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ANEXO I -EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Artigo 1 .º -  Matrícula na Educação Pré-Escolar 

1- A matrícula na educação pré-escolar realiza-se, via internet 

(http://www.portaldasescolas.pt), com recurso à autenticação através do cartão de cida-

dão, entre 15 de abril e 15 de junho do ano letivo anterior àquele a que a matrícula respeita, 

na sede administrativa do Agrupamento. 

2- A matrícula na educação pré-escolar efetua-se para crianças que completem 3 

anos de idade até 15 de setembro, ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1.º ciclo do 

ensino básico.  

3- A matrícula de crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 

de dezembro é aceite, a título condicional, dependendo a aceitação definitiva da existência 

de vaga, nas turmas constituídas, depois de aplicadas as prioridades definidas no ponto 4, 

do presente artigo. 

4- Na inscrição das crianças devem ser observadas, sucessivamente, as seguintes pri-

oridades: 

1.ª- Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro; 

2.º - Crianças que completem os 4 anos de idade até 31 de dezembro; 

3.º - Crianças que completem os 3 anos de idade até 15 de setembro; 

4.º - Crianças que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro; 

5- No âmbito de cada uma das prioridades referidas no ponto anterior, e como forma 

de desempate, serão aplicadas as prioridades definidas na legislação em vigor. 

6 - Todas as crianças inscritas para além da data limite, mas que atinjam os cinco 

anos de idade até 31 de dezembro e que frequentarão a escolaridade obrigatória no ano 

letivo seguinte têm prioridade na lista de espera ordenada segundo os critérios definidos 

anteriormente. 

7- A matrícula de crianças que completem três anos de idade entre 16 de setembro e 

31 de dezembro é aceite, a título condicional, e ordenada de acordo com as prioridades de-

finidas no número anterior, sendo a respetiva frequência garantida caso exista vaga no 

estabelecimento de educação pretendido à data do início das atividades deste. 

8- No ato de matrícula ou renovação, o encarregado de educação estabelece, por or-

dem de preferência, cinco estabelecimentos cuja frequência é pretendida. 
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9- Na educação pré-escolar, no ato da matrícula, o encarregado de educação, deve 

apresentar: 

a) Cartão de cidadão da criança;  

b) Boletim Individual de Saúde;  

c) Fotocópia do cartão do utente do seu educando;  

d) Duas fotografias tipo-passe;  

e) Documento comprovativo da residência ou atividade profissional;  

f) Na situação do encarregado de educação não ser um dos pais do menor, é 

obrigatório a entrega de documento assinado por ambos, a delegar poderes.  

10- A renovação de matrícula efetua-se automaticamente no estabelecimento de 

educação pré-escolar, frequentado pela criança, sendo facultado ao encarregado de edu-

cação a informação disponível que lhe permita verificar a sua correção ou efetivar as alte-

rações necessárias. 

Artigo 2.º -  Formação de Turmas 

1- No jardim-de-infância, as turmas são constituídas por um número mínimo de 20 e 

um máximo de 25, com exceção daquelas em que existam alunos com NEE de carácter 

permanente e cujo programa educativo individual assim o determine, essas são constituí-

das por 20 alunos, no máximo, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. 

Se o grupo for composto por crianças de três anos não poderá exceder as 15 crianças. 

2- As crianças inscritas pela primeira vez são distribuídas, preferencialmente, por 

grupos heterogéneos de idade. 

Artigo 3.º Componente Letiva 

1- O horário da componente letiva da educação pré-escolar nos estabelecimentos de 

jardim-de infância do Agrupamento é definido de acordo com o disposto no Decreto-Lei 

n.º 147/97, de 11 Junho, da seguinte forma: 

a) O horário é fixado, anualmente, pelo diretor, ouvidos o coordenador de esta-

belecimento ou, na inexistência deste, os docentes do pré-escolar, os encarre-

gados de educação e a autarquia;  

b) Do horário devem constar cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, distri-

buídas por dois períodos separados entre si, no mínimo por uma hora, não 

podendo nenhum deles ter uma duração superior a três horas;  
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c) O horário não deve ter início antes das nove horas, nem terminar depois das 

16 horas;  

d) O horário estipulado no início do ano letivo deve ser cumprido, salvo aviso 

prévio, havendo excecionalmente uma tolerância de 15 minutos, na hora de 

entrada da manhã.  

2- As atividades integradas no Plano Anual de Atividades devem decorrer de prefe-

rência durante o período das atividades da componente letiva. Sempre que aquelas decor-

rerem em substituição das atividades da componente letiva, resultando daí alteração do 

horário, os docentes devem informar, oportunamente, as crianças e respetivos pais e en-

carregados de educação da alteração. 

3- Cada estabelecimento de educação pré-escolar dispõe de um regimento, no qual 

especifica as normas internas. 

4 - As crianças só podem sair do jardim-de-infância acompanhadas pelos pais, encar-

regados de educação ou familiares, conforme conste no processo da criança. Excecional-

mente poderão ser entregues a terceiros, devidamente identificados, caso tenha sido, pre-

viamente, concedida a sua autorização pelo encarregado de educação, de preferência por 

escrito. 

Artigo 4.º Componente Extracurricular  

1- A oferta extracurricular engloba atividades de animação e apoio à família (AAAF), 

planificadas pelo Agrupamento em articulação com o município, tendo em conta as ne-

cessidades das famílias. 

2- A planificação destas atividades deve ser comunicada aos encarregados de educa-

ção no início do ano letivo. 

3- A supervisão pedagógica das atividades de animação e apoio à família é da res-

ponsabilidade dos educadores de infância titulares de grupo. 

4- A supervisão pedagógica, mencionada no ponto anterior, é realizada no âmbito da 

componente não letiva de estabelecimento do educador. 

Artigo 5.º Componente de Apoio à Família  

1- O horário da (AAAF) é definido de acordo com o disposto na Portaria n.º 583/97, de 1 

de agosto, obedecendo ao seguinte: 
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a) O horário é fixado, anualmente, pelo diretor, ouvidos o coordenador de esta-

belecimento ou, na inexistência deste, dos docentes do pré-escolar, os encar-

regados de educação e a autarquia;  

b) Esta componente engloba o almoço e o prolongamento de horário.  

c) Os Encarregados de educação que necessitam do prolongamento de horário 

antes da hora de início da componente letiva devem fazer prova da necessi-

dade do serviço, com declaração da entidade patronal com o horário a que são 

obrigados. 

d) A (AAAF) rege-se por um regulamento próprio, elaborado em parceria pelo 

Agrupamento/Autarquia e revisto anualmente;  

2- Sem prejuízo do disposto neste Regulamento, sobre as condições de acesso e per-

manência nas instalações escolares, deve observar-se nos jardins-de-infância o seguinte: 

a) De manhã, as crianças devem ser confiadas diretamente aos educadores ou 

às assistentes operacionais;  

b) As crianças só podem sair do jardim-de-infância acompanhadas pelos pais, 

encarregados de educação ou familiares, conforme conste no processo da cri-

ança. Excecionalmente poderão ser entregues a terceiros, devidamente iden-

tificados, caso tenha sido, previamente, concedida a sua autorização pelo en-

carregado de educação, de preferência por escrito;  

c) As crianças só podem sair do jardim-de-infância para pequenas deslocações a 

pé pela povoação, acompanhadas pelos respetivos educadores ou animadores 

e assistentes operacionais e mediante prévia autorização dos encarregados de 

educação, dada no início do ano letivo.  

Artigo 6.º -  Ocupação Plena dos Tempos Escolares  

1- Nos estabelecimentos da educação pré-escolar, caso não se verifique possibilidade 

de substituição do docente, as atividades educativas de acompanhamento dos alunos, são 

asseguradas pelas assistentes operacionais, com supervisão de outro docente do jardim-

de infância. 

2- As atividades a desenvolver, na situação prevista no ponto anterior, devem constar 

de um plano de aula elaborado pelo docente titular de sala. 
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Artigo 7.º- Atendimento/Reuniões com os Encarregados de Educação  

1- Compete a cada educador definir e informar o dia da semana e o horário de aten-

dimento, individualizado, aos pais e encarregados de educação. 

2- Quando oportunamente solicitado e o assunto o justificar, cada educador pode 

atender os pais e encarregados de educação fora do horário estipulado no início do ano, 

desde que este atendimento não perturbe o normal funcionamento das atividades e o 

assunto o justifique. 

3- Para além do atendimento solicitado pelo encarregado de educação, cada educa-

dor deve realizar reuniões com os pais e encarregados de educação, sempre que tal se jus-

tifique. 

4- O atendimento deverá ser registado, em impresso próprio, indicando o assunto 

tratado e assinado pelos intervenientes. 

5- No final de cada período, o educador deve realizar uma reunião, com os encarre-

gados de educação, para entrega do registo global de avaliação. Esta deve ocorrer em ho-

rário posterior às 17:30h. 

Artigo 8.º -  Avaliação no Pré-Escolar 

1- A avaliação na Educação Pré-Escolar realiza-se ao longo do ano letivo (Circular n.º 

4/DGIDC/DSDC/2011), enquanto processo contínuo de registo dos progressos realizados 

pela criança, sendo da responsabilidade do educador titular de sala. No final de cada perí-

odo letivo procede-se à entrega de informação descritiva aos encarregados de educação 

sobre as aprendizagens e os progressos de cada criança. Esse registo incide nas áreas: 

a) Formação Pessoal e Social;  

b) Expressões;  

c) Linguagem Oral e abordagem à Linguagem Escrita;  

d) Domínio da Matemática;  

e) Conhecimento do Mundo.  

2- No período de encerramento do ano letivo, dever-se-á assegurar a articulação com 

o 1.º ciclo do ensino básico, dos processos individuais das crianças que transitem para este 

nível de ensino. 
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ANEXO II  -  1 .º  CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Artigo 1 .º -  Matrícula no Ensino Básico  

1- A matrícula tem lugar para ingresso, pela primeira vez, no ensino básico e é obriga-

tória para as crianças que completam seis anos de idade até 15 de setembro. 

2- Há ainda lugar a matrícula, em caso de ingresso em qualquer ano de escolaridade 

do ensino básico, por parte dos candidatos titulares de habilitações adquiridas em países 

estrangeiros. 

3- O pedido de matrícula para a frequência de qualquer escola do Agrupamento pode 

ser efetuado, via Internet, na aplicação informática disponível no Portal das Escolas, com o 

recurso à autenticação através de cartão de cidadão, ou de modo presencial nos serviços 

administrativos do Agrupamento, pelo encarregado de educação, acompanhado de toda a 

documentação exigida, entre o dia 15 de abril e o dia 15 de junho do ano letivo anterior 

àquele a que respeita a frequência. 

4- Os alunos que pretendem frequentar a Unidade de Ensino Estruturado devem so-

licitar matrícula na escola onde esta está sedeada. 

5- A divulgação do prazo de matrícula e dos documentos necessários é feita através 

de circular a afixar em locais públicos. 

6- O diretor manda elaborar e publicar a lista dos alunos que requereram matrícula, 

para a frequência do 1.º ano de escolaridade, nas escolas do Agrupamento, até cinco de 

julho de cada ano. 

7- A lista dos alunos admitidos nas escolas do Agrupamento deve ser afixada até 29 

de julho de cada ano. 

8- O ingresso antecipado no 1.º ano de escolaridade do ensino básico processa-se por 

requerimento fundamentado, subscrito pelo encarregado de educação e dirigido ao Dire-

tor-geral dos Estabelecimentos Escolares, podendo ser autorizada a matrícula das crianças 

que atinjam os seis anos de idade no ano civil seguinte àquele em que os respetivos encar-

regados de educação pretendam o seu ingresso no 1.º ciclo do ensino básico. 

9- O adiamento de matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico processa-se por 

requerimento fundamentado, subscrito pelo encarregado de educação, de acordo com a 

legislação em vigor. 

10- A matrícula facultativa, em relação às crianças que completem seis anos de idade 

entre 16 de setembro e 31 de dezembro do ano em que se inicia o ano letivo, processa-se a 
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requerimento do encarregado de educação ao diretor do Agrupamento, durante o período 

fixado para as matrículas. 

11- O preenchimento das vagas existentes, para os alunos citados nos números 8 e 10, 

é rigorosamente feito de acordo com a legislação em vigor. 

12- Durante a frequência de cada um dos ciclos do ensino básico não devem ser per-

mitidas transferências de alunos, a não ser por razões de natureza excecional devidamen-

te ponderadas pelo órgão de gestão e decorrentes da vontade expressa e fundamentada 

do encarregado de educação ou em situações de mudança de residência/local de trabalho 

do encarregado de educação. 

13- Os alunos que não hajam solicitado mudança de estabelecimento de ensino só 

podem ser transferidos para escolas ou agrupamentos de escolas diferentes, depois de 

ouvidos os encarregados de educação e mediante acordo entre os diretores dos agrupa-

mentos de escolas. 

14- A matrícula deve considerar-se condicional, só se tornando definitiva quando es-

tiver concluído o processo de distribuição dos alunos pelas escolas do Agrupamento. 

15- A obrigatoriedade de matrícula e de frequência cessa, independentemente da ob-

tenção do diploma do ensino básico, no momento do ano escolar em que o aluno perfaça 

18 anos. 

16- No boletim de matrícula ou de renovação de matrícula, o encarregado de educa-

ção deve indicar, por ordem de preferência cinco estabelecimentos de ensino que o aluno 

pretenda frequentar, devendo a mesma subordinar-se à proximidade da área da sua resi-

dência/atividade profissional dos pais ou encarregados de educação ou ainda ao percurso 

sequencial do aluno. 

Artigo 2.º -  Prioridades no Preenchimento das Vagas  

1- A capacidade existente em cada escola do Agrupamento para matrícula ou reno-

vação de matrícula é preenchida dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos, de 

acordo com a legislação em vigor. 

Artigo 3.º -  Formação de Turmas 

1- As turmas do 1.º ciclo são constituídas por 26 alunos, não podendo ultrapassar este 

limite. 

2- As turmas que incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade são constituí-

das por 22 alunos. 
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3- As turmas com alunos com NEE resultantes de deficiências ou incapacidade com-

provadamente inibidora da sua formação, com base no perfil de funcionalidade e no seu 

programa educativo são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de dois alu-

nos nestas condições. 

Artigo 4.º Componente Letiva  

O horário das atividades letivas, a desenvolver nas escolas do 1.º ciclo do Agrupamen-

to, cumpre o regime normal. Este regime tem um horário semanal compreendido entre as 

25 e as 27 horas letivas distribuídas, de segunda a sexta-feira, em dois períodos: manhã e 

tarde. 

Sem prejuízo da duração de qualquer dos períodos, o conselho pedagógico pode pro-

por a alteração deste horário, para uma ou mais escolas, tendo em atenção a legislação 

em vigor, no final do ano letivo anterior à alteração pretendida. A alteração proposta deve 

obter o consentimento dos pais e encarregados de educação, através da associação que os 

representa. 

Sempre que, no decurso do ano letivo, ocorra uma diminuição ou aumento do núme-

ro de salas numa escola, o regime de funcionamento que vinha sendo adotado nesse ano 

letivo poderá ser alterado, de modo a garantir o desenvolvimento das atividades letivas 

para todos os alunos. 

O horário das atividades letivas, a desenvolver nas escolas do 1.º ciclo do Agrupamen-

to, é definido, anualmente, pelo diretor, ouvido o conselho pedagógico. 

 O horário definido pelo diretor deve ser cumprido por docentes e alunos, salvo aviso 

prévio, havendo uma tolerância de dez minutos na hora de entrada da manhã, que só deve 

ser utilizada em situações excecionais, quando por motivos imponderáveis os docentes e 

os alunos fiquem impossibilitados do cumprimento do horário. 

Não é permitida a interrupção das aulas, exceto em casos de força maior, devida-

mente autorizados pelo diretor ou coordenador de estabelecimento ou, na inexistên-

cia/ausência deste, pelo docente em funções na sala de aula.  

As atividades integradas no Plano Anual de Atividades devem decorrer de preferência 

durante o período das atividades letivas, tendo em conta que: 

Sempre que estas decorrerem em substituição das atividades letivas, resultando daí 

alteração do horário, os alunos e respetivos encarregados de educação devem ser infor-

mados oportunamente dessa alteração e os docentes devem ser convocados para o de-

senvolvimento/acompanhamento dessas atividades;  
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Nos dias em que decorrerem as atividades referidas no número anterior, estas de-

vem ser registadas no diário de frequência, indicando a atividade e o horário.  

Artigo 5.º Componente não Letiva 

1- O horário das atividades não letivas, Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC), a desenvolver nas escolas do 1.º ciclo do Agrupamento é definido, anualmente, pelo 

diretor, ouvido o conselho pedagógico. 

2- Todas as orientações referentes às AEC estão enquadradas na legislação em vigor, 

regularmente publicada. 

Artigo 6.º -  Atividades de Enriquecimento Curricular  

1- Consideram-se Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo do ensino bá-

sico, as que incidam nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecno-

logias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia da educação. 

2- As AEC são selecionadas de acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento, de-

vem constar do Plano Anual de Atividades e serem apresentadas aos encarregados de 

educação, no início do ano letivo. 

3- As atividades devem utilizar, sempre que possível, os espaços das escolas, podendo 

ainda ser utilizados outros espaços não escolares quando tal disponibilização resulte de 

situações de parceria. 

4- As AEC devem ser implementadas em articulação com os departamentos curricu-

lares e com os docentes titulares de turma, relativamente à planificação, acompanhamen-

to e supervisão das atividades.  

5- A supervisão pedagógica, mencionada anteriormente, é realizada no âmbito da 

componente não letiva de estabelecimento do docente. 

6- Estas atividades são gratuitas e não se podem sobrepor às atividades letivas diá-

rias. 

7- Sem prejuízo da normal duração semanal e diária das atividades educativas curri-

culares, os estabelecimentos de ensino mantêm-se obrigatoriamente abertos pelo menos 

até às 17:30h e no mínimo oito horas diárias, devendo ser comunicado o período de funci-

onamento, no início do ano letivo, aos encarregados de educação. 

8- O diretor pode, desde que tal se mostre necessário, flexibilizar o horário da ativi-

dade curricular de forma a adaptá-lo às condições de realização do conjunto das ativida-
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des curriculares e de enriquecimento curricular, tendo em conta o interesse dos alunos e 

das famílias, sem prejuízo da qualidade pedagógica. Essa flexibilização só pode ocorrer 

num dos seguintes momentos: 

Antes da atividade curricular da manhã;  

No período letivo anterior e posterior ao almoço;  

Após a atividade curricular da tarde.  

9- Na planificação destas atividades deve ser salvaguardado o tempo de interrupção 

das atividades e de recreio e as mesmas não podem ser realizadas para além das 18:00h. 

10- A frequência das AEC é facultativa, cabendo aos pais/encarregados de educação a 

tomada de decisão de inscreverem os seus educandos nas atividades pretendidas. Uma 

vez inscritos, a frequência por parte dos alunos é obrigatória, estando sujeitos às normas 

em vigor no Agrupamento. 

11- As inscrições decorrem na escola que o aluno frequenta, no final do ano letivo, e 

dizem respeito ao ano letivo seguinte, excetuando-se os alunos que vão frequentar o 1.º 

ano de escolaridade. Estas inscrições realizam-se no início do ano letivo, salvaguardando-

se igualmente as transferências, cuja inscrição fica dependente da existência de vaga. 

12 Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação assumem o compro-

misso de que os seus educandos frequentem as AEC até ao final do ano letivo. 

13- Sempre que o número de inscrições seja reduzido juntar-se-ão turmas, até ao li-

mite de 26 alunos por turma. 

14- No início de cada ano letivo, é dado a conhecer aos encarregados de educação o 

programa, o horário das atividades e os docentes das mesmas. 

15- Em caso de desistência, deverá o encarregado de educação fundamentá-la por es-

crito, preenchendo impresso próprio (a solicitar na escola). 

16- O encarregado de educação será questionado sobre a pertinência da continuida-

de do seu educando nas AEC, quando o número de faltas, consecutivas ou interpoladas, 

injustificadas for superior a cinco. 

17- Todos os docentes das AEC assinam, diariamente, uma folha de presen-

ças/sumários que entregam no final de cada mês ao coordenador de estabelecimento. 

18- Sempre que não haja AEC, por motivo de visita de estudo ou outro motivo da res-

ponsabilidade do Agrupamento, o docente das AEC deve rubricar a folha de presen-

ças/sumários. 
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19- No caso das condições climatéricas não permitirem a realização das atividades no 

exterior, devem existir atividades de substituição (previstas pelo docente das atividades) 

para serem realizadas em espaços protegidos. 

20- O material utilizado na atividade de um docente das AEC deve ser devidamente 

arrumado por este, em local próprio, assim que terminem as atividades. 

21- É da responsabilidade do docente das AEC comunicar ao professor titular de tur-

ma todas as ocorrências. Sempre que ocorram comportamentos de desrespeito, será pre-

enchida a folha de participação ao professor titular de turma e este dará conhecimento ao 

respetivo encarregado de educação. 

22- Os docentes das AEC devem registar o comportamento dos alunos em documen-

to próprio, que é apresentado ao professor titular de turma que dará conhecimento ao 

encarregado de educação. 

23- Se um aluno acumular três participações por mau comportamento e o compor-

tamento persistir, poderá vir a ser excluído da frequência das AEC. 

24- Para troca de correspondência entre o encarregado de educação e os docentes 

das AEC utiliza-se, sempre, a caderneta do aluno. 

25- O aluno só pode sair da escola ou espaço onde decorrem as AEC, desde que auto-

rizado por escrito, pelo encarregado de educação, na caderneta do aluno. 

26- Disposições Finais: 

a) A supervisão das atividades é feita pelo Agrupamento e Entidade Promotora, 

cabendo aos docentes titulares de turma manter informados os encarregados 

de educação e estabelecer contactos periódicos com os docentes das ativida-

des;  

b) Quaisquer informações ou esclarecimentos a dar aos encarregados de educa-

ção são feitos no horário previsto para o atendimento, cuja calendarização é 

da responsabilidade do professor titular de turma. Excecionalmente o aten-

dimento pode ser feito noutro horário;  

c) A pedido dos encarregados de educação/professores titulares de turma, po-

dem os docentes das AEC estar presentes no atendimento aos encarregados 

de educação;  

d) O docente das atividades preenche um registo individual de avaliação a ser 

distribuído aos encarregados de educação, no final de cada período, através 

do professor titular de turma;  
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e) Os docentes das atividades podem, sempre que possível, participar nas reuni-

ões trimestrais de entrega de avaliações aos encarregados de educação;  

f) No final de cada período escolar é realizada uma reunião, convocada pelo ór-

gão de gestão, com o coordenador de departamento do 1.º ciclo, os professo-

res titulares de turma, a Entidade Promotora das AEC e respetivos docentes, 

para avaliar o desenrolar das referidas atividades;  

g) Os recursos utilizados nas AEC devem ser organizados num dossiê, de forma a 

assegurar o registo e a comunicação entre os diversos intervenientes;  

h) Qualquer questão que ocorra no âmbito das AEC e que não esteja prevista 

neste Regulamento é resolvida pelo diretor do Agrupamento em articulação 

com a Entidade Promotora.  

Artigo 7.º -  Ocupação Plena dos Tempos Escolares  

1- Nas escolas do 1.º ciclo, os docentes de apoio educativo para recurso do Agrupa-

mento, colocados ao abrigo da legislação em vigor, asseguram as turmas onde os docen-

tes titulares estejam em falta. 

2- Caso haja mais do que um docente em falta, a turma poderá ser assegurada por 

outro docente sem turma em funções no Agrupamento. 

3- Caso se esgotem todas as situações previstas anteriormente, os alunos serão dis-

tribuídos pelas restantes turmas da escola, até ao limite máximo de quatro alunos por 

turma. 

4- Se o número de turmas não for suficiente para acolher todos os alunos da turma, 

estes poderão ficar em casa, informados os encarregados de educação. 

5- Nas escolas com um ou dois lugares, ou onde não se possa assegurar o funciona-

mento da turma por um outro professor, os alunos ficam em casa. 

Artigo 8.º Componente de Apoio à Família  

A Componente de Apoio à Família (CAF) é um serviço oferecido pela autarquia em ar-

ticulação com o Agrupamento e que consiste no prolongamento do horário, para além das 

atividades letivas e não letivas. 

Os Encarregados de educação que necessitam do prolongamento de horário antes 

da hora de início da componente letiva devem fazer prova da necessidade do serviço, com 

declaração da entidade patronal com o horário a que são obrigados. 
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Artigo 9.º Atendimento/Reuniõ es com os Encarregados de Educação  

1- Compete a cada docente titular de turma definir o horário de trinta minutos se-

manais de atendimento individualizado aos pais e encarregados de educação,  

2- Quando oportunamente solicitado, cada docente titular de turma pode atender os 

pais e encarregados de educação fora do horário referido no número anterior, desde que 

este atendimento não perturbe o normal funcionamento das aulas e o assunto o justifi-

que. 

Artigo 10.º -  Reuniões Trimestrais  

1- Para além do atendimento referido no número anterior, cada docente titular de 

turma deve realizar reuniões trimestrais com os pais e encarregados de educação ou, nou-

tros momentos, sempre que tal se justifique. 

2- A reunião com os encarregados de educação, para entrega do registo de avaliação, 

deve ocorrer em horário posterior às 17:30h. 
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ANEXO II I  -  2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

Artigo 1 .º -  Renovação de Matrícula  

A renovação de matrícula realiza-se na escola frequentada pelo aluno, sendo facul-

tada ao encarregado de educação, ou ao aluno quando maior de idade, a informação dis-

ponível que lhe permita tomar decisões sobre o percurso formativo e ainda verificar a cor-

reção dos registos pessoais de modo a efetuar as alterações necessárias. 

Artigo 2.º -  Formação de Turmas 

1- As turmas são constituídas por um número mínimo entre 26 e 30 alunos. 

2- As turmas onde existam alunos com NEE resultantes de deficiências ou incapaci-

dade comprovadamente inibidora da sua formação, com base no perfil de funcionalidade 

e no seu programa educativo são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de 

dois alunos nestas condições. 

3- As propostas/sugestões expressas nos conselhos de turma, no final do ano letivo, 

devem ser tomadas em consideração na formação das turmas. 

4- Os alunos retidos /não transitados / não aprovados têm que ser distribuídos pelas 

diferentes turmas, tendo em atenção o nível etário médio destas. 

5- Excecionalmente podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação 

de retenção, enquadradas em projetos devidamente fundamentados pelo órgão de ges-

tão, ouvido o conselho pedagógico. 

6- Deve manter-se em cada turma de 5.º e 7.ºanos, um pequeno grupo de alunos 

proveniente do mesmo grupo turma, no sentido de facilitar a transição entre ciclos. 

7- Na constituição das turmas devem ser tomadas em consideração as indicações es-

critas dos docentes do 1.º ciclo/conselho de turma, desde que estas não contrariem as dis-

posições deste Regulamento. 

8- O desdobramento das turmas e ou o funcionamento de forma alternada de disci-

plinas dos ensinos básico é autorizado nos termos definidos em legislação e no regula-

mentação próprias. 

9- É autorizado o desdobramento de turmas no 3.º ciclo, exclusivamente para a reali-

zação de trabalho prático ou experimental, nas disciplinas de ciências naturais e físico-

química, quando o número de alunos por turma for igual ou superior a 20 e no tempo cor-

respondente a um máximo de 100 minutos. 
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Artigo 3.º -  Componente Letiva 

1- O horário das atividades letivas é definido, anualmente, pelo diretor, ouvido o con-

selho pedagógico. 

2- O horário das atividades letivas, nas escolas do Agrupamento desenvolve-se em 

regime diurno, de segunda a sexta-feira, dividido pelos períodos da manhã e da tarde. 

3- O horário de funcionamento é das 08:30h às 18:30h. 

4- A distribuição da carga horária semanal está organizada de acordo com a legisla-

ção em vigor. 

5- Sem prejuízo da duração de qualquer dos períodos, o conselho pedagógico pode 

propor a alteração deste horário, tendo em atenção a legislação em vigor, no final do ano 

letivo anterior à alteração pretendida. 

6- O horário definido pelo diretor deve ser cumprido por docentes e alunos, salvo avi-

so prévio, havendo uma tolerância de dez minutos na hora de início do primeiro bloco dos 

períodos da manhã e da tarde, que só deve ser utilizada em situações excecionais, quando 

por motivos imponderáveis e devidamente justificados fiquem impossibilitados do cum-

primento do horário. 

7- O início e o final dos blocos são assinalados através de toque de campainha. 

8- Não é permitida a interrupção das aulas, exceto em casos de força maior, devida-

mente autorizados pelo diretor ou, na ausência deste, pelo docente em funções na sala de 

aula. 

9- As atividades integradas no Plano Anual de Atividades devem decorrer de prefe-

rência durante o período das atividades letivas: 

a) Sempre que no decurso destas resulte alteração do horário, os alunos e respe-

tivos encarregados de educação devem ser informados oportunamente dessa 

alteração e os docentes devem ser convocados para o desenvolvimen-

to/acompanhamento dessas atividades;  

b) Nos dias em que decorrerem as atividades referidas no número anterior deve 

ser preenchido o registo diário da turma, com o sumário e o número de aula, 

das turmas que participam na atividade.  
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Artigo 4.º -  Ocupação Plena dos Tempos Escolares  

1- Sempre que se verifique a ausência inesperada de um professor, o assistente ope-

racional chama um dos professores com tempos atribuídos para aulas de substitui-

ção/coadjuvação, assinalados no seu horário semanal. 

2- O professor que efetua o acompanhamento dos alunos orienta as atividades, re-

gista as faltas, numera (quando foi assegurado o plano de aula e esta foi lecionada por um 

professor da disciplina) e sumaria a lição no registo diário de turma. A frequência destas 

atividades é obrigatória. Estas ausências são consideradas como falta à disciplina marcada 

no horário do aluno. 

3- As aulas não lecionadas pelo professor da disciplina devem ser asseguradas priori-

tariamente por: 

1.º - Professor em coadjuvação 

2.º- Professor da turma; 

3.º - Professor do mesmo ciclo; 

4.º - Qualquer outro professor que se encontre em hora de substituição. 

4- Nenhum docente pode recusar-se a efetuar as atividades educativas marcadas no 

seu horário, qualquer que seja o ano/turma/ciclo. 

5- As atividades educativas de acompanhamento de alunos deverão ser atribuídas 

aos docentes nas seguintes situações: 

a) Com insuficiência de tempos letivos;  

b) Nas horas de redução da componente letiva ao abrigo do artigo 79.º do Esta-

tuto da Carreira Docente, utilizando 50% das referidas horas;  

c) Nos tempos para outras atividades referenciadas no n.º 1 do Despacho 

13781/2001.  

Artigo 5.º -  Atividades de Enriquecimento Curricular  

1- As atividades de enriquecimento curricular são atividades didático-pedagógicas de 

carácter educativo e cultural que se desenvolvem em espaços dentro/fora do estabeleci-

mento de ensino, com duração e âmbito geográfico variável, devendo ter em vista objeti-

vos de desenvolvimento curricular e não meras atividades lúdicas. 

2- A divulgação das atividades de enriquecimento curricular deve ser realizada pelos 

docentes responsáveis e/ou pelo diretor de turma. 
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Artigo 6.º -  Horários 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico  

1- Sempre que possível, as diferentes disciplinas não devem ser lecionados em dias 

seguidos. 

2- As disciplinas de línguas estrangeiras não devem ser lecionadas em tempos con-

secutivos. 

3- As aulas de educação física só podem ter início uma hora depois de findo o período 

que a escola definir para o almoço. 

4- O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada, de modo a não existirem 

dias muito sobrecarregados. 

5- Nos dias com maior número de aulas, os horários devem ter uma distribuição on-

de se integrem disciplinas de carácter teórico e disciplinas de carácter prático. 

6- Os dois primeiros blocos da manhã devem ser ocupados, preferencialmente, com 

disciplinas de carácter teórico. 

7- Na distribuição letiva semanal, o horário das disciplinas de carácter prático deve 

obedecer a rotatividade, isto é, um tempo/bloco no período da manhã e outro no período 

da tarde. 

8- As disciplinas de ciências naturais e ciências físico-químicas, no 3.º ciclo, poderão 

ser lecionadas em regime de desdobramento, frequentando metade da turma alternada-

mente as disciplinas. 

9- No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar quatro blocos, 

correspondente a oito tempos letivos. 

10- Na distribuição da carga letiva semanal não devem existir aulas isoladas ou tem-

pos letivos não ocupados. 

11- Às turmas de 5.º ano deve ser atribuída, preferencialmente, uma sala base. 

Artigo 7.º Atendimento/Reuniões com os En carregados de Educação 

1- Compete ao diretor definir o horário de atendimento individualizado aos pais e en-

carregados de educação, sendo este semanal e com a duração de um tempo. 

2- Quando solicitado, cada diretor de turma pode atender os pais e encarregados de 

educação fora do horário referido no número anterior, desde que este atendimento não 

perturbe o normal funcionamento das aulas e o assunto o justifique. 
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Artigo 8.º -  Reuniões Trimestrais  

1- Para além do atendimento semanal, cada diretor de turma deve realizar reuniões 

trimestrais com os pais e encarregados de educação ou, noutros momentos, sempre que 

tal se justifique. 

2- A reunião com os encarregados de educação, para entrega do registo de avaliação, 

deve ocorrer em horário posterior às 17:30h. 
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ANEXO IV -  ENSINO SECUNDÁRIO 

Artigo 1 .º -  Renovação de Matrícula  

1- O ingresso, pela primeira vez, no ensino secundário processa-se automaticamente 

na escola onde o aluno concluiu o ensino básico. 

2- A matrícula é da competência do encarregado de educação ou do aluno, quando 

maior de idade. 

3- A renovação de matrícula realiza-se na escola frequentada pelo aluno, sendo facul-

tada ao encarregado de educação, ou ao aluno quando maior de idade, a informação dis-

ponível que lhe permita tomar decisões sobre o percurso formativo e ainda verificar a cor-

reção dos registos pessoais de modo a efetuar as alterações necessárias. 

4- No caso das vagas existentes para matrícula ou renovação de matrícula nos Cur-

sos Cientifico Humanísticos, estas são preenchidas dando -se prioridade, sucessivamente, 

aos alunos: 

a) Com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo 

com o artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro;  

b) Que frequentaram a escola no ensino secundário no ano letivo anterior;  

c) Que frequentaram o Agrupamento no ano letivo anterior.  

5 - A autorização da mudança de curso, solicitada pelo encarregado de educação ou 

pelo aluno quando maior, dentro da mesma ou para outra modalidade de ensino, pode ser 

concedida até ao 5.º dia útil do 2.ºperíodo, por ordem de entrada do pedido na secretaria 

da escola e caso exista vaga nas turmas constituídas no curso pretendido. 

Artigo 2.º -  Formação de Turmas 

1- As turmas do ensino secundário são constituídas por um número mínimo de 26 

alunos. 

2- Nos cursos científico-humanísticos, no nível secundário de educação, o número 

mínimo para abertura de uma disciplina de opção é de 20 alunos. 

3- As propostas/sugestões expressas nos conselhos de turma, no final do ano letivo, 

devem ser tomadas em consideração na formação das turmas. 

4- Os alunos não transitados/não aprovados devem ser distribuídos pelas diferentes 

turmas, do mesmo curso tendo em atenção o nível etário médio destas. 

5- Deve manter-se em cada turma de 10.º ano, um pequeno grupo de alunos prove-

niente do mesmo grupo turma, no sentido de facilitar a transição entre ciclos. 
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6- O desdobramento das turmas e ou o funcionamento de forma alternada de disci-

plinas dos ensinos básico e secundário é autorizado nos termos definidos em legislação e 

no regulamentação próprias. 

Artigo 3.º -  Componente Letiva 

1- O horário das atividades letivas é definido, anualmente, pelo diretor, ouvido o con-

selho pedagógico. 

2- O horário das atividades letivas, desenvolve-se em regime diurno, de segunda a 

sexta-feira, dividido pelos períodos da manhã e da tarde, decorrendo entre 8:30h às 18:35h. 

3- A distribuição da carga horária semanal está organizada em períodos de noventa 

minutos, e de quarenta e cinco minutos, no ensino secundário, podendo algumas discipli-

nas estar organizadas em blocos de cento e trinta e cinco minutos. 

4- Sem prejuízo da duração de qualquer dos períodos, o conselho pedagógico pode 

propor a alteração deste horário, tendo em atenção a legislação em vigor, no final do ano 

letivo anterior à alteração pretendida. Da alteração deve obter o consentimento dos pais e 

encarregados de educação. 

5- O horário definido pelo diretor deve ser cumprido por docentes e alunos, salvo avi-

so prévio, havendo uma tolerância de dez minutos na hora de início do primeiro bloco dos 

períodos da manhã e da tarde, que só deve ser utilizada em situações excecionais, quando 

por motivos imponderáveis e devidamente justificados os docentes e os alunos fiquem 

impossibilitados do cumprimento do horário. 

6- O início e o final dos blocos, de 90 minutos, são assinalados através de toque de 

campainha. 

7-Não é permitida a interrupção das aulas, exceto em casos de força maior, devida-

mente autorizados pelo diretor ou, na ausência deste, pelo docente em funções na sala de 

aula. 

8-As atividades integradas no PAA devem decorrer de preferência durante o período 

das atividades letivas: 

a) Sempre que estas decorrerem em substituição das atividades letivas, resultando 

daí alteração do horário, os alunos e respetivos encarregados de educação de-

vem ser informados oportunamente dessa alteração e os docentes devem ser 

convocados para o desenvolvimento/acompanhamento dessas atividades;  
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b) Nos dias em que decorrerem as atividades referidas no número anterior deve 

ser preenchido o registo diário da turma, com o sumário, o número de aula e a 

rubrica do docente.  

Artigo 4.º -  Componente não Letiva  

1- O horário das atividades não letivas é definido, anualmente, pelo diretor, ouvido o 

conselho pedagógico. 

2- As atividades não letivas são as que decorrem de clubes/projetos em desenvolvi-

mento na escola e de parcerias ou protocolos existentes com entidades públicas ou priva-

das. 

Artigo 5.º -  Gestão do Currículo 

1- A gestão do currículo e da oferta formativa da Escola Secundária Marquesa de 

Alorna compete aos respetivos órgãos de administração e gestão, aos quais incumbe de-

senvolver os mecanismos que considerem adequados para o efeito. 

2 - A escola oferece aos alunos apoios educativos e outros de modo a promover o su-

cesso educativo e a otimizar os recursos globais. 

Artigo 6.º -  Horários 

1- Sempre que possível, as diferentes disciplinas não devem ser lecionados em dias 

seguidos. 

2- As disciplinas de línguas estrangeiras não devem ser lecionadas em tempos con-

secutivos. 

3- As aulas de Educação Física só podem ter início uma hora depois de findo o perío-

do que a escola definir para o almoço. 

4- O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada, de modo a não existirem 

dias muito sobrecarregados. 

5- Nos dias com maior número de aulas, os horários devem ter uma distribuição on-

de se integrem disciplinas de carácter teórico e disciplinas de carácter prático. 

6- No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar quatro blocos, 

correspondente a oito tempos letivos. 

7- Na distribuição da carga letiva semanal não devem existir aulas isoladas ou tem-

pos letivos não ocupados. 

8 - As aulas de apoio educativo, cujas propostas sejam provenientes do ano anterior, 

devem ser marcadas aquando da elaboração dos horários. 
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9 - As equipas pedagógicas, deverão, sempre que possível, acompanhar os alunos ao 

longo do ciclo de estudos. 

Artigo 7.º -  Estatuto do trabalhador estudante  

1- O estatuto de trabalhador estudante aplica-se exclusivamente aos alunos do ensi-

no noturno. 

2- Os alunos que pretendam beneficiar do estatuto próprio concedido pela lei do tra-

balhador estudante, deverão apresentar, no ato da matrícula, a declaração da entidade 

patronal, devidamente confirmada pelas entidades previstas na legislação em vigor. 

3- Caso a entrega da declaração prevista no n.º anterior não se verifique na data atrás 

definida, os seus efeitos reportar-se-ão sempre a partir da data de entrega. 

4- O aluno ao abrigo do estatuto de trabalhador estudante tem direito a receber uma 

declaração comprovativa da sua presença na escola em momentos formais de avaliação. 

Artigo 8.º -  Regime de alta competição 

1- Consideram-se praticantes em regime de alta competição, aqueles que constarem 

do registo organizado pelo Instituto do Desporto de acordo com os critérios técnicos defi-

nidos em portaria do membro do Governo que tutele a área do desporto. 

2- Os alunos que pretendam beneficiar do regime de alta competição deverão apre-

sentar, no ato da matrícula, a declaração do Instituto do Desporto, devidamente confir-

mada pelas entidades previstas na legislação em vigor. 

3- Caso a entrega da declaração prevista no n.º anterior não se verifique na data atrás 

definida, os seus efeitos reportar-se-ão sempre a partir da data de entrega. 

4- Sempre que o aluno, ao abrigo do regime de alta competição, falte devido à sua 

participação em provas desportivas, estas faltas devem ser relevadas pelo diretor de turma 

mediante apresentação do respetivo comprovativo. 

5- Quando o aluno, ao abrigo do regime de alta competição, falte a elementos for-

mais de avaliação devido à sua participação em provas desportivas, deverá contactar os 

professores, de preferência antecipadamente, para que sejam marcadas novas datas para 

a sua realização. 

Artigo 9.º -  Atendimento/Reuniões com os Encarregados de Educação  

1- Compete a cada diretor de turma definir o horário de atendimento individualizado 

aos pais e encarregados de educação, depois da respetiva homologação pelo órgão de ges-

tão, sendo este semanal e com a duração de 45 minutos. 
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2- Quando solicitado, cada diretor de turma pode atender os pais e encarregados de 

educação fora do horário referido no número anterior, desde que este atendimento não 

perturbe o normal funcionamento das aulas e o assunto o justifique. 

Artigo 10.º -  Reuniões Trimestrais  

1- Para além do atendimento semanal, cada diretor de turma deve realizar reuniões 

trimestrais com os pais e encarregados de educação ou, noutros momentos, sempre que 

tal se justifique. 

2- A reunião com os encarregados de educação, para entrega do registo de avaliação, 

deve ocorrer em horário posterior às 18:30h. 
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ANEXO V - CURSOS PROFISSIONAIS 

Preâmbulo 

A organização, desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos Profissionais no 

Agrupamento de Escolas de Almeirim, encontra-se definida em regulamento próprio, o 

qual se transcreve neste anexo. Os Cursos Profissionais de Nível Secundário constituem 

uma modalidade de educação de nível secundário, com uma forte ligação ao mundo do 

trabalho. Visam o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, 

possibilitam o acesso a formação pós secundária ou ao ensino superior, e assumem uma 

estrutura curricular modular. 

Artigo 1 .º-  Organização curricular  

1.Os planos curriculares dos cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma es-

trutura modular, ao longo de 3 anos letivos, e compreendem três componentes de forma-

ção: sociocultural, científica e técnica, bem como a Formação em Contexto de trabalho e a 

Prova de Aptidão Profissional.  

2. Estes cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado por Prova de 

Aptidão Profissional (PAP), no qual o aluno demonstra as competências e os saberes que 

desenvolveu ao longo da formação. 

3. A carga horária do curso será distribuída ao longo dos três anos do ciclo de forma-

ção, de modo a que não exceda, as mil e cem, as trinta e cinco ou as sete horas por ano, 

semana e dia respetivamente de acordo com a legislação em vigor. 

Artigo 2.º -  Matriz Curricular 

1. Os Cursos Profissionais assumem a seguinte Matriz Curricular: 

Anexo VI do Decreto – Lei n.º 139/2012, de 05 de julho 

Componentes 
de Formação 

Disciplinas 
Total de Horas (a) 
(ciclo de formação) 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 2 a 3 disciplinas (c) 500 

Técnica 
3 a 4 disciplinas (d) 1100 

Formação em Contexto de (e) Trabalho 600 

 Total de Horas / Curso 3200 
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a) Carga horária não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação a gerir 

pela escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica. 

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua 

estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 

ensino secundário. 

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

das qualificações profissionais a adquirir. 

d) Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualifi-

cação profissional visada. 

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

competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualifi-

cação profissional a adquirir e será objeto de regulamentação própria. 

2. Os diferentes Cursos Profissionais têm a sua matriz curricular aprovada através 

das respetivas Portarias, sendo da responsabilidade da escola a distribuição da carga horá-

ria, de cada disciplina, pelos três anos que compõem os cursos.  

3. Em qualquer ano do ciclo de formação, a soma das horas letivas lecionadas nos 

módulos da disciplina ou na Formação em contexto de trabalho (FCT) tem de ser igual ao 

número de horas previsto pelo que devem ser desencadeados os mecanismos necessários 

para que tal aconteça.  

4. A FCT integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coorde-

nação 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. 

5. A FCT realiza-se em empresas e/ou Instituições, sob a forma de experiências de 

trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação. 

6. Por razões supervenientes à entrada em funcionamento do curso, e mediante au-

torização 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. 

7. A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebra-

do 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. 
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Artigo 3.º -  Oferta formativa 

Para a seleção dos cursos a implementar, a escola tem em conta os interesses, o per-

fil vocacional as expectativas formativas e/ou profissionais dos alunos, as condições técni-

cas, materiais e humanas de que dispõe e as necessidades do meio. Para tal, é efetuado: 

a) Identificação dos interesses dos alunos; 

b) Verificação do perfil vocacional dos alunos 

c) Definição das expectativas pessoais e/ou profissionais dos alunos; 

d) Levantamento dos dados relativos ao insucesso no ano ou anos de escolari-

dade e identificar as razões desse insucesso; 

e) Levantamento dos recursos humanos (existentes e necessários); 

f) Levantamento dos recursos materiais (instalações e equipamentos); 

g) Estabelecimento de contactos com outras escolas/entidades formadoras do 

concelho com vista a encontrar uma oferta diversificada; 

h) Levantamento da rede de empresas e/ou instituições a nível local e regional 

que se poderão constituir como parceiras; 

i) Parecer da Autarquia (Câmara Municipal de Almeirim); 

Artigo 4.º -  Divulgação da oferta  

Para garantir a consolidação e a integração dos Cursos Profissionais no Projeto Edu-

cativo, é fundamental que a escola promova e divulgue as suas ofertas junto dos alunos, 

das suas famílias e da comunidade envolvente. Listam-se exemplos de atividades de di-

vulgação que poderão ser desenvolvidas: 

a) Visitas a outras escolas; 

b) Visitas a empresas e/ou instituições; 

c) Elaboração e distribuição de folhetos e cartazes; 

d) Distribuição em suporte digital; 

e) Divulgação na página Web do Agrupamento; 

f) Elaboração e apresentação de filme de divulgação em suporte digital; 

g) Dinamização de debates e entrevistas a ex-alunos diplomados de cursos qua-

lificantes; 

h) Sessões de esclarecimento com a participação de profissionais de diferentes 

áreas; 
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i) Reuniões/sessões de informação com alunos e encarregados de educação; 

j) Mostra das ofertas formativas em exposições, feiras, etc.; 

k) Anúncios nos meios de comunicação locais e regionais. 

Artigo 5.º -  Condições de admissão 

A informação e a orientação dos alunos são estratégicas na organização da escola, 

na valorização e na sustentação das ofertas qualificantes. No processo de identificação 

dos alunos para integração nestes cursos, é importante que seja avaliada a maturidade e o 

perfil vocacional e lhes seja disponibilizada informação, bem como aos seus Encarregados 

de Educação, antes de optarem por um percurso formativo. Este processo deve também 

ser articulado com a realização de Inquéritos e/ou entrevistas relativos às áreas de prefe-

rência dos alunos. 

1. Os candidatos à frequência de um curso profissional são selecionados nos termos 

da legislação em vigor. 

2.O processo de admissão dos candidatos rege-se pelas seguintes condições: 

a) Realização de uma pré-inscrição ou de matrícula, junto dos Serviços Administra-

tivos, no período estabelecido para o efeito; 

b) Quando o número de candidatos (as) o justifique, a realização de uma entrevista 

da responsabilidade dos SPO, do diretor de curso, e/ou pelos docentes da com-

ponente de formação técnica do curso em questão, com a ponderação de 60% e 

a média aritmética dos níveis obtidos no ensino básico, nas disciplinas conside-

radas estruturantes do curso, com uma ponderação de 40%. 

3. O pedido de matrícula não deve ultrapassar a data limite de 15 de julho. 

4. Expirado o prazo previsto no número anterior, podem ainda ser excecionalmente 

aceites, desde que devidamente justificadas, matrículas ou renovação de matrículas, até 

ao prazo limite de 31 de dezembro, mediante a existência de vagas nas turmas em funcio-

namento. 

5. Os alunos admitidos celebram com a escola um contrato de formação, que vincula 

direitos e deveres de ambas as partes para o período de formação. 

Para apoio ao desenvolvimento de atividades de informação e orientação vocacional 

estão disponíveis instrumentos como o Guia de Profissões, no sítio 

http://www.mp.anqep.gov.pt/guiadeprofissoes/guiaprofissoes.swf 

http://www.mp.anqep.gov.pt/guiadeprofissoes/guiaprofissoes.swf
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Para além destes, o Portal das Novas Oportunidades 

(www.novasoportunidades.gov.pt) disponibiliza informação e documentação de apoio 

relativamente a ofertas formativas para jovens. 

A partir daí pode aceder-se também à página da Agência Nacional para a Qualifica-

ção (www.anq.gov.pt) e ao do Catálogo Nacional de Qualificações 

(www.catalogo.anq.gov.pt). 

Artigo 6.°-  Constituição das Turmas 

1. A constituição de turmas dos cursos profissionais obedece ao estabelecido pela le-

gislação em vigor. 

2. As turmas são constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um máximo de 

30 alunos, exceto nos cursos profissionais de música, em que o limite mínimo é de 14. 

3. As turmas de cursos profissionais do nível secundário de educação que integrem 

jovens com necessidades educativas especiais de caráter permanente, e cujo programa 

educativo individual assim o determine são constituídas por um número máximo de 20 

alunos, não podendo incluir mais de dois alunos naquelas condições. 

4. As turmas dos anos sequenciais de um curso profissional do nível secundário de 

educação podem funcionar com um número de alunos inferior ao previsto nos números 

anteriores, para prosseguimento e até à conclusão do ciclo de formação, salvo se, no início 

do ano letivo, houver possibilidade da sua integração em turma do mesmo curso constitu-

ída dentro dos limites anteriormente definidos. 

5. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número infe-

rior ou superior ao estabelecido no presente despacho carece de autorização dos serviços 

do Ministério da Educação e Ciência territorialmente competentes, mediante análise de 

proposta fundamentada do diretor do agrupamento de escolas ou da escola não agrupa-

da, ouvido o conselho pedagógico. 

6. É possível agregar disciplinas e ou componentes de formação comuns de cursos 

diferentes mediante autorização prévia dos serviços competentes em matéria de autoriza-

ção de funcionamento dos cursos e de financiamento. 

7. Pode ser autorizado o desdobramento de turmas nos termos previstos no Despa-

cho que regulamenta as matrículas em cada ano. 

http://www.novasoportunidades.gov.pt/
http://www.anq.gov.pt/
http://www.catalogo.anq.gov.pt/
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Artigo 7.°  -  Gestão de Espaços 

1. Às turmas dos cursos profissionais serão atribuídos espaços específicos próprios, 

que possibilitem o integral cumprimento das planificações dos diferentes módulos. 

Artigo 8.º  -  Transportes, Refeições, Manuais Escolares e Materiais de Apoio  

1. Sempre que a escola tenha o projeto financeiro aprovado para os cursos vigentes, 

poderá suportar os seguintes encargos: Transportes, Refeições, Manuais Escolares e Mate-

riais de Apoio, salvaguardando-se, no entanto, as seguintes exceções, após análise da 

equipa pedagógica: 

a)Sempre que o aluno falte injustificadamente por um período superior a 5 dias se-

guidos ou interpolados, perderá o direito à gratuitidade do transporte nesse ano letivo. 

b)Sempre que o aluno injustificadamente, por um período superior a 5 dias seguidos 

ou interpolados, não consuma as refeições reservadas perderá o direito à gratuitidade do 

mesmo número de refeições no mês seguinte. 

c) Quando o aluno, com frequência, não consumir, a refeição previamente reservada 

e não cancelada, sem justificação aceitável, proceder-se-á de acordo com o estipulado na 

alínea anterior. 

d)Em caso de perda ou deterioração dos manuais cedidos aos alunos, estes ficam su-

jeitos ao seu pagamento integral; 

Artigo 9.º -  Documentos 

1. Os documentos utilizados nos Cursos Profissionais são disponibilizados em local 

próprio. 

Artigo 10.º  -  Dossiê Técnico-Pedagógico -  Documentos 

1. Fazem parte integrante do dossiê técnico-pedagógico, da responsabilidade do Dire-

tor de Curso, os seguintes documentos: 

a) Planificação modular por disciplina; 

b) Guias de aprendizagem e textos de apoio; 

c) Planificações e relatórios de visitas de estudo; 

d) Provas de avaliação, fichas de trabalho e relatórios de trabalhos realizados; 

e) Protocolos estabelecidos com as entidades formadoras da FCT; 

f) Relatórios de acompanhamento de estágios; 

g) Atas das reuniões dos Conselhos de Curso; 
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h) Livro de registo dos sumários.  

2. Estes documentos devem ser arquivados, anualmente, em suporte digital, num 

disco externo; os mesmos são obrigatoriamente referenciados no dossiê técnico – peda-

gógico, existente em suporte de papel. 

3. Os restantes documentos a que o regulamento dos cursos financiados obriga se-

rão arquivados nos Serviços Administrativos da Escola. 

Artigo 11.º  -  Candidatura e Financiamento 

1. O funcionamento dos cursos profissionais está dependente da apresentação de 

candidatura pedagógica na plataforma SIGO, nos termos estabelecidos pela Agência Naci-

onal para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP, I.P.). 

2. O funcionamento dos cursos profissionais depende ainda da apresentação de can-

didatura financeira para cada um dos cursos aprovados, de acordo com a legislação em 

vigor. 

3. Os serviços do Ministério da Educação e Cultura com competência na matéria pro-

cedem à apreciação da candidatura a que se referem os números anteriores e à autoriza-

ção de funcionamento dos cursos profissionais, observando os critérios de ordenamento 

da rede de oferta formativa. 

Artigo 12.º  -  Estruturas de Coordenação Pedagógica  

1. O Diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim designa um dos elementos da 

direção para acompanhar e articular as ofertas de qualificação integradas no Sistema Na-

cional de Qualificações, existentes no Agrupamento, nos termos da legislação em vigor. 

No que se refere ao funcionamento da estrutura de coordenação, a escola adotou 

uma estrutura vertical na qual o Coordenador dos Cursos Profissionais articula diretamen-

te com o elemento da Direção designado e com os Diretores de Curso/Diretores de Turma 

e estes com as equipas pedagógicas. 

2. São funções do Coordenador dos Cursos Profissionais: 

2.1 Fornecer informação sobre os cursos profissionais; 

2.2 Coordenar o funcionamento dos cursos profissionais; 

2.3 Colaborar na programação da distribuição horária em todos os Cursos; 

2.4 Assegurar a articulação entre os diferentes diretores de curso; 

2.5 Marcar reuniões de Conselho dos Cursos Profissionais: 
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2.5.1 O Conselho dos Cursos Profissionais é formado pelo Coordenador dos Cur-

sos Profissionais o qual preside às reuniões e ainda pelos Diretores de Curso e Direto-

res de Turma. Poderão ainda fazer parte deste Conselho os Professores Orientadores 

da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e os Professores Orientadores das Pro-

vas de Aptidão Profissional (PAP), quando convocados. 

2.5.2 A primeira reunião deverá ocorrer no início do ano letivo devendo ser for-

necida informação sobre a legislação em vigor, sobre as orientações e normas de 

funcionamento adotadas pela escola, modelos de documentos necessários ao funci-

onamento dos cursos, etc.As seguintes deverão ocorrer respetivamente antes do fi-

nal de cada período letivo ou sempre que se justifique. 

2.6 Propor uma oferta formativa anual depois de ouvidos os órgãos competentes – 

Diretores de Curso, Conselho de Diretores de Turma dos Cursos Profissionais e Conselho 

Pedagógico; 

2.7 Participar no processo de recrutamento dos docentes para os Cursos Profissionais. 

2.8 Integrar o Conselho Pedagógico. 

Artigo 13.º- Equipa Pedagógica 

1. A equipa pedagógica integra os professores das diferentes disciplinas e as suas re-

uniões são presididas pelo Diretor de Curso. 

2. A equipa pedagógica deve reunir mensalmente ao longo do ano letivo ou sempre 

que tal se justifique. 

3. Nas reuniões da equipa pedagógica deverá proceder-se: 

3.1 À articulação interdisciplinar nas várias componentes de formação; 

3.2 Ao apoio à ação técnico-pedagógica dos professores que a integram; 

3.3 Ao acompanhamento do percurso formativo dos formandos, promovendo o 

sucesso educativo e, através de um plano de transição adequado para o mundo do 

trabalho ou para percursos subsequentes; 

3.4 À análise da integração e disciplina devendo a equipa sugerir medidas para 

a resolução de eventuais problemas detetados; 

3.5 À discussão, aferição, proposta e reformulação de estratégias pedagógicas 

diferenciadas; 
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3.6 À recolha e organização sempre que possível, dos elementos necessários pa-

ra que o sistema de permutas assegure o regular funcionamento das atividades de 

formação, em caso de ausência de qualquer professor. 

Artigo 14.º- Conselho de Turma 

1. O conselho de turma integra os professores das diferentes disciplinas e as suas re-

uniões são presididas pelo Diretor de Turma. 

2. O conselho de turma deve reunir no final de cada período letivo. 

3. Compete ao Conselho de turma: 

a) A articulação interdisciplinar nas várias componentes de formação; 

b) O apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes que a integram; 

c) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o seu su-

cesso educativo e, através de um plano de transição para a vida ativa, consubs-

tanciada na planificação de atividades da formação em contexto de trabalho; 

d) Discussão, aferição, proposta e reformulação de estratégias pedagógicas dife-

renciadas; 

e) Implementação de um sistema de permutas que permita a continuidade regu-

lar das atividades de formação, em caso de ausência de qualquer professor; 

f) Planificação/gestão da recuperação de aprendizagens e de módulos em atraso, 

tendo em vista o cumprimento dos planos de formação; 

Artigo 15.º  -  Diretor de Curso –  Nomeação e Competências 

1. É o elemento dinamizador, que congrega todas as sinergias necessárias para o su-

cesso do curso, constituindo-se como o apoio de todos os elementos envolvidos no curso e 

o interlocutor privilegiado entre a escola e o mundo do trabalho. 

2. Mandato do Diretor de Curso: 

a) A nomeação do Diretor de Curso é da responsabilidade do Diretor, e decorrerá no 

final do ano letivo anterior ao do funcionamento do curso. A nomeação do Dire-

tor de Curso será feita preferencialmente de entre os professores do quadro da 

Escola e, sempre que possível, que lecionem disciplinas da componente de for-

mação técnica; 

b) O Diretor de Curso será nomeado, preferencialmente, por períodos de três anos, 

de forma a coincidir com o ciclo de formação dos alunos; 
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c) No caso de ausência prolongada do designado, deve o diretor proceder à designa-

ção do suplente cujo, exercício de funções terminará quando o primeiro titular do 

cargo retomar o serviço, ou no tempo previsto para o fim do mandato deste; 

d) O diretor de curso tem direito a um crédito de horas na componente não letiva, 

de acordo com o definido na lei, necessariamente marcadas no horário semanal 

do diretor de curso. 

3. Ao Diretor de Curso compete: 

a) Presidir às reuniões de Equipa Pedagógica; 

b) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componen-

tes de formação do curso; 

c) Coordenar atividades a desenvolver, interligando-as com o Projeto Educativo de 

Escola; 

d) Colaborar com as restantes estruturas de orientação educativa na integração dos 

novos alunos no curso; 

e) Colaborar com o Diretor de Turma na conferência de pautas e termos; 

f) Participar nas reuniões de Conselho de Cursos Profissionais, de Equipa Pedagógi-

ca e Conselho de Turma; 

g) Articular com a Direção da Escola, bem como as estruturas intermédias de coor-

denação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à realização 

da Prova de Aptidão Profissional (PAP); 

h) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, 

identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elabo-

ração do plano da FCT e dos contratos de formação, procedendo à distribuição 

dos formandos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos 

mesmos, em estreita colaboração com o professor acompanhante da FCT; 

i) Coordenar o acompanhamento e avaliação do curso; 

j) Proceder mensalmente ao levantamento das horas de formação lecionadas. 

k) Organizar e manter atualizado o dossiê técnico-pedagógico do curso. O dossiê de 

curso deve contemplar os seguintes aspetos: 

Curso 

- Cronograma das disciplinas 

- Planos anuais de cada disciplina 
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- Critérios de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico 

- Plano Anual de Atividades (PAA). 

Turma 

- Relação de alunos 

- Registo fotográfico 

- Horário da turma 

- Horário dos professores da turma 

Alunos 

- Contratos de formação 

- Contratos de estágio 

- Plano de estágio 

Reuniões 

- Convocatórias 

- Atas de coordenação de curso 

- Documentos de suporte às reuniões 

Legislação 

l) Colaborar nos procedimentos administrativos referentes aos alunos, relativamente 

a documentos da FCT; 

m) Entregar ao Diretor de turma o plano de curso devidamente atualizado, com as 

horas e tempos letivos atribuídos a cada módulo. 

Artigo 16.º -  Diretor de Turma –  Nomeação e Competências  

1. A nomeação do Diretor de Turma será feita, preferencialmente, de entre os profes-

sores do quadro da Escola, com perfil adequado ao desempenho desta função. 

2. A nomeação do Diretor de Turma é da responsabilidade do Diretor do Agrupamen-

to de Escolas. 

3. A nomeação do Diretor de Turma terá lugar, preferencialmente, no final do ano le-

tivo anterior ao do início do funcionamento do curso e/ou início dos anos letivos subse-

quentes. 

4. O Diretor de Turma será nomeado, preferencialmente, por períodos de três anos, 

de forma a coincidir com o ciclo de formação dos alunos. 
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5. O Diretor de Turma exerce as suas competências de acordo com as regras defini-

das no Regulamento Interno da Escola e nos termos da regulamentação geral aplicável. 

6. Compete-lhe: 

a) Coordenar as reuniões do Conselho de Turma; 

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

pais/encarregados de educação; 

c) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; 

d) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de ativida-

des, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e 

à especificidade de cada aluno; 

e) Articular as atividades da turma com os pais/encarregados de educação, promo-

vendo a sua participação; 

f) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu caráter globali-

zante e integrador; 

a) g)Entregar na Direção as ocorrências/participações disciplinares e coorde-

nar os processos disciplinares de acordo com as normas existentes; 

g) Manter atualizado o registo de faltas dos alunos nos suportes administrativos e 

informáticos adequados, mantendo igualmente informados a equipa pedagógica 

e os encarregados de educação das faltas dos seus educandos; 

b) i)Fornecer aos alunos e aos seus encarregados de educação, pelo menos três 

vezes em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do 

aluno, alertando para as consequências do estipulado artigo 35.º (organiza-

ção da FCT). 

c) j)Elaborar, nos termos previstos no art.º 8, nº 3 da Portaria nº 74-A/2013, um 

relatório de avaliação qualitativa sobre o percurso formativo de cada aluno, 

com base na avaliação quantitativa que contenha, nomeadamente, refe-

rência explícita a parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplica-

ção de conhecimentos, de iniciativa, de comunicação, de trabalho em equi-

pa e de cooperação com os outros, de articulação com o meio envolvente e 

de concretização de projetos; 
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d) k)Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada 

aluno, com indicações relativas a atividades de remediação e enriquecimen-

to; 

e) l)Anexar ao relatório descritivo o perfil da evolução dos alunos, fundamen-

tado na avaliação de cada módulo e na progressão registada em cada disci-

plina; 

l) Conferir, com o Diretor de Curso, pautas e termos; 

m) Coordenar a elaboração dos registos de avaliação e os relatórios descritivos do 

aproveitamento dos formandos, redigidos no Conselho de Turma de avaliação de 

final de período, e dar conhecimento dos mesmos aos encarregados de educação 

ou ao aluno, quando maior de idade; 

n) Organizar e manter atualizado o dossiê de Direção de Turma. O dossiê de turma 

deve contemplar os seguintes aspetos: 

Turma 

- Relação de alunos 

- Registo fotográfico 

- Horário da turma 

- Horário dos professores da turma 

Alunos 

- Assiduidade (ficha e justificações) 

·Aproveitamento   

- Pautas de avaliação 

- Atas de reunião de conselhos de turma 

Reuniões 

- Convocatórias 

- Atas de direção de turma 

- Documentos de suporte às reuniões 

- Registo de contactos e reuniões com os EE 

Legislação 

7. O dossiê de direção de turma deverá ser entregue, para o 2.º e 3.º ano, ao diretor de 

turma do ano seguinte, nas situações em que haja lugar à mudança de exercício do cargo. 
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Artigo 17.º  -  Distribuição de serviço docente  

1. A distribuição do serviço docente deve pautar-se por critérios de eficácia e de ges-

tão integrada de recursos humanos tendo em conta a estabilidade do corpo docente de-

tentor de saberes e experiências adequados às qualificações visadas, bem como mobiliza-

do e motivado para novas formas de organização pedagógica e funcionamento, bem co-

mo os critérios aprovados em conselho pedagógico. 

2. Quando os conteúdos da formação a ministrar, em qualquer módulo específico de 

uma ou várias disciplinas, ou numa disciplina concreta, exijam um elevado grau de especi-

alização científica ou uma reconhecida experiência nos domínios concretos visados e não 

seja possível recorrer aos recursos humanos disponíveis na escola, poderá esta proceder à 

contratação de profissionais que reúnam as adequadas qualificações ou experiência, atra-

vés do regime de contratação de escola previsto no artigo 38.º do Decreto – Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho, desde que respeitados os demais requisitos e condições legal-

mente exigidos. 

Artigo 18.º -  Horários dos professores  

1. O horário dos professores é estabelecido em termos anuais tendo por base o nú-

mero de horas letivas semanais e o número de semanas previstas no calendário escolar. 

2. O horário dos professores, calculado nos termos anteriores, pode ser gerido de 

forma flexível, ao longo do ano letivo. 

3. O horário dos professores deve prever os períodos destinados às reuniões de arti-

culação curricular e de coordenação pedagógica. 

4. Os horários dos professores orientadores da Prova de Aptidão Profissional devem 

contemplar, sempre que possível, um tempo na componente não letiva para apoio a estas 

atividades. 

Artigo 19.º -  Compensação de horas 

Face à natureza dos cursos profissionais, que exigem a lecionação das horas previs-

tas para cada disciplina, torna-se necessário a reposição das aulas não lecionadas. Neste 

sentido: 

1. As aulas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores ou por 

motivos devidamente justificados devem, sempre que possível, ser recuperadas, nomea-

damente através de: 
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1.1. A permuta entre docentes, deverá ser comunicada sempre que possível com 

um mínimo de 48 horas de antecedência ao Diretor de Curso, à Direção e aos alunos; 

1.2.Caso não seja possível realizar a permuta, o professor em falta, deverá co-

municar na Direção nos três dias seguintes a ter voltado à escola, quando vai repor 

as aulas a que faltou. Terá duas semanas para o efeito. Caso não o faça nesse tempo, 

ser-lhe-á marcada a respetiva falta, não obstante ter a obrigação de repor os tempos 

a que faltou. 

1.3.Apenas poderão ser assegurados, por professores que lecionem esta tipolo-

gia, um máximo de 4 tempos letivos por disciplina com plano de aula, e este meca-

nismo deverá ser um último recurso, caso, a permuta não seja possível. Se tal acon-

tecer, o docente fica responsável por marcar, de comum acordo com os alunos, aulas 

de reposição. 

1.4. Sempre que o limite tenha sido atingido e não haja disponibilidade de outro 

docente para adiantar as suas aulas, não há lugar à ocupação do tempo.  

1.5. Atividades de Enriquecimento Curricular devidamente enquadradas nos 

conteúdos da disciplina; 

1.6. Sempre que as medidas atrás referidas não sejam suficientes para a com-

pensação de horas dever-se-á recorrer a: 

1.6.1.O Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 

horas;  

1.6.2. Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao 

Natal, Carnaval e à Páscoa;  

1.6.3.Prolongamento da atividade letiva no final do ano letivo. 

2. A gestão da compensação das aulas em falta será comunicada, pelo professor da 

disciplina, à direção. A compensação das horas a lecionar, especialmente no final do ano, 

deverá ser acordada em reunião de equipa pedagógica, e comunicada à direção. 

3. No final do primeiro e segundo períodos, bem como no âmbito da realização pe-

riódica de reuniões, o Conselho de Turma procederá ao registo das horas de formação já 

ministradas e cada professor dará conhecimento ao Diretor de Curso da data de conclusão 

das atividades letivas, com a maior precisão possível. O Diretor de Curso comunicará estes 

dados à Direção.  
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Artigo 20.º  -  Gestão da Carga Horária  

1. A carga horária global de cada curso é distribuída e gerida, no âmbito da autono-

mia pedagógica da escola, de forma flexível e otimizada ao longo dos três anos do ciclo de 

formação, acautelando o necessário equilíbrio anual, semanal e diário. 

Artigo 21.º  -  Gestão do Currículo 

1. As estratégias de desenvolvimento do currículo são as previstas no Projeto Curricu-

lar de Escola, integrado no respetivo Projeto Educativo. 

2. O Plano Curricular de Turma é um instrumento privilegiado de gestão do currículo: 

a) Permitindo o trabalho interdisciplinar e colaborativo entre os professores; 

b) Promovendo o desenvolvimento de competências transversais fundamentais 

para o perfil de desempenho de cada curso. 

3. Em complemento das atividades curriculares, compete à escola organizar e reali-

zar, valorizando a participação dos alunos, ações de formação cultural e de educação artís-

tica, de educação física e de desporto escolar, de formação cívica, de inserção e de partici-

pação na vida comunitária. 

Artigo 22.º -  Visitas de Estudo e Outras Modalidades de Enriquecimento 
Curricular 

As Visitas de Estudo e os respetivos objetivos, fazem parte do Plano de Atividades da 

Turma e estão integradas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, tendo, portanto, 

de ser coordenadas pelo Conselho de Turma e a sua organização deve obedecer aos nor-

mativos em vigor. 

2. Cabe aos professores responsáveis: 

a) Estabelecer os contactos com os locais a visitar, proceder ao contrato de trans-

porte após a solicitação de, no mínimo, três orçamentos e coordenar o paga-

mento a quem de direito; 

b) Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa sobre a visita de 

estudo; 

c) Recolher a autorização dos encarregados de educação: 

d) Informar a equipa pedagógica da realização da visita.  

e) Elaborar a planificação da visita de estudo. 

3. A planificação da visita de estudo deverá mencionar: 

a) Tema/Local a visitar; 
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b) Disciplina/Módulos/Objetivos/Tempos a atribuir; 

c) Atividades; 

d) Dia /hora de partida e chegada; 

e) Percurso; 

f) Identificação dos Professores responsáveis e Professores acompanhantes; 

g) Listagem dos alunos participantes indicando o nome completo. 

4. A planificação será entregue, com 48 horas de antecedência, nos Serviços Adminis-

trativos (um exemplar) e ao Diretor de Curso, bem como na Direção. É também da sua res-

ponsabilidade a divulgação da visita a toda a comunidade educativa.  

5. De acordo com o regulamentado será efetuada a avaliação da atividade. Esta deve-

rá, também, ser comunicada ao Diretor de Curso. 

6. As horas efetivas utilizadas nestas atividades, convertem‐se em tempos letivos, de 

acordo com a seguinte regra: 

6.1 Atividade desenvolvida só no turno da manhã: 5 tempos  

6.2 Atividade desenvolvida só no turno da tarde: 5 tempos  

7. Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores e acompa-

nhantes, de acordo com a planificação. 

8. Os docentes que não participem na visita de estudo mas que tenham aulas nesse 

dia ficam libertos das suas aulas à turma, independentemente de todos os alunos partici-

parem ou não na mesma tendo que as compensar recorrendo a adiantamento, permuta 

ou reposição. 

9.Os docentes deverão sempre que possível evitar faltar a outras disciplinas/turmas; 

10. Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores organizado-

res e os professores que tenham aulas com a turma nesse dia, desde que tenham objeti-

vos para a mesma. 

11. No registo digital de sumários, os professores assinam e registam as aulas da sua 

disciplina para o dia da visita. Para os professores que não tenham aulas nesse dia, será 

aberto o registo para a disciplina em causa. 

12. Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas 

atividades é obrigatória, salvo os casos enquadrados na Lei nº 51/2012, como devidamente 

justificadas, sendo consideradas como parte integrante das horas da componente da for-

mação dos alunos. 
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Os alunos que estiverem impedidos de participar na visita de estudo, deverão cum-

prir o horário letivo na escola, com tarefas deixadas para o efeito, pelos professores parti-

cipantes na visita. Caso, os alunos não compareçam na escola ser-lhes-á marcada a respe-

tiva falta. 

13. É da responsabilidade dos professores organizadores elaborarem o respetivo rela-

tório físico financeiro da visita e entregarem-no nos serviços administrativos. Sempre que 

tenham recibos relativos à visita estes devem de estar devidamente preenchidos e identi-

ficados e devem ser anexados ao relatório.  

14. Os alunos com autorização para a visita de estudo mas que nela não compare-

çam, sem aviso prévio, terão falta de presença, nos tempos das disciplinas que integram a 

visita, num máximo de 10 tempos, sendo os encarregados de educação informados de tal 

facto, em tempo oportuno. 

15. São obrigações dos alunos, entre outras presentes no Regulamento Interno e de-

mais legislação em vigor: 

a) Levar consigo, na visita de estudo, o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, o 

Cartão da Segurança Social e outros documentos solicitados pelos Professores 

Organizadores; 

b) Fazer-se acompanhar de toda a informação considerada necessária para o de-

senvolvimento da Visita de Estudo; 

c) Respeitar as indicações/ordens dos Professores; 

d) Ser pontual e respeitar o cumprimento dos horários; 

e) Respeitar as normas das Instituições a visitar e tratar com respeito e zelo todos 

os funcionários das mesmas; 

f) Respeitar os colegas e demais intervenientes na visita de estudo; 

g) Avaliar a visita de estudo, apresentando críticas e sugestões. 

16. Os alunos e docentes que participam nestas atividades estão cobertos pelo Segu-

ro Escolar. 

17.Possíveis danos causados pelos alunos no decurso destas atividades que não se 

enquadrem no âmbito do Seguro Escolar serão da responsabilidade dos respetivos Encar-

regados de Educação ou do aluno, se for maior. 

18. Após a chegada à escola, os professores responsáveis deverão participar imedia-

tamente qualquer incidente ocorrido durante a visita. 
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19. No caso de terem ocorrido casos de indisciplina/incumprimento das orientações 

transmitidas pelos docentes no decorrer da visita, o aluno será sujeito a procedimento dis-

ciplinar, de acordo com o estabelecido no Regulamento Interno da escola. 

Artigo 23.º  -  Direitos e Deveres dos Alunos  

1. Os direitos e deveres dos alunos são, os que estão contemplados na legislação e 

no Regulamento Interno do Agrupamento / Escola. 

Artigo 24.º -  Assiduidade 

A contabilização dos tempos letivos, registo ou justificação de faltas dos alunos dos 

cursos profissionais rege-se pela legislação aplicável. 

Para todos os efeitos, o limite de faltas previsto para os cursos profissionais e os pro-

cedimentos a adotar no que se refere à assiduidade, seguem o regulado e estabelecido na 

legislação em vigor. O regime de assiduidade deve ter em conta, preferencialmente, as 

exigências da certificação e as regras de cofinanciamento, pelo que se devem adotar as 

seguintes orientações: 

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

segmento letivo em vigor no agrupamento. 

2. São consideradas justificadas as faltas que se enquadram nos motivos previstos na 

Lei, devidamente comprovados e entregues ao Diretor de Turma até ao 3º dia útil subse-

quente à verificação da mesma. 

3. São consideradas injustificadas as faltas para as quais não tenha sido apresentada 

justificação, quando a justificação apresentada tenha sido entregue fora do prazo ou 

quando não tenha sido aceite. As faltas devem ser ainda consideradas como injustificadas 

quando a sua marcação tenha decorrido da ordem de saída da sala de aula. 

4. Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com aproveitamento, 

no âmbito do cumprimento do plano de estudos, devem estar reunidos, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária total de 

cada módulo de cada disciplina; 

b) A assiduidade do aluno na Formação em Contexto de Trabalho (FCT) não pode 

ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

5. Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer 

das percentagens nele estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade imediatamente 
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anterior, para o cálculo da assiduidade, e por excesso, à unidade imediatamente seguinte, 

para determinar o limite de faltas permitido aos alunos. 

6. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno tenha como jus-

tificação a sua participação em atividades que represente a escola ou promovidas pela 

mesma, as faltas poderão não ser consideradas, a fim de permitir o cumprimento do nú-

mero de horas estabelecido, tendo em vista os objetivos de formação e o respeito pelas 

normas do cofinanciamento. Para o efeito, o professor responsável pela atividade deve 

informar o respetivo diretor de turma. 

7. Para todos os efeitos, considera-se que o alunos e encontra na situação de excesso 

de faltas quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e ou injustificadas relativa-

mente a cada disciplina, módulo, unidade ou área de formação, nos termos previstos na 

regulamentação própria ou definidos, no quadro daquela, no regulamento interno da es-

cola. 

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 da totalidade das horas 

de formação estabelecidas;  

ii) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cum-

primento dos objetivos de aprendizagem. 

b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do nú-

mero de horas estabelecido. 

8. 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 previs-

tas, fixadas em regulamento interno. 

9. 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 com-

pensação ou substituição previstos na lei e nos respetivos estatutos ou regulamentos in-

ternos. 

9.1 Os alunos que faltem justificadamente e tenham aproveitamento ao módu-

lo, devem realizar as medidas de recuperação da assiduidade até 15 dias após o regis-

to da conclusão do mesmo, no programa sumários. Caso, não o façam, ficam sujeitos 

à sua realização por exame, nas condições estipuladas nos pontos seguintes.  
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9.2 Os alunos que tenham em falta as horas necessárias para a sua certificação, 

deverão cumprir atividades de recuperação até perfazerem pelo menos 90% da car-

ga horária desses módulos, até 15 dias antes da data de realização do exame.   

9.3 O não cumprimento do estipulado no nº anterior impede a realização do 

exame na época de exames imediatamente subsequente.  

9.4 A não regularização do número de horas em falta até final da época de 

exames de julho impede a realização de exame em setembro. 

10. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas obriga o aluno faltoso ao 

cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas específicas, podendo ainda con-

duzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias. 

Quando o aluno ultrapasse o limite máximo de faltas injustificadas haverá lugar à 

realização de um Plano de Atividades de Recuperação (PAR), nos termos previstos pelo Es-

tatuto do Aluno (Artigo 19º, nº1 da Lei nº 51/2012) e nas condições definidas pelo Conselho 

Pedagógico do Agrupamento, devendo incidir sobre as aprendizagens que o professor 

considerar adequadas e podendo ocorrer uma única vez em cada ano letivo. 

Antes de o aluno atingir o limite de faltas (justificadas e/ou injustificadas) atrás refe-

renciado, o diretor de turma deve informar o encarregado de educação ou o aluno quando 

maior de idade.  

11. Todas as faltas de caráter disciplinar não são em circunstância alguma recuperá-

veis. 

12. Para a realização do Plano de Atividades de Recuperação, serão observados os se-

guintes procedimentos: 

a) O Diretor de Turma deverá comunicar ao professor da disciplina em questão 

a data em que o aluno atingiu o limite de faltas permitido; 

b) O docente da disciplina em causa comunica o facto ao aluno e agenda, com a 

sua anuência, o momento da realização da prova; 

c) A prova será elaborada pelo professor da disciplina, de acordo com a especifi-

cidade da mesma e abrangendo os conteúdos a que o aluno não esteve presente. A 

mesma será realizada presencialmente. 

d) Com a aprovação do aluno na prova, o mesmo retoma o seu percurso escolar 

normal, as faltas em excesso são desconsideradas mas continuam registadas no pro-

cesso do aluno, salvaguardando-se que logo que volte a faltar será automaticamente 

excluído da frequência do módulo, por excesso de faltas. 
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13. O Diretor de Turma manterá os Encarregados de Educação informados sobre a as-

siduidade dos alunos, adotando os procedimentos definidos no Regulamento Interno da 

escola. 

14. Sempre que o aluno esteja abrangido pelo regime da Escolaridade Obrigatória, 

deverá frequentar o curso até ao final do ano, ainda que tenha ultrapassado o limite de 

faltas permitido em diversos módulos/disciplinas. Assim, e para evitar estas situações, a 

equipa pedagógica deverá ter uma atenção especial logo que surjam indícios que apon-

tem para uma eventual falta de assiduidade e definir as estratégias que achar mais apro-

priadas para ultrapassar a situação. Nestes casos, o Diretor de Turma deverá convocar o 

Encarregado de Educação, coresponsabilizando-o pela falta de assiduidade do seu edu-

cando (nos termos dos artigos 44.º e 45.º do estatuto do aluno), informando‐o dos efeitos 

decorrentes desta situação e mobilizá‐lo para que, em articulação com a equipa pedagógi-

ca, se consiga ultrapassar a questão. 

15. Perante a não comparência do aluno à realização do Plano de Atividades de Recu-

peração, o aluno é reprovado ao módulo, sem prejuízo da possibilidade desta ausência ser 

justificada por atestado médico. Neste caso, ser-lhe-á marcada uma nova data para a rea-

lização do Plano de Atividades de Recuperação. 

16 - Sempre que o aluno ultrapasse os limites de faltas justificadas, deverá cumprir 

tarefas de recuperação que lhe permitam recuperar a assiduidade no módulo. Estas tare-

fas deverão ser cumpridas até 15 dias após o registo de términus do módulo no programa 

sumários. 

17.Importa sublinhar ainda e com particular destaque que, nos termos do Artigo 21.º 

da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, o aspeto que deve ser tido em consideração, quanto 

ao incumprimento das medidas previstas neste número e acima destacadas nos pontos 

n.º 7 e n.º 8 do presente artigo, é a impossibilidade de conclusão dos cursos, em que para 

todos os efeitos, e na observância do disposto no artigo 27.º da Portaria n.º 74-A/2013, de 15 

de fevereiro, apenas se verifica e obtém a conclusão com aproveitamento de um curso 

profissional pela aprovação em todas as disciplinas, na FCT e na PAP. 

18. Caso um aluno seja maior de idade e apresente um nº significativo módulos com 

faltas injustificadas, poderá a equipa pedagógica propô-lo para exclusão por faltas. 

Artigo 25.º  -  Serviços de Psicologia e Orientação  (SPO) 

Estão atribuídas ao SPO as seguintes competências: 
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b) Intervir no acesso e na identificação dos alunos candidatos aos cursos profissio-

nais, utilizando técnicas inerentes a um processo de orientação vocacional, no-

meadamente a entrevista e/ou outros meios, consoante os cursos pretendidos; 

c) Colaborar na organização da oferta educativa e formativa, através da identifica-

ção dos interesses dos alunos da comunidade educativa, no levantamento das 

necessidades de formação e das saídas profissionais emergentes na comunidade 

local/regional, bem como, na divulgação da oferta educativa e formativa em arti-

culação com outras escolas/ entidades formadoras, de forma a contribuir para 

uma rede diversificada e complementar de ofertas de cursos a nível lo-

cal/regional; 

d) Contribuir, em colaboração com a equipa pedagógica, para a definição e aplica-

ção de estratégias aditivas de orientação e estratégias psicopedagógicas, apoian-

do a elaboração e aplicação de programas de desenvolvimento de competências 

cognitivas, sociais, de empregabilidade e de gestão de carreira; 

e) Apresentar, em colaboração com o diretor de curso e em fase de candidatura, um 

plano de transição para a vida ativa de forma estruturada e intencional mas flexí-

vel, de modo a permitir possíveis reformulações sempre que necessário e em con-

sonância com as características, necessidades e evolução do grupo-turma. O pla-

no de transição para a vida ativa pode incluir atividades de exploração pessoal 

(por exemplo, portfolio pessoal, identificação de características pessoais, compe-

tências desenvolvidas e transferência de competências), atividades de exploração 

do mundo do trabalho (por exemplo, visitas a locais de trabalho para acompa-

nhamento de um profissional com guião de observação e de entrevista) e técni-

cas de procura ativa de emprego (por exemplo, resposta a anúncios e simulação 

de entrevista para emprego); 

f) Colaborar com o professor acompanhante de estágio e com o diretor do curso no 

acompanhamento dos alunos em situação de formação em contexto de trabalho, 

nomeadamente, na elaboração do plano individual de estágio, atividades de pre-

paração para a integração dos alunos no estágio e de desenvolvimento de com-

petências de empregabilidade durante o mesmo; 

g) Sempre que, em acordo com o diretor de curso e/ou diretor de turma, se conside-

re relevante, participar na reunião da equipa pedagógica. 
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Artigo 26.º- Objeto de Avaliação 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 profis-

sional associado à respetiva qualificação. 

2. A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando, designa-

damente: 

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 insuces-

so; 

b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvi-

mento 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. 

3. A avaliação sumativa ocorre no final de cada período, em reunião do conselho de 

turma na qual se procederá ao lançamento das classificações nos respetivos suportes le-

gais. 

4. Compete ao professor organizar e proporcionar de forma participada a avaliação 

sumativa de cada módulo, de acordo com as realizações e os ritmos de aprendizagem de 

cada aluno. 

5. A avaliação de cada módulo exprime a conjugação da autoavaliação e da heteroa-

valiação dos alunos e da avaliação realizada pelo professor, em função da qual este e os 

alunos ajustam as estratégias de ensino-aprendizagem e acordam novos processos e 

tempos para a avaliação do módulo. 

6. A avaliação sumativa incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e 

integra, no final do 3.º ano do ciclo de formação, uma prova de aptidão profissional (PAP). 

7. Compete a cada professor entregar ao Diretor de Turma as classificações obtidas 

em cada módulo. 
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8. O Diretor de Turma elabora a pauta que será entregue na Direção. 

Artigo 27.º  -  Intervenientes no Processo de Avaliação  

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 setores profissionais afins aos cursos; 

k) Serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo. 

2. A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades previstos no nú-

mero anterior assumem as formas estabelecidas em legislação e regulamentação especí-

fica, ou, nas matérias que se inserem no âmbito da autonomia das escolas, nos instrumen-

tos aprovados pelos órgãos competentes, de acordo com o regime jurídico aplicável. 

3. Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que interve-

nham no processo formativo do aluno, nos termos estabelecidos no número anterior. 

Artigo 28.º -  Critérios e Procedimentos de Avaliação  

1. No início das atividades escolares, o conselho pedagógico, 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, desig-

nadamente: 

a) as condições de desenvolvimento personalizado do processo de ensino-

aprendizagem; 

b) a dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver; 
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c) os conhecimentos, aptidões e atitudes a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 26.º do presente regulamento; 

d) as estratégias de apoio educativo diferenciado; 

e) a participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunida-

de e o mundo do trabalho. 

2. Os órgãos de gestão e administração da escola asseguram a divulgação dos crité-

rios referidos no número anterior aos vários intervenientes, em especial aos alunos e aos 

encarregados de educação.  

Artigo 29.º -  Registo e Publicitação da Avaliação –  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, for-

mativa ou sumativa interna; 

b) Do conselho de turma, quando se trate de informação a obter nas reuniões 

do conselho de turma de avaliação; 

c) Do presidente do respetivo júri, quando se trate de informação a obter atra-

vés 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) compe-

tentes, designados para o efeito, quando se trate de informação a obter através da 

realização de exames nacionais. 

2. No termo de cada aluno deve constar, designadamente: 

a) A identificação e a classificação dos módulos realizados com sucesso em ca-

da disciplina, bem como a classificação final das disciplinas concluídas; 

b) A identificação e classificação da FCT desenvolvida com sucesso; 

c) A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final. 

d) Informação sobre a aplicação de medidas disciplinares corretivas e/ou sanci-

onatórias. 
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3. No final dos momentos de avaliação trimestral, será entregue aos Encarregados de 

Educação ou aos alunos quando maiores, o relatório e respetivos anexos com as classifica-

ções obtidas nos diversos módulos, às diferentes disciplinas. 

4. A pauta das classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada disciplina, 

após verificada pelo conselho de turma e assinada pela direção, deve ser afixada em local 

público. 

5. No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas todas as classifi-

cações de todos os módulos da totalidade das disciplinas. 

6. No final do curso são tornadas públicas as classificações da FCT e da PAP. 

Artigo 30.º  -  Condições gerais e especiais de progressão  

1. Atendendo à especificidade e natureza dos cursos profissionais, onde não existe a 

figura de transição, não se verifica a existência de um limite de módulos em atraso para 

efeitos de transição de ano, o que se consubstancia no facto de se tratar de uma modali-

dade de formação composta por um ciclo de formação de três anos, nos quais os alunos 

evoluem de acordo com as suas capacidades, devendo a escola encontrar estratégias de 

aprendizagem que mais se adequem ao perfil dos alunos que constituem o grupo/turma. 

1.1 A progressão nas disciplinas depende da obtenção, em cada um dos respetivos 

módulos, de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

2. A avaliação em cada módulo é contínua e obedece à legislação em vigor. 

3. De acordo com a legislação em vigor, os alunos com módulos em atraso podem 

concluí-los através de: 

a) Exames a realizar no final do ano letivo, mediante a inscrição na secretaria 

até dois dias após a publicação da pauta final, até ao limite de seis. 

b) Nos anos em que haja lugar à FCT, os exames realizar-se-ão na semana sub-

sequente à interrupção do carnaval. 

c) Exames a realizar até ao final da 1.ª quinzena de setembro, para recuperação 

dos módulos em atraso até ao limite de seis. 

d) Os alunos poderão fazer os módulos por frequência, quando os módulos em 

atraso por falta de aproveitamento estiverem a ser lecionados numa turma e por 

acordo prévio com o docente. 

4. A escola não se pode comprometer a criar condições de matrícula nos módulos em 

atraso caso não exista turma do ano anterior de formação. 
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Artigo 31.º  -  Regime de Precedências 

Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de 

cada programa, é permitido ao aluno frequentar módulos mais avançados sem a conclu-

são de módulos anteriores. 

Artigo 32.º  -  Transferências e Equivalências  

Nos termos da legislação em vigor, os alunos podem requerer a reorientação do seu 

percurso formativo através da mudança de curso, recorrendo ao regime de equivalência 

entre disciplinas.  

Nestas circunstâncias, o aluno que tendo frequentado um outro curso, profissional 

ou científico-humanístico, noutra escola ou no Agrupamento de Escolas de Almeirim, e 

que pretenda ingressar num curso profissional, pode requerer a concessão de equivalên-

cias através de requerimento dirigida à direção da Escola. 

3. As habilitações académicas declaradas devem ser acompanhadas por documentos 

comprovativos dos módulos realizados, tais como planos curriculares de disciplinas ou 

descrição sumária dos conteúdos dos módulos que constituem as disciplinas que o aluno 

realizou. 

4. Para cálculo da classificação final das disciplinas a que forem dadas as equivalên-

cias, aplicar-se-á o disposto na legislação. 

5. No decurso do ano letivo, os pedidos de transferência de curso/equivalências po-

dem ser requeridos pelo Encarregado de Educação, ou pelo aluno, quando maior, até ao 

dia 31 de Dezembro. 

Artigo 33.º  -  Aprovação, Conclusão e Certificação  

1. A aprovação em cada disciplina, na FCT e na PAP depende da obtenção de uma 

classificação igual ou superior a 10 valores. 

2. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprova-

ção em todas as disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 

3. A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se numa escala de 0 a 20 

valores. 

4. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, ar-

redondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

5. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 



   Agrupamento de Escolas de Almeirim - 171293 

Anexo V – Cursos Profissionais 

Regulamento Interno – Quadriénio 2013/2017 | P á g i n a  58  

𝐶𝐹 =
2𝑥𝑀𝐶𝐷 + (0,3𝐹𝐶𝑇 + 0,7𝑃𝐴𝑃)

3
 

CF = Classificação Final do Curso, arredondada às unidades 

MCD = Média aritmética das classificações finais de todas as disciplinas que inte-

gram o plano de estudos do curso, arredondada às décimas 

FCT = Classificação da Formação em Contexto de Trabalho, arredondada às unidades 

PAP = Prova de Aptidão Profissional, arredondada às unidades 

6. A conclusão de um curso profissional de nível secundário é certificada através da 

emissão de: 

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

indique o curso concluído; 

b) Um certificado de qualificação profissional de nível IV que indique a média 

final do curso e discrimine as disciplinas do plano de estudos e respetivas classifica-

ções finais, a designação do projeto e classificação obtida na respetiva PAP, bem co-

mo a duração e classificação da FCT.  

7. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior deverão cumprir 

os requisitos que forem estabelecidos na legislação em vigor no momento da candidatura.  

Artigo 34.º -Formação em Contexto de Trabalho (FCT)  

1. Entende-se por Formação em Contexto de Trabalho, FCT, o desenvolvimento coor-

denado, acompanhado e supervisionado pela escola, em contexto real de trabalho, de prá-

ticas profissionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado 

pelo aluno. 

2. A FCT pode assumir, parcialmente, a forma de simulação de um conjunto de ativi-

dades profissionais relevantes para o desenvolvimento do perfil de desempenho do curso 

em causa, em condições similares à do contexto real de trabalho. Nesta perspetiva, a FCT 

realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 

experiências de trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a 

forma de estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. 

3. A FCT tem por finalidades: 

a) Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os conhecimentos 

adquiridos e as competências desenvolvidas durante a frequência do curso; 

b) Proporcionar experiências de carácter socioprofissional que facilitem a futu-

ra integração dos jovens no mundo do trabalho; 
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c) Desenvolver aprendizagens, que incluem em todas as modalidades, nos ter-

mos da legislação em vigor, competências significativas no âmbito da saúde, higiene 

e segurança no trabalho. 

4. A FCT deve orientar-se para o perfil de desempenho do curso visado. 

Artigo 35.º -  Organização 

1. A FCT integra-se na componente de formação técnica dos cursos profissionais e ar-

ticula-se, em cada um dos cursos, com as disciplinas da componente de formação referida. 

2. A FCT tem a duração total de seiscentas horas. 

3. A FCT realizar-se-á: 

a) No 1.º ano a partir do ano letivo de 2016/2017 no final da conclusão da com-

ponente letiva; 

b) No 2.º e 3º anos da formação em dois ou três momentos consoante a especi-

ficidade de cada curso. 

4. A FCT realiza-se numa entidade pública ou privada, adiante designada por entida-

de de acolhimento da FCT, na qual se desenvolvam atividades profissionais relacionadas 

com a componente de formação técnica. 

5. A FCT é supervisionada por um professor orientador, em representação da escola, e 

por um monitor, em representação da entidade de acolhimento da FCT. 

6. Quer a FCT esteja prevista no final da formação, quer ao longo dos três anos, o 

aluno, tendo a frequência das horas previstas até ao momento, só poderá realizá-la numa 

das seguintes condições: 

a) Ter aprovação em todos os módulos; 

b) Ter no máximo quatro módulos em atraso, sendo que um deles dois deles 

podem ser da componente técnica, para os alunos que se encontrem no 1.º e 2º anos. 

c) Ter no máximo dois módulos em atraso, sendo que um deles pode ser da 

componente técnica, para os alunos que se encontrem no 3º ano. 

7. Mesmo que reunidas as condições enunciadas no ponto anterior, cabe à equipa 

pedagógica decidir pela não frequência do aluno na FCT, sempre que considere que o 

mesmo não tenha perfil adequado, atendendo aos seguintes parâmetros: 

a) Ocorrências disciplinares; 

b) Pontualidade e Assiduidade; 

c) Relacionamento interpessoal; 
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d) Responsabilidade e autonomia; 

e) Ter capacidade de zelar pela sua segurança e/ou de terceiros; 

f) Entre outros. 

Artigo 36.º -  Intervenientes 

1. Intervêm no processo da FCT: 

a) O Diretor da Escola; 

b) O Diretor de Curso; 

c) O Professor Orientador da FCT; 

d) O Monitor da Entidade de Acolhimento da FCT; 

e) O Aluno Formando; 

f) O Encarregado de Educação do aluno formando menor de idade. 

Artigo 37.º  -  Competências e Atribuições  

Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na 

legislação em vigor, são competências e atribuições: 

1. Do Diretor da Escola: 

a) Designar os professores orientadores da FCT, ouvido o diretor de curso, de 

entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação técni-

ca; 

b) Assinar o protocolo e o plano de formação com a entidade de acolhimento da 

FCT; 

c) Assegurar que o aluno formando se encontra coberto por seguro em todas as 

atividades da FCT (Os alunos, quando as atividades da FCT decorram fora da escola, 

têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que 

estiverem obrigados, bem como das atividades a desenvolver); 

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

as condições logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

2. Do Diretor de Curso: 

a) Assegurar a identificação das entidades de acolhimento da FCT bem como a 

elaboração de protocolos, planos de FCT e contratos de formação; 

b) Articular com a direção da escola e as diferentes entidades de acolhimento 

da FCT todos os procedimentos necessários à sua realização; 
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c) Organizar e supervisionar as diferentes ações em articulação com o(s) pro-

fessor(es) orientador e o(s) monitor(es) da entidade de acolhimento; 

d) Informar a direção da escola sobre o decurso das ações desenvolvidas e/ou 

eventuais problemas surgidos; 

e) Dirigir ao conselho pedagógico, depois de ouvidos os departamentos curricu-

lares e o conselho de turma, os critérios da avaliação da FCT para aprovação. 

3. Do Professor Orientador da FCT: 

A afetação do exercício das funções de professor orientador da FCT no horário de 

trabalho do docente designado para o efeito rege -se pelo disposto no Despacho Normati-

vo n.º 13-A/2012, de 5 de junho, e na demais legislação aplicável. 

a) Elaborar o plano da FCT, em articulação com a direção da escola, o diretor de 

curso, bem como, quando for o caso, com os demais órgãos ou estruturas de coorde-

nação pedagógica, restantes professores e o monitor da entidade de acolhimento da 

FCT; 

b) Acompanhar a execução do plano da FCT através de deslocações periódicas 

ao local da sua realização, de acordo com o previamente definido; 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor da entidade de acolhimento, o desem-

penho do aluno formando; 

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

e) Propor ao conselho de turma a classificação do aluno formando na FCT. 

4. Da Entidade de Acolhimento da FCT: 

a) Designar o monitor; 

b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 

c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno 

formando; 

d) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, 

nomeadamente no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno forman-

do na instituição; 

e) Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do plano da 

FCT; 

f) Controlar a assiduidade do aluno formando; 
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g) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno formando, as condições logís-

ticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

5. Do Monitor da Entidade de Acolhimento da FCT: 

a) Prestar o apoio necessário à execução do plano da FCT; 

b) Colaborar com o professor orientador da FCT; 

c) Colaborar na elaboração do plano da FCT; 

d) Ser agente transmissor de saberes; 

e) Proceder à avaliação do aluno formando em conjunto com o professor 

acompanhante da FCT. 

6. Do Aluno Formando: 

a) Colaborar na elaboração do plano da FCT; 

b) Cumprir, no que lhe compete, o plano da FCT; 

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

utilizar com zelo os bens, equipamentos e instalações; 

d) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento da FCT, a in-

formação a que tiver acesso durante a FCT e respeitar dever de sigilo; 

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

f) Justificar as faltas perante o monitor e o professor orientador, que as comu-

nicará ao diretor de turma que, por sua vez, agirá de acordo com as normas internas 

da escola e da entidade de acolhimento da FCT; 

g) Tratar com respeito e urbanidade todos os funcionários e as demais pessoas 

com quem se venha a relacionar no desempenho das suas funções; 

h) Elaborar relatórios intercalares e o relatório final da FCT, de acordo com o es-

tabelecido no presente regulamento. 

7. Do Encarregado de Educação do aluno formando menor de idade: 

a) Subscrevendo o plano da FCT; 

b) Coresponsabilizar-se pelo cumprimento do plano da FCT da parte do seu 

educando. 

Artigo 38.º -  Protocolo de Colaboração 

1. A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebra-

do entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, as quais devem desenvolver ativi-

dades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil profissional visado pelo curso fre-
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quentado pelo aluno, e inclui as responsabilidades das entidades envolvidas, bem como as 

normas de funcionamento da FCT. 

Poderão ser estabelecidos protocolos de colaboração entre a Escola/Agrupamento de 

modo a assegurar a colaboração com entidades externas no que concerne ao desenvolvi-

mento da formação, particularmente nas Componentes de Formação Tecnológica. 

2. O protocolo celebrado estará em consonância com o contrato de formação, obede-

cendo à especificidade do curso e às características próprias da entidade da FCT em causa. 

3. Os contratos e protocolos celebrados com as entidades de estágio não geram nem 

titulam relações de trabalho subordinado e caducam com a conclusão da formação para 

que foram celebrados. 

Artigo 39.º -  Plano da FCT 

1. A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado, que fará parte in-

tegrante do contrato de formação. 

2. O contrato de formação inclui o plano da FCT, as responsabilidades das partes en-

volvidas e as normas do seu funcionamento. 

3. O plano da FCT é elaborado pelo professor orientador, pelo monitor da entidade de 

acolhimento e pelo aluno. 

4. O plano da FCT, que integra o contrato de formação, expressa: 

a) Os objetivos específicos decorrentes do perfil de desempenho do curso e das 

características da entidade de acolhimento da FCT; 

b) A programação das atividades a desenvolver pelo aluno formando; 

c) O período ou períodos em que a FCT se realiza, fixando o respetivo calendá-

rio; 

d) O horário a cumprir pelo aluno formando; 

e) O local ou locais de realização das atividades; 

f) As formas de acompanhamento, de monitorização e de avaliação, bem como 

os respetivos critérios. 

g) Os direitos e deveres dos diferentes intervenientes, da escola e da entidade 

onde se realiza a FCT. 

5. O plano da FCT deverá ser homologado pelo diretor da escola, mediante parecer 

favorável do diretor de curso. 
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Artigo 40.º  -  Avaliação 

1. A avaliação qualitativa basear-se-á nas observações efetuadas no decorrer da FCT, 

pelo professor orientador do aluno e pelo monitor da entidade de acolhimento, expressas 

em grelha de avaliação e na apreciação do relatório final com o aluno formando. 

2. Durante a formação o aluno tem de realizar um relatório por cada momento da 

FCT, do qual terão de constar os seguintes elementos. 

a) Caracterização da empresa ou instituição, sempre que haja mudança de em-

presa/instituição; 

b) Tarefas desempenhadas pelo aluno durante o período de estágio; 

c) Autoavaliação crítica do desempenho do aluno; 

d) Reflexão sobre a contribuição da FCT para o exercício profissional; 

e) Suporte documental, em anexo, que ilustre a atividade do aluno durante o 

estágio. 

4. A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos 

termos previstos no presente regulamento. Expressa-se na escala de zero a vinte valores, 

arredondada às unidades e, sendo autónoma, integra o cálculo da média final de Curso, 

nos termos previstos na legislação em vigor, sendo apresentada pelo professor orientador 

ao conselho de turma e registada em documento próprio. 

5. Em cada um dos anos, a avaliação da FCT deverá considerar os seguintes parâme-

tros tendo em conta os critérios e pesos estabelecidos, bem como a ponderação relativa ao 

número de horas cumprido em cada ano, e deverá ser arredondada às décimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros a considerar na Avaliação do Monitor de Estágio 

Parâmetros Pesos 

Assiduidade e pontualidade 10% 

Interesse pelo trabalho 10% 

Qualidade e Rapidez do trabalho realizado 10% 

Aprendizagem de novos conhecimentos 10% 

Capacidade de adaptação a novas tarefas 10% 

Autonomia no exercício das suas funções 10% 

Sentido de responsabilidade e Organização do Trabalho 10% 

Aplicação das normas de segurança e higiene no trabalho 10% 

Capacidade de Iniciativa e Criatividade 10% 

Relacionamento interpessoal (colegas, chefia e/ou clientes) 10% 
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Parâmetros da avaliação do Prof. Orientador da F.C.T. 

Parâmetros Peso 

Grau de concretização dos objetivos enunciados no Plano 
de estágio 

40% 

Respeito pela regulamentação do Estágio, da Escola e da 
Entidade de estágio 

40% 

Motivação e interesse demonstrado 20% 

Na avaliação dos relatórios deverão ser tidos em consideração os parâmetros defini-

dos para sua elaboração. 

Avaliação de cada um dos anos de realização do FCT 

Componentes a considerar Pesos 

Avaliação do Monitor na Entidade de Estágio 45% 

Relatórios 30% 

Avaliação do Prof. Orientador da F.C.T. 25% 

 

6. No caso de não aprovação no final da FCT, poderá ser celebrado novo protocolo en-

tre a escola, a entidade de acolhimento da FCT e o aluno formando, a fim de possibilitar a 

obtenção de aprovação na FCT, no ano letivo subsequente. 

7. Os alunos que reprovem na FCT por falta de assiduidade não realizam a fase D da 

PAP, prevista no artigo 51º do presente regulamento. 

Artigo 41.º -  Assiduidade 

1. A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento de um registo de presen-

ças, o qual deve ser assinado pelo aluno formando e pelo monitor da entidade de acolhi-

mento e entregue ao professor orientador. 

2. As faltas dadas pelo aluno devem ser justificadas de acordo com a alínea f do nú-

mero do artigo 37.º. perante o monitor da entidade de acolhimento e o professor orienta-

dor, de acordo com as normas internas da entidade de acolhimento da FCT e com o Regu-

lamento Interno da Escola. 

Artigo 42.º- Incumprimento 

1. O incumprimento, por parte do aluno, do contrato de formação implica: 

a) a anulação desta formação, ficando o aluno sujeito à aplicação das sanções 

previstas em Regulamento Interno da Escola; 
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b) que o aluno formando, que se encontre na situação prevista na alínea ante-

rior, terá de sujeitar-se a outro período da FCT em tempo a definir pela direção, ouvi-

do o diretor de curso, caso pretenda terminar a sua formação na Escola Secundária 

da Marquesa de Alorna. 

2. O incumprimento, por parte da entidade de acolhimento da FCT, implica que a es-

cola se comprometa a: 

a) Estabelecer novo protocolo com nova entidade de acolhimento da FCT, prefe-

rencialmente com atividades semelhantes às da entidade incumpridora; 

b) Dar conhecimento à nova entidade da FCT da situação do aluno, através do 

professor orientador da FCT, bem como de toda a documentação produzida; 

c) A abrir um novo ciclo de formação durante o período de tempo necessário 

até perfazer o tempo legal de formação. 

Artigo 43º -Âmbito e Definição da Prova de Aptidão Profissional (PAP)  

1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante 

um júri, de um projeto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa in-

tervenção ou atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório 

final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes e competências profis-

sionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem”. 

2. O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas pers-

petivados e desenvolvidos pelo aluno formando em estreita ligação com os contextos de 

trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

3. Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equi-

pa, 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 (artigo 17.º da Por-

taria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro). 

Artigo 44.º -  Organização –  Condições de Acesso à PAP  

1. Será marcado na componente não letiva do horário dos professores orientadores 

um tempo para a orientação do projeto. 

2. O período de tempo considerado no ponto anterior deverá ser compatível com o 

dos alunos formandos. 
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3. Constituindo-se a PAP como um projeto técnico e prático, deve integrar saberes e 

competências adquiridas ao longo da formação, pelo que o aluno só pode defender o rela-

tório final quando: 

a) O aluno tiver obtido aproveitamento em todos os módulos das disciplinas 

que integram o elenco modular do plano de estudos do curso. 

b) O número de módulos em atraso não seja superior a dois módulos do elenco 

modular do plano de estudos do curso. 

4. A defesa da PAP terá a duração mínima de 15 minutos e a duração máxima de 45 

minutos, realizando-se de acordo com o calendário a definir pela escola. 

5. No âmbito da apresentação e defesa da PAP, o aluno só deverá ser questionado so-

bre matérias constantes da sua prova, sendo recomendável, que, em nome de uma ade-

quada gestão do tempo, cada elemento do júri possa colocar três questões, no máximo. 

6. O aluno deve entregar os elementos a defender na PAP ao professor orientador, no 

mínimo 15 dias antes da sua realização. 

Artigo 45.º -  Intervenientes 

1. Intervêm no processo da PAP: 

a) O Diretor da Escola; 

b) O Diretor de Curso; 

c) O Diretor de Turma; 

d) O Professor Orientador do projeto conducente à PAP; 

e) O Aluno Formando; 

f) O Júri da PAP. 

Artigo 46. º-  Competências e atribuições  

Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na 

lei, são competências e atribuições: 

1. Do Diretor da Escola: 

a) Designar, ouvido o Diretor de Curso, os professores orientadores do projeto 

conducente à PAP, segundo a legislação em vigor, preferencialmente de entre os pro-

fessores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica; 

b) Designar, após auscultação do Diretor do Curso, a constituição do júri da 

PAP; 
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c) Homologar a documentação referente à PAP; 

d) Presidir ao júri da PAP, podendo delegar noutro elemento da direção; 

e) Calendarizar a realização da PAP; 

f) Convidar oficialmente as estruturas externas referidas no artigo 20º da Por-

taria nº 74-A/2013 de 15 de fevereiro. 

2. Do Diretor de Curso: 

a) Colaborar, com o diretor da escola, no desenvolvimento dos procedimentos 

necessários à realização da PAP; 

b) Organizar e supervisionar as diferentes ações, articulando-se com os profes-

sores orientadores, os monitores da entidade de acolhimento da FCT e os alunos 

formandos; 

c) Servir de elo de ligação entre os vários intervenientes; 

d) Apoiar o professor orientador no exercício das suas funções; 

3. Do Diretor de Turma: 

a) Colaborar com o diretor de curso em todos os momentos da implementação 

do projeto; 

b) Acompanhar o aluno e envolver no processo o respetivo encarregado de edu-

cação. 

c) Lançar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

4. Do Professor Orientador do projeto conducente à PAP: 

a) A afetação do exercício das funções de professor orientador e acompanhante 

do projeto conducente à PAP no horário de trabalho do docente ou docentes desig-

nados para o efeito rege-se pelo disposto no Despacho Normativo n.º 13-A/2012, de 5 

de junho, e na demais legislação aplicável. 

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

tar, na sua realização e na elaboração do relatório final, em articulação com os pro-

fessores da componente de formação técnica; 

c) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

d) Informar o diretor de curso e o conselho de turma dos planos dos projetos de 

trabalho a desenvolver; 
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e) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao 

júri, sendo que os projetos rejeitados e não considerados em conformidade, deverão 

ser reformulados pelos alunos; 

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

5. Do Aluno Formando: 

a) Estruturar um plano de projeto, a partir do tema escolhido; 

b) Colaborar com o professor orientador do projeto na definição de estratégias 

de desenvolvimento do mesmo; 

c) Cumprir o plano do projeto. 

6. Do Júri da PAP: 

a) Apreciar o projeto, a respetiva defesa e o relatório final. 

b) Proceder à avaliação final da prova de acordo com os parâmetros de avalia-

ção aprovados; 

c) Elaborar ata de avaliação final. 

Artigo 47º -  Concretização do Projeto  

1. A concretização do projeto ocorre no 3.º ano do plano curricular. Tendo em conta a 

natureza do projeto poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em todas as 

suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual e 

específica de cada um dos membros da equipa. No início do ano letivo os professores ori-

entadores do projeto entregarão aos seus alunos o regulamento específico para a realiza-

ção do projeto e apresentação da PAP, onde constará: 

a) O modo de designação, bem como os direitos e deveres de todos os interve-

nientes; 

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

venientes, para aceitação e acompanhamento dos projetos; 

c) Natureza e âmbito (prova individual), bem como os objetivos; 

d) A negociação dos projetos, ao nível da sua estrutura, no contexto da escola e 

no contexto de trabalho; 

e) A calendarização de todo o processo e o local de desenvolvimento; 

f) A duração da PAP, orientação e acompanhamento; 

g) Os critérios de classificação a observar pelo júri da PAP, sua constituição e 

competências; 
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h) Modo de justificação das faltas dos alunos no dia de apresentação da PAP e a 

marcação de uma segunda data para o efeito; 

2. A concretização do projeto compreende três momentos: 

a) Conceção e fundamentação do plano do projeto (onde, de entre os parâme-

tros a avaliar se destacam: o interesse, autonomia, cumprimento de prazos, planifi-

cação…); 

b)Desenvolvimento do projeto, devidamente faseado, com as realizações e os 

documentos ilustrativos da concretização do projeto (onde, de entre os parâmetros a 

avaliar se destacam: o grau de desenvolvimento do projeto em termos científicos, a 

capacidade de organização do trabalho, a planificação/cumprimento das tare-

fas/prazos previstos, o grau de empenho e responsabilidade no desenvolvimento do 

projeto, o grau de autonomia/iniciativa própria, o grau de relacionamento com os in-

tervenientes no processo, …); 

c) Trabalho escrito – Autoavaliação e relatório final realizado em modelo pró-

prio, com análise crítica global da sua execução e elaboração do relatório final (onde, 

de entre os parâmetros a avaliar se destacam: o respeito pelas normas de edição, a 

qualidade gráfica do relatório, a clareza do relatório escrito, a estruturação do relató-

rio, o desenvolvimento do tema, a discussão/análise dos resultados e conclusões, …); 

3. Deve ser afixada uma pauta na qual se identificam os alunos admitidos à prova, o 

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

Artigo 48.º -  Conceção do Projeto 

1. O plano do projeto deverá ser estruturado seguindo as orientações dos professores 

responsáveis pela PAP. 

2.A conceção do projeto (fase A) será apresentada em reunião de conselho de turma 

no final do 1.º período. 

3.A conceção do projeto deverá ser arquivado no processo individual do aluno for-

mando e deverá ser entregue uma cópia ao aluno formando. 

Artigo 49.º -  Desenvolvimento do Projeto  

O projeto deverá mobilizar as competências expressas no perfil de desempenho do 

curso em causa, orientando-se, preferencialmente, para uma intervenção suscetível de 

contribuir para a inserção na vida profissional. 
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Artigo 50.º -  Entrega do Relatório Final  

1. O relatório final será entregue nos serviços administrativos no final do mês de 

maio.  

2. O professor orientador apresenta o documento referido no número anterior aos 

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

3. Por decisão da escola, consultados o professor orientador e o diretor de curso, o re-

latório final poderá ser entregue em suporte informático em formato pdf, substituindo o 

relatório em suporte de papel. 

Artigo 51.º  -  Avaliação 

1. A avaliação incide no projeto concretizado, no relatório final e na defesa pública da 

PAP, perante um júri, consoante os critérios de avaliação definidos. 

2. A classificação final da PAP é quantitativa e expressa-se na escala de 0 (zero) a 20 

(vinte) valores, considerando os critérios definidos deste regulamento e afixada em pauta 

elaborada para o efeito. 

3. Na avaliação do projeto, devem ter-se em conta os seguintes critérios, ponderações 

e calendarização: 

 Parcial Calendarização 

A - Conceção do projeto 5% 

A1 – Interesse 

A2 – Autonomia 

A3 – Inovação 

A4 – Cumprimento de prazos 

A5 – Planificação 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Novembro 

B - Desenvolvimento do projeto 20%  

B1 – Grau de desenvolvimento do Projeto em termos científi-
cos (progressão); 

B2 – Capacidade de organização do trabalho; 

B3 – Planificação / Cumprimento das tarefas/ Prazos previs-
tos; 

B4 – Grau de empenho e responsabilidade no desenvolvi-
mento do Projeto; 

B5 – Grau de autonomia / iniciativa própria; 

B6 – Capacidade de relacionamento com os intervenientes 
no processo. 

 

4% 

4% 

4% 

 

3,5% 
 

3,5% 

1% 

No início da 
Interrupção 
Letiva da Pás-
coa 

C – Trabalho Escrito 25%  
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3.1. Na data prevista para a conclusão de cada fase do projeto, o aluno deverá 

entregar nos serviços de administrativos da escola a respetiva documentação. 

4. Consideram-se aprovados na PAP os formandos que obtenham uma classificação 

igual ou superior a 10 (dez valores). 

5. A não aprovação da PAP, pela falta de qualidade na execução do projeto, implica 

que o aluno tenha de o refazer ou elaborar um novo projeto com os custos inerentes a seu 

cargo. 

6. Na apreciação final do projeto, o júri deverá ter em conta as avaliações do pré pro-

jeto e do trabalho desenvolvido, bem como os indicadores referentes ao relatório e à defe-

sa perante o júri. 

7. O aluno que, tendo comparecido à PAP, não tenha obtido aprovação poderá reali-

zar nova prova, na 2.ª época, em data a definir pelo diretor da escola, em articulação com o 

presidente do júri. 

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

PAP nesse ano escolar. 

9. De todas as reuniões do júri será lavrada uma ata e, sempre que necessário, uma 

grelha de avaliação, assinada por todos os elementos do júri presentes. 

Artigo 52.º  -  Épocas de Apresentação/Defesa da PAP  

1. Haverá duas épocas para defesa do projeto: 

a) 1ª Época – julho 

b) 2ª Época – setembro 

C1 – Respeito pelas normas de edição; 

C2 – Qualidade gráfica do relatório; 

C3 – Clareza do relatório escrito; 

C4 – Estruturação do relatório; 

C5 – Originalidade e desenvolvimento do tema; 

C6 – Discussão dos resultados e conclusões. 

2,5% 

2,5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

Final de maio 

D - Apresentação e Defesa Oral do projeto 50%  

D1 – Organização; 

D2 – Metodologia; 

D3 – Conteúdos; 

D4 – Capacidade de argumentação; 

D5 – Clareza e facilidade de comunicação; 

D6 – Postura. 

5% 

5% 

10% 

12,5% 

12,5% 

5% 

Após o final da 
FCT 

Total 100%  
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2. Os alunos que entregarem o relatório após a data limite para entrega só poderão 

realizar a PAP no período previsto na alínea b) do ponto 1. 

3. O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data da realização da prova, a respetiva justificação à direção 

da escola, podendo aquela ser entregue através do Encarregado de Educação. 

4. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de realização 

de nova prova. 

5. A não justificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, deter-

mina a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar, só a podendo realizar na 2.ª 

época ou no ano letivo seguinte. 

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

júri, poderá realizar nova prova, no mesmo ano escolar, em data a definir pela Direção. 

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

realizar a PAP nesse ano escolar. 

Artigo 53.º -  Júri da PAP 

1. O júri de avaliação da PAP é designado pela direção do Agrupamento e terá a se-

guinte composição: 

a) o diretor ou um elemento por ele designado; 

b) O diretor ou coordenador do departamento ou estrutura pedagógica inter-

média competente; 

c) O diretor de curso; 

d) O diretor de turma; 

e) O professor orientador do projeto; 

f) Um representante de associações empresariais/institucionais ou de empre-

sas/instituições de setores afins ao curso; 

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional 

ou dos sectores de atividade afins ao curso. 

2. Para deliberar, o júri de avaliação da PAP necessita da presença de, pelo menos, 

quatro elementos, estando entre eles, obrigatoriamente, dois dos elementos a que se refe-

rem 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. 
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3. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto 

legal previsto nos termos regimentais ou regulamentares internos, ou, na omissão destes 

ou na impossibilidade daquele, e pela ordem enunciada, por um dos professores a que se 

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

nar de acordo com o previsto no regulamento interno da escola. 

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

responsável pela elaboração, obrigatória, da ata de encerramento das provas de avaliação 

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

Artigo 54.º -  Publicitação das Classif icações  

1. A classificação obtida pelo aluno formando na PAP será afixada em local público, 

nos dois dias úteis subsequentes à apresentação do projeto. 

Artigo 55.º  -  Revisão da Deliberação do Júri  

1. Após a afixação da pauta referente à avaliação da PAP, o aluno formando ou o seu 

encarregado de educação, quando menor de idade, poderá requerer a revisão das delibera-

ções do júri. 

2. Os pedidos de revisão são apresentados em requerimento devidamente funda-

mentado em razões de ordem técnica, pedagógica ou legal, dirigido ao diretor da escola, 

no prazo de três dias úteis a contar da data da afixação da pauta com a classificação da 

PAP, podendo o requerimento ser acompanhado dos documentos considerados pertinen-

tes. 

3. Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, 

bem como os que não estiverem fundamentados, serão liminarmente indeferidos. 

4. O diretor da escola convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do requerimento, 

para apreciação do pedido, uma reunião extraordinária do júri da PAP. 

5. O júri, reunido extraordinariamente, aprecia o pedido e delibera sobre o mesmo, 

elaborando um relatório pormenorizado, que deve integrar a ata da reunião. 

6. Nos casos em que o júri mantenha a sua deliberação, o processo aberto pelo pedi-

do de revisão é enviado pelo diretor da escola ao conselho pedagógico para emissão de 

parecer, instruindo-o com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do aluno formando ou do seu encarregado de educação, 

quando menor de idade, e documentos apresentados pelo mesmo; 

b) Fotocópia da ata da reunião extraordinária júri; 
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c) Fotocópia da ata da PAP; 

d) Relatório final. 

7. Da deliberação do júri ou do conselho pedagógico e respetiva fundamentação é 

dado conhecimento ao interessado, através de carta registada com aviso de receção, no 

prazo máximo de 30 dias úteis contados a partir da data da receção do pedido de revisão. 

8. Da deliberação que recaiu sobre o pedido de revisão pode ser interposto, no prazo 

de cinco dias úteis após a data de receção da resposta, recurso hierárquico para o diretor-

geral da Administração Escolar educação, quando o mesmo for baseado em vício de forma 

existente no processo. 

9. Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação 

administrativa. 

Artigo 56.º -  Omissões –  Disposições Finais 

1. As matérias não expressamente previstas na regulamentação que se apresenta, 

são resolvidas mediante aplicação da regulamentação em vigor que o não contrarie e, 

quando se justifique, através das orientações definidas pela ANQEP, I.P. e com o Regula-

mento Interno do Agrupamento de Escolas de Almeirim (artigo 32.º - regulamentação 

complementar – da Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro). 

2. As decisões tomadas pelo Conselho de Turma devem ser ratificadas pelo Diretor, 

que poderá, através de decisão devidamente fundamentada, alterar a mesmas. 

Legislação de Referência: 

 Despacho n.º 14758/2004, de 23 de julho. 

 Portaria n.º 256/2005, de 16 de março.  

 Portaria n.º 913/2005, de 26 de setembro. 

 Lei n.º 24/2006, de 06 de fevereiro. 

 Declaração de Retificação n.º 23/2006, DR 70, Série I-A, de 04 de julho.  

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

 Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, 10 de dezembro. 

 Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro.  

 Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de junho. 

 Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que revoga o Decreto-Lei n.º 74/2004, 

de 26 de março. 
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 Despacho n.º 9815-A-2012, de 19 de julho. 

 Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro.  

 Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que revoga a Portaria n.º 550-

C/2004, de 21 de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

797/2006, de 10 de agosto, sem prejuízo do disposto a seguir descriminado: a) 

As portarias de criação dos cursos profissionais regulados pela Portaria n.º 

550-C/2004, de 21 de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

797/2006, de 10 de agosto, mantêm a sua vigência até à entrada em vigor do 

quadro normativo decorrente da revisão das modalidades de ensino profissi-

onalizante para jovens. 

 Decreto-lei 132/2012 de 27 de junho 
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ANEXO VI- CURSOS VOCACIONAIS 

Preâmbulo 

O presente Regulamento visa definir a organização, o desenvolvimento e o acompa-

nhamento dos Cursos Vocacionais. 

 Os cursos a desenvolver pelo Agrupamento de Escolas de Almeirim- compreendem: 

- um percurso de dois anos para conclusão do 3º ciclo, cujos candidatos são 

alunos com conclusão do 6º ano e ou 7º, ou frequência do 8º ano; 

- um percurso de um ano para conclusão do 3º ciclo, cujos candidatos são alu-

nos com conclusão do 8º ano ou frequência do 9º ano. 

Os Cursos Vocacionais constituem uma modalidade orientada para a formação inici-

al dos jovens, que pretende combater o insucesso e o abandono escolares, incentivar os 

alunos à conclusão da escolaridade básica com a aquisição de conhecimentos em discipli-

nas, estruturantes, atingindo os objetivos essenciais do 3.º ciclo e proporcionar-lhes o con-

tacto com diferentes atividades vocacionais. Cada curso vocacional propicia o contacto 

com três áreas vocacionais distintas, independentemente do número de anos do seu per-

curso. 

Pretende-se que os alunos desenvolvam as suas capacidades, adquirindo conheci-

mentos científicos e se envolvam em atividades escolares, assimilando regras de trabalho 

coletivo, valorizando o trabalho e o espírito de iniciativa, o sentido de responsabilidade, a 

capacidade de gerir situações imprevistas, assim como a tomada de decisões que permi-

tam, mais tarde, facilitar a integração no mundo do trabalho, que serão uma mais-valia 

para o prosseguimento de estudos e futura carreira profissional, com todo um conjunto de 

competências e habilidades sociais que são cada vez mais necessárias à superação de de-

safios pessoais e profissionais.  

CAPÍTULO I  

Artigo 1º.  -  Plano de Estudos 

Os cursos vocacionais do ensino básico ministrados no âmbito da experiência-piloto 

objeto da Portaria n.º 292-A/2012, de 26 de setembro, têm uma estrutura curricular orga-

nizada por módulos, sendo o seu plano de estudos constituído pelas seguintes componen-

tes de formação: 

1. Componente de formação geral 
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Esta componente de formação visa a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvi-

mento das capacidades das disciplinas de Português, Matemática, Inglês e Educação Físi-

ca. O programa destas disciplinas deverá ser configurado em estrutura modular, seguindo 

o programa destas disciplinas do ensino regular. 

2. Componente de formação complementar 

Esta componente de formação visa a aquisição de conhecimentos no âmbito das 

áreas de Ciências sociais (História e Geografia) e de Ciências do Ambiente (Ciências Natu-

rais e Físico-Química).  

Sempre que se justifique esta componente poderá ainda integrar uma segunda lín-

gua. 

O programa destas disciplinas deverá ser configurado em estrutura modular, sendo 

que cada escola define programas com a distribuição dos tempos semanais pelos tópicos, 

em função da natureza destes e em articulação com a componente vocacional. 

3 - Componente formação vocacional 

Esta componente de formação é integrada pelos conhecimentos correspondentes a 

atividades vocacionais e por uma prática simulada, preferencialmente em empresas que 

desenvolvam as atividades vocacionais ministradas. No decurso do ano letivo é feita uma 

sensibilização a pelo menos três atividades vocacionais. O programa destas atividades vo-

cacionais está configurado em estrutura modular. 

Artigo 2º. -  Estrutura Curricular  

A carga horária do curso (1100 horas) será distribuída ao longo do ano de formação, 

de modo a que não exceda as trinta e cinco horas por semana ou as sete horas por dia. 

2. O curso vocacional assume a seguinte matriz curricular (1100h por ano): 

Geral 

Português 110 

Inglês 65 

Matemática 110 

Educação Física 65 

Subtotal 350 horas 

Complementar 

História 45 

Geografia 45 

Ciências Naturais 45 
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Artigo 3º. -  Recursos Humanos –  Equipa pedagógica e formativa  

Compete à equipa pedagógica a organização e realização do curso, nomeadamente a 

articulação interdisciplinar, o apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes e o acompa-

nhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo. 

Da equipa pedagógica e formativa vocacional da escola devem fazer parte: 

a) O coordenador pedagógico de curso (diretor de curso); 

b) O diretor de turma; 

c) Os professores/formadores das diferentes disciplinas; 

d) O Psicólogo Escolar que deve acompanhar todo o processo, competindo-lhe a 

orientação vocacional de cada aluno e promover o apoio e aconselhamento psicoló-

gico ao longo do processo de ensino, em articulação com a família. 

Artigo 4º. -  Perfil de desempenho à saída 

1 - À saída do curso, os jovens que o frequentem devem, através de um percurso cur-

ricular integrado, sustentado numa matriz curricular modular, alcançar as metas curricu-

lares previstas.  

2- Descrição geral do perfil de formação à saída:  

- Domínio de ferramentas básicas e das técnicas que permitam aos alunos o 

exercício de uma profissão integrada numa das áreas vocacionais;  

Físico-Química 45 

Subtotal 180 horas 

Vocacional 

Área 1 -  120 

Área 2 - 120 

Área 3 - 120 

  Subtotal   360 horas 

Vocacional- Prática simulada 

Área 1 -  70 

Área 2 - 70 

Área 3 - 70 

Subtotal 210 Horas 

Total  1100 Horas /ano 
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- Preparar os formandos para aceder a formações posteriores. 

Artigo 5º. -  Avaliação 

1. No início do ciclo de estudos deverá proceder-se a uma avaliação diagnóstica, ten-

do em vista a caraterização da turma do curso vocacional com o objetivo de aferir os co-

nhecimentos adquiridos pelos alunos que a integram, as suas necessidades e interesses, 

visando permitir a tomada de decisões da futura ação e intervenção educativas. 

2. A avaliação será modular, devendo seguir a escala de 0 a 20. 

3. Na prática simulada os alunos devem elaborar um relatório por cada atividade vo-

cacional e sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso. 

4. Os critérios de avaliação são os seguintes: domínio cognitivo- 60%; domínio com-

portamental e altitudinal- 40%. 

5. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permi-

tindo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informações sobre o de-

senvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e 

estratégias. 

6. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, 

traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e 

as competências adquiridas pelos alunos. 

7. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, (em ficha própria) com a in-

tervenção do professor e o aluno, que será aprovada em reunião do Conselho de Turma e 

publicada em pauta. 

8. A avaliação sumativa incide ainda sobre a Prática Simulada das atividades vocaci-

onais. 

9. Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo resul-

tam do acordo entre cada aluno ou grupo de alunos e o professor. Expressa-se na escala de 

0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular adotada, a notação formal de cada módulo, a 

registar em documento próprio, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação míni-

ma de 10 valores. As avaliações inferiores a 10 valores não serão registadas. Quando os 

alunos recuperarem o módulo em atraso, será elaborado um novo documento (pauta) e 

registado no termo a classificação obtida. 

10. Nas reuniões de equipa pedagógica onde haja lugar ao lançamento de classifica-

ções, são ratificadas as respetivas pautas dos módulos. As classificações dos módulos rea-

lizados com aproveitamento serão lançadas no respetivo livro de termos. 



   Agrupamento de Escolas de Almeirim - 171293 

Anexo VI – Cursos Vocacionais 

Regulamento Interno – Quadriénio 2013/2017 | P á g i n a  81  

11. No final de cada período será enviada aos encarregados de educação, ou aos alu-

nos quando maiores, a respetiva ficha informativa individual, onde estará registada a ava-

liação obtida por cada um dos formandos nos diversos módulos e uma apreciação global 

sobre o comportamento e os conhecimentos do aluno, assim como as possíveis estraté-

gias de recuperação. 

Artigo 6º. -  Conclusão e certif icação 

1. Os alunos que concluam com aproveitamento o curso vocacional ficam habilitados 

com o 9º ano de escolaridade. 

2. Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 9º ano podem prosseguir estu-

dos nas seguintes vias de ensino: 

a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas provas finais na-

cionais do 9º 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 da componente geral e complementar e 100% dos módulos da compo-

nente vocacional. 

3. Os alunos dos cursos vocacionais podem candidatar-se a provas finais nacionais 

independentemente do número de módulos concluídos com aproveitamento. 

4. A classificação final de cada disciplina e atividades vocacionais obtém-se pela mé-

dia aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada mó-

dulo. 

5. A certificação para a conclusão do curso não necessita da realização de Exames 

Nacionais. 

6. Os alunos que não concluam o curso (não tenham concluído 70% dos módulos da 

componente geral e complementar e 100% dos módulos da componente vocacional ou 

que tenham excesso de faltas) deverão ser alvo de reorientação escolar. 

Artigo 7º. -  Recuperação de Módulos em Atraso  

1. Os alunos que não obtiveram a classificação de 10 ou mais valores na avaliação do 

módulo, têm a possibilidade de requerer junto do professor, uma nova data, acordada en-

tre ambos, para efetuar nova prova - 1ª Recuperação, será ainda dada uma 2ª oportunidade 
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de Recuperação ao aluno, procurando, sempre que possível, que esta não ultrapasse os 15 

dias subsequentes da primeira.  

Artigo 8º.  -  Assiduidade 

1. O limiar de assiduidade dos alunos diz respeito a: 

- 90% da carga horária do conjunto de cada disciplina independentemente da 

componente de formação, admitindo-se um limite de 10% de faltas, independente-

mente das mesmas; 

2. Na prática simulada das atividades vocacionais, os alunos formandos têm de cum-

prir 100 % da carga horária desta componente. 

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

tempo letivo em vigor no agrupamento. 

4. Antes do aluno atingir o limite de faltas injustificadas, ou metade do limite para os 

módulos com um de horas significativo, os pais ou encarregados de educação ou, quando 

maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma. 

5. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da 

violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita 

garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.  

6. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não impu-

táveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Co-

missão de Proteção de Crianças e Jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, 

assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola, procurando 

em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

Artigo 9º. -  Excesso grave de faltas  

1. Caso se verifique o incumprimento do previsto no artigo anterior procede-se do se-

guinte modo: 

1.1. Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, a esco-

la deve assegurar o prolongamento das atividades, até ao total do número de horas 

de formação estabelecidas ou ao desenvolvimento de mecanismos de recuperação 

tendo em vista o cumprimento dos objetivos de aprendizagem, sempre que a situa-

ção o exija a recuperação será feita presencialmente (Ara). 

1.2. Quando a falta de assiduidade do aluno não for devidamente justificada e o 

aluno ultrapasse o limite máximo de faltas injustificadas a um módulo haverá lugar 
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à realização de um Plano de Atividades de Recuperação (PAR), nos termos previstos 

pelo Estatuto do Aluno e nas condições definidas pelo Conselho Pedagógico do 

Agrupamento, devendo incidir sobre as aprendizagens que o professor considerar 

adequadas e podendo ocorrer uma única vez em cada ano letivo. 

1.3. Quando a falta de assiduidade do aluno se verificar nas atividades relativas 

à prática simulada, deverão ser encontrados mecanismos entre a entidade acolhedo-

ra e os professores orientares da prática simulada para que os alunos possam cum-

prir a totalidade das horas da Prática Simulada. 

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

são desconsideradas as faltas em excesso. 

Artigo 10º.  -  Reposição de Aulas 

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

na e atividade vocacional, de forma a assegurar a conclusão do Plano de Formação, torna-

se necessária a reposição das aulas não lecionadas. 

2. As aulas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores ou por fal-

ta de assiduidade do professor, devidamente justificadas, podem ser recuperadas através 

de: 

2.1. Permuta entre docentes da mesma turma ou do mesmo grupo disciplinar, 

combinada com antecedência e dando conhecimento aos alunos; 

2.2. Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse 7 horas 

no horário dos alunos; 

2.3. Nas faltas inesperadas e imprevisíveis, Caso não seja possível assegurar a 

permuta, o professor em falta, deverá comunicar na Direção nos três dias seguintes a 

ter voltado à escola, quando vai repor as aulas a que faltou. Terá 15 dias para o efeito. 

Caso não o faça nesse tempo, ser-lhe-á marcada a respetiva falta, não obstante ter a 

obrigação de repor os tempos a que faltou. 

3. Nas reuniões de equipa pedagógica, com uma periodicidade mensal proceder-se-á 

à verificação das horas de formação ministradas por cada docente. Por sua vez, cada do-

cente dará conhecimento ao diretor de curso, da data provável de conclusão na sua disci-

plina. Posteriormente, o diretor de curso entregará este estudo ao diretor de turma e dará 

também conhecimento do mesmo ao órgão de gestão. 
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Artigo 11º.  -  Visitas de Estudo 

1. As visitas de estudo constituem estratégias pedagógicas/didáticas que, dado o seu 

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

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

seus objetivos devem ser aprovados pelo Conselho de Turma e fazerem parte integrante 

do Plano Anual de Atividades e do Plano da Turma. 

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

com os blocos previstos para os turnos da manhã e da tarde, num total de 10 tempos diá-

rios no máximo. 

3. Os tempos letivos devem ser divididos, em cada curso, pelos professores organiza-

dores e acompanhantes, de acordo com o previamente com o previamente estabelecido 

em equipa pedagógica/conselho de turma. 

4. Às disciplinas envolvidas nas visitas de estudo serão consideradas aulas as horas 

gastas nessa atividade, convertidas em tempos letivos. Estes tempos serão sumariados. 

5. Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores com aulas no 

dia da atividade, desde que tenham objetivos para a mesma. 

6. No caso do aluno de não puder comparecer à visita, por motivos devidamente jus-

tificados, deverá ser encaminhado para espaços pedagógicos com a indicação de uma ati-

vidade a realizar, da responsabilidade dos professores intervenientes na visita, durante o 

período que estaria em aulas. 

7. Dadas as características práticas do curso, a participação dos alunos nestas ativi-

dades é fundamental, pelo que deve ser promovida a sua participação.  

8. Por norma, deve evitar-se a realização de visitas de estudo durante o 3o período, 

exceto aquelas que resultam de impedimentos externos à escola. 

9. Os professores organizadores devem exigir por escrito uma autorização assinada 

pelos encarregados de educação. 

10. Na autorização mencionada na alínea anterior, os encarregados de educação de-

vem ser informados do local, dia ou dias da realização da visita de estudo e das horas de 

partida e de chegada, assim como dos custos. 

Artigo 12º. -  Dossiê Pedagógico 

1. O coordenador pedagógico do curso organiza o dossiê técnico pedagógico por ano 

letivo, curso e disciplina com os seguintes elementos: programa de ação e respetivo cro-
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nograma; indicação dos formadores; critérios de avaliação; regulamento do curso; proto-

colos e planos da Prática Simulada; atas de reuniões das equipas pedagógicas; outros do-

cumentos relevantes. 

2. Cada professor deverá entregar ao Diretor de Curso, todos os materiais fornecidos 

aos alunos, bem como os enunciados dos testes e fichas de trabalho e as grelhas de avali-

ação dos módulos. Esta última, será entregue ao diretor de turma e ao diretor de curso, 

após a sua assinatura pelos alunos, para que os mesmos tenham sempre a possibilidade 

efetiva de saber os módulos a que já obtiveram aproveitamento.  

3. O diretor de turma organiza o dossiê da direção de turma com os seguintes ele-

mentos: atas do conselho de turma; comunicados aos pais e encarregados de educação; 

plano de turma e outros documentos relevantes. 

Artigo 13º. -  Conselho de Curso 

 1. O Conselho de Curso é presidido pelo Coordenador Pedagógico do Curso e integra 

os professores das diferentes disciplinas/ atividades. Pode reunir em plenário ou por área 

de formação. 

 2. Compete ao Conselho de Curso a organização, realização e avaliação do curso, 

nomeadamente: 

2.1. A articulação interdisciplinar; 

2.2. O apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes que o integram. 

3. Compete, em especial, ao coordenador pedagógico do curso: 

a) Presidir ao conselho de curso; 

b) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e compo-

nentes de formação do curso; 

c) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da componente 

vocacional; 

d) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da Prá-

tica Simulada, identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participan-

do na elaboração do plano da Prática Simulada e dos contratos de formação, proce-

dendo à distribuição dos formandos por aquelas entidades e coordenando o acom-

panhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o tutor responsá-

veis pelo acompanhamento dos alunos; 
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e) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de 

apoio sócio educativo; 

f) Conceber e organizar, em colaboração com o Diretor de Turma, os vários dos-

siês do curso. 

Artigo 14º. -  Conselho de Turma 

1. O conselho de turma é o órgão de organização, acompanhamento e avaliação das 

atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias.  

2. O conselho de turma de avaliação ocorrerá, pelo menos, três vezes ao longo do ano 

letivo, sendo entregue ao encarregado de educação do aluno um registo de avaliação que 

inclui a informação global do percurso formativo ao longo desse período. (ver ponto 11 do 

artigo 5º). 

3. A pauta das classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada disciplina, 

após verificada pelo conselho de turma e assinada pela direção, deve ser afixada em local 

público. 

CAPÍTULO II  -  Prática Simulada das Atividades Vocacionais  

Introdução 

O presente Regulamento visa determinar um conjunto de normas a serem aplicadas 

por todos os intervenientes, com competências e graus de responsabilidade diferenciada, 

na Prática simulada das atividades vocacionais. 

As aprendizagens referidas na Prática Simulada visam desenvolver e consolidar, em 

contexto real de trabalho, conhecimentos e competências adquiridos durante a frequência 

do curso, bem como, o proporcionar de experiências de caráter socioprofissional. 

Artigo 15º. -  Âmbito e definição 

1. A prática simulada realiza-se numa entidade pública (podendo realizar-se na escola 

desde que associada a um projeto) ou privada, adiante designada por entidade de acolhi-

mento, na qual se desenvolvam atividades relacionadas com a área de formação do curso. 

2. A prática simulada é supervisionada pelo professor orientador, em representação 

da escola, e pelo tutor, em representação da entidade de acolhimento.  

Artigo 16º. -  Organização e Desenvolvimento 

1. A responsabilidade dos estágios compete à escola que deverá monitorizar a quali-

dade e adequação da prática simulada. 
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2. Compete ao Coordenador Pedagógico do Curso promover a consecução da prática 

simulada com a colaboração dos professores da componente vocacional. 

3. A prática simulada tem a duração de duzentas e dez horas, que correspondem a 

setenta horas por área de formação da componente vocacional em cada um dos anos do 

curso. 

4. Nas deslocações às entidades de acolhimento o professor orientador tem direito 

ao recebimento das despesas de deslocação, bem como das inerentes ajudas de custo nos 

termos da legislação em vigor. 

5. Quando as atividades são desenvolvidas fora da escola, a orientação e o acompa-

nhamento do aluno são partilhados, sob a coordenação da escola, entre esta e a entidade 

de acolhimento, cabendo à última designar o tutor para o efeito. 

6. Os alunos, nomeadamente quando as atividades da prática simulada decorram fo-

ra da escola, têm direito ao seguro escolar.  

Artigo 17º. -  Protocolo 

1. A concretização da prática simulada será antecedida e prevista em protocolo cele-

brado entre a escola e as entidades de acolhimento, as quais deverão desenvolver ativida-

des compatíveis e adequadas ao perfil de desempenho visado pelo curso frequentado pelo 

aluno. 

2. O protocolo é assinado pelo órgão competente da escola e pelo representante legal 

da entidade de acolhimento. 

3. O protocolo de colaboração inclui o plano da prática simulada, as responsabilida-

des das partes envolvidas, da escola e da entidade onde se realiza o estágio, e as normas 

de funcionamento da prática simulada.  

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

conclusão da formação para o qual foi celebrado. 

Artigo 18º. -  Plano da Formação da Prática S imulada 

1. A organização e o desenvolvimento da prática simulada obedecem a um plano, 

elaborado com a participação das partes envolvidas e assinado pelo órgão competente da 

escola, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo encarregado de educação, 

caso o aluno seja menor de idade. 
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2. O plano da prática simulada, depois de assinado pelas partes, será considerado 

como parte integrante do protocolo de colaboração subscrito entre a escola e as as enti-

dades de acolhimento. 

3. O plano de estágio é elaborado pelo professor orientador da escola, pelo tutor da 

entidade de acolhimento e pelo aluno formando. 

4. O plano da prática simulada identifica os objetivos gerais da Formação, os conteú-

dos a abordar, a programação das atividades, o período em que se realiza a prática simu-

lada, fixando o respetivo calendário, o horário e o local de realização das atividades, as 

formas de monitorização e de acompanhamento do aluno, com a identificação dos res-

ponsáveis. 

5. O plano da prática simulada deverá ser homologado pelo órgão de Direção Execu-

tiva da escola, mediante parecer favorável do Coordenador Pedagógico do Curso, antes do 

período de formação  

Artigo 19º. -  Direitos e Deveres dos Intervenientes na Prática Simulada  

1. São responsabilidades da escola: 

a). Assegurar a realização da prática simulada aos seus alunos, nos termos da 

lei e do Regulamento Interno. 

b). Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos pelos lugares existentes 

nas diferentes entidades de acolhimento; 

c). Proceder à distribuição dos alunos, de acordo com os critérios referidos na 

alínea anterior; 

d). Assegurar a elaboração do protocolo de colaboração com a entidade de aco-

lhimento; 

e). Assegurar a elaboração do plano da prática simulada; 

f). Assegurar o acompanhamento da execução do plano da prática simulada; 

g). Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos formandos, em colabora-

ção com a entidade de acolhimento; 

h). Assegurar que o aluno formando se encontra a coberto de seguro em toda a 

atividade de prática simulada; 

i). Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno formando, 

as condições logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da formação. 

2. São responsabilidades do Diretor de Curso: 
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 a). Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento, iden-

tificando-as, fazendo a respetiva seleção, preparando os protocolos de colaboração, 

procedendo à distribuição dos formandos por cada entidade e coordenando o acom-

panhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor orientador. 

3. São responsabilidades do professor orientador: 

a). Elaborar, em conjunto com o tutor e o aluno formando, o plano da prática 

simulada; 

b). Acompanhar a execução do plano da prática simulada, nomeadamente 

através de deslocações periódicas aos locais de realização do estágio; 

c). Acompanhar o aluno formando na elaboração do relatório da prática simu-

lada; 

d). Avaliar, em conjunto com o tutor, o desempenho do aluno formando no seu 

período de formação, em relatório a elaborar no citado período; 

4. São responsabilidades da entidade de estágio: 

a). Designar o Tutor; 

b). Colaborar na elaboração do protocolo de colaboração e do plano da prática 

simulada; 

c). Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno 

formando, de acordo com as atitudes, competências, conhecimentos, técnicas, assi-

duidade e pontualidade demonstradas durante aquele período; 

e). Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do plano de 

formação; 

f). Controlar a assiduidade do aluno formando; 

g). Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno formando, as condições lo-

gísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da prática simulada. 

5. São responsabilidades do aluno: 

a). Colaborar na elaboração do protocolo de colaboração e do plano da prática 

simulada; 

b). Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação desta formação; 

c). Cumprir, no que lhe compete, o plano de formação; 

d). Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar 

com zelo os bens, equipamentos e instalações; 
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e). Não utilizar sem prévia autorização da entidade de acolhimento a informa-

ção a que tiver acesso durante a prática simulada; 

f). Ter um comportamento correto e cordial, respeitando os seus superiores hie-

rárquicos e os seus colegas de trabalho; 

g). Ser assíduo, pontual no cumprimento do seu horário de trabalho; 

h. Justificar as faltas perante o diretor de turma, o professor orientador e o Tu-

tor, de acordo com as normas internas da escola e da entidade de acolhimento; 

i). Elaborar o/s relatório/s da formação, onde conste: identificação do aluno; 

identificação da entidade de acolhimento; período de formação; funções desempe-

nhadas; atividades desenvolvidas; relacionamento com o tutor e orientador da for-

mação e outras considerações que considere relevante registar em relatório. 

Artigo 20º.  -  Assiduidade 

1. A assiduidade do aluno formando é controlada pelo preenchimento da folha de as-

siduidade, a qual deve ser assinada pelo aluno e pelo Tutor e entregue ao professor orien-

tador.  

2. O aluno deve participar em todas as atividades da prática simulada. 

3. O período de formação poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento 

total do número de horas estabelecido, caso o aluno tenha faltado justificadamente ou 

porque a entidade de acolhimento tenha tido um constrangimento durante o período em 

causa. 

4. Quando por razões imputadas ao aluno formando, a prática simulada não é con-

cluída, a responsabilidade de estabelecer novo contacto, com uma nova entidade de aco-

lhimento é do aluno formando, reservando-se a escola o direito de aceitar ou não essa en-

tidade de acolhimento. 

Artigo 21º.  -  Distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento  

1. A distribuição dos alunos formandos pelas entidades de acolhimento será efetuada 

até 15 dias antes do início da prática simulada, em função dos lugares existentes e dados a 

conhecer pelo Diretor de Curso. 

2. Os critérios definidos pela escola para distribuição dos alunos formandos pelas en-

tidades de acolhimento são: 
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a). Escolha, por parte do aluno, da entidade de acolhimento para a sua forma-

ção desde que se enquadre nos objetivos específicos do curso e não haja uma relação 

familiar; 

b). Perfil do aluno – avaliação das competências e características pessoais de 

cada aluno; 

c). Média aritmética das classificações obtidas nas atividades da componente 

de formação vocacional; 

d). Proximidade geográfica entre a entidade de acolhimento e local de residên-

cia do aluno. 

Artigo 22º. -  Avaliação da Prática Simulada  

1. A avaliação no processo da prática simulada assume caráter contínuo e sistemático 

e permite, numa perspetiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de estágio. 

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

final expressa de 0 a 20 valores. 

3. A avaliação final tem por base as atividades desenvolvidas e constantes do plano 

durante o período de formação e o respetivo relatório. 

4. A avaliação da prática simulada é apreciada e discutida com o aluno formando, pe-

los professores orientadores e pelos tutores, que elaboram uma informação conjunta so-

bre o aproveitamento deste, com base nos elementos recolhidos durante o acompanha-

mento da referida prática. 

5. Na impossibilidade de haver acordo entre os intervenientes na atribuição de uma 

classificação, prevalece a proposta dos Tutores. 

6. Na sequência da informação referida no número anterior, os professores orienta-

dores atribuem uma classificação ao aluno formando, com base nos critérios previamente 

definidos no artigo 23º.  

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

entre os intervenientes, a fim de possibilitar a obtenção de aproveitamento na prática si-

mulada. 

Artigo 23º. -  Critérios de avaliação da prática simulada  

1. No apuramento da classificação final deverá ter-se em conta os seguintes critérios: 

a). Integração na entidade de acolhimento; 
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b). Assiduidade e pontualidade; 

c). Relacionamento com a chefia, colegas e outros; 

d). Aprendizagem e aplicação de novos conhecimentos; 

e). Qualidade do trabalho realizado; 

f). Sentido de responsabilidade; 

g). Autonomia no exercício das suas funções e capacidade de iniciativa; 

h). Interesse pelo trabalho que realiza; 

i). Organização no trabalho desenvolvido; 

j). Qualidade do relatório da prática simulada. 

Artigo 24º. -  Disposições Finais 

1. Todos os casos e situações omissos neste anexo regulamento interno devem ser 

decididos pelos órgãos de administração e gestão do Agrupamento de Escolas, consultada 

a legislação em vigor sobre os assuntos. 

Legislação de Referência: 

 Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro.  

 Portaria n.º 292-A/2012 de 26 de setembro 
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ANEXO VII  -  PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO –  PIEF 

Preâmbulo 

O presente documento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento 

do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) a funcionar na Escola Secundária 

Marquesa de Alorna e tem a finalidade de ajudar a clarificar alguns procedimentos exis-

tentes na medida. 

O PIEF é orientado para um percurso individualizado do jovem e centra-se em torno 

de 2 grandes eixos: Escolar, maioritariamente em contexto sala de aula; Formação Vocaci-

onal, um dia por semana em contexto laboral. 

A medida PIEF obedece a um plano de ação elaborado pela Equipa Técnico Pedagógi-

ca (ETP)/Técnico de Intervenção local (TIL) e que consta do dossiê técnico pedagógico sedi-

ado na Escola Secundária Marquesa de Alorna. 

Artigo 1 .º -  Destinatários 

Este programa destina-se a: 

Alunos em abandono escolar: alunos sinalizados pela Comissão Proteção de Crianças 

e Jovens (CPCJ)/EMAT e que comprovadamente estejam fora da escola no momento da 

validação.  

Alunos com desfasamento etário face ao nível de ensino frequentado: alunos que 

reprovaram, se atrasaram no percurso escolar em virtude de integração tardia ou que, por 

qualquer outra razão, apresentam uma diferença de mais de três anos face à idade teórica 

do ano de escolaridade que frequentam.  

Alunos com indício/práticas de delinquência: alunos indiciados pela prática reiterada 

de crimes, incluindo a prostituição e sujeitos a medidas tutelares de menores, sempre que 

apresentem graves problemas de integração escolar, tais como processo tutelar educativo, 

processo de promoção e proteção e processo penal.  

Alunos com problemas psicológicos graves: alunos com consumo grave de álcool 

e/ou substâncias psicotrópicas; alunos com perturbações psiquiátricas que impeçam a 

frequência do ensino regular excluindo os alunos que estejam ao abrigo do Decreto - lei 

3/2008 de 07 de Janeiro.  

Alunos vítimas de trabalho infantil: alunos referenciados pela CPCJ/EMAT como sen-

do sujeitos a trabalho infantil e que comprovadamente não beneficiem da integração no 
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ensino regular, nomeadamente nas formas consideradas intoleráveis pela Convenção n.º 

182 da OIT.  

Artigo 2.º -  Objetivo e Medidas 

1- O PIEF tem como objetivo favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória a 

menores a partir dos 15 até aos 17 anos, obedecendo aos critérios previstos na Informação 

n.º I/DGE/GD/2012/1919 e anexos de 19 de Julho, em situação de exploração de trabalho 

infantil, constituindo-se como medida de combate ao abandono escolar precoce, numa 

lógica de promoção da inclusão e cidadania das crianças e jovens. 

2- O PIEF integra um conjunto diversificado de medidas e ações prioritariamente ori-

entadas para a reinserção escolar, através da integração no percurso escolar regular ou da 

construção de percursos alternativos, escolares e de educação e ou formação, incluindo 

atividades de educação extraescolar, de ocupação e orientação vocacional e de desporto 

escolar, promovidas, realizadas ou apoiadas pelos serviços e organismos dos Ministérios 

da Educação e Ciência e do Emprego e Formação Profissional.  

Artigo 3.º -  Processo de Ensino-aprendizagem 

1- O desenvolvimento do currículo operacionaliza-se em projetos, cujo ponto da situ-

ação e eventuais ajustes são realizados semanalmente na reunião da ETP. 

2- Cada área disciplinar contribui com os conteúdos que considera pertinentes à con-

cretização de cada projeto. 

3- O plano de estudos tem por base os objetivos, conteúdos e competências essenci-

ais a atingir nas respetivas áreas disciplinares de ciclo do ensino básico e integra diferen-

tes componentes de formação. 

Artigo 4.º -  Currículos -1 .º ciclo 

Dada a inexistência de um desenho curricular para o 1º ciclo proposto pelo Ministério 

da Educação, a ETP acordou implementar a estrutura curricular do 2º ciclo com as devidas 

adaptações científico-pedagógicas. 

 

Artigo 5.º -  Currículos -2.º ciclo 

4- Os domínios de formação e a carga horária semanal encontram-se estipulados no 

quadro seguinte: 
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5- Semanalmente, se possível, deverá ser acrescentado um bloco de 90 minutos, des-

tinado à disciplina de Formação para a Cidadania, a incluir no horário do DT (apoio). Este 

espaço letivo servirá para que o DT em parceria com o TIL possa apresentar a avaliação 

semanal, bem como realizar assembleias de turma, com o intuito de os alunos identifica-

rem os aspetos positivos e negativos da semana suscitando assim a autorreflexão com 

vista a melhorar/incentivar comportamentos. 

Artigo 6.º -  Currículos -3.º ciclo 

1- Os domínios de formação e a carga horária semanal encontram-se estipulados no 

quadro seguinte: 
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2- Semanalmente, se possível, deverá ser acrescentado um bloco de 90 minutos, des-

tinado à disciplina de Formação para a Cidadania, a incluir no horário do DT (apoio). Este 

espaço letivo servirá para que o DT em parceria com o TIL possa apresentar a avaliação 

semanal, bem como realizar assembleias de turma, com o intuito de os alunos identifica-

rem os aspetos positivos e negativos da semana suscitando assim a autorreflexão com 

vista a melhorar/incentivar comportamentos. 

Artigo 7.º -  Avaliação 

1- A avaliação é contínua e constitui o processo regulador das aprendizagens, orien-

tador do percurso educativo e formativo e certificador das competências. Assume carácter 

diagnóstico, formativo e sumativo. 

2- A avaliação diagnóstica realiza-se no momento da integração do aluno e em qual-

quer momento considerado pertinente pelos docentes. 

3- A avaliação formativa assume carácter contínuo e sistemático. 

4- A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese de informações reco-

lhidas no âmbito da avaliação formativa, sobre o desenvolvimento das aprendizagens e 

competências e é da responsabilidade da ETP por proposta dos vários professores que a 

compõem. 

5- Os instrumentos de avaliação devem considerar o contexto, a heterogeneidade e a 

motivação dos alunos bem como contemplar a diferenciação pedagógica, as metas e os 

percursos de cada um. 

Artigo 8.º -  Formação Vocacional  

A Formação Vocacional é uma área curricular e não uma disciplina. Poderá contem-

plar os recursos e as ofertas da escola, mas sempre que possível deve decorrer em contex-

to de trabalho resultante de parcerias estabelecidas com entidades externas à escola uma 

vez que visa: 

 Treino técnico; 

 Treino de competências pessoais e sociais (regras relacionais, saber estar, 

cumprimento de regras de funcionamento laboral, horários, entre outras);  

 Formação em contexto de trabalho;  

 Integração no mercado de trabalho.  
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Artigo 9.º -  Plano Formativo Individualizado  

1- Para cada aluno é elaborado um Plano Socioeducativo e Formativo Individualizado 

(PSEFI) onde é traçado o percurso individual do aluno. 

2- O PSEFI compreende as seguintes fases: 

a) Preparação, abrangendo a avaliação diagnóstica, tendo por objeto o nível de 

aquisição de competências, a situação escolar, familiar e social do aluno, a sua orien-

tação escolar e profissional, a identificação dos objetivos a atingir e dos recursos a 

utilizar, bem como a consequente formalização do plano mediante documento es-

crito;  

b) Execução, abrangendo a integração do aluno, em qualquer momento do ano 

civil, inclusive em atividades de educação extraescolar de curta duração, com vista a 

favorecer a sua inserção em percurso que vise a escolarização e a certificação escolar;  

c) Avaliação, abrangendo a avaliação da evolução do plano, com vista a assegu-

rar a sua adaptação às necessidades do aluno, e a avaliação final.  

3- O PSEFI é acompanhado pelo professor-tutor, o diretor de turma. 

4- Compete ao professor-tutor, DT, e ao TIL promover a intervenção articulada das 

entidades envolvidas na execução do plano, manter contacto regular com a família do 

aluno, informar regularmente a ETP da evolução da execução do plano, bem como propor 

a revisão e alteração deste, sempre que necessário. 

5- O PSEFI integra, sempre que necessário, a intervenção dos serviços de psicologia e 

orientação escolar e profissional da escola ou do Centro de Formação profissional da área 

geográfica. 

Artigo 10.º -  Constituição do Grupo Turma 

1- A constituição do grupo-turma subordina-se ao princípio da individualização da 

aprendizagem, não devendo ser ultrapassado o limite de 15 alunos, devendo-se também 

observar que: 

- Cada turma de PIEF deve ter uma reserva de 2 vagas para situações de alunos en-

caminhados pelo Tribunal de Menores e/ou para eventuais transições de ciclo no PIEF da 

escola; 

- Ao longo do ano letivo a integração de novos alunos na turma deve ser subsequen-

te à informação e auscultação da ETP; 
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Artigo 11.º -  Organização das Atividades 

1- O horário escolar deve ser equilibrado, distribuindo as disciplinas que requerem 

maior concentração preferencialmente durante o período da manhã e ao longo da sema-

na, alternando-as com disciplinas mais práticas no turno da tarde. 

2- Cada área disciplinar deverá funcionar sob a supervisão de dois professores (pro-

fessor do domínio/unidades de formação e professor coadjuvante). A coadjuvação em PIEF 

justifica-se pelo facto da maioria dos alunos serem enquadrados em mais do que um cri-

tério de elegibilidade para diagnóstico e integração na medida PAQPIEF salientando-se os 

critérios 3 e 4. Sempre que um dos professores falte, este deve ser substituído preferenci-

almente por um elemento da ETP. 

3- A presença de alunos do 1º ciclo na turma de percurso PIEF T1 requer que o profes-

sor coadjuvante deste percurso seja um professor com habilitação para o 1º ciclo. 

4- Por vezes a Equipa Técnico Pedagógica pode sentir a necessidade de retirar o jo-

vem do contexto sala de aula, nomeadamente por incumprimento de regras, adequando 

desse modo o seu PSEFI em função da estratégia delineada em ETP. Esta poderá girar em 

torno dos eixos escolar e vocacional e para isso poderão ser aproveitados horas de tutorias, 

elaboração de protocolo ou adenda ao protocolo anteriormente elaborado. 

Artigo 12.º -  Equipa técnico-pedagógica (ETP)  

1- A ETP é constituída pelos professores, Diretor de Turma (DT), Técnico de Interven-

ção Local (TIL). 

2- Sem prejuízo das normas legais vigentes e do estipulado no RI da escola (no que 

diz respeito aos professores), os elementos da ETP têm: 

a) O direito e o dever de conhecer o RI da escola;  

b) O dever de ser assíduos e pontuais às aulas, atividades da turma e reuniões da 

ETP;  

c) O direito e o dever de intervir e contribuir nas reuniões da equipa, trabalhar 

solidariamente, empenhando-se em todas as iniciativas promovidas pela ETP;  

d) O dever de fornecer atempadamente ao diretor de turma as suas avaliações 

semanais, por projeto e por período;  

e) O dever de preencher os seus elementos de avaliação no PSEFI de cada aluno, 

em cada momento de avaliação.  
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Artigo 13.º -  Competências da Equipa técnico -pedagógica 

1- Compete à equipa técnico-pedagógica a organização, a realização e a avaliação da 

medida, nomeadamente: 

a) A articulação interdisciplinar e transversal;  

b) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o suces-

so educativo e a sua plena integração na sociedade, através de um plano de 

transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mundo do traba-

lho ou para percursos subsequentes;  

c) A ETP reúne ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente 

sempre que a pertinência do assunto/facto o justifique;  

d) As reuniões de ETP são preparadas e presididas pelo/a Diretor (a) de turma.  

Artigo 14.º -  Funções do Diretor de Turma 

Cabe aos diretores de turma afetos a cada turma PIEF: 

a) Preparar e dirigir as reuniões; 

b) Tratar da parte burocrática: faltas, matrículas, ASE, com a colaboração do TIL;  

c) Organizar o dossiê da turma;  

d) Preparar as visitas de turma (parte administrativa);  

e) Coordenar a Planificação e a organização das visitas de estudo/atividades em 

parceria com o ANP;  

f) Coordenar em conjunto com o ANP a preparação, execução e avaliação dos 

PSEFI;  

g) Manter atualizado o PCT;  

h) Elaborar e manter atualizados os processos individuais dos alunos, nomea-

damente no que respeita à matrícula dos alunos, ao seguro escolar, ao ASE e 

aos transportes;  

i) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa;  

j) Coordenar a elaboração dos PSEFI dos alunos;  

k) Assegurar a articulação entre os Alunos, os Professores e Encarregados de 

Educação;  

l) Informar, com frequência, os Encarregados de Educação sobre o percurso 

educativo e formativo dos alunos (PSEFI do aluno);  
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m) Articular com as famílias em conjunto com o TIL sobre o percurso educativo e 

formativo dos alunos;  

n) Solicitar, sempre que necessário, a comparência dos Encarregados de Educa-

ção;  

o) Dar conhecimento ao Encarregado de Educação das faltas injustificadas da-

das pelo seu educando;  

p) Estabelecer contactos e elaborar protocolos de Formação Vocacional (FV) e 

acompanhar o desempenho dos alunos no âmbito desta área curricular, em 

parceria com o ANP.  

q) Participar nas reuniões com as entidades parceiras para que for convocado no 

âmbito da alteração/redefinição/adequação do PSEFI.  

Artigo 15.º -  Funções do Técnico de Intervenção Local  

Cabe ao técnico de intervenção local afeto às turmas PIEF: 

a) Acompanhar todo o processo de desenvolvimento do PIEF na escola;  

b) Análise e periodização das sinalizações;  

c) Elaborar diagnóstico sociofamiliar e proposta de intervenção e encaminha-

mento das situações sinalizadas de jovens em risco de exclusão social em que 

esteja em causa o seu direito à educação, identificando as necessidades do jo-

vem, nomeadamente ao nível da educação, competências parentais, fatores 

familiares e ecológicos, em articulação com os interlocutores identificados da 

rede PIEF e de acordo com as orientações do ISS, IP;  

d) Recolha de documentos para as Matriculas e para o ASE;  

e) Intervenção individual com todos os alunos do PIEF;  

f) Contacto telefónico ou presencial com o Encarregado de Educação dos alunos 

em parceria com o DT sempre que se revele pertinente e necessário;  

g) Participar na reunião de ETP;  

h) Participar na avaliação dos alunos no espaço extra – aula;  

i) Elaboração e gestão das regras a implementar no espaço extra-aula em cola-

boração com a ETP;  

j) Participar nas reuniões dos EE com os DT;  

k) Intervir sempre que se justifique para resolver conflitos entre os vários inter-

venientes no PIEF;  
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l) Manter atualizado o dossiê técnico pedagógico;  

m) Promover a implementação de processos de monitorização da execução das 

ações;  

n) Implementar a recolha e difusão de informação necessária à boa execução do 

projeto;  

o) Apoiar os processos necessários a uma adequada interlocução com a gestão 

do Programa;  

p) Dinamizar os processos de mediação com os interlocutores necessários à exe-

cução do projeto;  

q) Articular com todos os parceiros, nomeadamente Escolas, Segurança Social, 

DGRS, CPCJ, Câmara, Centro de Saúde, GNR, etc., implicando-os desde o início 

do processo no desenvolvimento do aluno em PIEF;  

r) Providenciar, em conjunto com as Entidades parceiras, o apoio às situações de 

transporte, às necessidades de saúde ou outras que surjam, e ainda nas situa-

ções da alçada do Tribunal de Menores ou da Segurança Social, quando seja o 

caso, ou apoio a situações de maternidade precoce.  

Artigo 16.º -  Funções do Tutor 

Os alunos da turma serão distribuídos em número igualitário pelos Tutores de FV; 

São funções do Tutor: 

i- Contactar com as empresas para possível colocação dos seus tutorandos, de 

acordo com as características dos mesmos; 

ii- Elaborar os protocolos de parceria com as empresas; 

iii- Providenciar a assinatura dos protocolos pelas Entidades, Encarregados de 

Educação e Órgão de Gestão da Escola; 

iv- Contactar semanalmente, de forma presencial, com as empresas para avali-

ar a assiduidade e outros critérios comportamentais, de acordo com a ficha de obser-

vação/registo. Caso se registe falta do aluno, o professor tutor (DT/ANP) deve avisar a 

TIL para que esta contacte o respetivo encarregado de educação, e informar a ETP na 

reunião subsequente à ausência; 

v- Fazer o acompanhamento do PSEFI e o preenchimento da parte correspon-

dente a FV relativo a cada momento de avaliação; 
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vi- Acompanhar o(a) tutorando(a) ao posto de trabalho no primeiro dia e proce-

der à apresentação entre o aluno e o responsável pelo posto de trabalho; 

vii- Elucidar, esclarecer, aconselhar o tutorando sobre a sua conduta na forma-

ção vocacional, nomeadamente no que concerne a sua assiduidade e desempenho 

profissional; 

viii- Garantir que a mudança de posto de trabalho apenas ocorrerá se houver 

incumprimento do estipulado no protocolo. 

Artigo 17.º -  Protocolo de Formação Vocacional 

i- O protocolo de Formação Vocacional (FV) é estabelecido entre dois outorgantes, o 

Agrupamento de escolas na pessoa do(a) Diretor(a) e a Entidade parceira; 

ii- O protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as atividades a 

desenvolver pelo formando durante o período de Formação Vocacional. A formação Voca-

cional visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas e relacionais para a 

inserção no mundo de trabalho e para a formação ao longo da vida. 

iii- O TIL, o DT e o tutor(a) de Formação Vocacional, no âmbito das suas funções, 

comprometem-se a dar conhecimento deste acordo à/ao menor e ao seu Encarregado de 

Educação e, a obter, antes do início das atividades no âmbito deste protocolo, o seu con-

sentimento expresso; 

iv- Do protocolo constam o local de FV, a data de início da atividade e o seu términus; 

v- No decorrer da formação/exploração vocacional e/ou experiência de formação 

prática em contexto de trabalho, no âmbito do presente protocolo, a/o menor, durante os 

períodos de permanência na Entidade, encontra-se abrangida(o) pelo seguro escolar, nos 

termos do Regulamento do Seguro Escolar, publicado em anexo à Portaria nº 413/99, de 8 

de Junho; 

vi- Durante a formação/exploração vocacional e/ou experiência de formação prática 

em contexto de trabalho, a/o menor está sujeita(o) ao cumprimento do regime de funcio-

namento do PAQPIEF e da Entidade; 

vii- Em caso de não cumprimento do regime de funcionamento, os outorgantes do 

protocolo, têm o direito de o rescindir e de consequentemente pôr fim às atividades de-

senvolvidas no âmbito do mesmo; 

Viii- No decorrer da formação/exploração vocacional e/ou experiência de formação 

prática em contexto de trabalho, a/o menor não poderá receber qualquer remuneração da 

Entidade. No caso da(o) menor sofrer algum acidente, o representante da Entidade com-
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promete-se a informar o TIL e a enviar toda a documentação relativa ao mesmo, no prazo 

de 24 horas, ao(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas de Almeirim com sede na Rua 

Moinho de Vento, 2080-108, Almeirim; 

ix- As atividades desenvolvidas em contexto de trabalho serão avaliadas semanal-

mente de acordo com as informações dadas pelo monitor ao respetivo tutor de Formação 

Vocacional, que para o efeito se deslocará no dia da formação ao posto de trabalho do alu-

no; 

x- As ações que vierem a ser lançadas na sequência deste protocolo são implemen-

tadas numa ótica de confiança mútua e, sempre que possível, num espírito de reciproci-

dade; 

xi- Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente protocolo serão dirimi-

das por acordo entre ambas as partes; 

xii- O protocolo entra em vigor na data da sua assinatura pelos Outorgantes e pelo 

Encarregado de Educação. 

Artigo 18.º -  Direitos e Deveres dos Alunos  

1- Os Direitos e deveres dos alunos de PIEF são os que constam no Regulamento In-

terno do Agrupamento de Escolas de Almeirim para todos os seus alunos, no entanto, a 

sua aplicação deve ser ponderada pela Equipa Técnico-pedagógica (ETP) salvaguardando a 

especificidade da população alvo e tendo em conta o definido nos pontos seguintes: 

No início do ano letivo serão negociadas e estabelecidas as regras de funcionamento 

em PIEF, em articulação entre a ETP e os alunos, bem como as respetivas consequências 

em caso de incumprimento;  

As regras são definidas em reunião prévia de ETP tendo em conta as características 

do grupo turma e refletindo a aprendizagem da vivência e experiência anterior;  

Na sessão de receção aos alunos e encarregados de educação, estes tomam conhe-

cimento e assinam um contrato pedagógico onde, para além de outras, constam as 4 re-

gras básicas de permanência em PIEF:  

i- Não consumir substâncias psicoativas; 

ii- Não traficar; 

iii- Não roubar; 

iv- Não agredir física, verbal ou psicologicamente. 
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Artigo 19.º -  Funcionamento f ísico-financeiro 

1- Na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para a realização das atividades 

letivas dos alunos aplica-se a legislação em vigor. 

2- No caso dos alunos fora da escolaridade obrigatória a ETP pode submeter proposta 

para o financiamento de despesas das quais dependam a sua frequência escolar à entida-

de gestora que, por sua vez, emitirá parecer decisivo após consulta aos Ministérios impli-

cados. Aos restantes alunos aplica-se a legislação prevista pelo MEC. 

Artigo 20.º -  Assiduidade 

1- De acordo com proposta da ETP aprovada pelo Órgão de Gestão do Agrupamento, 

os alunos dentro da escolaridade obrigatória que atinjam o limite máximo de duzentas 

faltas interpoladas ou um mês de faltas seguidas, sem justificação, serão afastados da 

turma permitindo a entrada de novos alunos em lista de espera, e integrarão o final da 

lista de espera das sinalizações. 

2- O DT e TIL informarão as entidades parceiras (CPCJ, SS) sempre que o aluno se en-

contre em situação de absentismo para que estes envidem esforços e tomem medidas 

para reverter a situação. O primeiro alerta será dado às 50 faltas, o segundo às 100 faltas, o 

terceiro às 150 faltas. 

3- O Encarregado de Educação será informado pelo TIL sempre que se verifique a au-

sência do seu educando nas atividades do PAQPIEF. 

Artigo 21.º -  Disposições Finais  

Este documento orientador pode ser alterado: 

i – Com a entrada em vigor de nova legislação do PAQPIEF, ou com a alteração da que 

lhe serviu de referência; 

ii – Sob proposta da ETP e ou do diretor;  

iii – De acordo com o constante no artigo 20º do DL n.º 75/2008 com as alterações in-

troduzidas pelos Decretos-Lei n.º 224/2009 de 11 de setembro e n.º 137/2012 de 2 de julho, 

compete ao Diretor da Escola, após ouvir o Conselho Pedagógico, submeter este Regimen-

to e quaisquer propostas de alteração à aprovação do Conselho Geral da Escola.  

Legislação de Referência 

a) Despacho conjunto 948/2003, de 26 de setembro 
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O presente despacho revê e reformula o Programa Integrado de Educação e Forma-

ção, abreviadamente designado por PIEF, criado pelo despacho conjunto n.º 882/99, de 28 

de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de outubro de 1999. 

b) Portaria n.º 272/2012, de 4 de setembro 

Pela presente portaria é criado o Programa de Apoio e Qualificação do PIEF — Pro-

grama Integrado de Educação e Formação. 

c) Informação n.º I/DGE/GD/2012/1919, e anexos de 19 de julho Estrutura curricular e 

critérios de seleção dos alunos para PAQPIEF.  

d) Decreto-Lei 139/ 2012, de 5 de julho  

Define os Princípios Orientadores da Organização e Gestão dos Currículos e Avalia-

ção dos Ensinos. 

e) Lei 51/2012, de 5 de setembro 

Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do 

aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de edu-

cação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação, 

revogando a Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro. 
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ANEXO VIII-  CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS - EFA 

Preâmbulo 

O presente documento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento 

dos Cursos EFA e formações modulares, previstos, respetivamente, na alínea d) e na alínea 

f) do n.º1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro e regulados pela 

Portaria n.º 230/2008 de 07 de março e estabelece procedimentos relativos ao seu funcio-

namento. 

Os Cursos EFA são uma oferta de educação e formação para adultos que pretendam 

elevar as suas qualificações. Estes cursos desenvolvem-se segundo percursos de dupla cer-

tificação e, sempre que tal se revele adequado ao perfil e história de vida dos adultos, ape-

nas de habilitação escolar. 

Os adultos já detentores do 3.º ciclo do ensino básico ou do nível secundário de edu-

cação que pretendam obter uma dupla certificação podem, sempre que se mostre ade-

quado, desenvolver apenas a componente de formação tecnológica do curso EFA corres-

pondente. 

Artigo 1 .º -  Destinatários 

Estas modalidades de formação destinam-se a pessoas: 

a) Com idade igual ou superior a 18 anos à data do início da formação (a titulo 

excecional, poderá ser aprovada a frequência de formandos com idade inferior, desde 

que estejam inseridos no mercado de trabalho). 

b) Que pretendam completar o 9.º e 12.º Ano de escolaridade para obtenção da 

qualificação de nível 2 ou 3, respetivamente, e ainda o curso de dupla certificação de 

nível 4 (certificação curricular e profissional ao nível do 12.º ano). 

Os adultos já detentores do 3.º ciclo do ensino básico ou do nível secundário de edu-

cação que pretendam obter uma dupla certificação podem, a título excecional, desenvol-

ver apenas a componente de formação tecnológica do curso EFA correspondente.  

Os adultos que concluíram o12º ano no percurso regular podem adquirir uma certifi-

cação profissional frequentando a Formação Tecnológica de qualquer desde cursos.  

Estes cursos são acompanhados de estágio profissional. São dispensados de estágio 

os formandos que exerçam atividade profissional na área ou área afim. 
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Artigo 2.º -  Objetivo 

Os cursos de Educação e Formação de Adultos e as formações modulares têm por 

objetivo suprir os défices de qualificação da população, melhorando os seus níveis de em-

pregabilidade e de inclusão social e profissional, estimulando uma cidadania mais ativa. 

Assim, assumem um papel dinamizador e incentivador do desenvolvimento cultural, social 

e económico do concelho. 

Artigo 3.º-  Organização 

1- Os Cursos EFA organizam-se: 

a) Numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida; 

b) Em percursos de formação, definidos a partir de um diagnóstico inicial avaliati-

vo, efetuado pela entidade formadora do Curso EFA, ou de um processo de re-

conhecimento e validação das competências que o adulto foi adquirindo ao 

longo da vida, desenvolvido num Centro Novas Oportunidades;  

c) Em percursos formativos desenvolvidos de forma articulada, integrando uma 

formação de base e uma formação tecnológica ou apenas uma destas;  

d) Num modelo de formação modular, tendo por base os referenciais de formação 

que integram o Catálogo Nacional de Qualificações;  

e) No desenvolvimento de uma formação centrada em processos reflexivos e de 

aquisição de competências, através de um módulo intitulado “Aprender com 

autonomia” (nível básico de educação e/ou certificação profissional) ou de um 

“Portefólio reflexivo de aprendizagens” (nível secundário e/ou certificação pro-

fissional).  

f) No caso dos formandos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de Ou-

tubro, a formação implica a realização de módulos inseridos nos referenciais de 

formação e concretiza-se pela validação de unidades de competência da forma-

ção de base (UC), de unidades de formação de curta duração da formação tec-

nológica (UFCD) ou de combinações entre as mesmas, em função do número de 

disciplinas/ano em falta.  

2- Em todos os cursos é celebrado um contrato de formação entre o Agrupamento de 

Escolas de Almeirim e o formando (e as entidades promotoras da Formação em Contexto 

Real de Trabalho para os formandos a quem seja aplicável os pontos 2 dos artigos 11.º e 15.º 

da Portaria 230/2008 de 07 de Março), onde constam todos os seus direitos e deveres. 
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Artigo 4.º -  Espaços 

1- A formação decorre preferencialmente na escola, nas salas de aula e nos espaços 

exteriores, dependendo da especificidade da formação. 

2- A formação tecnológica poderá realizar-se em espaços exteriores a escola, medi-

ante o estabelecimento de parcerias. 

Artigo 5.º -  Articulação entre as áreas de formação 

1- No início de cada edição, a equipa técnico-pedagógico, constituída pelos formado-

res das diversas áreas de competência-chave, reúne com o objetivo de inventariar as ne-

cessidades em equipamento, promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de recursos 

pedagógicos e materiais, planificar as atividades, dar parecer sobre os referenciais de for-

mação e elaborar o plano de formação mais adequado às necessidades de formação iden-

tificadas no diagnóstico prévio. 

2- O mediador dará a conhecer à equipa pedagógica o cronograma do plano de for-

mação. 3- A equipa técnico-pedagógica deverá realizar uma planificação da construção 

curricular, da qual constem os conteúdos e RAs abordados em cada UFCD, de acordo com 

o referencial de formação. 

4- A planificação da construção curricular constará do dossiê técnico-pedagógico e 

será dada a conhecer, pelos respetivos formadores, a todos os formandos. 

5- Constará do horário dos mediadores, de acordo com o ponto 2 do Despacho n.º 

17342/2006, duas horas semanais (noventa minutos) semanais para assegurar a coorde-

nação da equipa pedagógica e o acompanhamento dos formandos. 

6- Constará do horário dos formadores, dois tempos letivos semanais (90 minutos) 

semanais para inventariar necessidades, promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio 

de recursos pedagógicos e materiais e planificar as atividades, devendo priorizar-se a reali-

zação das reuniões ao nível dos pares pedagógicos. 

Artigo 6.º -  Processo de Seleção 

1- A admissão dos interessados fica condicionada ao número limite de formandos 

previstos para o funcionamento de cada um dos cursos. 

2- Os candidatos deverão formalizar o seu interesse pelos cursos, através do preen-

chimento de uma ficha de pré-inscrição nos serviços administrativos da Escola. 

3- As fichas que não possuam a informação necessária para o estabelecer contacto 

com os candidatos não serão consideradas. 
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4- A data de inscrição poderá constituir critério de prioridade, aquando do processo 

de seleção para os cursos. 

5- As ações de formação só se realizarão se para elas estiverem inscritas o número 

mínimo de formandos. 

6- A inscrição dos candidatos só se torna definitiva após a entrega de documento 

comprovativo das suas habilitações académicas e documentos pessoais de identificação. 

(NIF, B.I./C.C.) 

7- Constituição dos grupos de formação: os grupos de formação não podem ultra-

passar os 30 formandos, de acordo com as necessidades de formação evidenciadas e os 

interesses pessoais e profissionais dos formandos. Este limite pode apenas ser ultrapassa-

do em situações excecionais e por razões devidamente fundamentadas, dependendo da 

autorização prévia da entidade responsável pelo funcionamento do curso EFA. 

Artigo 7.º -  Equipa técnico-pedagógica 

A equipa técnico-pedagógica dos Cursos EFA é constituída pelo mediador e pelo gru-

po de formadores responsáveis por cada uma das áreas de competência - chave que inte-

gram a formação de base e pela formação tecnológica, quando aplicável. Integram ainda a 

equipa técnico-pedagógica os monitores da formação prática em contexto de trabalho, 

quando aplicável. 

Artigo 8.º -  Coordenador dos Cursos EFA  

Ao coordenador do curso compete: 

a) Organizar e aferir os Cursos EFA, nomeadamente desenvolvendo todos os proce-

dimentos logísticos e técnico-administrativos que sejam da responsabilidade da-

quela entidade, incluindo os exigidos pelo SIGO (sistema integrado de informa-

ção e gestão da oferta educativa e formativa);  

b) Promover a organização pedagógica e a gestão dos cursos EFA, nomeadamente, 

em procedimentos administrativos e logísticos.  

c) Zelar para que estejam reunidas todas as condições legais, funcionais e materiais 

para o início das atividades formativas de cada curso.  

d) Assegurar a articulação entre mediadores com os quais reúne periodicamente.  

e) Promover o arquivo, pelos mediadores, de toda a informação e documentação re-

lativa aos vários cursos, nomeadamente a avaliação formativa / sumativa dos 

formandos.  
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f) Elaborar um relatório anual da atividade desenvolvida.  

Artigo 9.º -  Mediador pessoal e social  

1- Ao mediador pessoal e social compete: 

a) Colaborar com o representante da entidade promotora na constituição dos 

grupos de formação, participando no processo de recrutamento e seleção 

dos formandos.  

b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos 

formandos, informando-os sobre os resultados da avaliação formativa e 

sumativa.  

c) Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, 

salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do percurso do 

grupo de formação.  

d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de 

formação, assim como entre estes e a entidade formadora.  

e) Elaborar um relatório anual da atividade desenvolvida.  

2- O mediador não deve exercer funções de mediação em mais de três Cursos EFA 

nem assumir, naquela qualidade, a responsabilidade de formador em qualquer área de 

formação, salvo em casos devidamente justificados e com autorização da entidade com-

petente. 

3- A acumulação da função de mediador e formador, referida no número anterior, 

não se aplica ao módulo Aprender com Autonomia do nível básico e a área de PRA, do nível 

secundário do curso EFA. 

4- O mediador é responsável pela orientação e desenvolvimento do percurso forma-

tivo dos formandos, em articulação com os formadores da equipa técnico-pedagógica. 

Artigo 10.º -  Formadores 

Compete aos formadores: 

a) Participar no diagnóstico e identificação dos formandos, em articulação 

com o mediador e social. 

b) Desenvolver a formação na área para a qual está habilitado.  

c) Conceber e produzir os materiais técnico-pedagógicos e os instrumentos de 

avaliação necessários ao desenvolvimento do processo formativo, relativa-

mente a área para que se encontra habilitado.  
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d) Manter uma estreita cooperação com os demais elementos da equipa pe-

dagógica, em particular, no âmbito dos Cursos EFA de nível secundário, no 

desenvolvimento dos processos de avaliação da área de PRA, através da rea-

lização de sessões conjuntas com o mediador pessoal e social.  

Artigo 11.º -  Formadores da Área de Formação Tecnológica  

Aos Formadores da Área de Formação Tecnológica estão acometidas as responsabili-

dades: 

a) Pela organização e programação da formação prática em contexto de traba-

lho e pela articulação entre a escola (entidade formadora) e a entidade que 

a realiza (entidade enquadradora) tanto a nível nacional como internacio-

nal.  

b) Colaborar com a gestão da entidade formadora e suas estruturas, na apre-

ciação prévia de eventuais entidades enquadradoras, designadamente 

quanto a disponibilidade manifestada e a sua suficiência e adequação, em 

termos de recursos humanos e materiais.  

c) Colaborar com a direção da entidade formadora e suas estruturas, no asse-

gurar do estabelecimento harmonioso de um plano individual de trabalho 

por formando e a sua aceitação por acordo entre aquele e as entidades for-

madora e enquadradora.  

d) Colaborar com a gestão da entidade formadora e suas estruturas, no asse-

gurar de que o plano referido inclui: a identificação dos objetivos, o conteú-

do, a programação, o período, o horário, o local de realização das atividades, 

as formas de monitorização e de acompanhamento do adulto bem como os 

responsáveis e os direitos e deveres dos diversos intervenientes.  

e) Colaborar com a gestão da entidade formadora e suas estruturas, na coor-

denação e sua partilha com a entidade enquadradora, da orientação e 

acompanhamento do formando.  

f) Proceder ao balanço anual das atividades desenvolvidas, através da elabora-

ção de um relatório.  

Artigo 12.º -  Modelos de formação –  Nível Básico 

Formação Base 

 CE – Cidadania e Empregabilidade 
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 LC – Linguagem e Comunicação 

 MPV – Matemática para a vida 

 TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

Carga horária 

B2 + 3 4º Ano 1350 a) 40 1390  

B3 6º Ano 900 40 940  

  
Componentes da formação 

 

 

 

Percurso 
formativo Condições mínimas de acesso 

Formação de 
base 

Aprender com 
autonomia 

Total 
2330  

a) Inclusão obrigatória de uma língua estrangeira com carga horária máxima de cin-

quenta horas para o nível B 2 e de cem horas para o nível B 3. 

Artigo 13.º -  Modelos de formação -  Nível Secundário 

Formação Base 

 CP – Cidadania e Profissionalidade (8 UFCD) - Competências Sociais e Éticas  

 CLC – Cultura, Língua e Comunicação (7 UFCD) - Competências culturais, lin-

guísticas comunicacionais  

 STC – Sociedade, Tecnologia e Ciência (7 UFCD) - Competências Tecnológicas, 

Sociais e Científicas  

 FT – Formação Tecnológica – Competências Profissionais  

 Portefólio Reflexivo das Aprendizagens - Reflete o percurso de aquisição de 

competências  

Carga horária 

EFA de nível secundário e de dupla certificação (escolar e profissional) 

Percurso 

formativo 

Condições 
mínimas de 
acesso 

Componentes da formação Total 

  
Formação 
de base (b) 

Formação 
tecnológica 
(b) 

Portefólio Reflexi-
vo de Aprendiza-
gens (d) 

Formação 

Prática em 
Contexto de 
trabalho (c) 

 

S – Tipo A 9º Ano 550 (e) 1375 (*) 85 210 2220 

S – Tipo B 10º Ano 200 (f) 1375 (*) 70 210 1855 

S – Tipo C 11º Ano 100 (g) 1375 (*) 65 210 1750 

Percurso flexível 
a partir de pro-
cesso RVCC (b) 

< ou = 9.ºano 550 (h) 1200 (*) (h) 85 210 (h) 
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No caso de Cursos EFA que sejam desenvolvidos apenas em função da componente 

de formação tecnológica são consideradas as cargas horárias associadas a essa compo-

nente de formação, acrescidas da área de Portefólio Reflexivo de Aprendizagens e forma-

ção prática em contexto de trabalho, quando obrigatória.  

A duração mínima de um curso EFA flexível é de 100 horas, quer seja apenas de for-

mação de base, de formação tecnológica ou de ambas as componentes.  

As 210 horas de formação prática em contexto de trabalho são obrigatórias para as 

situações em que os adultos estejam a frequentar um curso de nível secundário de dupla 

certificação e não exerçam atividade correspondente à saída profissional do curso fre-

quentado ou uma atividade profissional numa área afim.  

Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contí-

nuo, o cálculo da carga horária de PRA deve ser feito tendo em conta sessões de 3 horas a 

cada 2 semanas de formação, para horário laboral, e 3 horas, de 4 em 4 semanas, para ho-

rário pós-laboral. A duração mínima da área de PRA é de 10 horas.  

As unidades de formação de curta duração (UFCD) da formação de base obrigatórias 

para o percurso S 3 - Tipo A são:  

Cidadania e Profissionalidade: UFCD1, UFCD4 e UFCD5;  

Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5, UFCD6 e UFCD7;  

Cultura, Língua, Comunicação: UFCD5, UFCD6 e UFCD7;  

Mais duas UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de língua 

estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de 

qualquer uma das áreas de competências-chave.  

f) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S 3 - Tipo B são: 

- Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7; 

Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7;  

Mais duas UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de língua 

estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste domínio) ou de 

qualquer uma das áreas de competências-chave.  

As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S 3 - Tipo C são: - Socie-

dade, Tecnologia e Ciência: UFCD7;  

- Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7.  

O número de horas dos percursos flexíveis é ajustado (em termos de duração) em re-

sultado do processo RVCC, não podendo ser inferiores a 100 horas.  
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(*) Este limite pode ser ajustado tendo em conta a carga horária da componente de 

formação tecnológica dos referenciais constantes no Catálogo Nacional de Qualificações. 

EFA Percursos formativos S, tipos A, B ou C – Certificação escolar 

Percurso 

formativo 
Condições mí-
nimas de acesso 

Componentes da formação Total 

  
Formação de 

base (b) 
Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens (d) 
 

S – Tipo A 9º Ano 11oo (c) 50 1150 

S – Tipo B 10º Ano 600 (d) 25 625 

S – Tipo C 11º Ano 300 (e) 15 315 

Percurso flexível a partir de 
processo RVCC (b) 

< ou = 9.ºano 1100 (f) 50 (f) 

(a) A duração mínima da formação de base de um curso EFA flexível é de 100 horas.  

(b) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não con-

tínuo, o cálculo deve ser feito tendo em conta sessões de 3 horas a cada 2 semanas de 

formação, para horário laboral, e 3 horas, de 4 em 4 semanas, para horário pós-laboral. A 

duração mínima da área de PRA é de 10 horas.  

(c) A esta carga horária poderão ainda acrescer entre 50 e 100 horas correspondentes 

às UFCD de língua estrangeira, caso o adulto revele particulares carências neste domínio.  

(d) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S - Tipo B são:  

 Cidadania e Profissionalidade: UFCD1, UFCD4 e UFCD5;  

 Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5, UFCD6 e UFCD7;  

 Cultura, Língua, Comunicação: UFCD5; UFCD6 e UFCD7;  

 Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de 

uma língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas 

neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de competências-chave.  

(e) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S - Tipo C são:  

 Cidadania e Profissionalidade: UFCD1;  

 Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7;  

 Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7;  

 Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de 

uma língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas 

neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de competências-chave. 
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f) O número de horas dos percursos flexíveis é ajustado (em termos de duração) em 

resultado do processo de RVCC, não podendo ser inferiores a 100 horas. 

* Desde que os candidatos reúnam condições de transição ao ano seguinte. 

Formação Tecnológica Nível 3 de Qualificação Profissional 

a) É constituída por Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD’S) de 25 ou de 

50 horas cada, na área de especialização a que o curso se refere e de acordo com 

o referencial de formação respetivo.  

b) Pode integrar uma componente de formação prática em contexto de trabalho 

que assume carácter de obrigatoriedade para os adultos que não exerçam qual-

quer atividade correspondente às saídas profissionais do Curso EFA frequentado 

ou que não exerçam uma atividade profissional numa área afim.  

Formandos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro 

a)As horas que os formandos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007 são obriga-

dos a cumprir dependem do número de disciplinas/ano em atraso, ate ao máximo de 

seis, correspondendo a cada disciplina em falta 50 horas. 

b)Estes formandos não têm de desenvolver o PRA. 

c)Podem ser integrados em qualquer momento do ano letivo, desde que seja 

exequível o cumprimento de um mínimo de 50 horas. 

Artigo 14.º -  Avaliação 

Os Cursos EFA compreendem uma avaliação formativa (permite obter informação 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens) e ainda uma avaliação sumativa (serve de 

base à certificação final). 

1- A avaliação incide sobre as aprendizagens efetuadas e competências adquiridas, 

de acordo com os referenciais de formação aplicáveis. 

2- A avaliação destina-se a: 

a) Informar o adulto sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos 

no processo formativo.  

b) Certificar as competências adquiridas pelos formandos a saída dos cursos 

EFA.  

3- A avaliação deve ser: 

a) Processual, porquanto assente numa observação continua e sistemática do pro-

cesso de formação.  
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b) Contextualizada, tendo em vista a consistência entre as atividades de avaliação 

e as atividades de aquisição de saberes e competências.  

c) Diversificada, através do recurso a múltiplas técnicas e instrumentos de recolha 

de informação, de acordo com a natureza da formação e dos contextos em que 

a mesma ocorre.  

d) Transparente, através da explicitação dos critérios adotados.  

e) Orientadora, na medida em que fornece informação sobre a progressão das 

aprendizagens do adulto, funcionando como fator regulador do processo for-

mativo.  

f) Qualitativa, concretizando-se numa apreciação descritiva dos desempenhos que 

promova a consciencialização por parte do adulto do trabalho desenvolvido, 

bem como da frequência da formação prática em contexto de trabalho (síntese 

descritiva), servindo de base a tomada de decisões.  

4- O processo de avaliação compreende: 

a) A avaliação formativa que permite obter informação sobre o desenvolvimen-

to das aprendizagens, com vista a definição e ao ajustamento de processos e estra-

tégias de recuperação e aprofundamento, baseia-se, nomeadamente nos seguintes 

critérios: 

 A participação, a motivação, a aquisição e a aplicação de conhecimentos, 

a mobilização de competências em novos contextos, as relações inter-

pessoais, o trabalho em equipa, a adaptação a uma nova tarefa, a pontu-

alidade e a assiduidade.  

 A avaliação sumativa do plano de formação será concretizada na certifi-

cação final na plataforma SIGO.  

5- Avaliação nos Cursos EFA de nível secundário: 

a) Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nos Cursos EFA de nível se-

cundário, a avaliação formativa ocorre, preferencialmente, no âmbito da área 

de PRA, a partir da qual se revela a consolidação das aprendizagens efetuadas 

pelo adulto ao longo do curso.  

b) Para efeitos do ponto anterior, o formando deverá, salvo casos devidamente 

justificados, proceder a entrega das evidências para cumprimento dos crité-

rios (atividades negociadas com os formadores), cumprindo o calendário 
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acordado com o formador, não ultrapassando 15 dias após o términus da 

UFCD.  

Artigo 15º -  Assiduidade 

1- O adulto celebra com a entidade formadora um contrato de formação, no qual de-

vem ser claramente definidas as condições de frequência na formação, nomeadamente, 

quanto a assiduidade e a pontualidade. 

2- Para efeitos de conclusão da formação com aproveitamento e posterior certifica-

ção, a assiduidade do formando não pode ser inferior a 90 % da carga horária total. 

3- Sempre que o limite estabelecido no número anterior não seja cumprido, cabe ao 

mediador, juntamente com a equipa técnico-pedagógica, apreciar e decidir, casuistica-

mente, sobre as justificações apresentadas pelo adulto, bem como desenvolver os meca-

nismos de recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos inicialmente definidos 

(ex. realização de trabalhos na plataforma moodle ou por via de correio eletrónico…). 

Artigo 16.º -  Formação Prática em Contexto de Trabalho  

1- A formação prática em contexto de trabalho fica sujeita aos seguintes princípios: 

a) A entidade formadora é responsável pela sua organização e pela sua programa-

ção, em articulação com a entidade onde se realiza aquela formação, adiante 

designada por entidade enquadradora;  

b) As entidades enquadradoras devem ser objeto de uma apreciação prévia da sua 

capacidade técnica, em termos de recursos humanos e materiais, por parte da 

entidade formadora responsável pelo curso;  

c) As atividades a desenvolver pelo formando durante o período de formação prá-

tica em contexto de trabalho devem reger-se por um plano individual, acordado 

entre a entidade formadora, o formando e a entidade enquadradora, identifi-

cando os objetivos, o conteúdo, a programação, o período, horário e local de rea-

lização das atividades, as formas de monitorização e acompanhamento do adul-

to, com a identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos di-

versos intervenientes;  

d) A orientação e acompanhamento do formando são partilhados, sob coordena-

ção da entidade formadora, entre esta e a entidade enquadradora, cabendo a 

última designar um tutor com experiencia profissional adequada.  
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Artigo 17 .º -  Condições de Acesso à Formação em Contexto de Trabalho  

1- Os cursos EFA podem integrar uma formação prática em contexto de trabalho nos 

termos definidos nos anexos n.º 1, 2 e 3 da Portaria 230/2008, de 07 de Marco, sendo esta 

de carácter obrigatório para o adulto que esteja a frequentar um curso de formação e que 

não exerça atividade correspondente à saída profissional do curso frequentado ou uma 

atividade profissional numa área afim. 

2- Sem prejuízo do disposto número anterior, o adulto comprovadamente inserido no 

mercado de trabalho pode ser dispensado da formação prática em contexto de trabalho, 

quando a mesma for de carácter obrigatório, mediante autorização prévia do serviço res-

ponsável pela autorização de funcionamento do curso, nos termos do previsto no artigo 

17.º da Portaria 230/2008, de 07 de março. 

Artigo 18.º -  Certif icação 

1- De acordo com o percurso formativo definido para si, estes cursos podem conferir 

uma dupla certificação (escolar e profissional), uma certificação apenas escolar ou apenas 

profissional. Caso conclua, com aproveitamento, um Curso EFA correspondente a um 

qualquer percurso formativo obterá um Certificado de Qualificações e terá direito à emis-

são de um diploma. 

Caso conclua com aproveitamento, um Curso EFA de dupla certificação, um Curso 

EFA de habilitação escolar (3º ciclo do ensino básico ou ensino secundário) ou quando, a 

título excecional, concluir apenas a componente de formação tecnológica (por já ser de-

tentor da habilitação escolar), terá direito à emissão de um Diploma. No caso de não con-

cluir um Curso EFA, verá registadas as Unidades de Competência (componente de forma-

ção de base dos cursos do ensino básico) e as Unidades de Formação de Curta Duração 

numa Caderneta Individual de Competências e obterá um Certificado de Qualificações 

discriminando as Unidades efetuadas. 

2- A certificação pode assumir as seguintes formas: 

a) EFA Escolar – NS: 

b) No percurso Tipo A, o patamar mínimo para certificação deve ser cumprido de 

acordo com a seguinte distribuição: 

c) Validação da 8 UC na ACC (Área de Competência-Chave) de CP (Cidadania e Pro-

fissionalidade), com o mínimo de 2 Resultados de Aprendizagem validados de 

cada UFCD (16 RAs validados);  
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d) Validação da 7 UC nas ACC de STC (Sociedade, Tecnologia e Ciência) e CLC (Cul-

tura, Língua e Comunicação), com o mínimo de 2 Resultados de Aprendizagem 

validados por cada UC (14 RAs validados em cada área).  

e) Nos restantes percursos, a certificação está dependente da validação de 2 Resul-

tados de Aprendizagem em cada UC (Tipo B: CP – 1, 4, 5; STC e CLC – 5, 6, 7 + 3 UC 

opcionais de qualquer área; 

f) Tipo C: CP – 1; STC e CLC – 7 + 3 UC opcionais de qualquer área). 

g) EFA – NS (nível secundário) dupla certificação: 

h) Têm de ser validados os 4 Resultados de Aprendizagem de cada UFCD. 

i) No percurso Tipo A: CP – 1, 4, 5; STC e CLC – 5, 6, 7 + 2 opcionais e uma delas pode 

ser em LE. 

j) No percurso Tipo B: STC e CLC – 7 + 2 opcionais e uma delas pode ser em LE. 

k) No percurso Tipo C: STC e CLC – 7. 

l) Formandos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de Outubro (Conclusão 

de disciplinas): 

m) Estes formandos têm de validar os 4 Resultados de Aprendizagem de cada 

UFCD. 

Artigo 19.º -  Prosseguimento de estudos 

Os adultos que concluam o ensino básico ou secundário através de cursos EFA e que 

pretendam prosseguir estudos estão sujeitos aos respetivos requisitos de acesso das dife-

rentes modalidades de formação. 

A certificação escolar resultante de um Curso EFA de nível básico permite-lhe o pros-

seguimento de estudos através de um Curso EFA de nível secundário ou o ingresso num 

processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências com vista a ob-

tenção de uma qualificação de nível secundário. 

A certificação escolar resultante de um Curso EFA de nível secundário permite-lhe o 

prosseguimento de estudos através de um Curso de Especialização Tecnológica ou de um 

curso de nível superior, mediante as condições definidas na Deliberação n.º 1650/2008, de 

13 de Junho, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, ou nos termos do Decre-

to-Lei n.º 64/2006, de 21 de Março (acesso ao ensino superior por maiores de 23 anos). 
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Artigo 20.º -  Omissões 

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

vigor e com o Regulamento Interno do Agrupamento. 

Legislação de Referência 

 Despacho n.º 334/2012, de 11 de janeiro -  

 Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro - A presente portaria procede à segunda 

alteração da Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março, que define o regime jurídico 

dos cursos de educação e formação de adultos (cursos EFA) e das formações 

modulares previstos no Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro. Adequa o 

enquadramento das modalidades de educação e formação de adultos no senti-

do de garantir o acesso da população à qualificação e, em simultâneo, a susten-

tabilidade do sistema, através de uma gestão rigorosa dos recursos que lhe são 

atribuídos.  

 Portaria n.º 230/2008 de 7 de março – Define o regime jurídico dos cursos de 

educação e formação de adultos (cursos EFA) e das formações modulares pre-

vistos no Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro.  

 Revoga a Portaria n.º 817/2007, de 27 de Julho. 

 Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro – Regulamenta os processos de con-

clusão e certificação do nível secundário de educação.  

 Despacho normativo n.º 28/2007, DR 149, Série II, de 03 de agosto – Determina o 

modo de cálculo da classificação final nas disciplinas em que os alunos do ensi-

no básico recorrente, os formandos dos Cursos EFA e os adultos certificados pelo 

Sistema RVCC realizam exames nacionais para prosseguirem estudos de nível 

secundário em cursos científico - humanísticos, na modalidade de ensino regu-

lar.  

 Despacho n.º 11 203/2007, DR 110, Série II, de 08 de junho – Define as orientações 

aplicáveis aos Centros Novas Oportunidades e às entidades formadoras dos cur-

sos EFA, nomeadamente no que respeita às competências dos membros das 

equipas técnico-pedagógicos dos Centros Novas Oportunidades e às habilita-

ções para a docência dos formadores que integram as equipas técnico-

pedagógicos dos Centros Novas Oportunidades (nível básico e secundário) e dos 

formadores que asseguram a formação de base nos cursos EFA.  
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 Despacho n.º 17 342/2006, DR 165, Série II, de 28 de junho – Estabelece as condi-

ções para a atribuição de um crédito horário às escolas, relativo às funções de 

profissional de RVC e mediador dos cursos EFA.  

 Despacho conjunto n.º 650/2001, DR 167, de 20 de julho - Aprova o modelo de 

certificado a atribuir na conclusão dos Cursos de Educação e Formação de Adul-

tos - anexo 4 - de acordo com o determinado no n.º 17 do despacho conjunto n.º 

1083/2000. Simultaneamente, introduz algumas alterações relativamente ao 

desenho curricular e às áreas de formação profissionalizante.  
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ANEXO IX -  GESTÃO INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR –  GIAE 

Preâmbulo 

O funcionamento do Sistema de Gestão Integrada para a Administração Escolar – 

GIAE – é regulado pelo presente anexo. Estabelece o regime de funcionamento, as condi-

ções de acesso às instalações escolares, bem como, um conjunto de normas que visam 

aumentar a segurança e a melhoria da gestão de cada estabelecimento de ensino do 

Agrupamento. Este sistema, sempre que disponível, permite o controlo de acessos pelo 

registo no terminal; o pagamento de bens e serviços; o controlo interno de consumos; 

acesso ao refeitório; a consulta de informação no quiosque ou via on-line (classificações, 

faltas, mensagens, extrato de movimentos, saldos, aquisição de refeições, entre outras); o 

controlo de assiduidade de alunos, pessoal docente e não docente. 

Artigo 1 .º -  Cartão Eletrónico 

1- A Escola Secundária Marquesa de Alorna e a EB2,3 Febo Moniz dispõem de um sis-

tema de Gestão Integrada para a Administração Escolar (GIAE). O acesso a este serviço é 

feito obrigatoriamente através de um cartão eletrónico que permite ao utente ser identifi-

cado como membro deste agrupamento de escolas e o acesso a vários módulos, nomea-

damente: portaria, bufete, papelaria, reprografia, refeitório, quiosque, serviços administra-

tivos. 

2- A atribuição do cartão eletrónico é feita, aos utentes: alunos, funcionários (docen-

tes e não docentes) e pontualmente podem ser atribuídos a outras pessoas (estagiários, 

técnicos…). 

Artigo 2.º -  Aquisição e util ização do Cartão Eletrónico  

1- O primeiro cartão eletrónico é fornecido gratuitamente aos utentes. 

2- A perda ou roubo do cartão eletrónico devem ser comunicados de imediato aos 

serviços administrativos. 

3- A deterioração do cartão eletrónico (foto não visível, nome, ou número não legível 

ou banda aproximação danificada) obriga à sua substituição, por outro definitivo, devendo 

o utente dirigir-se aos Serviços Administrativos e proceder ao pagamento de cinco euros. 

4- Sempre que aconteça a situação descrita no ponto anterior, será fornecido ao 

utente um cartão temporário, o qual deverá ser devolvido, em bom estado de conservação, 

aquando da entrega do cartão definitivo. 
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5- Caso um aluno se apresente na escola sem o seu cartão eletrónico, deve o mesmo 

ser imediatamente identificado pelo funcionário que detetou tal situação e a mesma ser 

comunicada ao órgão de gestão. 

6- Sempre que a situação descrita no número anterior seja acontecer 3 vezes segui-

das ou interpoladas deverá ser comunicada ao diretor de turma que por sua vez informará 

o encarregado de educação, podendo o aluno ser alvo de aplicação de medida disciplinar. 

7- A utilização do cartão eletrónico apenas poderá ser feita pelo respetivo titular. 

8- O cartão é pessoal e intransmissível, recorrendo o aluno em processo disciplinar 

em caso de fraude ou tentativa de fraude. 

9- Sempre que o cartão eletrónico de um utente que cessou funções ou deixou de 

frequentar a Escola apresentar saldo, o seu titular poderá solicitar a devolução da quantia 

em causa, no prazo máximo de um mês, após a data de início de tal situação. O não cum-

primento deste prazo implica a transferência do referido saldo para o orçamento privativo 

do Agrupamento. 

10- Às entradas e saídas da Escola é obrigatória a passagem do cartão eletrónico nos 

leitores instalados nas respetivas Portarias. 

11- O não cumprimento do que foi referido no ponto anterior inviabiliza a utilização 

do cartão eletrónico nos diferentes serviços disponibilizados. 

12- O controlo das saídas dos alunos é feito em função do seu tipo de cartão eletróni-

co: 

a) Cartão condicionado - permite sair do recinto escolar durante a hora de al-

moço;  

b) Cartão impedido - só pode sair do recinto escolar, no final das atividades es-

colares impressas no seu horário;  

c) Cartão livre – permite aos alunos do ensino secundário sair do recinto esco-

lar durante os intervalos.  

13- Poderão ser registadas autorizações pontuais de saída para alunos, desde que de-

vidamente autorizados para o efeito e de acordo com o estabelecido no estatuto do aluno. 

14- Sempre que seja detetada uma situação de incumprimento do estipulado no 

ponto 12 ou 13 e não devidamente justificada, o titular do cartão poderá ser passível de 

procedimento disciplinar. 

15- O acesso de outros utentes (encarregados de educação, ex-alunos, agentes co-

merciais e outros), é autorizado na Portaria, procedendo-se ao registo de entrada, com ba-
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se no documento de identificação apresentado para o efeito, sendo-lhes entregue um im-

presso a devolver, na Portaria, no final da visita. 

16- A qualquer momento, os dados referentes aos movimentos efetuados com o car-

tão eletrónico, poderão ser consultados no quiosque ou on-line (www.giae.pt). 

17- Todas as operações financeiras serão processadas, através da utilização do cartão 

eletrónico não sendo, por isso, necessário o uso de numerário. 

18- As operações envolvendo dinheiro funcionam através de um carregamento em 

numerário, efetuado na Papelaria e nos Serviços administrativos, dentro do horário normal 

de funcionamento dos mesmos. 

19- Cada utente será sempre o responsável por todos os movimentos realizados com 

o seu cartão eletrónico, desde que não tenha informado os serviços administrativos de 

qualquer anomalia ocorrida com o mesmo. 

20- Todos os dados e informação com registo no cartão eletrónico de cada utente 

são para uso, única e exclusivamente, dos serviços do agrupamento. 

21- O cartão eletrónico é valido enquanto durar a permanência na escola do seu 

utente. 

22- Para efeitos fiscais, sempre que solicitado, no final do ano civil, será entregue ao 

titular do cartão eletrónico ou ao encarregado de educação o extrato do movimento efe-

tuado. 

23- Não são permitidas anulações de refeições previamente adquiridas sendo apenas 

possível proceder à sua transferência para data posterior desde que tal pedido seja feito 

até às 15.30 horas da véspera do dia a que a refeição adquirida se reporta. 

24- A aquisição de senhas é realizada nos quiosques ou on-line, por todos os utentes 

e pelo preço estabelecido pelo Ministério da Educação e Ciência, na véspera da refeição 

pretendida (embora possa fazê-lo com uma semana de antecedência), ou no próprio dia, 

impreterivelmente, até às 10h 20m, acrescido da taxa adicional em vigor. 

25- Em nenhuma circunstância será permitida a venda de refeições para além do pe-

ríodo atrás mencionado, dando cumprimento ao estipulado na lei vigente. 

26- O horário, dos Serviços Administrativos, estipulado para resolver problemas com 

os cartões é igual ao do seu período normal de funcionamento. 
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Artigo 3.º -  Disposições Finais  

1- As ocorrências não previstas no presente regulamento e as dúvidas resultantes da 

sua aplicação serão resolvidos pelos órgãos de administração e gestão da escola, na se-

quência da análise das situações em concreto e no respeito pelas competências previstas 

na lei e no presente Regulamento. 

2- As disposições previstas no presente regulamento devem, com respeito pelo esta-

belecido no regulamento interno, respeitar os regulamentos específicos existentes. 

3- As alterações ao presente Regulamento, resultantes exclusivamente da revogação 

de quaisquer das suas disposições, na sequência de alterações legislativas e ou regula-

mentares, serão introduzidas pela Direção, sendo objeto de ratificação na primeira reunião 

do Conselho Pedagógico. 
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ANEXO X - CONTEÚDOS FUNCIONAIS DA CARREIRA DO PESSOAL NÃO DO-
CENTE 

Artigo 1 .º -  Carreira de Assistente Técnico –  Coordenador Técnico 

1- Ao coordenador técnico compete participar no conselho administrativo e, na de-

pendência do diretor, coordenar toda a atividade administrativa nas áreas de gestão de 

recursos humanos, na gestão financeira, patrimonial e de aquisições e da gestão do expe-

diente e arquivo. 

2- Ao coordenador técnico cabe ainda: 

a) Dirigir e orientar o pessoal afeto ao serviço administrativo no exercício diá-

rio das suas tarefas;  

b) Exercer todas as competências delegadas pelo órgão de gestão;  

c) Propor medidas tendentes à modernização e eficiência e eficácia dos servi-

ços de apoio administrativos;  

d) Preparar e submeter a despacho do órgão de gestão do Agrupamento de es-

colas todos os assuntos respeitantes ao funcionamento da escola;  

e) Assegurar a elaboração do projeto de orçamento, de acordo com as linhas 

traçadas pelo órgão de gestão;  

f) Coordenar, de acordo com as orientações do conselho administrativo, a ela-

boração de relatório de contas de gerência.  

Artigo 2.º -  Carreira de Assistente Técnico –  Assistente Técnico 

1- O assistente técnico desempenha, sob a orientação do coordenador técnico, fun-

ções de natureza executiva, enquadradas com instruções gerais e procedimentos bem de-

finidos, com certo grau de complexidade, relativas a uma ou mais áreas de atividade ad-

ministrativa, designadamente gestão de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, patri-

mónio, aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente. 

2- No âmbito das funções mencionadas, compete ao assistente técnico, designada-

mente: 

a) Organizar e manter atualizados os processos relativos à situação do pessoal 

docente e não docente, designadamente o processamento dos vencimentos 

e registos de assiduidade;  
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b) Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem como adotar 

medidas que visem a conservação das instalações, do material e dos equi-

pamentos;  

c) Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamentos 

necessários ao funcionamento das diversas áreas de atividade da escola;  

d) Assegurar o tratamento da informação entre os vários órgãos da escola e 

entre estes e a comunidade escolar e demais entidades;  

e) Organizar e manter atualizados os processos relativos à gestão de alunos;  

f) Providenciar o atendimento e a informação a alunos, encarregados de edu-

cação, pessoal docente e não docente e outros utentes da escola;  

g) Preparar, apoiar e secretariar reuniões do órgão de gestão do Agrupamento 

de escolas, ou outros órgãos, e elaborar as respetivas atas, se necessário.  

Artigo 3.º -  Carreira de Assistente Técnico –  Assistente Técnico (A Desempe-
nhar as Funções de Tesoureiro)  

Ao tesoureiro compete, sob orientação do coordenador técnico, exercer as funções 

relativas aos movimentos da tesouraria, nomeadamente: 

a) Proceder a todas as operações de cobrança e pagamentos;  

b) Depositar as receitas;  

c) Proceder a levantamentos bancários;  

d) Controlar os saldos das contas bancárias;  

e) Registar e conferir o movimento diário da tesouraria;  

f) Escriturar documentos e livros próprios, assim como elaborar guias de recei-

ta do Estado, guias de operações de tesouraria ou outras;  

g) Colaborar na elaboração dos balancetes e de outros indicadores de gestão 

financeira, a pedido do conselho administrativo.  

Artigo 4.º -  Carreira de Assistente Técnico –  Assistente Técnico de Ação So-
cial Escolar 

O assistente técnico de ação social escolar desenvolve funções no âmbito dos servi-

ços de apoio educativo, competindo-lhe, designadamente: 

a) Participar em serviços ou programas organizados pela escola que visem 

prevenir a exclusão/abandono escolar dos alunos;  



   Agrupamento de Escolas de Almeirim - 171293 

Anexo X – Pessoal não Docente 

Regulamento Interno – Quadriénio 2013/2017 | P á g i n a  128  

b) Organizar e assegurar a informação dos apoios complementares aos alu-

nos, associação de pais, encarregados de educação e docentes;  

c) Organizar os processos dos alunos que se candidatam a subsídios ou a bol-

sas de estudo;  

d) Participar na organização e supervisão técnica dos serviços do refeitório, bu-

fete e papelaria e orientar o respetivo pessoal, sem prejuízo das dependên-

cias hierárquicas definidas na lei aplicável;  

e) Participar na organização dos transportes escolares;  

f) Desenvolver as ações que garantam as condições necessárias de prevenção 

do risco e do acidente escolar, através de ações educativas no campo da se-

gurança e prevenção de acidentes nas atividades escolares;  

g) Proceder ao encaminhamento dos alunos em caso de acidente ou doença e 

organizar os respetivos processos;  

h) Colaborar na seleção e definição dos produtos e material escolar, num pro-

cesso de orientação de consumo.  

Artigo 5.º -  Assistente Operacional de Ação Educativa  

Ao assistente operacional incumbe genericamente, no desenvolvimento do projeto 

educativo da escola, o exercício de funções de apoio aos alunos, docentes e encarregados 

de educação entre e durante as atividades letivas, assegurando uma estreita colaboração 

no processo educativo, competindo-lhes, nomeadamente, desempenhar as seguintes fun-

ções: 

a) Participar em ações que visem o desenvolvimento pessoal e cívico de crianças e 

jovens e favoreçam um crescimento saudável;  

b) Exercer tarefas de apoio à atividade docente de âmbito curricular e de enrique-

cimento do currículo;  

c) Exercer tarefas de enquadramento e acompanhamento de crianças e jovens, 

nomeadamente no âmbito da animação socioeducativa e de apoio à família;  

d) Cooperar com os serviços de apoio socioeducativos;  

e) Prestar apoio específico a crianças e jovens portadores de deficiência;  

f) Colaborar no despiste de situações de risco social, internas e externas, que po-

nham em causa o bem-estar de crianças e jovens do Agrupamento.  
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Artigo 6.º -  Encarregado Operacional dos Assistentes Operacionais  

Ao encarregado operacional dos assistentes operacionais, ou quem o substitua, 

compete genericamente coordenar e supervisionar as tarefas do pessoal que está sob a 

sua dependência hierárquica, competindo-lhe, predominantemente: 

a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal que está sob a sua 

dependência hierárquica;  

b) Colaborar com o órgão de gestão, na elaboração da distribuição de serviço;  

c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias, a 

submeter à aprovação do órgão de gestão;  

d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, pro-

pondo soluções;  

e) Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo;  

f) Requisitar ao armazém e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros 

e de uso corrente nas aulas;  

g) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento;  

h) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviços, pautas, horários, …  

i) Levantar autos de notícia aos assistentes operacionais relativos a infrações 

disciplinares verificadas.  

Artigo 7.º -  Carreira de Assistente Operacional –  Assistente Operacional  

1- Devem usar uniforme adequado, com a respetiva identificação. 

2- Ao assistente operacional incumbe o exercício de funções de apoio geral, incluindo 

as de telefonista e operador de reprografia, desenvolvendo e incentivando o respeito e 

apreço pelo estabelecimento de educação ou de ensino e pelo trabalho que em comum 

nele deve ser efetuado. Compete-lhes no exercício das suas funções designadamente: 

a) Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e con-

trolar entradas e saídas da escola;  

b) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens durante 

o período de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente 

educativo;  

c) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola;  



   Agrupamento de Escolas de Almeirim - 171293 

Anexo X – Pessoal não Docente 

Regulamento Interno – Quadriénio 2013/2017 | P á g i n a  130  

d) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, 

bem como do material didático e informático necessário ao desenvolvimento do 

processo educativo;  

e) Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar;  

f) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de neces-

sidade, acompanhar a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de 

saúde;  

g) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações;  

h) Receber e transmitir mensagens;  

i) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação;  

j) Reproduzir documentos com utilização de equipamentos próprios, assegurando a 

limpeza e manutenção dos mesmos e efetuando pequenas reparações ou comuni-

cando as avarias verificadas;  

k) Assegurar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos ser-

viços;  

l) Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcio-

namento de laboratórios e bibliotecas escolares;  

m) Participar na sua autoavaliação. Reconhecer os seus pontos fracos e agir no sentido 

da sua correção;  

n) Ser assíduo e pontual.  

Artigo 8.º -  Assistente Operacional de Apoio às Salas de Aula  

1- Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as 

atividades letivas, zelando pelo cumprimento das normas de segurança e prevenção de 

acidentes, de limpeza e de respeito. 

2- Realizar as seguintes tarefas: 

a) Permanecer nos locais de vigilância atribuídos (sempre que necessitem de se 

deslocar, por motivos inadiáveis, devem indicá-lo ao encarregado ou ao colega 

mais próximo; nunca se devem deslocar em conjunto, nem utilizar o bufete du-

rante os intervalos, altura em que a vigilância é fundamental);  

b) Zelar pela criação de condições de silêncio junto às salas de aula;  

c) Estar atento às brincadeiras dos alunos, intervindo com firmeza para a resolu-

ção de conflitos;  
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d) Impedir brincadeiras violentas e a subida às árvores;  

e) Prestar apoio às salas de aula, fornecendo e transportando o material didático e 

audiovisual solicitado;  

f) Acompanhar os alunos durante a ausência imprevista dos docentes, mantendo-

os ordeiramente na sala de aula ou noutro local;  

g) Encaminhar para as salas de aula os alunos que se encontram dentro da escola 

e que estejam a faltar às aulas sem motivo justificado;  

h) Manter a ordem nos corredores, nas escadas e nos espaços de recreio;  

i) Prestar assistência, em situações de primeiros socorros e em caso de necessida-

de, acompanhar os alunos a unidades hospitalares;  

j) Comunicar as faltas dos docentes;  

k) Chamar o docente substituto sempre que verifiquem a ausência do docente;  

l) Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela 

sua conservação;  

m) Abrir e fechar portas, janelas, desligar luzes, entregar e receber as chaves a seu 

cargo;  

n) Comunicar estragos ou extravio de material e equipamento;  

o) Zelar pela conservação das plantas e limpeza dos pátios;  

p) Efetuar, no interior e no exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos 

serviços e à manutenção dos espaços;  

q) Respeitar as regras de segurança e revelar cuidado e atenção na realização das 

tarefas, prevenindo os acidentes.  

Artigo 9.º -  Assistente Operacional de Apoio às Unidades de Ensino Estrutu-
rado 

Compete às assistentes de apoio à Unidades de Ensino Estruturado para alunos com 

perturbação do espectro do Autismo: 

a) Garantir estabilidade e continuidade ao trabalho desenvolvido com os alunos;  

b) Supervisionar as atividades dos alunos no espaço escolar, assegurando a transi-

ção entre os diferentes áreas (salas de aula, intervalos, almoços);  

c) Orientar os alunos nas tarefas de higiene pessoal;  

d) Acompanhar os alunos nas atividades realizadas fora do espaço escolar, de 

acordo com o estabelecido nos horários destes ou no Plano da Turma;  
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e) Manter a sala da Unidade limpa e arrumada;  

f) Organizar e colaborar na realização e manutenção dos materiais necessários ao 

funcionamento da Unidade; 

g) Cumprir e fazer cumprir as orientações estabelecidas nas reuniões entre os do-

centes responsáveis pela Unidade;  

h) Cumprir com o dever de sigilo relativamente às problemáticas dos alunos;  

i) Sempre que se justifique, colaborar com os restantes assistentes operacionais, 

sob a orientação do coordenador dos assistentes operacionais, na realização de 

tarefas inerentes à função de assistente operacional.  

Artigo 10.º -  Assistente Operacional de apoio à BECRE  

1- As instalações das BECRE devem dispor de um assistente operacional afetado ex-

clusivamente ao serviço da BECRE, com formação específica nesta área ou com experiência 

comprovada na área da BECRE. 

2- O número de assistentes operacionais a afetar à BE/CRE deve estar de acordo com 

a área das instalações e as recomendações da Rede de Bibliotecas Escolares. 

3- Compete a estes assistentes: 

a) Assegurar o bom funcionamento da BECRE, cumprindo e fazendo cumprir o Re-

gulamento;  

b) Proceder ao atendimento, apoiando na utilização dos recursos disponíveis;  

c) Colaborar no desenvolvimento das atividades da BECRE;  

d) Providenciar no sentido de fazer cumprir normas de silêncio e disciplina na utili-

zação do material requisitado e proceder à sua arrumação, zelando pela sua 

conservação;  

e) Colaborar no registo das obras entradas e na organização e atualização de fi-

cheiros necessários;  

f) Verificar o completo preenchimento da requisição, informar o requisitante dos 

prazos de entrega e fornecer a obra pretendida sempre que algum utente pre-

tender requisitar uma publicação;  

g) Fornecer e controlar a devolução de documentos e prestar apoio à utilização dos 

equipamentos informáticos;  

h) Controlar a leitura presencial e empréstimo domiciliário ou para as aulas;  

i) Acompanhar os alunos, na ausência de professores;  
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j) Efetuar fotocópias de documentos que não podem ser requisitados para o exte-

rior;  

k) Identificar e descrever quaisquer situações anómalas que possam prejudicar ou 

favorecer o bom funcionamento da BECRE;  

l) Propor ao coordenador da BECRE medidas que resolvam as situações observa-

das;  

m) Comunicar ao coordenador da BE/CRE os casos difíceis de devolução de publica-

ções requisitadas;  

n) Limpar e arrumar as instalações a seu cargo;  

o) Permanecer na BECRE durante o seu período de serviço. Em caso algum se deve 

ausentar sem ter fechado a BECRE ou, se o período de ausência for breve, asse-

gurar a sua substituição por um outro assistente.  

Artigo 11.º -  Assistente Operacional de Apoio à Reprografia  

Compete a este assistente: 

a) Reproduzir documentos, utilizando equipamentos próprios, assegurando a lim-

peza e manutenção do mesmo;  

b) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação 

dos equipamentos;  

c) Registar os movimentos da reprografia;  

d) Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários (requisitando atempada-

mente ao armazém o papel e outros produtos para as máquinas);  

e) Comunicar avarias;  

f) Assegurar a limpeza das instalações atribuídas.  

g) Artigo 12.º - Assistente Operacional de Apoio ao PBX 

h) Compete a este assistente: 

i) Estabelecer as ligações telefónicas e prestar informações;  

j) Controlar as chamadas telefónicas efetuadas;  

k) Receber e transmitir mensagens e informações;  

l) Controlar o acesso à sala de professores, gabinete de direção, ASE e secretaria;  

m) Assegurar a vigilância ao átrio e apoio ao quiosque;  

n) Limpar e arrumar as instalações atribuídas.  
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Artigo 12.º -  Assistente Operacional de Apo io à Papelaria  

Compete a este assistente: 

a) Atender os utentes e descarregar no cartão a quantia referente aos produtos 

adquiridos na papelaria;  

b) Carregar com dinheiro os cartões dos utentes;  

c) Distribuir material escolar aos alunos subsidiados;  

d) Apurar, diariamente, a receita realizada na papelaria e entregá-la ao tesoureiro;  

e) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação 

dos equipamentos;  

f) Requisitar os produtos necessários ao funcionamento da papelaria;  

g) Preencher requisições e conferir os produtos requisitados;  

h) Garantir que os produtos armazenados, expostos e servidos se encontrem em 

bom estado de conservação;  

i) Comunicar estragos ou extravio de material e equipamento;  

j) Limpar e arrumar as instalações atribuídas.  

k) Artigo 14.º - Assistente Operacional de Apoio à Portaria 

l) Compete a este assistente: 

m) Proceder à abertura e encerramento das portas de acesso às instalações;  

n) Garantir a ordem nas entradas e saídas do estabelecimento de ensino;  

o) Controlar entradas e saídas de alunos e de pessoal estranho à escola, zelando 

para que todos os utentes validem os seus cartões à entrada;  

p) Solicitar a identificação a pessoas estranhas à escola;  

q) Prestar informações;  

r) Encaminhar os encarregados de educação à sala de receção de pais;  

s) Contactar telefonicamente sempre que pessoas estranhas à escola necessitem 

de utilizar os serviços de secretaria;  

t) Contactar telefonicamente sempre que seja manifestada a necessidade de falar 

com os elementos do órgão de gestão;  

u) Proceder à limpeza e conservação das instalações atribuídas.  
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Artigo 13.º -  Assistente Operacional de Apoio às Instalações Desportivas  

Para além das tarefas de vigilância e manutenção compete ainda a este assistente 

operacional a execução de tarefas específicas de apoio às aulas de educação física: 

a) Manter as portas dos balneários exteriores encerradas durante o decurso da au-

la, apenas abrindo, se algum aluno necessitar de ir à casa de banho;  

b) Impedir os alunos de entrar no gabinete de educação física e arrecadação, 

mesmo durante as aulas, a não ser que venham acompanhados pelos professo-

res ou tenham sido por eles, previamente, autorizados;  

c) Controlar o material cedido aos alunos para utilização nos tempos livres. Na fal-

ta, ou deterioração de material, devem comunicar ao coordenador do departa-

mento curricular, a fim de resolver a situação;  

d) Verificar e contar o material utilizado ao fim do dia, participando ao coordena-

dor do departamento curricular qualquer ocorrência;  

e) Encher, sempre que necessário, as bolas existentes na arrecadação de material, 

destinadas aos desportos coletivos;  

f) Participar ao coordenador do departamento curricular qualquer dano ou estra-

go provocado pelos alunos;  

g) Guardar os sacos de valores que os alunos responsáveis lhes entregarem no iní-

cio da aula e devolvê-los a estes elementos no fim da aula, bem como as chaves 

dos vestiários interiores;  

h) Indicar sempre às turmas qual o balneário que lhes compete e verificar se tal é 

cumprido pelos alunos;  

i) Assegurar, diariamente, a limpeza normal das instalações a seu cargo e a limpe-

za em maior escala, todas as semanas. 

Artigo 14.º -  Assistente Operacional de Apoio ao Bufete  

Compete a este assistente operacional: 

a) Preparar e servir os produtos, no bufete;  

b) Descarregar no cartão de utente a quantia referente aos produtos adquiridos,  

c) Aconselhar os alunos na escolha de alimentos racionais;  

d) Zelar pela manutenção da ordem e segurança dos alunos;  

e) Garantir que os produtos armazenados, expostos e servidos se encontrem em 

bom estado de conservação;  
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f) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação 

dos equipamentos;  

g) Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu setor;  

h) Preencher requisições, ao armazém, de produtos para o bufete e receber e con-

ferir os produtos fornecidos;  

i) Usar uniforme adequado, com a respetiva identificação;  

j) Limpar e arrumar as instalações e respetivos utensílios.  

Artigo 15.º -  Avaliação do Desempenho do Pessoal não Docente  

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é da responsabilidade da autar-

quia, em cooperação com o órgão de gestão nos termos definidos por lei, para o pessoal 

afeto à autarquia. 

O pessoal não docente afeto à ESMA é avaliado pelo órgão de gestão, de acordo com 

a legislação em vigor. 

 


