 30%. 

c) Na disciplina de Oficina de Teatro, o peso a atribuir à dimensão Competências/Conhecimentos será 

de 65% e à dimensão Atitudes/Comportamento de 35%. 

d) Na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, o peso a atribuir à dimensão 

Competências/Conhecimentos será de 60 % no 2.º CEB e de 70% no 3.º CEB. O peso a atribuir  à 

dimensão Atitudes/Comportamento será de 40% no 2.º CEB e de 30% no 3.º CEB. 

 

2- Ao longo do ano letivo, no processo de avaliação do aluno, a terminologia a utilizar na classificação das 

fichas de avaliação, em função das percentagens obtidas, é a seguinte: 

a) 2º e 3º ciclo do ensino básico a terminologia a utilizar na classificação das fichas de avaliação é 
expressa quantitativamente em percentagem. 
b) No ensino secundário, a terminologia a utilizar na classificação das fichas de avaliação é expressa 

quantitativamente em função dos valores obtidos. 
 

 
Artigo 271.º 

Processo individual do aluno 
 

1 — O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo individual a que 

se refere o artigo 11.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

2 — O processo individual é atualizado ao longo do ensino básico de modo a proporcionar uma visão global 

do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e permitindo uma intervenção adequada. 

3 — A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do professor titular de 

turma, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

4 — O processo individual do aluno acompanha -o sempre que este mude de escola. 

5 — Do processo individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu percurso e a 

sua evolução, designadamente: 

a) Elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação sumativa; 

c) Fichas individuais do aluno, resultantes das provas de aferição; 
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d) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam; 

e) Plano com as medidas adequadas à resolução das dificuldades do aluno, quando exista; 

f) Programas educativos individuais e os relatórios circunstanciados, no caso de o aluno ser abrangido pelo 

Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio, incluindo, quando 

aplicável, o currículo específico individual definido no artigo 21.º daquele diploma legal; 

g) Informações relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus efeitos; 

h) Participação em órgãos da escola ou em associações de estudantes, projetos no âmbito do voluntariado 

ou de natureza artística, cultural, desportiva, entre outros de relevante interesse social desenvolvidos na 

escola; 

i) Outros que a escola considere adequados 

 

Artigo 84.º 
Intervenientes e competências no Processo de avaliação 

 
No processo de avaliação intervêm, designadamente: 
a) Professores; 
b) Aluno; 
c) Conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos; 
d) Diretor; 
e) Conselho pedagógico; 
f) Encarregado de educação; 
g) Docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do processo 
educativo do aluno; 
h) Serviços ou organismos do Ministério da Educação. 
 
Competências 
 
1 - A avaliação, na sua vertente central de promoção das aprendizagens, envolve os intervenientes referidos 
no artigo anterior, cabendo -lhes, na medida do seu contributo específico, uma participação ativa e 
responsável no desenvolvimento de um percurso educativo de qualidade. 
2 - O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 
educativa, define critérios e procedimentos a implementar tendo em conta as finalidades previstas no diploma 
que estabelece os princípios orientadores da avaliação, do ensino e das aprendizagens. 
3- Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete, designadamente 
através das modalidades de avaliação diagnóstica e formativa, em harmonia com as orientações definidas 
pelos órgãos com competências nos domínios pedagógico -didático: 
a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 
b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das 
aprendizagens; 
c) Reajustar as práticas educativas orientando -as para a promoção do sucesso educativo. 
4 — Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 1.º ciclo, é do 
professor titular de turma, em articulação com os restantes professores da turma, ouvido o conselho de 
docentes, nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de turma, sob proposta dos professores de cada disciplina, e, em 
ambas as situações, dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da 
escola. 
5 — Compete ao diretor, com base nos dados da avaliação e tendo em conta outros elementos apresentados 
pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor de turma, nos restantes ciclos, mobilizar e 
coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às 
necessidades dos alunos. 
6 — O diretor deve garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação dos alunos e 
dos encarregados de educação, dos professores, dos profissionais com competência em matéria de apoios 
especializados e de outros profissionais intervenientes no processo, nos termos definidos no regulamento 
interno. 
7 — Aos serviços ou organismos do Ministério da Educação compete, especificamente no âmbito da 
avaliação externa, providenciar atempadamente informação de qualidade, de forma a contribuir para a 
melhoria das aprendizagens e para a promoção do sucesso educativo. 
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Artigo 85.º 
Critérios de avaliação 

 
1 — Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de 
avaliação das aprendizagens, define, sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, 
de acordo com as orientações constantes dos documentos curriculares e outras orientações gerais do 
Ministério da Educação. 
2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciada a descrição de um perfil de aprendizagens específicas 
para cada ano e ou ciclo de escolaridade. 
3 — Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo operacionalizados pelo ou 
pelos professores da turma. 
4 — O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos intervenientes. 
 

Artigos 86.º e 87.º ??? 
Registo, circulação e análise da informação 

 
1 — Na escola devem ser registadas, em documentos próprios, ou a estes anexados, as informações 
relativas a cada aluno, decorrentes das diferentes modalidades de avaliação, nos termos a definir pelos 
órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 
2 — No contexto específico da comunidade escolar, e tendo em vista garantir as condições para que os 
encarregados de educação e os alunos possam contribuir para a melhoria das aprendizagens, cabe ao 
diretor definir os procedimentos mais adequados para assegurar a circulação em tempo útil da informação 
relativa aos resultados e desempenhos escolares. 
3 — A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada, 
nomeadamente, dos resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os 
demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas 
com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens. 
4 — A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho disponíveis, 
deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas de retenção e de 
abandono, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo. 
5 — No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de complementaridade entre os 
dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma leitura abrangente do percurso 
de aprendizagem do aluno, designadamente, face ao contexto específico da escola. 
6 — Do resultado do processo de análise devem decorrer processos de planificação das atividades 
curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar a qualidade das 
aprendizagens, combater o abandono escolar e promover o sucesso educativo. 
7 — Os resultados do processo mencionado nos n.os 3, 4 e 5 são disponibilizados à comunidade escolar 
pelos meios considerados adequados 
 

Artigo 88.º 
Expressão da avaliação sumativa 

 
1 — No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa -se na 
atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, 
sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com 
inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de 
avaliação. 
2 — No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode expressar -se 
apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º períodos. 
3 — Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa -se numa 
escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada de uma 
apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a 
consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 
4 — A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico abrangidos pelo artigo 21.º do 
Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na redação atual, obedece ao disposto nos números anteriores, de 
acordo com a especificidade do currículo do aluno. 
5 — A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada 
período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em reunião 
presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 
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Artigo 89.º 
Avaliação sumativa INTERNA  

 
1 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 
alunos. 
2 — A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, informar alunos e 
encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. 
3 — Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno. 
4 — A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua 
natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos no artigo 7.º, compete: 
a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma; 
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma. 
5 — Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, a avaliação sumativa das disciplinas de Tecnologias de Informação e 
Comunicação e de oferta de escola, caso sejam organizadas em regime semestral, processa –se do seguinte 
modo: 
a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 1.º semestre e no final do ano 
letivo; 
b) A classificação atribuída no 1.º semestre fica registada em ata e, à semelhança das classificações das 
outras disciplinas, está sujeita a aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo. 
6 — No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela realização das 
provas finais de ciclo, nos termos dos artigos 18.º e 19.º do presente diploma. 
7 — A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final de ciclo é a classificação 
atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas. 
8 — A avaliação sumativa pode processar-se ainda através da realização de provas de equivalência à 
frequência, nos termos do artigo 14.º 

 
 

NOVIDADES A INTRODUZIR NO RI - INO 
 

Regulamento Cursos Vocacionais 

 
 

Artigo 1º 
Âmbito e definição 

 
1 - O presente regulamento define as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos 
cursos do ensino vocacional.  
2 – Os cursos do ensino vocacional têm como objetivo a criação de condições para o cumprimento da 
escolaridade obrigatória, a redução do abandono escolar precoce e o desenvolvimento de conhecimentos e 
capacidades, científicas, culturais e de natureza técnica, prática e profissional que permitam uma melhor 
integração no mercado de trabalho e o prosseguimento de estudos.  
3 - O ensino vocacional compreende cursos de nível básico e secundário.  
4 – O ensino vocacional pretende assegurar a criação de uma oferta de ensino coordenada com empresas 
que procure dar resposta a necessidades relevantes destas e do desenvolvimento económico do país, 
nomeadamente de cariz regional, bem como responder ao interesse dos jovens que, no final da escolaridade 
obrigatória, pretendam ter uma saída profissional concreta, sem que tal prejudique a possibilidade de 
prosseguirem estudos de nível superior.  

Artigo 2º 
Destinatários e acesso 

 
1 - Os cursos do ensino vocacional do ensino básico têm como público-alvo os alunos a partir dos 13 anos de 
idade que manifestem constrangimentos com os estudos do ensino regular e procurem uma alternativa a este 
tipo de ensino, designadamente aqueles alunos que tiveram duas retenções no mesmo ciclo ou três 
retenções em ciclos diferentes.  
2 - Os cursos vocacionais de nível básico têm uma duração de um ou dois anos letivos, devendo a sua 
duração ser adaptada ao perfil de conhecimentos do conjunto de alunos que se reúne em cada curso.  
3 – Os cursos vocacionais de nível secundário destinam-se aos alunos que concluíram o 3.º ciclo do ensino 
básico ou equivalente, completaram 16 anos de idade ou que, tendo frequentado o ensino secundário, 
pretendem reorientar o seu percurso escolar para uma oferta educativa mais técnica, designadamente os que 
se encontrem em risco de abandono escolar.  
4 - O ingresso nos cursos vocacionais deve ser feito após um processo de avaliação vocacional, por 
psicólogos escolares, que mostre ser esta a via mais adequada às necessidades de formação dos alunos.  
5 - O acesso a estes cursos não é obrigatório e exige o acordo dos encarregados de educação sempre que o 
aluno tiver menos de 18 anos de idade.  
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Artigo 3º 
Organização curricular 

 
1- Os cursos vocacionais do ensino básico ministrados têm uma estrutura curricular organizada por módulos, 
sendo o seu plano de estudos constituído pelas seguintes componentes de formação: 

a) Geral, da qual fazem parte as disciplinas de Português, Matemática, Inglês e Educação Física;  
b) Complementar, da qual fazem parte as áreas de Ciências Sociais (História e Geografia) e de 
Ciências do Ambiente (Ciências Naturais, Físico-Química), bem como uma segunda língua nos casos 
em que se justifique;  
c) Vocacional, integrada pelos conhecimentos correspondentes a atividades vocacionais e por uma 
prática simulada preferencialmente em empresas que desenvolvam as atividades vocacionais 
ministradas.  

2- A matriz curricular de referência dos cursos vocacionais do ensino básico de 3º ciclo é a seguinte: 
Matriz Curricular Ensino Vocacional – 3º CICLO 

Componentes de Formação 
Total de Horas Anuais Efetivas 

(60’) 

Geral  

Português 110 

Inglês 110 

Matemática 65 

Educação Física 65 

Subtotal 350 

Complementar  

História/Geografia 65 

Ciências Naturais/Físico-Química 65 

2ª Língua (a criar conforme a natureza do 
curso) 

50 

Subtotal 180 

Vocacional  

Atividade vocacional A 120 

Atividade vocacional B 120 

Atividade vocacional C 120 

Subtotal 360 

Prática simulada  

Atividade vocacional A 70 

Atividade vocacional B 70 

Atividade vocacional C 70 

Subtotal 210 

TOTAL 1100 

 
3 - A matriz curricular dos cursos vocacionais do ensino secundário integra as seguintes componentes de 
formação, com a seguinte carga horária mínima: 

a) Geral, com 600 horas, da qual fazem parte as disciplinas de Português, Comunicar em Inglês e 
Educação Física; 
b) Complementar, com 300 horas, a qual integra Matemática Aplicada e a(s) Oferta(s) de Escola; 
c) Vocacional, com 700 horas; 
d) Estágio Formativo adiante designada por EF, com 1400 horas.  

4 - A planificação da formação deve ser articulada, nas diferentes componentes de formação, entre a escola 
e a empresa, de modo a garantir que a aprendizagem se processe de forma integrada. 
5 – Tendo em conta formação a ministrar deverá analisar-se a melhor solução de distribuição horária. 
6 - As disciplinas das componentes de formação geral e complementar, são organizadas de forma articulada 
com a componente vocacional e por módulos, e devem ter como referência, sempre que possível, os 
programas das disciplinas das componentes de formação sociocultural e científica dos cursos profissionais, 
de forma a dar resposta às exigências de saída profissional que se pretende obter. 
7 - A componente vocacional e a componente de EF são referenciadas à componente tecnológica de uma 
qualificação de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), constantes do Catálogo Nacional de 
Qualificações (CNQ). 
8 - A componente vocacional e a componente de EF devem desenvolver-se num quadro de flexibilidade, com 
vista a obedecer aos perfis profissionais e a dar cumprimento aos referenciais de formação constantes do 
CNQ, de modo a assegurar o cumprimento de, pelo menos, 1000 horas organizadas em unidades de 
formação de curta duração (UFCD) do referencial da qualificação em causa. 
9 - A matriz curricular de referência dos cursos vocacionais de nível secundário é a seguinte: 
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Matriz Curricular – Cursos Vocacionais de nível secundário 

Componentes de formação Horas efetivas 

 1º ano 2º ano Total 

Formação Geral   600 horas 

Português 175 100 275 

Comunicar em Inglês 100 100 200 

Educação Física 75 50 125 

Formação Complementar   300 horas 

Matemática aplicada 100 100 ou 0* 100 ou 200* 

Oferta(s) de escola 100 0 ou 100* 200 ou 100* 

Formação Vocacional   700 horas 

UFCD (formação tecnológica do CNQ) 525 175  

Estágio Formativo   1400 horas 

Estágio Formativo em contexto real de empresa 
e/ou 
UFCD (formação tecnológica do CNQ) 

400 1000  

TOTAL 1475 1525 3000 horas 

*Depende da área curricular do curso. 
 

Artigo 4º 
Articulação curricular, coordenação pedagógica 

 
1 - A coordenação pedagógica é assegurada pelo coordenador INO e pelo diretor de turma. 
2 - A articulação da aprendizagem nas diferentes disciplinas e componentes de formação é assegurada pelo 
coordenador de curso, designado pelo órgão competente de direção ou gestão da escola, ouvido o conselho 
pedagógico ou equivalente. 
3- Ao coordenador INO compete: 

a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do 
curso; 
b) Coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação vocacional;  
c) Coordenar as reuniões de conselho de diretores de turma, no âmbito das suas funções; 
d) Coordenar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento do estágio formativo 
identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de 
trabalho, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando o 
acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com os diretores de Turma/ professores das áreas 
vocacionais e o tutor responsável pelo acompanhamento dos alunos; 
e) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso; 
f) Arquivar toda a documentação relativa ao curso. 

4 – No ensino básico, e no que se refere à prática simulada, as competências assinaladas na alínea d) do 
número anterior, competem a cada um dos docentes que lecionam os ofícios da componente vocacional. 
5 – Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei e no regulamento interno, ao diretor de turma 
compete: 

a) Assegurar a articulação entre os professores, os alunos, os pais e os 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 anualmente ao órgão de gestão um relatório crítico do trabalho desenvolvido; 
e) Garantir a aplicação das medidas disciplinares de acordo com a Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro; 
f) Coadjuvar o coordenador INO em todas as funções de caráter pedagógico. 

 
Artigo 5º 

Funcionamento da Equipa Pedagógica/ Conselho de Turma 
 

1- A Equipa Pedagógica é constituída por: 
a) Diretor de Turma; 
b) Professores/Formadores das diferentes disciplinas; 
c) Psicólogo Escolar 

2- Cada professor/formador da Equipa Pedagógica deve: 
a) Elaborar as planificações de longo prazo e de cada módulo da disciplina que lecionam e arquivar no 
dossier pedagógico do curso; 
b) Arquivar os enunciados de fichas de trabalho e dos testes propostos aos alunos durante o ano 
letivo no dossier pedagógico do curso; 
c) Arquivar os textos de apoio fornecidos aos alunos; 
d) Apoiar o Diretor de Turma no controlo da assiduidade dos alunos em cada módulo. 
e) Lançar a avaliação de cada módulo/UFCD nos Serviços de Administração Escolar com a data de 
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conclusão do módulo, sendo posteriormente validade em Conselho de Turma com a data da respetiva 
reunião. 

3 - O Psicólogo Escolar deve acompanhar todo o processo, competindo-lhe a orientação vocacional de cada 
aluno e promover o apoio e aconselhamento psicológico ao longo do processo de ensino, em articulação com 
a família. 
 
 

Artigo 6º 
Avaliação Sumativa Interna 

 
1 - No início de cada ciclo de estudos de um curso vocacional do ensino básico, deverá proceder-se a uma 
avaliação diagnóstica, tendo em vista a caracterização da turma do curso vocacional com o objetivo de aferir 
os conhecimentos adquiridos pelos alunos que a integram, as suas necessidades e interesses, visando 
permitir a tomada de decisões da futura ação e intervenção educativas. 
2 - Devem ser criadas condições organizacionais, pedagógicas e didáticas que permitam estimular os 
interesses dos alunos, nomeadamente: 

a) Utilização de metodologias que se adaptem ao grupo de alunos; 
b) Disponibilização de materiais didáticos em quantidade e de qualidade a cargo da equipa 
pedagógica; 
c) Adequação dos tempos e dos espaços à natureza das atividades de aprendizagem. 

3.- A avaliação nos cursos vocacionais do ensino básico incide sobre os conhecimentos e capacidades a 
adquirir e a desenvolver no âmbito das disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de formação e 
na prática simulada. 
4 - A avaliação nos cursos vocacionais de nível secundário é feita segundo as regras em vigor para a 
avaliação no ensino secundário com as especificidades previstas nos números seguintes. 
5 - A avaliação incide: 

a) Sobre os conhecimentos teóricos e práticos e as capacidades técnicas adquiridas e desenvolvidas 
no âmbito das disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de formação e do plano de 
trabalho do EF; 
b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à 
respetiva qualificação. 

6 - A avaliação visa, designadamente: 
a) Informar o aluno, o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades legalmente 
autorizadas, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na 
aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; 
b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas 
áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 
c) Certificar a aprendizagem realizada. 

7 - A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada disciplina ou de módulo de uma disciplina, ou ainda 
de uma UFCD, após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina e UFCD, e é validada em 
reunião do conselho de turma. 
8 - A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor/formador, sendo os momentos de 
realização da mesma acordados entre o professor/formador e o aluno ou grupo de alunos. 
9 - A avaliação sumativa interna incide ainda sobre o EF.  
10 - A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. 
 

Artigo 7º 
Classificações 

 
1 — A classificação das disciplinas, das UFCD, do Estágio Formativo e da prova externa perante um júri, 
expressa -se na escala de 0 a 20 valores. 
2 — A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às 
unidades, das classificações obtidas em todos os módulos (ou UFCD) dessa disciplina. 
3 — A classificação final do Estágio Formativo é uma média ponderada pelo número de horas de cada 
período de Estágio Formativo que decorre em contexto real de empresa, a definir pela escola em articulação 
com as empresas em função da duração, intensidade e relevância de cada componente. Integra ainda a 
avaliação da Prova Final, segundo os critérios definidos no regulamento interno. 
4 — A classificação final do Estágio Formativo é ratificada pelo professor coordenador do Estágio Formativo, 
sendo a atribuição da classificação de cada período de estágio formativo da responsabilidade do(s) 
responsável(eis) pelo curso nas entidades de acolhimento. 
5 — A classificação final da Prova Final perante um júri depende da natureza desta e rege -se pelos critérios 
definidos na escola para esta prova. 
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Artigo 8º 
Critérios e procedimentos de avaliação 

 
1 - No início das atividades escolares, o conselho pedagógico ou equivalente, ouvidos os professores, as 
estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e as empresas ou instituições parceiras, define os 
critérios e os procedimentos de avaliação a aplicar tendo em conta a dimensão integradora da avaliação, 
incluindo, designadamente: 

a) As condições de desenvolvimento do processo formativo; 
b) A dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver; 
c) Os conhecimentos, aptidões e atitudes; 
d) As estratégias de apoio educativo; 
e) A participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e o mundo do 
trabalho 

2 - Os órgãos de gestão e administração da escola asseguram a divulgação dos critérios referidos no número 
anterior aos vários intervenientes, em especial aos alunos e aos encarregados de educação no sítio da 
escola. 
 

Artigo 9º 
Conselho de turma de avaliação 

 
1 - As reuniões do conselho de turma de avaliação são presididas pelo diretor de turma. 
2 - O conselho de turma de avaliação reúne, pelo menos, três vezes em cada ano letivo. 
3 - Cabe ao órgão competente de direção ou gestão da escola fixar as datas de realização dos conselhos de 
turma. 
4 - No final de cada período do ano letivo são tornadas públicas as classificações dos módulos/UFCD 
capitalizados pelos alunos. 
 

Artigo 10º 
Aprovação e Progressão 

 
1 - A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos e em cada 
uma das UFCD da componente de formação vocacional de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 
2 - A aprovação na Prática Simulada (PS) e no Estágio Formativo (EF) depende da obtenção de uma 
classificação final igual ou superior a 10 valores. 
3 – Quando o aluno não obtém uma classificação mínima de 10 valores, na data prevista no plano curricular 
para conclusão do módulo/UFCD, a realização de nova avaliação sumativa será objeto de negociação entre o 
professor e o(s) aluno(s), em função dos saberes e competências que ainda não foram adquiridos, assim 
como da definição de estratégias para a superação dos módulos/UFCD não capitalizados. 
4 – É da responsabilidade do professor que leciona o módulo/UFCD marcar, no prazo máximo de 15 dias, o 
momento em que se realizará a segunda avaliação. 
5 – Esta segunda avaliação pode ser uma prova escrita, um trabalho ou outra qualquer atividade que o 
professor julgue adequada para atingir os objetivos de aprendizagem definidos para o módulo/UFCD. A 
avaliação do módulo/UFCD deve ser contínua e todas as competências e atitudes já avaliadas ao longo do 
módulo devem ser tidas em consideração.  
6 – Após a conclusão do módulo, e no prazo máximo de 10 dias úteis, o professor da disciplina lança nos 
Serviços de Administração Escolar as classificações dos alunos, dando origem a uma pauta que será 
validada em reunião de avaliação. 
7 – Os alunos que não obtiverem aprovação em determinados módulos/UFCD têm a possibilidade de 
requerer a avaliação extraordinária dos mesmos através de uma prova escrita ou de outra atividade que o 
professor julgue adequada, a qual se realiza em duas épocas de recuperação de módulos/UFCD, julho e 
setembro.  
8 – A avaliação extraordinária dos cursos vocacionais destina-se aos alunos que não tenham obtido 
aprovação nos módulos/UFCD das disciplinas. Não podem realizar a avaliação extraordinária os alunos que 
tenham sido excluídos por excesso de faltas. 
9 – Para a realização de provas de exame de módulos/UFCD na época de julho e setembro, os alunos 
deverão inscrever-se, em impresso próprio, nos Serviços de Administração Escolar, em datas a definir 
antecipadamente pela Direção do Agrupamento. 
10 – A inscrição para a realização de provas de exame está sujeita ao pagamento de uma taxa, a definir 
anualmente pelo Conselho Administrativo. 
11 – O calendário de provas de exame é da responsabilidade do diretor de turma e deverá ser divulgado 
atempadamente. 
12 – A prova de exame de módulo/UFCD poderá ser escrita ou constar da produção de um trabalho prático, 
terá a duração de 90 minutos. 
13 – A elaboração da prova e dos respetivos critérios específicos de correção, bem como a correção da 
mesma, são da responsabilidade do docente que leciona a disciplina. 
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14 – A prova é cotada numa escala de 0 a 200 pontos, tendo um peso de 100% na avaliação final do 
módulo/UFCD. 
15 – Os alunos com módulos em atraso por incumprimento do dever de assiduidade, podem inscrever-se 
numa época especial de avaliação, em dias a definir durante a primeira semana da interrupção letiva do 
Natal, no ano letivo subsequente. 
16 – A inscrição na época especial de avaliação é feita nos Serviços Administrativos, até uma semana antes 
do início da interrupção de Natal, e mediante o pagamento de uma taxa de 10 euros por módulo. 
17 – Os restantes procedimentos são os mesmos da avaliação extraordinária. 

 
 

Artigo 11º 
Conclusão e certificação 

 
1 – A conclusão com aproveitamento de um curso vocacional de nível Secundário obtém -se pela aprovação 
em todas as disciplinas, UFCD, no Estágio Formativo que integra a avaliação da Prova Final segundo os 
critérios definidos no regulamento interno (artigo 16º). 
2 - Os alunos que concluam com aproveitamento os cursos vocacionais do ensino básico ficam habilitados 
com o 6.º ou 9.º ano de escolaridade. 
3 - A conclusão de um curso vocacional do ensino secundário confere direito à emissão de: 

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso 
concluído, respetiva classificação final e o nível 4 de qualificação do QNQ; 
b) Um certificado de qualificações, que indique o nível 4 de qualificação do QNQ, a média final do 
curso e a classificação do EF. 

Artigo 12º 
Prosseguimentos de estudos 

 
1 — Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 6.º ano podem progredir para as seguintes vias de 
ensino: 

a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas provas finais nacionais de 6.º ano; 
b) No ensino vocacional, desde que tenham concluído 70 % dos módulos do conjunto das disciplinas 
das componentes geral e complementar e 100 % dos módulos da componente vocacional. 

2 — Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 9.º ano podem prosseguir estudos nas seguintes vias 
de ensino: 

a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas provas finais nacionais de 9.º ano; 
b) No ensino profissional, desde que tenham concluído com aproveitamento todos os módulos do 
curso; 
c) No ensino vocacional de nível secundário, desde que tenham concluído 70 % dos módulos das 
componente geral e complementar e 100 % dos módulos da componente vocacional. 

3 - Nos cursos vocacionais de nível secundário a avaliação sumativa externa realiza-se nos mesmos termos 
em que tem lugar para os alunos dos cursos profissionais, para os efeitos previstos no artigo 29.º do Decreto 
-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, 
sendo-lhe aplicável a regulamentação dos exames do nível secundário de educação. 
4 — Os alunos dos cursos vocacionais do ensino básico podem candidatar-se a provas finais nacionais 
independentemente do número de módulos concluídos com aproveitamento. 
 

Artigo 13º 
Assiduidade 

 
1 – Os alunos têm de assistir a pelo menos 90% dos tempos letivos de cada módulo integrando as 
componentes geral, complementar e vocacional e participar integralmente na prática simulada nos cursos 
vocacionais do ensino básico e no estágio formativo no caso dos cursos vocacionais de nível secundário. 
2 - Caso se verifique o incumprimento do previsto no número um, o professor de cada disciplina ou o 
formador acompanhante da prática simulada/estágio formativo em parceria com a entidade acolhedora 
deverá estabelecer um plano de recuperação do aluno a submeter a aprovação da equipa pedagógica do 
curso. 
 

Artigo 14º 
Cumprimento do plano de estudos/Reposição de aulas 

 
1- Sempre que o professor não tenha lecionado a totalidade ou parte dos segmentos letivos previstos para 
um determinado dia, será a lecionação do tempo em falta compensada logo que possível, havendo a 
possibilidade de efetuar-se permutas. 
2- A efetivação das compensações de aulas previstas, bem como as adaptações ao calendário escolar 
permitidas relativamente às faltas dos docentes, dependem da autorização prévia, por escrito, por parte do 
Diretor do Agrupamento e do Coordenador da INO. 
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Artigo 15º 
Prática simulada 

 
1- Nos cursos vocacionais do ensino básico a prática simulada da atividade vocacional terá lugar no final da 
lecionação e destina -se a uma demonstração da atividade prática, não devendo exceder a duração de 210 
horas, distribuídas em igual número pelas atividades Vocacionais. 
2- As condições e os termos de funcionamento da prática simulada devem ser estabelecidos em protocolo 
autónomo a celebrar entre a empresa ou instituição em que esta irá decorrer e o agrupamento de escolas ou 
escola em que o curso vocacional se desenvolve. 
 

Artigo 16º 
Estágio Formativo 

 
 

1 - A responsabilidade geral pela realização do estágio formativo (EF), e o estabelecimento do respetivo 
protocolo enquadrador, a celebrar entre a escola e a entidade de acolhimento, compete ao Diretor do 
Agrupamento. 
2 - Compete ao Coordenador da INO promover a sua consecução, com a colaboração de alunos, professores 
e Diretor. 
3 - Na seleção das empresas para a realização do estágio formativo, procurar-se-á ter em atenção que do 
mesmo resulte uma experiência em contexto de trabalho válida e em consonância com o perfil de formação 
dos alunos. 
4 - O Estágio Formativo (EF) pode realizar -se através de um modelo de alternância, ao longo do processo 
formativo, entre formação real em contexto de empresa e formação prática em que se desenvolve a 
aprendizagem decorrente das unidades de formação de curta duração (UFCD) que constituem o respetivo 
referencial de formação. 
5 - O EF realiza -se nas empresas ou noutras instituições, promotoras do curso vocacional, em articulação 
com as escolas. 
6 - As condições e os termos de funcionamento do EF devem ser estabelecidos através de protocolo entre a 
empresa ou outra instituição e as escolas, sendo aprovados pelo MEC. 
7 - O protocolo referido no número anterior identifica os objetivos, o conteúdo, a programação, o período, 
horário e local de realização das atividades, as formas de monitorização e acompanhamento, com a 
identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos intervenientes, da escola e das 
empresas. 
8 – É elaborado um contrato de formação do estágio formativo do qual devem constar os pontos do número 
anterior. 
9 – O contrato de formação do estágio formativo deverá ser assinado pelo diretor da escola, pela entidade de 
acolhimento, pelo aluno e ainda pelo encarregado de educação, caso o aluno seja menor de idade. 
10 - Compete ao professor acompanhante estabelecer com o aluno uma estratégia que o conduza a 
maximizar o EF, quer em relação às atitudes profissionais a assumir, quer em relação às tarefas a 
desempenhar no seu posto de trabalho. 
11 - O professor acompanhante deverá efetuar, no mínimo, 2 visitas mensais ao posto de trabalho do aluno a 
fim de tomar conhecimento da sua prestação. 
12 - Relativamente aos alunos que se encontrem a realizar o estágio formativo, se o coordenador de curso ou 
o professor acompanhante considerarem relevante, poderão solicitar o acompanhamento por um elemento do 
SPO nas visitas que realizarem às instituições. 
13 - A nota do EF resulta da soma das notas obtidas em cada um dos momentos de avaliação (nos 1º e 2º 
anos), multiplicadas pela percentagem de horas realizadas em cada momento (NF = (N1 x %horas 
realizadas) + (N2 x %horas realizadas)), arredondada às unidades. 
14 - A nota final do EF lançado no termo individual do aluno, integra 30% da nota obtida na avaliação da 
prova final(PF), de acordo com a seguinte fórmula: 0,7 x EF + 0,3 x PF; arredondado o valor final, às 
unidades. 

Artigo 17º 
Prova Final 

 
1 - A Prova Final (PF) consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, dependente da 
natureza do curso, demonstrativo dos conhecimentos e das capacidades profissionais adquiridos ao longo da 
formação e estruturantes no futuro profissional do aluno. 
2 - A realização pelo formando da PF é condição necessária para obtenção do diploma de qualificação 
profissional. 
3 - No registo individual do percurso escolar de cada aluno devem constar a identificação da PF, a 
constituição do júri e a respetiva classificação. 
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Artigo 18º 
Classificação final do curso 

 
A classificação final do curso obtém-se de acordo com o disposto no artigo 19º, da portaria nº276/2013 de 23 
de agosto. 

Artigo 19º 
Disposições finais 

 
1- Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pelo Órgão de Gestão que os analisará em 
colaboração com os órgãos pedagógicos da escola. 
 
 
 
 

CURSOS PROFISSIONAIS 
 
 

Artigo 1.º 
Âmbito 

 
1. As presentes normas supletivas têm como suporte legal o Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº91/2013 de 10 de julho, pela Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de 

fevereiro, o Estatuto do Aluno e Ética Escolar - Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro e, ainda, as 

competências de acompanhamento dos Cursos Profissionais atribuídas ao Conselho Pedagógico de 

cada estabelecimento de ensino. 

 
Artigo 2.º 

Cargas Horárias 
 
1. A carga horária global prevista na matriz dos cursos profissionais é distribuída e gerida, pela escola no 

âmbito da sua autonomia, de forma flexível e otimizada ao longo dos três anos do ciclo de formação, 
acautelando o necessário equilíbrio anual, semanal e diário, nos termos estabelecidos nos números 
seguintes. 

2. A carga horária do curso é distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação, de modo que não 
exceda, em caso algum, as mil e cem, as trinta e cinco e as sete horas por ano, semana e dia, 
respetivamente. 

3. Da distribuição da carga horária global pelos diferentes anos do ciclo de formação não pode resultar, no 
conjunto dos três anos, um número de horas inferior ao previsto na matriz para as diferentes disciplinas 
ou para a FCT. 

4. Nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal, informático ou artístico ou que impliquem trabalho prático 
ou experimental, pode haver lugar ao desdobramento de turmas, nos termos definidos por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da educação.  

5. É possível agregar disciplinas e ou componentes de formação comuns de dois cursos diferentes, 
mediante autorização prévia dos serviços competentes em matéria de autorização de funcionamento dos 
cursos e, quando 
aplicável, de financiamento. 

6. No âmbito da autonomia, as escolas têm liberdade de organizar os tempos letivos na unidade mais 
conveniente desde que respeitem as cargas horárias totais de cada disciplina constantes do presente 
anexo. 
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Artigo 3.º 
Coordenação Pedagógica 

 
1. A coordenação pedagógica é assegurada pelo diretor de curso e pelo diretor de turma ou orientador 

educativo, nos termos previstos nos números seguintes. 
2. A articulação da aprendizagem nas diferentes disciplinas e componentes de formação é assegurada pelo 

diretor de curso, designado pelo órgão competente de direção ou gestão da escola, ouvido o conselho 
pedagógico ou equivalente, preferencialmente de entre os docentes profissionalizados que lecionam as 
disciplinas da componente de formação técnica, competindo-lhe, sem prejuízo de outras competências 
definidas em regulamento interno ou delegadas: 
a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do 

curso; 
b) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica; 
c) Participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções; 
d) Intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da PAP, nos termos previstos no presente 

diploma; 
e) 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 
o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor orientador e o tutor 
responsáveis pelo acompanhamento dos alunos; 

f) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 
g) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

3.  Compete ao diretor de turma ou orientador educativo, nos termos da legislação aplicável, em articulação 
com o conselho pedagógico ou equivalente e demais estruturas de coordenação e supervisão 
pedagógica, e, sempre que necessário, com o órgão competente de direção ou gestão da escola, a 
programação, coordenação e execução, designadamente, das seguintes atividades: 
a) Fornecer aos alunos e, quando for o caso, aos seus encarregados de educação, pelo menos três 

vezes em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno; 
b) Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através da 

elaboração de um relatório descritivo sucinto que contenha, nomeadamente, referência explícita a 
parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de 
autonomia, de criatividade, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação, de articulação 
com o meio envolvente e de concretização de projetos; 
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c) Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações 
relativas a atividades de recuperação e ou enriquecimento, a anexar ao relatório descritivo a que se 
refere a alínea anterior; 

d) Identificar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e na 
progressão registada em cada disciplina, a anexar ao relatório descritivo a que se refere a alínea b). 

 
 
 

Artigo 4.º 
Assiduidade 

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

estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada 

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

2. Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer das percentagens 
nele estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade imediatamente anterior, para o cálculo da 
assiduidade, e por excesso, à unidade imediatamente seguinte, para determinar o limite de faltas 
permitido aos alunos. 

3.  Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos da legislação aplicável, 
as escolas devem assegurar: 
a) No âmbito das disciplinas do curso: 

i. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação 
estabelecidas; ou 

ii. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos 
objetivos de aprendizagem; 

b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do número de horas 
estabelecido. 
 

4. O disposto no número anterior não prejudica, no caso de faltas injustificadas, a aplicação de outras 
medidas previstas na lei ou, quando nesta não explicitamente previstas, fixadas em regulamento interno. 

5. As escolas asseguram a oferta integral do número de horas de formação previsto na matriz dos cursos 
profissionais, adotando, para o efeito, todos os mecanismos de compensação ou substituição previstos 
na lei e nos respetivos estatutos ou regulamentos internos. 

6. Quando houver falta de assiduidade do aluno (tanto justificadas com injustificadas), as escolas devem 
assegurar: 

a) No âmbito das disciplinas do curso: 
i. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação 

estabelecidas; ou 
ii. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos objetivos de 

aprendizagem (registado em documento próprio: Plano de recuperação de faltas). A aplicação 
desta medida é feita mensalmente; 

iii. As faltas serão recuperadas a partir da primeira falta que exceda os 10% do total de tempos de cada 
módulo; 

b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do número de horas 
estabelecido. 

7. O disposto no número anterior não prejudica, no caso de faltas injustificadas, a aplicação de outras 
medidas previstas na lei ou, quando nesta não explicitamente previstas, fixadas em regulamento interno. 

8. As escolas asseguram a oferta integral do número de horas de formação previsto na matriz dos 
cursos profissionais, adotando, para o efeito, todos os mecanismos de compensação ou substituição 
previstos na lei e nos respetivos estatutos ou regulamentos internos. 

9. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas será considerado o segmento letivo 
de 45 minutos.  

10. Os motivos que os formandos podem indicar para justificar as suas faltas são os descritos no 
estatuto do aluno e ética escolar artigo 16.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

11. Todas as justificações deverão ser entregues ao Diretor de Turma até ao terceiro dia útil posterior à 
falta dada. 

 
a) O formando tem o dever de comunicar o motivo da sua ausência ao respetivo formador, aquando do 

seu retorno à escola. 
 

12. Excesso grave de faltas  
a) Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos profissionais, 

que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o formando encontra-se na 
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situação de excesso de faltas quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e ou injustificadas 
daí decorrentes, relativamente a cada disciplina, módulo, unidade ou área de formação, nos termos 
previstos na regulamentação própria.  

b) Quando for atingido o número de faltas correspondente a metade do limite de faltas, os Pais, o 
Encarregado de Educação, ou o próprio formando, no caso de ser o seu próprio Encarregado/a de 
Educação, são convocados à Escola, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma, com o objetivo de 
os alertar para as consequências do excesso grave de faltas e de se encontrar uma solução que 
permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o necessário aproveitamento 
escolar, (registado em documento próprio: Tomada de conhecimento de faltas).  

c) Caso se revele impraticável o referido, na alínea anterior, por motivos não imputáveis à escola, e 
sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de crianças 
e jovens deve ser informada do excesso de faltas do formando, assim como dos procedimentos e 
diligências até então adotados pela escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua 
falta de assiduidade.  

d)  Para efeitos do disposto nos números anteriores, são também contabilizadas como faltas 
injustificadas as ausências decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão 
prevista na alínea c) do n.º 2 do art.º 27.º da supracitada lei.  

 
13.  Efeito da ultrapassagem do limite de faltas  

a) A ultrapassagem dos limites de faltas previstos nas ofertas formativas a que se refere o ponto 9.a) 
constitui uma violação dos deveres de frequência e assiduidade e tem para o formando as 
consequências estabelecidas na regulamentação específica da oferta formativa em causa.  

b) Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do formando são 
desconsideradas as faltas em excesso.  

 
14.  Medidas de recuperação e de integração (MRI) 

a) As MRI, por violação do limite de faltas justificadas e ou injustificadas, deverão incidir sobre a 
disciplina ou disciplinas, módulo/módulos em que ultrapassou o referido limite de faltas, permitindo, 
assim, recuperar o atraso das aprendizagens.  
i. Para os formandos, independentemente da modalidade de ensino frequentada, a violação dos 

limites de faltas previstos no ponto 10.a), obriga ao cumprimento de atividades/medidas, definidas 
neste ponto, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e/ou a integração escolar e 
comunitária do formando e pelas quais os formandos e os seus encarregados de educação são 
corresponsáveis.  

ii. O disposto na alínea anterior é aplicado em função da idade, da regulamentação específica do 
percurso formativo e da situação concreta do formando.  

iii. Por exigência de níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o tempo de duração 
das atividades de recuperação deve corresponder ao número de tempos entretanto ultrapassados.  

iv. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas pelos 
formadores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas.  

v. As medidas corretivas e de integração a que se refere o presente ponto são definidas nos termos 
dos artigos 26.º e 27.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

 
b) As MRI, por violação do limite de faltas justificadas e ou injustificadas, poderão revestir as seguintes 

modalidades:  
I - Contexto sala de aula - o formador decide a atividade que o formando deve desenvolver. 
Formas: 

• Oral; 
• Ficha(s) de trabalho sobre a matéria em atraso; 

II - Fora da sala de aula: 
Formas: 

• Trabalho de pesquisa sobre os assuntos/temas tratados; 
• Produção de texto; 
• Fichas de trabalho; 
• Apoio individualizado contemplado no horário; 
• Apoio individualizado a combinar com o aluno/formando e Encarregado de educação. 

III – Outras medidas a definir pelo formador: (especificar quais) 
 

c) As MRI obedecem à seguinte tramitação:  
i. O diretor de turma informará o formador da disciplina ou das disciplinas, com caráter de urgência, 

para dar cumprimento à elaboração das MRI ao formando.  
ii. O prazo para a aplicação das MRI não deverá exceder dez dias úteis, após comunicação do diretor 

de turma ao formador da disciplina ou aos formadores das disciplinas em causa.  
iii. O diretor de turma convoca o Encarregado de Educação para o dar conhecimento das MRI do seu 

educando, coresponsabilizando-o pelo seu cumprimento.  
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iv. O formando deverá continuar a frequentar as atividades letivas, designadamente as que se referem 

à disciplina ou disciplinas em que excedeu o limite de faltas, sendo informado sobre as 
consequências de voltar a faltar.  

 
v. O formador da disciplina dá conhecimento ao formando da modalidade e do local de realização das 

MRI, bem como da data de início e termo. 
 

vi. Uma vez concluídas as MRI, estas são avaliadas através da designação cumpriu ou não cumpriu e é 
feito o seu registado na ficha de participação de ocorrência que será novamente assinada pelo 
encarregado de educação. 

 
vii. Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a 16 anos, a violação dos limites de faltas previstos 

no artigo 18.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, pode dar também lugar à aplicação de 
realização de tarefas e atividades de integração na escola. 

 
viii. O recurso às MRI, previsto nas alíneas anteriores, apenas pode ocorrer uma única vez ao longo do 

ano letivo.  
 
15. Incumprimento ou ineficácia das medidas  
a) Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos profissionais ou 

noutras ofertas formativas que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o 
incumprimento ou a ineficácia das medidas previstas no ponto 11.b) do presente artigo implica, 
independentemente da idade do formando, a exclusão dos módulos em curso no momento em que se 
verifica o excesso de faltas, com as consequências previstas na regulamentação específica e definidas 
no presente regulamento.  
i. O módulo não poderá ser concluído, independentemente da avaliação obtida no momento da sua 

realização/frequência.  
ii. Sempre que, nessa disciplina, volte a haver incumprimento quer no decurso do módulo em que 

realiza as atividades de recuperação previstas no ponto 11.b), quer em qualquer módulo posterior, 
até ao fim do ano letivo.  

 
b) O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades referidas no presente artigo implica 

também impedimento de realização de provas de avaliação especial e extraordinária no ano letivo em 
curso, em qualquer das fases,  
i. No módulo em que se verificou a ultrapassagem do limite de faltas.  
ii. Em qualquer módulo subsequente em que volte a haver reiteração do incumprimento do dever de 

assiduidade, nesse ano.  
 

c) O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades a que se refere o número 
anterior pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas no 
Regulamento Interno. 

d) Os módulos não concluídos por incumprimento ou ineficácia das medidas ou ainda por reiteração de 
incumprimento de assiduidade, deverão ser alvo de registo com alínea, nas pautas de final de módulo, 
na pauta de avaliação de período e em ata de reunião de avaliação do final do ano.  

 
Artigo 5.º 

Recuperação/Reposição das horas letivas não lecionadas 
 

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

itinerário de formação, de forma a assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas 

não lecionadas. Neste sentido, sugere-se que: 

a) As horas letivas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos formadores ou por falta de 

assiduidade destes, sejam recuperadas através do prolongamento da atividade letiva diária ou semanal 

e/ou outra solução que venha a ser concertada em conselho de turma; 

b) A gestão da compensação das horas em falta seja planeada em reunião da equipa pedagógica e 

comunicada pelo Coordenador de Curso ao Diretor; 

c) A permuta entre docentes seja feita quando os respetivos horários sejam compatíveis, não devendo ser 

marcada falta, se a aula for efetivamente reposta. 
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Artigo 6.º 
Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

 
Âmbito, organização e desenvolvimento da formação em contexto de trabalho 

 
1 - A FCT integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e 
acompanhamento 
da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 
organizacionais 
relevantes para o perfil profissional visado pelo curso frequentado pelo aluno. 
2 - A FCT realiza-se em empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiências de trabalho por 
períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio em etapas intermédias ou na 
fase 
final do curso. 
3 - Por razões supervenientes à entrada em funcionamento do curso, e mediante autorização prévia do 
serviço 
responsável, a FCT pode realizar-se, parcialmente, através da simulação de um conjunto de atividades 
profissionais relevantes para o perfil profissional visado pelo curso a desenvolver em condições similares à 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 visado pelo curso frequentado pelo aluno. 
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 e ainda pelo encarregado de educação, caso o mesmo seja menor de idade. 
6 - O plano a que se refere o número anterior, depois de assinado pelas partes, é considerado como parte 
integrante do contrato de formação subscrito entre a escola e o aluno e identifica os objetivos, o conteúdo, a 
programação, o período, horário e local de realização das atividades, as formas de monitorização e 
acompanhamento, com a identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos 
intervenientes, da escola e da entidade onde se realiza a FCT. 
7 - A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não devendo a 
duração 
semanal ultrapassar as trinta e cinco horas, nem a duração diária as sete horas. 
8 - A orientação e o acompanhamento do aluno, durante a FCT, são partilhados, sob coordenação da escola, 
entre esta e a entidade de acolhimento, cabendo à última designar o respetivo tutor. 
9 - Os alunos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiverem 
obrigados, bem como das atividades a desenvolver. 
10 - O contrato e o protocolo referidos nos anteriores números 4 e 6 não geram nem titulam, respetivamente, 
relações de trabalho subordinado e caducam com a conclusão da formação para que foram celebrados. 
11 - A aprendizagem visada pela FCT inclui, em todas as modalidades, a aquisição de conhecimentos e o 
desenvolvimento de capacidades no âmbito da saúde e segurança no trabalho. 
12 - O professor orientador da FCT é designado pelo órgão competente de direção ou gestão da escola, 
ouvido 
o diretor de curso, de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. 
 
 

Responsabilidades dos intervenientes na formação em contexto de trabalho 
 
1 - São responsabilidades específicas da escola: a) Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos 
na lei e nos regulamentos aplicáveis; 
b) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento; 
c) Estabelecer os critérios e distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento; 
d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus encarregados de 
educação, se aqueles forem menores; 
e) Assegurar a elaboração do plano de trabalho do aluno, bem como a respetiva assinatura por parte de 
todos os 
intervenientes; 
f) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho do aluno, bem como a avaliação de 
desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento; 
g) Assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT; 
h) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas necessárias à 
realização e ao acompanhamento da FCT. 
2 - São responsabilidades específicas do professor orientador da FCT:  
a) Elaborar o plano de trabalho do aluno, em articulação com o diretor de curso e, quando for o caso, com 
os demais órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica competentes, bem como com os 
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restantes 
professores do curso e o tutor designado pela entidade de acolhimento do aluno. 
b) Acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno, nomeadamente através de deslocações 
periódicas 
aos locais em que a mesma se realiza, pelo menos duas vezes por período de FCT; 
c) Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do aluno; 
d) Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT; 
e) Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT. 
3 - São responsabilidades específicas da entidade de acolhimento: 
a) Designar o tutor; 
b) Colaborar na elaboração do plano de trabalho do aluno; 
c) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu plano de trabalho; 
d) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT; 
e) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz 
respeito à 
integração socioprofissional do aluno na entidade; 
f) Controlar a assiduidade e a pontualidade do aluno;  
g) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização e ao 
acompanhamento da FCT. 
4 - São responsabilidades específicas do aluno: 
a) Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho; 
b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT para 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, 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 
interno da escola. 
5 - Quando a FCT se desenvolva nos termos previstos no n.º 3 do artigo 3.º, as funções atribuídas no 
presente 
diploma ao tutor designado pela entidade de acolhimento são assumidas pelos professores das disciplinas da 
componente de formação técnica. 

 
 
Regulamento da formação em contexto de trabalho 
 
1 - A FCT rege-se, em todas as matérias não previstas no presente diploma ou em regulamentação 
subsequente, 
por regulamento específico, aprovado pelos órgãos competentes da escola, a integrar no respetivo 
regulamento 
interno. 
2 - O regulamento da FCT define, obrigatoriamente, entre outras matérias, o regime aplicável às modalidades 
efetivamente encontradas pela escola para a operacionalização da FCT, a fórmula de apuramento da 
respetiva classificação final, incluindo o peso relativo a atribuir às suas diferentes modalidades ou etapas de 
concretização, bem como os critérios de designação do professor orientador responsável pelo 
acompanhamento dos alunos. 
 

Artigo 7.º 
Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 
Prova de aptidão profissional 

 
A prova de aptidão profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 
consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a 
natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo 
de conhecimentos e competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro 
profissional do aluno. 
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Conceção e concretização do projeto da prova de aptidão profissional 

 
1 - O projeto de 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 ou mais 
professores. 
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 professor ou professores orientadores. 
5 - Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de concretização 
previstos nos números anteriores poderão ser adaptados em conformidade. 
 
 

Orientação e acompanhamento da prova de aptidão profissional 
 

1 - Os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP são designados pelo órgão 
competente de direção ou gestão da escola de entre os professores que lecionam as disciplinas da 
componente 
de formação técnica. 
2 - Aos professores orientadores e acompanhantes 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 os alunos 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, em colaboração com o órgão competente de direção ou gestão da escola e com os 
demais 
órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, designadamente o diretor de turma ou 
orientador 
educativo, assegura a articulação entre os professores das várias disciplinas, de modo a que sejam 
cumpridos, de 
acordo com a calendarização estabelecida, todos os procedimentos necessários à realização da PAP, 
competindo-lhe ainda propor para aprovação do conselho pedagógico ou equivalente os critérios de 
avaliação da PAP e datas de apresentação, depois de ouvidos os professores das disciplinas da componente 
de formação técnica. 
4 - Sem prejuízo dos números anteriores, o órgão competente de direção ou gestão da escola, em 
colaboração 
com os órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, é responsável pelo planeamento 
necessário à realização da PAP. 
 
 
Regulamento da prova de aptidão profissional 
 
1 - A PAP rege-se, em todas as matérias não previstas no presente diploma ou noutra regulamentação a 
observar pela escola, por regulamento específico aprovado pelos órgãos competentes, como parte integrante 
do respetivo regulamento interno. 
2 - O regulamento da PAP define, entre outras, as seguintes matérias: 
a) Os direitos e deveres de todos os intervenientes; 
b) Os critérios e os trâmites a observar, pelos diferentes órgãos e demais intervenientes, para aceitação e 
acompanhamento dos projetos; 
c) A negociação dos projetos, no contexto da escola e no contexto de trabalho; 
d) A calendarização de todo o processo; 
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e) A duração da apresentação da PAP, a qual não pode ultrapassar o período máximo de sessenta minutos; 
f) Os critérios de classificação a observar pelo júri da PAP; 
g) Outras disposições que a escola entender por convenientes, designadamente, o modo de justificação de 
falta 
à apresentação da PAP e a marcação de uma segunda data para o efeito. 
h) O número de horas semanais, constantes do horário dos alunos, para a concretização da PAP. 
 
 

Júri da prova de aptidão profissional 
 

1 - O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão competente de direção ou gestão da escola e tem a 
seguinte composição: 

a) O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside; 
b) O diretor de curso; 
c) O diretor de turma ou orientador educativo; 
d) Um professor orientador do projeto; 
e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao curso; 
f) Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao curso; 
g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de 

atividade 
afins ao curso. 

2 - O júri de avaliação necessita, para deliberar, da presença de, pelo menos, quatro elementos, estando 
entre 
eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) a d) e dois dos elementos a que se 
referem as alíneas e) a g) do número anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas 
votações. 
3 - Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto nos termos 
regimentais ou regulamentares internos ou, na omissão destes ou na impossibilidade do substituto, e pela 
ordem enunciada, por um dos professores a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 ou, ainda, no 
impedimento destes, por professor a designar de acordo com o previsto no regulamento interno da escola. 
 
 

Artigo 8.º 
Processo de Avaliação 

 
Objeto e finalidades 

1 - A avaliação incide: 
a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das disciplinas respeitantes a 
cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho da FCT; 
b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à respetiva 
qualificação. 
2 - A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando, designadamente: 
a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas, 
quando for 
o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as 
causas de 
sucesso ou insucesso; 
b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas áreas 
cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 
c) Certificar a aprendizagem realizada; 
d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o 
seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento. 
 

Intervenientes 
1 - Intervêm no processo de avaliação: 
a) O professor; 
b) O aluno; 
c) O diretor de turma ou orientador educativo; 
d) O conselho de turma; 
e) O diretor de curso; 
f) O professor orientador da FCT e da PAP; 
g) O tutor designado pela entidade de acolhimento; 
h) Os órgãos de direção ou gestão e as estruturas de coordenação e supervisão pedagógica da escola; 
i) Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 
j) Personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos sectores profissionais afins 
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aos cursos; 
k) Serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 
2 - A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades previstos no número anterior assumem as 
formas estabelecidas em legislação e regulamentação específica, ou, nas matérias que se inserem no âmbito 
da autonomia das escolas, nos instrumentos aprovados pelos órgãos competentes, de acordo com o regime 
jurídico aplicável. 
3 - Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que intervenham no processo 
formativo do aluno, nos termos estabelecidos no número anterior. 
 

Critérios de avaliação 
 

1 - No início das atividades escolares, o conselho pedagógico ou equivalente, ouvidos os professores e as 
estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, nomeadamente o diretor de curso e o diretor de turma 
ou orientador educativo, define os critérios e os procedimentos de avaliação a aplicar tendo em conta a 
dimensão integradora da avaliação, incluindo, designadamente: 
a) As condições de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 
b) A dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver; 
c) Os conhecimentos, aptidões e atitudes a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º; 
d) As estratégias de apoio educativo; 
e) A participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e o mundo do trabalho. 
2 - Os órgãos de gestão e administração da escola asseguram a divulgação dos critérios referidos no número 
anterior aos vários intervenientes, em especial aos alunos e aos encarregados de educação. 
 

Informação sobre a aprendizagem 
 
1 - A informação sobre a aprendizagem dos alunos é da responsabilidade: 
a) Do professor ou equipa de professores responsáveis pela organização do processo de ensino, quando se 
trate 
de informação a obter no decurso do processo de aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento da 
avaliação 
diagnóstica, formativa ou sumativa interna; 
b) Do conselho de turma, quando se trate de informação a obter nas reuniões de avaliação a que se refere o 
n.º 1 do artigo 21.º da presente portaria. 
c) Do presidente do respetivo júri, quando se trate de informação a obter através da PAP; 
d) Do professor orientador e do representante da entidade de acolhimento, quando se trate de informação a 
obter através da realização da FCT; 
e) Dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e Ciência (MEC) competentes, designados para o 
efeito, quando se trate de informação a obter através da realização de exames nacionais. 
2 - A informação a que se referem as alíneas a), b), c) e d) do número anterior é obtida de acordo com a 
natureza da aprendizagem e dos contextos em que ocorre. 
3 - A informação a que se refere a alínea e) do n.º 1 é obtida através dos exames finais nacionais realizados 
para efeito de acesso ao ensino superior; 
 

Registo, tratamento e análise da informação 
 
1 - Em cada estabelecimento de ensino devem ser desenvolvidos procedimentos de análise dos resultados 
da informação relativa à avaliação da aprendizagem dos alunos, proporcionando-se o desenvolvimento de 
práticas de autoavaliação da escola que visem a melhoria do seu desempenho. 
2 - A informação tratada e analisada é disponibilizada à comunidade escolar. 
 
 

Especificidades da avaliação 
 

Avaliação sumativa 
 
A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global, tem como objetivos a classificação e a 
certificação e inclui: 
a) A avaliação sumativa interna; 
b) A avaliação sumativa externa. 
 

Avaliação sumativa interna 
 

1. A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo de uma disciplina, após a conclusão do conjunto 

de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma. 
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2. A avaliação sumativa de cada módulo é da responsabilidade do professor, sendo os momentos de realização 

da mesma no final de cada módulo acordados entre o professor e o aluno ou grupo de alunos, tendo em 
conta as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos. 
 

3. O aluno pode requerer, em condições a fixar pelos órgãos competentes da escola, a avaliação dos módulos 
não realizados. 
 

4. A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, no final do 
último ano do ciclo de formação, uma PAP. 
 

5. A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. 
 

6. No final de cada trimestre, o Conselho de Turma realiza uma avaliação de carácter qualitativo que se reporta 
ao sucesso obtido nos diferentes módulos concluídos, e ao trabalho globalmente realizado por cada 
formando. Esta avaliação qualitativa realiza-se pela elaboração de um relatório, no qual se analisam 
parâmetros como a participação em aula, interesse/cooperação, autonomia na realização das tarefas, 
comportamento e pontualidade/assiduidade. Faz parte deste relatório uma síntese das principais dificuldades 
diagnosticadas, com indicações relativas a atividades de recuperação. 
 

7. O formando é obrigado a realizar todos os momentos de avaliação definidos pelo formador da disciplina para 
o respetivo módulo. Só em caso de falta devidamente justificada, o formador proporcionará ao formando a 
possibilidade de realizar novo momento de avaliação. 
 

8. Quando o formando não conseguir concluir o módulo no tempo previsto, disporá da possibilidade de 
realização posterior de uma prova suplementar, com vista à obtenção de aprovação no respetivo módulo. 
 
a) Essa prova deverá realizar-se nas duas semanas seguintes à conclusão da lecionação do módulo; 
b) A “prova suplementar”, poderá revestir-se de diversas modalidades, de acordo com a especificidade de 

cada disciplina (prova escrita, prova oral, relatório, projeto ou realização / defesa de trabalho, prova 
prática); 

c) O formando que não realizar os momentos de avaliação do módulo definidos pelo formador, não poderá 
realizar prova suplementar e terá de realizar o módulo em época de exame de Julho ou Setembro. 

 
9. Aos formandos, que não concluam os módulos através das provas supracitadas, ser-lhes-á dada a 

possibilidade de conclusão dos mesmos, através de provas finais a realizar em Julho e Setembro de cada 
ano, de acordo com calendário pré-estabelecido e divulgado pelo órgão de Direção Administração e Gestão. 
a) O acesso à realização das provas finais de Julho e Setembro, é sujeito a pré-inscrição dos formandos, 

nos Serviços Administrativos da Escola, até à 1ª semana do mês de Julho e 1ª semana do mês de 
Setembro, respetivamente, e ao pagamento de taxa a definir pelo Conselho Administrativo da Escola. 

 
10. É condição de transição de ano que os formandos não possam acumular mais de 12 módulos por concluir, da 

totalidade dos módulos já lecionados. 
 
a) Caso assim não suceda, os formandos deverão repetir, no ano letivo seguinte, os módulos não 

concluídos, não estando a Escola obrigada a garantir a sua abertura. 
b) Para efeitos de conclusão do Plano do Curso, haverá uma época especial de provas em Dezembro do 

mesmo ano civil. 
 

11. O acesso à época de provas de Setembro está condicionado à realização de um máximo de 10 módulos, não 
podendo exceder 2 módulos por disciplina.  
 

12. O acesso à época especial de Dezembro está condicionado à realização de um máximo de 10 módulos, não 
podendo exceder 3 módulos por disciplina. 
 

13. O acesso à época especial de Dezembro carece de pré-inscrição do formando efetuada nos Serviços 
Administrativos, até ao último dia útil do mês de Outubro e sujeita ao pagamento de taxa a definir pelo 
Conselho Administrativo da Escola. 
 

14. O Conselho de Turma pode deliberar pela não transição de ano de formandos que tenham um número de 
módulos em atraso que tornem excessivamente difíceis as futuras aprendizagens. Podendo também propor, 
fundamentadamente a não permanência do formando na escola, depois de verificada a não adequação do 
perfil formando/curso; formando/escola. 
 

15. Os alunos com módulos em atraso por incumprimento do dever de assiduidade, podem inscrever-se numa 
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época especial de avaliação, em dias a definir durante a primeira semana da interrupção letiva do Natal, no 
ano letivo subsequente. 
 

16. A inscrição na época especial de avaliação é feita nos Serviços Administrativos, até uma semana antes do 
início da interrupção de Natal, e mediante o pagamento de uma taxa de 10 euros por módulo. 
 

17. Os restantes procedimentos são os mesmos da avaliação extraordinária. 
 
 

Conselho de turma de avaliação 
 

1 - As reuniões do conselho de turma de avaliação são presididas pelo diretor de turma ou orientador 
educativo. 
2 - O conselho de turma de avaliação reúne, pelo menos, três vezes em cada ano letivo. 
3 - Cabe ao órgão competente de direção ou gestão da escola fixar as datas de realização dos conselhos de 
turma, 
bem como designar o respetivo secretário responsável pela elaboração da ata. 
4 - A avaliação realizada pelo conselho de turma é submetida a ratificação do órgão competente de direção 
ou 
gestão da escola. 
5 - As matérias relativas ao funcionamento do conselho de turma não previstas no presente diploma, 
designadamente a respetiva composição, bem como o processo e a forma das deliberações, são resolvidas 
de acordo com a regulamentação aplicável aos cursos científico-humanísticos, com as devidas adaptações. 
 
 

Registo e publicitação da avaliação 
 

1 - No final dos momentos de avaliação previstos no n.º 2 do artigo anterior, é entregue aos alunos o relatório 
e respetivos anexos a que se referem as alíneas b) a d) do número 3 do artigo 8º. 
2 - No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, designadamente: 
a) A identificação e classificação dos módulos concluídos em cada disciplina, bem como a classificação final 
das disciplinas concluídas; 
b) A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho desenvolvida com sucesso, assim 
como o nome das empresas ou organizações em que decorreu; 
c) A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final. 
3 - O órgão competente de direção ou gestão da escola ratifica e afixa, em local público, a pauta das 
classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada disciplina. 
4 - A publicação em pauta da classificação de cada módulo só tem lugar quando o aluno atingir, nesse 
módulo, a classificação mínima de 10 valores. 
5 - No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das disciplinas 
concluídas. 
6 - No final do curso são tornadas públicas as classificações da FCT e da PAP. 
 

Avaliação sumativa externa 
 

A avaliação sumativa externa realiza-se nos termos e para os efeitos previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei 
n.º 139/2012, de 5 de julho, e de acordo com o estabelecido na presente portaria e na regulamentação dos 
exames do nível secundário de educação. 

 
Reclamações e recursos 

 
1 - As reclamações ou recursos interpostos sobre matéria de avaliação interna dos alunos são resolvidos de 
acordo com o disposto no regulamento interno da escola. 
2 - As reclamações ou recursos relativos à avaliação externa são resolvidos de acordo com a 
regulamentação aplicável aos exames de nível secundário de educação. 
 

Artigo 9.º 
Visitas de Estudo 

 
1. As visitas de estudo fazem parte do projeto de trabalho, tendo, portanto, de ser aprovadas pelo 

conselho de turma e constar do plano anual de atividades.  
2. Estas atividades constituem estratégias pedagógico-didáticas as quais, 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.  

3. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos previstos 
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para o turno da manhã (6 tempos) e turno da tarde (5 tempos), até ao máximo de 11 tempos diários.  
4. Para o acompanhamento dos formandos, têm prioridade os formadores dinamizadores e os formadores 

com aulas no dia da atividade.  
5. Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos formandos nestas atividades é 

fundamental, pelo que deve ser promovida a sua participação.  
6. No caso de o formando não poder comparecer à visita, deverá realizar uma atividade específica, na 

escola, durante o período em que estaria a ter aulas. 
 
 
 

Artigo 10.º 
Classificação e Aprovação 

 
Classificações  

 
1 - A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores. 
2 - A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada à unidade, 
das classificações obtidas em cada módulo. 
 

Aprovação e progressão 
 
1 - A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma 
classificação igual ou superior a 10 valores. 
2 - A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 
valores em cada uma delas. 
3 - No âmbito da sua autonomia, os órgãos competentes da escola definem, em sede de regulamento interno, 
critérios e modalidades de progressão, nomeadamente quando, por motivos não imputáveis à escola, o aluno 
não cumpriu, nos prazos previamente definidos, os objetivos de aprendizagem previstos para os módulos. 
4 - A progressão é registada nos momentos e nos termos previstos no presente diploma e, nas situações não 
previstas, de acordo com o estabelecido no regulamento interno da escola. 
 
 

Conclusão e certificação 
 

1 - A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as 
disciplinas, na FCT e na PAP. 
2 - A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de: 
a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído, 
respetiva classificação final e o nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações; 
b) Um certificado de qualificações, que indique o nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações e 
a média final do curso e discrimine as disciplinas do plano de estudo e respetivas classificações finais, os 
módulos das disciplinas da componente de formação técnica, a designação do projeto e a classificação 
obtida na respetiva PAP, bem como a classificação da FCT. 
3 - A requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidos, em qualquer momento do percurso escolar 
do aluno, os correspondentes documentos comprovativos da conclusão de disciplinas, módulos e da FCT, 
bem como os respetivos resultados de avaliação. 
4 - A emissão do diploma, do certificado e dos documentos comprovativos referidos nos números anteriores 
é da responsabilidade do órgão competente de direção ou gestão da escola. 
 
 

Artigo 11.º 
Classificação Final de Curso 

 
 

Classificação final do curso 
1 - A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

CF = [2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/3 
sendo: 
 
CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; 
MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de 
estudo do curso, arredondada às décimas; 
FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades; 
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 
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2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, a classificação 
na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do curso, mas não entra no 
apuramento da classificação final do mesmo, exceto quando o aluno pretende prosseguir estudos nesta área. 
 
 

Classificação para efeitos de prosseguimento de estudos 
 

1 - Para os alunos abrangidos pelo disposto na alínea c) no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, 
de 5 de julho, a classificação final de curso para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior 
(CFCEPE) é o valor resultante da expressão: (7CF+3M)/10, arredondado às unidades, em que: 
 
CF é a classificação final de curso, calculada até às décimas, sem arredondamento, subsequentemente 
convertida para a escala de 0 a 200 pontos; 
M é a média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações, na escala de 0 a 200 pontos, 
dos exames a que se refere o n.º 4 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 
 
2 - Só podem ser certificados para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior os alunos em 
que o valor de CFCEPE e a média das classificações obtidas nos exames a que se refere o n.º 4 do artigo 
29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, sejam iguais ou superiores a 95. 
 
3 - Para os alunos abrangidos pelo disposto na alínea c) no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, 
de 5 de julho, que no ano letivo de 2012-2013 concluam um curso profissional, a classificação final de curso 
para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior (CFCEPE) é o valor resultante da expressão 
(8CF+2P)/10, arredondado às unidades, em que: 
 
CF é a classificação final de curso, calculada até às décimas, sem arredondamento, subsequentemente 
convertida para a escala de 0 a 200 pontos; 
P é a classificação, na escala inteira de 0 a 200 pontos, obtida no exame a que se refere a alínea a) do n.º 4 
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 
 
4 - Nas situações previstas no número anterior, só podem ser certificados para efeitos de prosseguimento de 
estudos no ensino superior os alunos em que o valor de CFCEPE e a classificação obtida no exame a que se 
refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, sejam iguais ou 
superiores a 95. 
 
 

Artigo 12.º 
Revisão do Regulamento: 

 
1. O presente Regulamento poderá, anualmente, sofrer ajustamentos considerados necessários ao bom 

funcionamento dos Cursos Profissionais, devendo ser aprovado pelo Conselho Pedagógico e depois de 
ouvidos os Diretores de Curso. 

2. No início de cada ano letivo os formandos deverão tomar conhecimento de eventuais alterações do 
presente Regulamento. 

 
Artigo 13.º 

Casos Omissos 
 

As situações não previstas no presente Regulamento e omissas na legislação aplicável serão analisadas e 
decididas pelo Conselho Pedagógico da Escola. 
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CENTRO QUALIFICA 

 
Artigo 1.º 

Objeto e Âmbito 
 
1 . A Portaria n.º 232/2016 de 29 de agosto regula a criação e o regime de organização e funcionamento dos 

Centros Qualifica, doravante designados por CQ. 

2 . A atividade dos CQ abrange adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procurem uma 

qualificação e, excecionalmente, jovens que não se encontrem a frequentar modalidades de educação ou de 

formação e que não estejam inseridos no mercado de trabalho. 

 

Artigo 2.º 
Atribuições 

 
1. São atribuições dos Centros Qualifica: 

i. A informação, a orientação e o encaminhamento de candidatos, designadamente para ofertas de 
ensino e formação profissionais, tendo por base as diferentes modalidades 3008 Diário da 
República, 1.ª série — N.º 165 — 29 de agosto de 2016 de qualificação e procurando adequar as 
ofertas existentes aos perfis, necessidades, motivações e expectativas dos candidatos e às 
dinâmicas do mercado de trabalho; 

ii. O reconhecimento, validação e certificação das competências desenvolvidas pelos adultos ao longo 
da vida por vias formais, informais e não formais, de âmbito escolar, profissional ou de dupla 
certificação, com base nos referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações; 

iii. O desenvolvimento de ações de informação e de divulgação dirigidas a jovens e adultos, a 
empresas e outros empregadores, sobre as ofertas de educação e formação profissional disponíveis 
e sobre a relevância da aprendizagem ao longo da vida; 

iv. A dinamização e participação em redes de parceria de base territorial que contribuam, no âmbito da 
educação e formação profissional, para uma intervenção mais integrada e consistente, na 
identificação de necessidades concretas de qualificação e na organização de respostas úteis para as 
populações, designadamente que facilitem a sinalização e identificação dos jovens que estão fora do 
sistema de educação e formação e promovam o seu encaminhamento para respostas de 
qualificação adequadas; 

v. A monitorização do percurso dos candidatos encaminhados para ofertas de qualificação. 
2.  Os Centros Qualifica apoiam a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. 

(ANQEP, I. P.), no que se refere às suas competências específicas de definição de critérios de 
estruturação da rede e de implementação de mecanismos de acompanhamento e de monitorização das 
ofertas de educação e formação. 

 
Artigo 3.º 

Constituição da equipa 
 

1. A equipa de cada Centro Qualifica é constituída pelos seguintes elementos: 
a) Um coordenador; 
b) Técnicos de orientação, reconhecimento e validação de competências; 
c) Formadores ou professores das diferentes áreas de competências -chave e das diferentes áreas de 

educação e formação, respetivamente, para o desenvolvimento de processos de reconhecimento, 
validação e certificação de competências escolares e de competências profissionais. 

2. A equipa do Centro Qualifica pode ainda ser apoiada por um técnico administrativo que desenvolve as 
suas tarefas sob a orientação do coordenador e dos técnicos de orientação, reconhecimento e validação 
de competências. 

3. Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, o desenvolvimento das tarefas inerentes às atribuições 
dos centros podem ser asseguradas, numa lógica de flexibilização funcional, por diferentes elementos que 
integram a equipa. 

4. Os elementos que integram as equipas e que sejam trabalhadores da entidade promotora devem estar 
afetos funcionalmente ao Centro Qualifica, preferencialmente, não menos do que 80 % do seu período 
normal de trabalho na entidade. 

5. Os Centros Qualifica asseguram a formação da respetiva equipa, de acordo com as orientações definidas 
pela ANQEP,I. P., sem prejuízo das ações desenvolvidas por esta. 
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Artigo 4.º 
Coordenador 

 
1. O coordenador é designado pela entidade promotora do Centro Qualifica, cabendo-lhe assegurar a 

representação institucional do mesmo, bem como garantir o seu regular funcionamento ao nível da gestão 
pedagógica, organizacional e financeira. 

2. No plano estratégico, compete ao coordenador: 
a) Promover parcerias com entidades relevantes no território de atuação no âmbito da qualificação e do 

emprego, bem como assegurar a sua permanente dinamização e acompanhamento, de forma a 
maximizar a relevância, eficácia e utilidade social dos serviços prestados pelo Centro Qualifica; 

b) Potenciar o estabelecimento de parcerias com entidades empregadoras, com vista à promoção da 
aprendizagem ao longo da vida, incluindo o aperfeiçoamento, a especialização e a reconversão dos 
seus trabalhadores, bem como dinamizar a recolha de propostas de estágio e de oportunidades de 
formação em contexto de trabalho; 

a) Coordenar o plano estratégico de intervenção e elaborar o relatório de atividades, em articulação 
com as entidades parceiras e com os demais elementos da equipa; 

b) Coordenar a recolha, tratamento e divulgação sistemática da informação sobre o tecido empresarial, 
as oportunidades de emprego e as ofertas de qualificação para jovens e adultos; 

c) Disponibilizar toda a informação relevante e colaborar com a ANQEP, I. P., em matéria de 
estruturação da rede territorial de qualificação e de acompanhamento e monitorização das 
respetivas ofertas. 

3. Compete ainda ao coordenador, no plano operacional: 
a) Gerir a equipa e desenvolver o seu potencial, com vista a garantir o cumprimento das atribuições do 

Centro Qualifica, fomentando a inovação, a qualidade e a orientação do serviço para os candidatos e 
para o mercado de trabalho; 

b) Implementar dispositivos de autoavaliação sistemática que permitam aferir a qualidade das 
intervenções e a satisfação dos candidatos; 

c) Disponibilizar a informação necessária ao acompanhamento, monitorização e avaliação externa da 
atividade, de acordo com as orientações da ANQEP, I. P.; 

d) Adotar medidas que potenciem os serviços prestados pelo Centro Qualifica, tendo em atenção os 
resultados dos processos de autoavaliação e de avaliação externa; 

e) Assegurar a fiabilidade da informação registada no Sistema de Informação e Gestão da Oferta 
Educativa e Formativa (SIGO); 

f) Assegurar a efetiva operacionalização que garanta o apoio indispensável aos candidatos com 
deficiência e incapacidade no seu processo de certificação. 

4. No caso dos Centros Qualifica cuja entidade promotora é um agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada o coordenador não pode acumular esta função com a de diretor de agrupamento de escolas ou 
escola não agrupada. 

5. O coordenador deve possuir habilitação académica de nível superior e demonstrar conhecimento do 
sistema de educação e formação, sua organização e operacionalização e, preferencialmente, deve 
também ser detentor de experiência comprovada de gestão na coordenação de processos educativos ou 
formativos. 

 
Artigo 5.º 

Técnico de ORVC 
 

1. O técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências é o responsável pelas etapas de 
acolhimento, diagnóstico, informação e orientação, encaminhamento e pela condução dos processos de 
reconhecimento, validação e certificação de competências. 

2. Compete ao técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências, no âmbito das etapas 
de acolhimento, diagnóstico, orientação e encaminhamento: 
a) Inscrever os candidatos no SIGO e informar sobre a atuação do Centro Qualifica; 
b) Promover sessões de informação sobre ofertas de educação e formação, o mercado de trabalho 

atual, saídas profissionais emergentes, prospeção das necessidades de formação, bem como 
oportunidades de mobilidade no espaço europeu e internacional no que respeita à formação e 
trabalho; ou adulto identificar a resposta mais adequada às suas aptidões e motivações; 

c) Encaminhar candidatos tendo em conta a informação sobre o mercado de trabalho e as ofertas de 
educação e formação disponíveis nas entidades formadoras do respetivo território ou, no caso dos 
adultos, para processo de reconhecimento, validação e certificação de competências sempre que tal 
se mostrar adequado; 

d) Monitorizar o percurso dos candidatos nos termos previstos na alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º; 
a) Desenvolver ações de divulgação e de informação, junto dos diferentes públicos que residem ou 

estudam no seu território de atuação, sobre o papel dos Centro Qualifica e as oportunidades de 
qualificação, designadamente a oferta de cursos de dupla certificação. 

3. Compete ao técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências, no âmbito das etapas 
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de reconhecimento, validação e certificação de competências: 
a) Enquadrar os candidatos no processo de reconhecimento, validação e certificação de competências 

escolar, profissional ou de dupla certificação, de acordo com a sua experiência de vida e perfil de 
competências; 

b) Prestar informação relativa à metodologia adotada no processo de reconhecimento, validação e 
certificação de competências, às técnicas e instrumentos de demonstração utilizados e à certificação 
de competências, em função da vertente de intervenção; 

c) Acompanhar os candidatos ao longo do processo de reconhecimento, validação e certificação de 
competências, através da dinamização das sessões de reconhecimento, do apoio na construção do 
portefólio e da aplicação de instrumentos de avaliação específicos, em articulação com os 
formadores ou professores; 

d) Integrar o júri de certificação de candidatos que desenvolveram processos de reconhecimento, 
validação e certificação de competências, quando se trate de certificação escolar; 

e) Identificar as necessidades de formação dos candidatos, em articulação com os formadores, 
professores e outros técnicos especializados no domínio da deficiência e incapacidade, podendo 
proceder, após certificação parcial, ao encaminhamento para ofertas conducentes à conclusão de 
uma qualificação. 

4. Constitui também competência do técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências, 
com a colaboração dos formadores ou professores, proceder ao registo rigoroso no SIGO de todos os 
dados relativos à atividade em que intervém no Centro Qualifica. 

5. O técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências deve ser detentor de habilitação 
académica de nível superior e possuir experiência numa das seguintes vertentes: 
a) Orientação escolar ou profissional; 
b) Metodologias de acompanhamento de jovens ou adultos em diferentes modalidades de formação, 

assim como no acompanhamento de formação em contexto de trabalho; 
c) Metodologias de trabalho com dinâmicas adequadas a pessoas com deficiência e incapacidade; 
d) Metodologias de educação e formação de adultos, incluindo o balanço de competências e a 

construção de portefólios. 
 

Artigo 6.º 
Formador ou professor 

 
1. Compete ao formador ou professor: 

a) Participar no processo de reconhecimento, validação e certificação de competências escolar, 
profissional ou de dupla certificação, através da aplicação de instrumentos de reconhecimento e 
validação de competências e do apoio aos candidatos na elaboração do portefólio; 

b) Informar o júri de certificação relativamente ao desenvolvimento do processo de reconhecimento, 
validação e certificação de competências dos candidatos que acompanhou; 

c) Integrar o júri de certificação de candidatos que desenvolveram processos de reconhecimento, 
validação e certificação de competências; 

d) Identificar as necessidades de formação de cada candidato de forma a definir o encaminhamento 
sustentado para percursos formativos completos ou parciais com vista à obtenção de uma 
qualificação escolar ou profissional, ou ambas, em colaboração com o técnico de orientação, 
reconhecimento e validação de competência; 

e) Organizar e desenvolver ações de formação complementares, da responsabilidade do centro, que 
permitam ao candidato aceder a uma qualificação; 

f) Colaborar na etapa de diagnóstico, orientação e encaminhamento dos candidatos inscritos para 
reconhecimento, validação e certificação de competências profissional ou de dupla certificação. 

2. O formador ou professor deve reunir as seguintes habilitações, de acordo com a vertente do processo 
de reconhecimento, validação e certificação de competências em que participam: 

a) Reconhecimento, validação e certificação de competências escolar, habilitação para a docência em 
função da área de competências -chave em que intervêm, nos termos da legislação em vigor, e 
preferencialmente experiência profissional no âmbito da educação e formação de adultos; 

b) Reconhecimento, validação e certificação de competências profissional, habilitação para o exercício 
das funções de formador, nos termos da legislação em vigor, e domínio técnico e experiência na 
saída profissional visada. 

 
Artigo 7.º 

Etapas de Intervenção dos CQ 
 

1. Os Centros Qualifica organizam a sua intervenção, centrada e orientada para o indivíduo, nas seguintes 
etapas fundamentais: 

a) Acolhimento; 
b) Diagnóstico 
c) Informação e orientação; 
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d) Encaminhamento; 
e) Formação; 
f) Reconhecimento e validação de competências; 
g) Certificação de competências. 

2. As etapas previstas nas alíneas f) e g) do número anterior destinam -se exclusivamente aos adultos 
inscritos no Centro Qualifica. 

 

Artigo 8.º 
Acolhimento 

 
O acolhimento consiste no atendimento, na inscrição e no esclarecimento dos candidatos sobre a missão e o 
âmbito de intervenção do Centro Qualifica. 

 
Artigo 9.º 

Diagnóstico  
 

O diagnóstico consiste na análise do perfil do candidato, designadamente através de sessões de 
esclarecimento, análise curricular, avaliação do respetivo percurso de vida e experiência profissional, 
ponderação das suas motivações, necessidades e expectativas, aplicação de testes de diagnóstico, 
realização de entrevistas individuais e coletivas ou recorrendo a outras estratégias adequadas, consoante se 
trate de jovem ou adulto. 

 
Artigo 10.º 

Informação e orientação 
 

1. O processo de informação e orientação visa proporcionar ao candidato apoio na identificação de 
projetos individuais de educação e de formação profissional e disponibilizar a informação necessária 
que permita a opção pela resposta que melhor se adeque ao seu perfil e que contribua para viabilizar, 
de forma realista, as vias de prosseguimento de estudos e ou de integração no mercado de trabalho. 

2. No processo de informação e orientação, o Centro Qualifica deverá proceder à recolha, validação, 
sistematização e divulgação da informação sobre as ofertas de educação e de formação existentes no 
seu território de atuação e das dinâmicas do mercado de trabalho. 

 
Artigo 11.º 

Encaminhamento 
 

1. O encaminhamento para uma oferta de educação, de formação profissional ou de dupla certificação 
decorre de um acordo entre a equipa do Centro Qualifica e o candidato, com base no processo prévio 
de diagnóstico e ou orientação, devendo, no caso dos menores de idade ou a estes equiparados, 
implicar a participação e o acordo expresso, por escrito, dos encarregados de educação ou de quem 
tenha a tutela do menor ou equiparado. 

2. O encaminhamento para processos de reconhecimento, validação e certificação de competências de 
candidatos com idade até aos 23 anos, inclusive, depende de estes possuírem pelo menos três anos de 
experiência profissional, devidamente comprovada pelos serviços competentes da segurança social ou, 
sempre que aplicável, de organismo estrangeiro congénere. 

 
Artigo 12.º 
Formação 

 
1. Os candidatos devem frequentar formação complementar, designadamente no desenvolvimento do 

processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, assegurada pelos formadores 
ou professores da equipa do Centro Qualifica ou por outras entidades formadoras para as quais os 
candidatos sejam encaminhados. 

2. O número mínimo de horas de formação complementar que os candidatos devem frequentar é de 50 
horas. 

3. No sentido de apoiar o candidato na preparação da prova de certificação a apresentar perante o júri, a 
equipa dispõe de um máximo de 25 horas de formação a serem utilizadas após a etapa de 
reconhecimento e validação de competências, com vista ao apoio na estruturação das aprendizagens e 
das competências que concorrem para a reflexão no âmbito da temática integradora a explorar ou para 
a demonstração das competências detidas. 

4. Sempre que o resultado do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências for 
uma certificação parcial, a equipa que acompanhou o candidato, em conjunto com o júri de certificação, 
deve elaborar um plano pessoal de qualificação, segundo modelo a disponibilizar pela ANQEP,I. P., e 
proceder ao seu encaminhamento para uma entidade de educação ou formação. 
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5. O plano pessoal de qualificação contém a proposta do percurso a realizar pelo candidato, tendo em 
conta as avaliações resultantes das etapas de reconhecimento e validação de competências e de 
certificação de competências. 

 
Artigo 13º 

Reconhecimento e validação de competências 
 

1. O reconhecimento de competências consiste na identificação das competências desenvolvidas ao longo 
da vida, em contextos formais, não formais e informais, através do desenvolvimento de atividades 
específicas e da aplicação de um conjunto de instrumentos de avaliação adequados, por meio dos quais 
o candidato evidencia as aprendizagens previamente efetuadas, designadamente através da construção 
de um portefólio de caráter reflexivo e documental. 

2. Nos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências escolar, o portefólio é um 
instrumento de caráter reflexivo, no qual se explicitam e organizam as evidências das competências 
adquiridas pelo candidato ao longo da vida, que agrega documentos de natureza biográfica e curricular, 
de modo a permitir a validação das mesmas face ao referencial de competências-chave. 

3. Nos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências profissional, o portefólio 
agrega documentos e outros elementos comprovativos destinados a evidenciar as competências e fazer 
prova da execução de realizações profissionais, podendo também ter uma dimensão reflexiva 
consoante o perfil do candidato, de modo a permitir a validação das mesmas face ao referencial de 
competências profissionais. 

4. A validação de competências compreende a autoavaliação pelo candidato e a heteroavaliação realizada 
pelo técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências e pelos formadores ou 
professores das diferentes áreas, formalizada em reunião convocada e presidida pelo coordenador do 
Centro Qualifica. 

5. Da reunião referida no número anterior é lavrada ata dela constando, designadamente, a data e o local 
da reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e o resultado das 
respetivas avaliações. 

6. As orientações metodológicas relativamente às regras de reconhecimento e validação de competências 
previstas nos números anteriores são elaboradas e divulgadas pela ANQEP, I. P. 

7. O processo de reconhecimento, validação e certificação de competências deve ser registado em 
instrumentos normalizados, com base em modelo definido pela ANQEP, I. P. 

8. O portefólio, em suporte de papel ou eletrónico, deve incluir cópia de todos os instrumentos mobilizados 
durante o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, bem como dos 
relatórios que sustentam a validação das competências. 

9. O Centro Qualifica arquiva as atas e os registos do reconhecimento e validação de competências do 
candidato. 

 
Artigo 14.º 

Certificação de competências 
 

1. A certificação das competências validadas, nos termos previstos no artigo 17.º, exige a apresentação do 
candidato perante um júri de certificação, constituído de acordo com o previsto no artigo seguinte, que 
reúne por convocatória da entidade promotora do Centro Qualifica. 

2. A deliberação do júri relativamente à certificação de competências tem por base o desempenho do 
candidato numa prova de certificação, conjugado com a análise do portefólio e dos instrumentos de 
avaliação aplicados durante a etapa de reconhecimento e validação de competências. 

3. Na certificação de competências escolares, a prova de certificação consiste na apresentação, perante o 
júri, de uma exposição e reflexão subordinada a uma temática integradora trabalhada no âmbito do 
portefólio que evidencie saberes e competências das diferentes áreas de competências -chave do 
respetivo referencial. 

4. Na certificação de competências profissionais, a prova de certificação consiste numa demonstração 
eminentemente prática, perante o júri, das competências detidas no âmbito do referencial de 
competências profissionais. 

5. A certificação de competências pode ser total ou parcial, ocorrendo esta última sempre que não se 
verifiquem os pressupostos mencionados nos n.os 6 e 7. 

6. A obtenção de uma certificação escolar total verifica -se sempre que o candidato: 
a) No nível básico, certifique todas as unidades de competência constantes do referencial de 

competências-chave do nível a que se propõe; 
b) No nível secundário, certifique, pelo menos, duas competências em cada unidade de competência 

de cada área de competências-chave. 
7. A obtenção de uma certificação profissional total depende da certificação de todas das unidades de 

competência, identificadas no referencial de competências profissionais em causa. 
8. As orientações metodológicas e normas regulamentares relativas à etapa de certificação de 

competências são elaboradas e divulgadas pela ANQEP, I. P. 
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9. O Centro Qualifica arquiva cópia e ou registo da prova de certificação realizada pelo candidato. 
 
 

Artigo 15.º 
Júri de certificação 

 
1. O júri de certificação é constituído pelos seguintes elementos, com direito a voto: 

a) Um formador ou professor de cada uma das áreas de competências -chave e o técnico de 
orientação, reconhecimento e validação de competências que acompanhou o processo do 
candidato, quando se trate de certificação escolar; 

b) b) Dois formadores com qualificação técnica adequada na área de educação e formação do 
referencial visado e, pelo menos cinco anos de experiência profissional, o formador que 
acompanhou o processo do candidato, um representante das associações empresariais ou de 
entidades empregadoras e um representante das associações sindicais dos setores de atividade 
económica daquela área, quando se trate de certificação profissional. 

2. Nos processos de dupla certificação intervêm, separadamente, os júris constituídos nos termos do 
número anterior. 

3. 3 — A nomeação do júri e do respetivo elemento que preside é da competência da entidade promotora 
do Centro Qualifica. 

4. Compete ainda à entidade promotora do Centro Qualifica diligenciar no sentido da constituição dos júris 
nos termos mencionados no n.º 1. 

5. O júri de certificação apenas pode deliberar com a presença de todos os seus elementos, tendo o 
presidente voto de qualidade em caso de empate. 

6. Excecionalmente, o júri pode deliberar com a presença de, pelo menos, metade dos seus elementos, no 
caso da certificação profissional, mediante proposta fundamentada do Centro Qualifica e autorização da 
ANQEP,I. P. 

7. Nos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências escolar o júri não pode 
integrar na sua composição formadores ou professores envolvidos no respetivo processo de 
reconhecimento, validação e certificação de competências. 

8. Compete ao júri de certificação: 
a) Atribuir o tipo de certificação, total ou parcial, a cada candidato, com base no desempenho do 

candidato numa prova de certificação, conjugado com a análise do portefólio e dos instrumentos de 
validação elaborados durante a etapa de reconhecimento e validação de competências. 

b) Colaborar com o Centro Qualifica na elaboração do plano pessoal de qualificação nos termos 
previstos na presente portaria. 

 
Artigo 16.º 

Certificados e Diplomas 
 

1. A certificação é comprovada mediante a emissão de um certificado de qualificações e de um diploma de 
qualificação, quando aplicável, a emitir pela entidade promotora do Centro Qualifica, através do SIGO, 
de acordo com os modelos em vigor. 

2. Os certificados e diplomas mencionados no número anterior, emitidos por entidades promotoras que 
não sejam agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas dos ensinos básico e secundários 
públicos, centros de gestão direta ou participada da rede do IEFP, I. P., estabelecimento de ensino 
particular ou cooperativo, com autonomia pedagógica ou escolas profissionais, carecem de 
homologação por uma destas entidades, desde que as mesmas sejam promotoras de um Centro 
Qualifica. 

3. Para efeitos do número anterior, as entidades promotoras sem competência de homologação de 
certificados e diplomas devem celebrar protocolo, segundo modelo disponibilizado no SIGO, com uma 
entidade com competência de homologação, de acordo com critérios de proximidade geográfica. 

4. O registo das competências e qualificações é efetuado no Passaporte Qualifica. 
 

Artigo 17.º 
Acompanhamento e Avaliação dos Centros Qualifica 

 
1. O acompanhamento e a avaliação do funcionamento e da atividade dos Centros Qualifica são da 

competência da ANQEP, I. P. 
2. A ANQEP, I. P., apresenta, mensalmente, aos membros do Governo com competências nas áreas da 

educação e do emprego, informação sobre os resultados da monitorização efetuada no mês anterior. 
3. A ANQEP, I. P., elabora e apresenta, até 31 de março de cada ano, aos membros do Governo 

referenciados no número anterior, o relatório anual de acompanhamento e avaliação do funcionamento 
dos Centros Qualifica, relativo ao ano anterior. 

4. Os Centros Qualifica devem proceder, até 31 de janeiro de cada ano, à autoavaliação das respetivas 
atividades, relativas ao ano anterior, de acordo com o plano estratégico de intervenção, com vista a 
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melhorar a qualidade, a eficácia e a eficiência do seu funcionamento, a qual deve ser considerada no 
relatório referido no número anterior. 

5. As entidades promotoras devem apresentar à ANQEP, I. P., o relatório de atividades dos respetivos 
Centros Qualifica, até 60 dias após o termo do período de vigência do plano estratégico de intervenção 
ou no caso de renovação de autorização a que se refere o n.º 3 do artigo 5.º no período nele previsto. 

6. A ANQEP, I. P., pode requerer à Inspeção -Geral da Educação e Ciência ou ao IEFP, I. P., através do 
serviço competente, a realização de auditorias ou inspeções à atividade dos Centros Qualifica. 

7. O funcionamento, resultados e impactos decorrentes da atividade da rede de Centros Qualifica podem 
ser objeto de avaliação externa regular, a contratualizar com entidades de reconhecido mérito e 
competência científica. 

 
Artigo 18.º 

Extinção dos Centros Qualifica 
 

1. A ANQEP, I. P., pode determinar a extinção do Centro Qualifica, com base nos seguintes fundamentos: 
a. Incumprimento grave ou reiterado das obrigações resultantes da lei, regulamentos ou orientações 

emanados pela ANQEP, I. P.; 
b. Ineficiência ou ineficácia da atividade do Centro Qualifica, verificada pela avaliação da execução do 

plano estratégico de intervenção; 
c. Incumprimento de um ou mais requisitos previstos no n.º 4 do artigo 4.º 

2. O Centro Qualifica pode igualmente ser extinto mediante requerimento da respetiva entidade promotora 
dirigido à ANQEP, I. P. 

3. A extinção de Centro Qualifica é publicada no Diário da República por despacho do presidente do 
conselho diretivo da ANQEP, I. P., após deliberação do respetivo órgão. 

4. Nos casos previstos nos números anteriores, os Centros Qualifica cessam o exercício da sua atividade, 
sem prejuízo do dever que incumbe à respetiva entidade promotora de, no prazo de 120 dias 
consecutivos a contar da publicação da decisão de extinção: 

a) Concluir as etapas de orientação e de encaminhamento iniciados; 
b) Transferir os candidatos inscritos no centro para outros Centros Qualifica, no âmbito do seu 

território, incluindo os eventuais documentos que lhes digam respeito, mediante acordo com os 
interessados e informação prévia dos centros destinatários; 

c) Concluir os procedimentos técnico -pedagógicos em curso, efetuando, sempre que aplicável, os 
registos necessários no SIGO; 

d) Apresentar à ANQEP, I. P., o relatório de atividades do Centro Qualifica, referido no n.º 5 do artigo 
21.º, nele incluindo a atividade prevista nas alíneas anteriores. 

 
Artigo 19.º 

Arquivo técnico-pedagógico 
 

1. O Centro Qualifica deve criar e manter devidamente atualizado o arquivo da documentação técnico-
pedagógica, incluindo a relativa à sua autorização de funcionamento, que, em caso de extinção, fica à 
guarda da respetiva entidade promotora. 

2. Em caso de extinção da entidade promotora, o arquivo técnico -pedagógico referido no número anterior 
é confiado à guarda da ANQEP,I. P 

 
Artigo 20.º 

Candidatos com deficiência e incapacidade 
 

A aplicação das normas previstas na presente portaria é efetuada, com as necessárias adaptações, aos 
candidatos com deficiência e incapacidade, designadamente, quanto à elaboração do plano estratégico de 
intervenção, às provas de certificação de competências e à definição do número de técnicos de ORVC que 
constituem a equipa, atendendo à integração de um técnico da área da reabilitação e da deficiência. 
 

Artigo 21.º 
Adequação das condições de funcionamento 

 
a. Sempre que a respetiva entidade promotora seja uma entidade pública de âmbito nacional, as 

condições de organização dos Centros Qualifica podem ser devidamente adequadas às características 
específicas dessa instituição, nos termos das respetivas leis orgânicas e de outra legislação aplicável e 
em articulação com a ANQEP, I. P. 

b. Os Centros Qualifica que iniciem a sua atividade, assim como aqueles que se encontrem sediados em 
territórios com características demográficas especiais ou se dirijam a públicos -alvo específicos, podem 
beneficiar de um regime próprio relativamente a resultados mínimos anuais a atingir, a definir pela 
ANQEP, I. P 
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Artigo 22.º 
Regulamentação subsidiária e complementar 

 
As matérias que não se encontrem previstas na presente portaria nem sejam expressamente remetidas para 
regulamentação subsequente ou específica são resolvidas mediante aplicação da regulamentação em vigor 
que vise complementar e a não contrarie, quando se justifique, através das orientações definidas pela 
ANQEP, I. P. 
 

Artigo 23.º 
Horário de funcionamento 

Os CQ devem assegurar um horário de funcionamento em período laboral e pós-laboral, tendo em vista 
facilitar o acesso a todos os utentes, nomeadamente jovens e adultos empregados 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CP, 6 de dezembro de 2016 
 

 
O Presidente do CP 

 

Jorge Bajouco 


