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PREÂPREÂPREÂPREÂMBULOMBULOMBULOMBULO    

 

A necessidade de rever o regulamento dos cursos profissionais adveio da mudança 

da legislação (caso do estatuto do aluno) e da experiência recolhida ao longo dos vários 

anos de funcionamento destes cursos na nossa escola. Todos aqueles que colaboraram 

no funcionamento destes cursos ao longo dos anos foram apontando lacunas, 

imperfeições e omissões que dificultavam o trabalho diário. 

O funcionamento destes cursos implica uma variedade de ações burocráticas que 

não implicam exclusivamente a ação dos docentes, diretores de turma e de curso, mas 

também dos serviços administrativos. Assim sendo, tornou-se para nós evidente a 

necessidade de incorporar no presente documento regulamentação sobre os 

procedimentos administrativos que obrigatoriamente têm de ser executados e a 

explicitação sobre a quem compete a execução de cada um deles. 

O risco de podermos ser criticadas por ter elaborado uma proposta de regulamento 

dos cursos profissionais que inclui normas sobre procedimentos administrativos foi por 

nós avaliado e considerámos valer a pena corrê-lo, por estarmos certas de que essa 

inclusão facilitará a prática diária de todos os que colaboram no funcionamento dos 

cursos profissionais. 

Queremos, ainda, fazer notar que todas as situações não contempladas neste 

regulamento, remetem para a legislação em vigor. 
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CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    ----    CONSIDERAÇÕES GERAISCONSIDERAÇÕES GERAISCONSIDERAÇÕES GERAISCONSIDERAÇÕES GERAIS    

 
Artigo 1º - O que são os cursos profissionais? 

 
1. Os cursos profissionais de nível secundário constituem uma modalidade de educação 

de nível secundário. 

2. Têm como objetivo a preparação para o exercício de uma profissão e possibilitam o 

acesso a formação pós secundária ou ao ensino superior.  

3. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas são da responsabilidade 

do Ministério da Educação. 

4. Desenvolvem-se segundo uma estrutura modular e decorrem ao longo de três anos 

letivos.  

5. Embora sigam o calendário escolar do ensino regular, as atividades letivas poderão 

ser desenvolvidas nos períodos de interrupção do Natal, Carnaval e Páscoa ou 

prolongarem-se até ao final de Julho. 

6. Articulam-se em três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica, a 

qual integra a Formação em Contexto de Trabalho. Os cursos profissionais concluem-

se com uma Prova de Aptidão Profissional. 

 
Artigo 2º - Estrutura Curricular 

 
1. Os cursos profissionais obedecem à seguinte matriz curricular: 

 
Componentes de 

Formação Disciplinas Total de horas 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

T. I. C. 100 

Educação Física 140 

Científica 2 a 3 disciplinas 500 

Técnica 
3 a 4 disciplinas 1 180 

Formação em Contexto de Trabalho 420 

Carga horária total do curso 3100 
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Artigo 3º- Organização Modular 
 
1. Cada disciplina tem um número determinado de horas de cumprimento obrigatório a 

ser distribuído ao longo dos três anos de duração do curso. Estas horas são 

convertidas em tempos lectivos de duração igual à que estiver em vigor na escola. 

2. Os conteúdos das disciplinas estão estruturados em módulos numerados e em cada 

disciplina tem de ser lecionada a totalidade dos módulos de acordo com a sua 

distribuição anual. 

3. Os módulos referidos em 2 têm uma designação própria que consta no referencial de 

cada disciplina e não pode ser alterada, embora a ordem de lecionação dos módulos 

possa ser alterada. 

4. A alteração da ordem dos módulos a lecionar tem um carácter excecional e só poderá 

ocorrer quando devidamente fundamentada, ponderado o impacto no desenvolvimento 

da formação e da aprendizagem, e terá de ocorrer em todas as turmas que têm a 

disciplina nesse ano. Deve ser aprovada em reunião de grupo disciplinar e pelo 

Conselho Pedagógico. 

5. O referencial de horas de cada módulo pode ser ajustado às características do curso e 

da turma. 

6. Em cada ano letivo têm de ser obrigatoriamente lecionados os módulos que, de 

acordo com o cronograma respetivo, correspondem a esse ano do curso. 

7. Caso se exceda a duração de um módulo, os tempos dos módulos seguintes devem 

ser ajustados para não comprometer o cumprimento dos módulos estipulados para 

esse ano. 

 
Artigo 4º - Precedências de módulos 

 
1. Não existe precedência de módulos, ou seja, mesmo que um aluno reprove num 

módulo continuará a acompanhar a turma nos restantes módulos da disciplina. 

2. Aplica-se o regime de precedências nas seguintes situações: 

2.1. Progressão para o ano letivo seguinte: o aluno transita para o ano letivo seguinte 

desde que não tenha mais de 20% dos módulos lecionados em atraso. O aluno 

que tenha mais de 20% dos módulos em atraso poderá realizar a sua matrícula a 

título excecional para o ano escolar seguinte, tendo de, na época de exames de 

recuperação modular de junho/julho, obter aproveitamento, pelo menos, aos 

módulos que ultrapassem os 20%. 
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2.2. Formação em Contexto de Trabalho: só serão admitidos alunos que não tenham 

em atraso mais de 20% do total de módulos do curso e mais de 10% do total de 

módulos da Formação Técnica. 

2.3. Prova de Aptidão Profissional: só serão admitidos à sua defesa alunos que não 

tenham em atraso mais de 20% do total de módulos do curso e mais de 10% do 

total de módulos da Formação Técnica. 

 
Artigo 5º - Parcerias e Protocolos de Cooperação 

 
1. Sempre que for indispensável para garantir o bom funcionamento de um curso, 

poderão ser estabelecidas parcerias e protocolos de colaboração com entidades dos 

sectores empresarial, económico, cultural e artístico. 

2. O âmbito e duração das parcerias/protocolos é definido caso a caso e tem em conta 

as áreas de atividade e objetivos a atingir. 

 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    ----    ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICAORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICAORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICAORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA    

 
Artigo 1º - Aula 

 
1. Uma aula corresponde a um tempo lectivo. 

2. São também contabilizadas como aulas todas as atividades realizadas fora do espaço 

escola, desde que previamente autorizadas. 

 
Artigo 2º - Aula no exterior 

 
1. Uma aula no exterior realiza-se fora do espaço da escola, podendo ou não constar no 

plano de atividades. 

1.1 Tem de ser aprovada pelo diretor de turma e pela direção. 

1.2 O plano e o pedido são apresentados em impresso próprio a entregar ao diretor de 

turma. 

1.3 O diretor de turma entrega-o ao coordenador de projetos, se for para incluir no plano 

anual, ou à direção. 

2. Os sumários serão feitos pelos professores responsáveis. 

3. O limite máximo de tempos letivos a sumariar poderá corresponder ao limite máximo 

de tempos letivos diários. 

4. O encarregado de educação deve preencher autorização de saída dos alunos, caso 

não o tenha feito no início do ano letivo no ato da matrícula. 
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5. No sumário deve ser registado: “Aula no exterior (descrever a atividade realizada)”. 

 
Artigo 3º - Visitas de estudo 

 

1. O professor responsável deve apresentar em conselho de turma o projeto da visita 

para que conste do plano de atividades da turma. 

2. O projeto é registado em impresso próprio e de acordo com as regras estabelecidas 

no regulamento interno para as visitas de estudo. 

3. Após aprovação em conselho de turma, o projeto é entregue pelo diretor de turma ao 

coordenador de projetos para integrar o plano anual de atividades da escola. 

4. Os sumários serão feitos pelos professores acompanhantes da visita de estudo, desde 

que todos os alunos participem. 

5. Os objectivos da visita devem englobar todas as disciplinas. 

6. O limite máximo de tempos letivos a sumariar poderá corresponder ao limite máximo 

de tempos letivos diários.  

7. Os professores devem preparar atividades para que os alunos que não participem na 

visita de estudo possam cumprir os objetivos definidos. A organização destas 

atividades é da responsabilidade do conselho de turma, e devem ser realizadas na 

escola. 

 
Artigo 4º - Permutas entre professores 

 
1. Os professores podem realizar permutas entre si preenchendo o impresso existente 

para o efeito na papelaria. Após preenchido e assinado pelos professores 

intervenientes, entregam o documento na direção e comunicam a troca ao diretor de 

curso / turma e aos alunos. 

2. Caso o professor que aceitou permutar não compareça, terá falta. 

 
Artigo 5º - Conselho de curso – composição e competências 

 
1. O conselho de curso é presidido pelo diretor de curso e integra os professores das 

diferentes disciplinas. 

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 da equipa técnico-pedagógica; 
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2.3. O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso 

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

transição para o mundo do trabalho ou para percursos subsequentes. 

2.4. Reencaminhar os alunos em relação aos quais se verifique inadequação ao curso 

no qual estão inscritos para um outro percurso formativo. 

 
Artigo 6º - Diretor de curso - nomeação e competências 

 
1. A nomeação do diretor de curso deve ser feita preferencialmente de entre os 

professores que lecionem disciplinas da componente de formação técnica. 

2. A nomeação do diretor de curso é da responsabilidade do Diretor, ouvido o conselho 

pedagógico e o departamento curricular próprio. 

3. O diretor de curso, preferencialmente, deverá ser também diretor de uma turma desse 

ano e curso. 

4. O diretor de curso será nomeado, preferencialmente, por períodos de três anos, de 

forma a coincidir com o ciclo de formação dos alunos. 

5. Compete ao diretor de curso: 

5.1. Coordenar as equipas pedagógicas; 

5.2. Coordenar as atividades inerentes à realização da FCT e da PAP; 

5.3. Assegurar o cumprimento do cronograma do curso e do plano de estudos; 

5.4. Disponibilizar a estrutura curricular do curso bem como o elenco modular aos 

serviços administrativos; 

5.5. Manter organizados os documentos relacionados com o funcionamento do curso; 

5.6. Disponibilizar às equipas pedagógicas os documentos necessários ao 

funcionamento do curso; 

5.7. Assegurar a articulação das atividades do curso com o projeto educativo de 

escola; 

5.8. Colaborar com as restantes estruturas de orientação educativa da escola e com os 

serviços administrativos; 

 
Artigo 7º - Coordenador dos cursos profissionais - nomeação e competências 

 
1. A nomeação do coordenador dos cursos profissionais é da responsabilidade do 

Diretor, de acordo com as normas de distribuição de serviço aprovadas em conselho 

pedagógico. 
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2. O coordenador dos cursos profissionais é também diretor de turma / curso de um dos 

cursos em funcionamento. 

3. Compete ao coordenador dos cursos profissionais: 

3.1. A elaboração de propostas de regulamentos específicos, a homologar pelos 

órgãos competentes da escola e integrados no presente regulamento, ouvido o 

conselho de diretores de curso; 

3.2. Apoiar os outros diretores de curso / turma em todas as atividades inerentes ao 

cargo; 

3.3. Organizar toda a documentação inerente ao funcionamento dos cursos e 

disponibilizá-lo aos restantes diretores de curso / turma; 

3.4. Coordenar e calendarizar os exames de recuperação modular, a FCT e a PAP 

juntamente com os restantes diretores de curso e a direção; 

3.5. Propor ao conselho pedagógico os critérios de avaliação da FCT e da PAP. 

 
Artigo 7º - Secretariado de exames dos cursos profissionais - nomeação e 

competências 
 
1. A nomeação do secretariado de exames dos cursos profissionais é da 

responsabilidade do diretor, de acordo com as normas de distribuição de serviço 

aprovadas em conselho pedagógico. 

2. Compete ao secretariado de exames: 

2.1. Verificar a conformidade à legislação das inscrições para os exames; 

2.2. Elaborar o calendário dos exames modulares; 

2.3. Coordenar e supervisionar o serviço de exames, conforme o regulamento específico 

do secretariado; 

2.4. Fazer a verificação das pautas e dos termos nos serviços administrativos, após o 

professor corretor ter lançado em termo as classificações dos exames; 

2.5. Dar conhecimento ao diretor de turma, caso o examinando, esteja ainda inscrito na 

escola, do resultado do(s) exame(s). 

 
Artigo 8º - Documentos organizacionais 

 
1. Do professor: 

1.1. Os professores de cada disciplina têm de remeter ao diretor de curso os 

documentos por ele solicitados, num período de tempo que não pode exceder os 

15 dias.  
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1.2. É responsabilidade do professor manter o registo digital de todos os elementos 

utilizados na avaliação dos alunos, por exemplo, os critérios de avaliação, as 

planificações, as grelhas de avaliação final do módulo e os testes de avaliação e 

remete-los, no final de cada ano letivo, ao diretor de curso em formato digital. 

2. Do diretor de curso: 

2.1. Os documentos do diretor de curso organizam-se em formato digital e devem 

corresponder ao modelo definido para cada ano letivo.  

2.2. Nestes documentos devem constar, por exemplo, a matriz curricular do curso, o 

plano de módulos, os dados do conselho de turma, o elenco de módulos em 

atraso dos alunos, o elenco de módulos a realizar por frequência no caso de ter 

havido exclusões, e ainda os documentos que, de acordo com o estabelecido em 

reunião inicial, os professores de cada disciplina estejam obrigados a remeter ao 

diretor de curso. 

3. Do coordenador dos cursos profissionais: 

3.1. Os documentos do coordenador de diretores de curso organizam-se em formato 

digital; 

3.2. É da sua responsabilidade: 

3.2.1. Manter as matrizes curriculares de cada curso devidamente organizadas e 

atualizadas; 

3.2.2. Manter todos os documentos necessários ao funcionamento dos cursos 

devidamente atualizados e acessíveis aos diretores de curso / turma; 

3.2.3. Manter atualizada uma base de dados das empresas e instituições da região 

que poderão colaborar com a escola na FCT; 

3.2.4. Facultar aos directores de turma/curso toda a legislação e regulamentos 

referentes aos cursos profissionais. 

 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    ----    AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO    MODULARMODULARMODULARMODULAR    

 
Artigo 1º - Avaliação 

 
1. A avaliação modular incide sobre as aprendizagens previstas no programa das 

disciplinas de todas as componentes de formação e sobre as competências 

identificadas no perfil de desempenho à saída do curso. 

2. Os momentos de realização da avaliação sumativa em cada módulo realizam-se em 

data acordada entre os alunos e o professor. 
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3. A avaliação sumativa dos módulos ocorre no final de cada módulo, com a intervenção 

do professor e do aluno, aplicando-se os critérios de avaliação definidos para a 

disciplina. 

4. Expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a notação 

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

classificação mínima de 10 valores. 

 
Artigo 2º - Parâmetros da Avaliação 

 
1. A avaliação modular tem por base os seguintes parâmetros: 

1.1. aquisição e aplicação de conhecimentos; 

1.2. iniciativa; 

1.3. comunicação; 

1.4. trabalho em equipa e cooperação com os outros; 

1.5. articulação com o meio envolvente; 

1.6. concretização de projetos. 

2. Os grupos disciplinares deverão definir os seus critérios de avaliação tendo em conta 

os parâmetros anteriores e a especificidade das suas disciplinas e ainda, de acordo 

com a legislação em vigor. 

3. Os parâmetros de avaliação indicados em 1 são também avaliados de forma 

qualitativa no final de cada período em todas as disciplinas e em impresso existente 

para o efeito. Do resultado dessa avaliação é dado conhecimento aos encarregados 

de educação. 

 
Artigo 3º - Avaliação dos módulos – procedimentos administrativos 

 
1. Feita a avaliação final de um módulo, o professor da disciplina deve, no prazo de um 

mês: 

1.1. Lançar nos termos as classificações dos alunos que obtiveram aproveitamento. A 

data de término do módulo a registar deve ser a da conclusão do módulo pelo 

aluno; 

1.2. Entregar ao diretor de turma a avaliação do módulo no impresso existente para o 

efeito bem como a da recuperação, caso tenha ocorrido; 

1.3. Calcular a média final, registá-la no termo e encerrá-lo, caso seja o módulo com 

que o aluno termina a disciplina. A média final da disciplina é igual à média 

aritmética do conjunto dos módulos arredondada às unidades; 
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1.4. Assinar a pauta, logo que esta esteja disponível nos serviços administrativos. 

2. O diretor de turma deve: 

2.1. Confirmar as classificações lançadas nos termos; 

2.2. Emitir a pauta em duplicado, no programa de alunos, e assiná-la, cumprindo os 

seguintes requisitos: 

2.2.1. A data da pauta corresponde à data em que é produzida; 

2.2.2. As classificações inferiores a dez não são lançadas na pauta, embora deva 

constar que o aluno não aprovou no módulo. 

2.2.3. O nome a atribuir à pauta corresponde ao ano do curso, sigla do curso, sigla 

da disciplina e número do módulo (Exemplo: 11TCOMPORT5). Caso seja uma 

pauta de recuperação o nome é o mesmo acrescido de um R (Exemplo: 

11TCOMPORT5R). 

2.3. Entregar as pautas nos serviços administrativos para serem assinadas pelo 

professor da disciplina e pelo diretor; 

2.4. Atualizar a listagem dos módulos em atraso dos alunos, caso hajam alunos 

reprovados. 

3. Os serviços administrativos devem: 

3.1. Criar, no início do primeiro ano de funcionamento do curso, os termos, com base 

no elenco modular entregue pelo diretor de curso; 

3.2. Elaborar, no início do primeiro ano de funcionamento do curso, a folha de cálculo 

para registar as classificações dos alunos nas diferentes disciplinas, FCT e PAP 

com base no elenco modular, a fim de determinar a média final de curso, de 

acordo com a legislação em vigor; 

3.3. Confirmar as classificações lançadas nos termos; 

3.4. Fazer o lançamento na folha de cálculo existente para o efeito das classificações 

de cada módulo, da FCT e da PAP; 

3.5. Chamar os professores aos serviços administrativos para assinarem as suas 

pautas, após serem conferidas e assinadas pelo diretor de turma; 

3.6. Entregar ao diretor as pautas para serem assinadas; 

3.7. Afixar uma pauta em local próprio e posteriormente arquivá-la; 

3.8. Entregar uma cópia da pauta ao diretor de turma. 

 

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    ----    RECUPERAÇÃO RECUPERAÇÃO RECUPERAÇÃO RECUPERAÇÃO MÓDULMÓDULMÓDULMÓDULARARARAR    
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Artigo 1º - Recuperação por frequência 
 
1. Os alunos que não tenham aproveitamento na frequência de um módulo, terão direito 

a fazer a sua recuperação nos seguintes moldes:  

1.1. Num prazo de 15 dias, a contar da data de conclusão do módulo, em data / horário 

a acordar entre professor e aluno; 

1.2. Fora do horário letivo do aluno, aproveitando os tempos de apoio do professor da 

disciplina ou de um outro professor da turma, devendo o conselho turma 

determinar a gestão dos tempos de apoio a mobilizar para este fim. Para este fim, 

as horas não letivas do professor poderão ser mobilizadas dentro do horário 

semanário, desde que seja dado conhecimento ao diretor; 

1.3. Por cada módulo é apenas efetuada uma recuperação; 

2. A recuperação por frequência poderá ter as seguintes modalidades:  

2.1. Atividade presencial com o aluno (trabalho de pesquisa, resolução de uma ficha de 

trabalho, execução de trabalho prático…); 

2.2. Aplicação de um novo instrumento de avaliação teórico/prático; 

3. Na recuperação por frequência deve ser respeitado o princípio da avaliação contínua 

pelo que, na classificação final do módulo, deverão ter-se em conta todos os 

elementos de avaliação desse módulo e não apenas a classificação obtida na 

recuperação. 

4. Na data / hora em que ocorrer a recuperação do módulo o professor realizará o 

sumário no livro de ponto com a seguinte redação “Recuperação do módulo XX aos 

alunos XX”, marcando as respetivas faltas aos alunos que, tendo sido convocados 

para a realização da recuperação, não tenham comparecido. 

5. Os procedimentos administrativos para os alunos que obtiveram aprovação por 

recuperação, são os descritos no artigo 3º - ponto 1 do capítulo III - avaliação modular. 

 
Artigo 2º - Recuperação por exame 

 
1. Os alunos que não concluam módulos na frequência ou na recuperação têm direito a 

tentar concluí-los por exame. 

2. Haverá 3 épocas de exame em Junho/Julho, na interrupção de Dezembro e na 

interrupção da Páscoa. 

3. Os alunos inscrevem-se para os exames com a antecedência de, pelo menos, um mês 

sobre a data de realização do primeiro exame nos serviços administrativos no 

impresso existente para o efeito. 
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4. A informação sobre a abertura de inscrições para os exames de recuperação modular 

será afixada em placard da sala polivalente e publicado na página web oficial da 

escola. 

5. O aluno poderá realizar um máximo de 6 exames por época, não podendo em caso 

algum fazer mais de 2 por dia. 

6. A inscrição para os exames implica o pagamento de uma caução por exame, cujo 

valor é definido pelo diretor, a qual será devolvida ao aluno caso ele realize o exame 

com aproveitamento. 

 
Artigo 3º - Procedimentos para a recuperação modular por exame 

 
1. O diretor informará os grupos disciplinares dos exames de recuperação modular a 

realizar, com a antecedência mínima de três semanas. 

2. O delegado de grupo é responsável pela apresentação das matrizes, exames e 

critérios de correção, devendo distribuir esse serviço pelos docentes do grupo de 

forma equitativa, preferencialmente, entre quem lecionou esses conteúdos. 

3. Para os alunos que não concluíram um ou mais módulos de qualquer disciplina, é 

responsabilidade do respetivo professor e do seu grupo disciplinar, no final de cada 

ano letivo, elaborar matriz, exame e critérios de correção desses módulos, devendo 

estes ficar à guarda do delegado de grupo. 

4. As matrizes devem ser disponibilizadas aos alunos (na reprografia) com pelo menos 

duas semanas de antecedência à realização do exame. 

5. Os exames e critérios de correção devem ser entregues ao diretor pelo delegado de 

grupo uma semana antes da realização do exame. 

6. Os resultados dos exames devem ser afixados, nas três semanas subsequentes à sua 

realização. 

7. O professor corretor deve, nos serviços administrativos, lançar a classificação positiva 

no termo, assiná-lo e ainda assinar a pauta. Caso seja o módulo com que o aluno 

termina a disciplina, o professor corretor determinará a média final da disciplina que é 

igual à média aritmética do conjunto dos módulos arredondada às unidades; 

8. As classificações inferiores a dez dos exames de recuperação modular são apenas 

lançadas em pauta. 

9. Caso o curso esteja em funcionamento o diretor de curso confirma a nota lançada no 

termo e na pauta.  
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10. Se o curso já não se encontrar em funcionamento é da responsabilidade do 

secretariado dos exames de recuperação modular: 

10.1. Confirmar a nota lançada no termo e na pauta; 

10.2. Caso seja o módulo com que o aluno termina o curso, calcular a média final 

do curso, de acordo com a legislação em vigor, assinar e trancar o termo. 

11. Os serviços administrativos lançam a nota na folha de cálculo existente para o efeito, 

caso seja igual ou superior a dez valores. 

12. Os exames de recuperação modular serão entregues ao gestor do curso, nos serviços 

administrativos, para que sejam guardados no arquivo morto. 

13. Para efeitos de conclusão do curso, o aluno poderá realizar exames de recuperação 

modular nos dois anos subsequentes ao término da sua frequência regular. 

 

CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V    ----    ASSIDUIDADEASSIDUIDADEASSIDUIDADEASSIDUIDADE    

 
Artigo 1º - Assiduidade 

 
1. Os alunos têm de assistir a 90% dos tempos totais de cada disciplina admitindo-se um 

limite de 10% de faltas, independentemente da natureza das mesmas. 

2. Caso o aluno atinja metade do limite de faltas por disciplina, independentemente da 

natureza das mesmas, deve o diretor de turma acionar os mecanismos de informação 

aos pais ou encarregados de educação, explicitando as consequências do elevado 

número de faltas bem como da violação dos limites de faltas, responsabilizando os 

pais/encarregados de educação pelo dever de frequência e aproveitamento escolar do 

seu educando. 

 
Artigo 2º - Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas 

 
1. A partir do momento em que o aluno excedeu o limite de faltas permitidas para a 

disciplina, não haverá lugar ao registo administrativo de qualquer módulo realizado 

pelo aluno, sendo da responsabilidade do diretor de turma: 

1.1. Informar o professor da disciplina em que o aluno ultrapassou o limite de faltas de 

que a classificação não pode ser registada em termo; 

1.2. Registar nas observações da avaliação enviada pelo professor da disciplina a 

seguinte informação: ”A classificação do aluno XXX não pode ser lançada por 

ultrapassagem do limite de faltas”. 
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1.3. Registar na pauta oficial a seguinte observação em alínea: “Classificação retida 

por excesso de faltas”; 

1.4. Após a regularização da situação de incumprimento, notificar o professor da 

disciplina para que proceda ao lançamento da classificação em termo e à 

assinatura das pautas e proceder ao lançamento das classificações retidas. 

2. O diretor de turma aciona os meios necessários para informar o encarregado de 

educação da situação irregular de assiduidade do seu educando, das consequências 

daí advindas bem como das atividades a realizar, com a maior celeridade possível. 

 
Artigo 3º - Reposição de faltas justificadas 

 
1. Assim que o aluno ultrapasse o limite de faltas de uma disciplina, e as faltas em 

excesso sejam justificadas, o diretor de turma informa o professor da disciplina deste 

facto, em modelo próprio para dar início ao processo de reposição. 

2. O professor tem de acordar com o aluno o calendário da respetiva reposição, que não 

excederá os quinze dias a contar da data em que recebeu a informação do diretor de 

turma, e informá-lo de quais os conteúdos e atividades a realizar bem como dos 

efeitos da aprovação ou não aprovação, constando esta informação de um documento 

que será assinado pelos intervenientes. 

3. As atividades a que se refere a alínea anterior podem ser, entre outras que os 

professores considerem adequadas, as seguintes: 

3.1. Atualização do caderno diário; 

3.2. Realização de trabalhos, fichas ou relatórios; 

3.3. Realização de outra atividade proposta pelo professor da disciplina, considerada 

necessária e adequada. 

4. As atividades referidas no ponto anterior são quantificadas em tempos de formação e 

deverão corresponder à reposição do número total de faltas justificadas em excesso. 

5. Após a concretização da reposição pelo aluno, o professor faz um registo e a 

avaliação das atividades realizadas com as menções de “Aprovado” e “Não Aprovado”, 

em impresso próprio. Informa o aluno do resultado da recuperação e remete ao diretor 

de turma o documento respetivo.  

6. Se a avaliação das atividades for positiva o diretor de turma: 

6.1. Releva as faltas que excedem o limite. 

6.2. Informa o aluno da regularização da sua assiduidade. 

6.3. Procede como estipulado no artigo 2.º, ponto 1, subponto1.4. 
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7. O incumprimento da calendarização ou uma classificação negativa determina a não 

relevação das faltas e implica que o aluno tenha de fazer uma prova, de acordo com o 

previsto no ponto seguinte. 

 
Artigo 4º - Reposição de faltas injustificadas  

 
1. Assim que o aluno ultrapasse o limite de faltas de uma disciplina, e as faltas em 

excesso sejam injustificadas, o aluno terá de realizar uma prova, cuja finalidade será 

apenas a relevação das faltas. 

2. O diretor de turma informa o professor da disciplina desse facto, em modelo próprio. 

3. O professor da disciplina determina o calendário da realização da prova, que não 

excederá os quinze dias a contar da data em que recebeu a informação do diretor de 

turma, e notifica o aluno, em modelo próprio, informando-o sobre os conteúdos e os 

efeitos, quer da aprovação quer da reprovação na prova. O aluno assina o documento. 

4. A prova incidirá sobre os conteúdos das faltas em excesso e o seu resultado será 

expresso nas seguintes menções “Aprovado” e “Não Aprovado”. 

5. Após a realização da prova, o professor da disciplina regista o sumário da prova, a 

avaliação da mesma no modelo referido no ponto dois, comunica a avaliação ao aluno 

e entrega esse registo ao diretor de turma. 

6. Se o aluno obtiver a menção de “Aprovado” na prova, o diretor de turma realiza os 

seguintes procedimentos: 

6.1. Releva as faltas que excedem o limite. 

6.2. Informa o aluno da regularização da sua assiduidade. 

6.3. O diretor de turma procede como estipulado no artigo 1º, ponto 1, subponto1.4. 

7. Caso o aluno obtenha a menção de “Aprovado” na prova, mas volte a faltar 

injustificadamente, é excluído à disciplina em causa, tendo obrigatoriamente de voltar 

a inscrever-se para frequentar a disciplina noutro ano.  

8. Se o aluno obtiver a menção de “Não Aprovado” na prova, fica excluído à disciplina a 

partir do módulo em que entrou em incumprimento e até ao final do curso, tendo de 

cumprir, posteriormente, a frequência dos módulos em falta. 

9. Se o aluno faltar à prova, e não justificar legalmente a falta, estará imediatamente 

excluído. 

10. De qualquer das situações referidas nos dois pontos anteriores, o diretor de turma, 

terá de dar conhecimento imediato ao gestor da turma em impresso próprio. 

11. O aluno reprovado por excesso de faltas a qualquer disciplina terá de voltar a 

inscrever-se na mesma para realizar os módulos, uma vez que é necessário que 
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cumpra o número de horas de formação, pelo que não poderá faltar a não ser em 

casos legalmente justificáveis. 

12. Para cumprimento do ponto anterior, quando o aluno for integrado numa turma, os 

serviços administrativos darão conhecimento ao diretor de turma da situação escolar 

anterior do aluno. 

13. É obrigatório ter a situação de assiduidade regularizada para que um aluno possa 

realizar a Formação em Contexto de Trabalho e apresentar a Prova de Aptidão 

Profissional. 

14. Não é garantida a possibilidade de frequência de disciplinas da formação científica ou 

técnica no caso de a escola não ter em funcionamento o curso ou ano do curso em 

que essas disciplinas são lecionadas. 

 
Artigo 5º - Regulamentação da Prova 

 
1. Compete ao conselho pedagógico aprovar a proposta do coordenador dos cursos 

profissionais sobre: 

1.1. As condições da realização, modalidades de realização, bem como o regime de 

avaliação a que é sujeita; 

2. A prova realiza-se em cada disciplina apenas uma única vez ao longo dos três anos de 

funcionamento do curso. 

3. A prova incide sobre os conteúdos da(s) disciplina(s) em que o aluno ultrapassa o 

limite de faltas. 

4. A prova é sempre cumprida em período letivo suplementar, podendo o professor 

utilizar horas da componente não letiva, pedindo ao diretor que, eventualmente, sejam 

cumpridas em horário diferente. 

 

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    ----    PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONALPROVA DE APTIDÃO PROFISSIONALPROVA DE APTIDÃO PROFISSIONALPROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL    

 
Artigo 1º - Disposições gerais 

 
1. A Prova de Aptidão Profissional, adiante designada por PAP, consiste na 

apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, 

material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos 

cursos, bem como do respetivo relatório final de realização e apresentação crítica, 

demonstrativo de saberes e competências profissionais, adquiridos ao longo da 

formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 
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2. O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno 

em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob a orientação e 

acompanhamento de um ou mais professores, tendo este de ser realizado ao longo do 

ano letivo em horário estabelecido para o efeito: 

3. Em situações que se justifiquem e de acordo com as escolhas dos projetos feitas 

pelos alunos, podem ser nomeados para orientadores da PAP professores que não 

estejam a lecionar disciplinas da componente de formação técnica; 

4. Podem ser também nomeados para orientadores da PAP professores que tenham 

habilitação para lecionar a componente de formação técnica do curso 

independentemente de a terem já lecionado ou não. 

5. Para o exercício das funções de orientador do projeto conducente à PAP deverá a 

escola assegurar, na fase de elaboração de horários, e de acordo com os limites 

legais, que sejam adstritas horas da componente não letiva dos professores indicados 

pelo grupo para exercerem esta função. Essas horas serão marcadas no horário dos 

professores e consideradas actividades obrigatórias para os alunos. 

6. Para a organização e distribuição de serviço docente para o terceiro ano de formação, 

os alunos que se encontrem no segundo ano de formação, devem definir a área 

temática generalista e/ou disciplinar em que a sua PAP se insere, entregando ao 

diretor de curso o respectivo anteprojecto acompanhado da fundamentação, até ao 

início da FCT. 

7. 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. 

8. A concretização do projeto compreende três momentos: conceção, desenvolvimento, 

autoavaliação/ elaboração do relatório final. 

9. O relatório final da PAP deve seguir o guião fornecido pelo professor orientador. 

 
Artigo 2º - Organização 

 
1. Ao longo do ano letivo, o professor orientador acompanha o aluno e realiza a 

avaliação do trabalho desenvolvido, respeitando os critérios de avaliação definidos. 

2. Antes do término das aulas do 3º período, o professor orientador da PAP determina se 

o projeto está ou não em condições de ser presente ao júri com base na avaliação 

feita no parâmetro Desenvolvimento do Projeto que terá de ser positiva. 
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3. Se a avaliação feita pelo professor orientador não for positiva, o aluno fica 

impossibilitado de apresentar a PAP nesse ano letivo. 

4. Se a avaliação feita pelo professor orientador for positiva, o aluno deve entregar os 

elementos da PAP ao professor orientador até final de Maio, podendo no entanto 

efetuar alterações a posteriori que justificará na defesa da PAP. 

5. O professor orientador apresenta os elementos referidos no número anterior aos 

restantes membros do júri, com a antecedência de, pelo menos quinze dias, sobre a 

data da defesa da PAP. 

6. A apresentação e defesa da PAP tem a duração máxima de quarenta e cinco minutos 

e realiza-se de acordo com calendário a definir pelo diretor de curso, após a realização 

da Formação em Contexto de Trabalho. 

7. 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 respectiva justificação ao 

diretor. 

8. Caso a justificação seja aceite, o presidente do júri marca a data da realização da 

nova prova. 

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

prova, determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar. 

10. O aluno que não obtenha aprovação na primeira fase da PAP poderá realizar nova 

prova, após quinze dias. 

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

realizar a PAP nesse ano escolar. 

12. A classificação da PAP não pode ser objeto de pedido de reapreciação. 

13. O júri reúne para avaliação da PAP, devendo dessa reunião ser lavrada ata, a qual, 

depois de assinada por todos os elementos do júri, é entregue ao diretor. 

 
Artigo 3º Competências e atribuições 

 
1. Ao diretor de curso compete: 

1.1. Propor para aprovação em conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP, 

depois de ouvidos os professores das disciplinas técnicas do curso e respectivos 

departamentos curriculares. 

1.2. Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os 

princípios gerais e os critérios de avaliação adotados pela escola; 
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1.3. Assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos 

necessários à realização da prova, nomeadamente a calendarização e a 

constituição do júri de avaliação. 

1.4. Lançar, em termo e pauta, a classificação da PAP, que será arredondada às 

décimas. Caso seja a nota com que o aluno termina o curso, determinar a média 

final de curso, de acordo com a legislação em vigor. 

2. Ao professor orientador compete: 

2.1. Orientar o aluno na escolha do produto a apresentar, na sua realização e na 

redação do respetivo relatório; 

2.2. Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

2.3. Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

2.4. Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar no âmbito da PAP; 

3. Ao aluno compete: 

3.1. Conhecer os critérios de avaliação bem como a calendarização definida para a 

PAP; 

3.2. Apresentar todos os elementos pedidos pelo professor orientador nos prazos 

estabelecidos, ficando impedido de apresentar a PAP caso não cumpra; 

3.3. Seguir as directrizes apontadas pelo professor orientador; 

3.4. Rever os aspectos apontados pelo júri, caso não obtenha aprovação na PAP e 

preparar-se para uma nova apresentação após quinze dias; 

3.5. Apresentar justificação legal se faltar à apresentação da PAP. 

 
Artigo 4º - Composição do júri 

 
1. O júri de avaliação da PAP é designado pelo diretor da escola e tem a seguinte 

composição: 

1.1. O diretor de curso, que preside; 

1.2. Um professor orientador do projeto; 

1.3. Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores 

afins do curso; 

1.4. Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou 

dos setores de atividade afins ao curso. 

1.5. No caso em que o diretor de curso acumule também as funções de professor 

orientador do projeto, presidirá ao júri o delegado de grupo ou o coordenador de 

departamento. 
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2. O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro 

elementos. 

3. Em caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade. 

4. Na falta ou impedimento de qualquer elemento do júri à apresentação da PAP, este 

será substituído por um elemento a designar pelo diretor. 

 
Artigo 5º - Critérios de avaliação 

 
1. A avaliação é contínua e formativa ao longo do desenvolvimento do projeto 

conducente à PAP, tendo os critérios de avaliação de evidenciar esta realidade. 

2. No fim de cada trimestre, o aluno deve fazer a sua auto-avaliação e co-avaliação do 

grupo de trabalho, caso se aplique. O professor fará uma avaliação qualitativa de 

caráter formativo. 

3. Como instrumentos de avaliação, o professor orientador deverá utilizar: 

3.1. Grelhas de observação, 

3.2. Listas de verificação; 

3.3. Questionários; 

3.4. Instrumentos de análise de ensaios; 

3.5. Relatórios e outros registos; 

4. Na apreciação final do projeto, o júri deverá ponderar a avaliação, tendo em conta os 

seguintes critérios:  

 

Parâmetros Ponderação 

Desenvolvimento 
do 
projeto 

Produtos/ realizações concretas 30% 

Técnicas de operacionalização / pesquisa e 
investigação 10% 

Atitudes e valores 10% 

Relatório final 20% 

Apresentação pública e defesa do projeto 30% 

 

CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII    ----    FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHOFORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHOFORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHOFORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO    

 
Artigo 1º Âmbito e definição 
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1. A Formação em Contexto de Trabalho, adiante designada por FCT, é um domínio de 

formação onde o aluno irá aplicar, adquirir e desenvolver competências relevantes 

para o perfil de desempenho à saída do curso. 

2. A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a 

forma de experiências de trabalho no final do segundo e terceiro anos de formação. 

Artigo 2º - Organização e desenvolvimento 
 
1. A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano, elaborado com a 

participação das partes envolvidas. 

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

entidade de acolhimento e o aluno formando. 

3. No caso de o aluno ser menor de idade, o protocolo será igualmente subscrito pelo 

encarregado de educação. 

4. O protocolo de formação inclui o plano da FCT, as responsabilidades das partes 

envolvidas e as normas de funcionamento da FCT. 

5. O protocolo celebrado obedecerá às disposições previstas na lei e no presente 

regulamento, sem prejuízo da sua adaptação à especificidade do curso e às 

características próprias da entidade de acolhimento. 

6. Todos alunos estão abrangidos por um seguro que garante a cobertura dos riscos das 

deslocações a que estiverem obrigados bem como das atividades a desenvolver. 

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

conclusão da formação. 

 
Artigo 3º - Plano da formação em contexto de trabalho 

 
1. O plano da FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado, que faz 

parte integrante do protocolo referido no presente regulamento. 

2. O plano da FCT é elaborado pelo professor orientador, pelo monitor e pelo aluno 

formando. 

3. O plano da FCT identifica: 

3.1. Os objetivos enunciados no presente regulamento e os objetivos específicos 

decorrentes da saída profissional visada e das características da entidade de 

estágio; 

3.2. Os conteúdos a abordar; 

3.3. A programação das atividades; 

3.4. O período ou períodos em que a FCT se realiza, fixando o respetivo calendário; 
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3.5. O horário a cumprir pelo aluno formando; 

3.6. O local ou locais de realização; 

3.7. As formas de acompanhamento e de avaliação. 

4. O plano da FCT deverá ser homologado pelo órgão de gestão da escola mediante 

parecer favorável do diretor de curso, antes do período de formação efetiva na 

entidade de acolhimento. 

 
Artigo 4º - Responsabilidades da escola 

 
1. São responsabilidades da escola: 

1.1. Assegurar a realização da FCT aos seus alunos, nos termos da lei e do presente 

regulamento; 

1.2. Assegurar a elaboração do protocolo de formação com a entidade de acolhimento; 

1.3. Assegurar a elaboração do plano da FCT; 

1.4. Assegurar o acompanhamento da execução do plano da FCT; 

1.5. Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos em formação, em colaboração 

com a entidade de acolhimento; 

1.6. Assegurar que o aluno formando se encontra assegurado em toda a atividade de 

contexto real de trabalho; 

1.7. Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o formando, as 

condições logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da formação; 

1.8. Nomear, em coordenação com o diretor de curso, os professores orientadores da 

FCT; 

1.9. Criar as condições para que os professores orientadores da FCT possam fazer um 

acompanhamento efetivo dos formandos. 

 
Artigo 5º - Responsabilidades do diretor de curso 

 
1. São responsabilidades específicas do diretor de curso: 

1.1. Identificar e selecionar as entidades de acolhimento; 

1.2. Estabelecer os critérios de colocação dos alunos nos lugares existentes nas 

diferentes entidades de acolhimento; 

1.3. Proceder à colocação dos alunos de acordo com os critérios mencionados na 

alínea anterior; 

1.4. Preparar os protocolos e os planos da FCT; 

1.5. Coordenar o acompanhamento dos formandos pelo professor orientador; 
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Artigo 6º - Responsabilidades do professor orientador da FCT 

 
1. São responsabilidades específicas do professor orientador da FCT: 

1.1. Elaborar, em conjunto com o monitor e o aluno formando, o plano da FCT; 

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

periódicas aos locais de realização da FCT; 

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

1.4. Acompanhar o aluno formando na elaboração do relatório da FCT; 

1.5. Propor ao conselho de turma a classificação do aluno formando na FCT. 

 
Artigo 7º - Responsabilidades da entidade de acolhimento 

 
1. São responsabilidades da entidade de acolhimento: 

1.1. Designar um monitor; 

1.2. Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 

1.3. Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno 

formando; 

1.4. Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do plano da FCT; 

1.5. Controlar a assiduidade do aluno formando; 

1.6. Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno formando, as condições logísticas 

necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

 
Artigo 8º - Responsabilidades do aluno formando 

 
2. São responsabilidades do aluno formando: 

2.1. Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 

2.2. Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da formação; 

2.3. Cumprir, no que lhe compete, o plano da FCT; 

2.4. Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com 

zelo os bens, equipamentos e instalações; 

2.5. Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a 

que tiver acesso durante a FCT; 

2.6. Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho; 

2.7. Justificar as faltas, perante o diretor de turma, o professor orientador e o monitor, 

de acordo com a legislação em vigor; 
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2.8. Elaborar o relatório da FCT de acordo com o guião fornecido pelo professor 

orientador. 

 
 
 

Artigo 9º - Avaliação da Formação em Contexto de Trabalho 
 
1. A avaliação no processo da FCT assume carácter contínuo e sistemático e permite, 

numa perspetiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano da FCT. 

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

final da FCT. 

3. A avaliação final da FCT tem por base as atividades desenvolvidas em contexto de 

trabalho e respetivo relatório, devendo respeitar os seguintes parâmetros, cujas 

ponderações poderão ser adaptadas à natureza do curso: 

 

Parâmetros Ponderação 

Atividades desenvolvidas em contexto de trabalho 

Assiduidade / pontualidade 6% 

Relacionamento com o monitor e terceiros 8% 

Iniciativa 8% 

Responsabilidade 10% 

Autonomia no desempenho das funções/tarefas atribuídas  12% 

Utilização de técnicas e ferramentas 14% 

Adequação dos conhecimentos teóricos/práticos à execução das 
diferentes tarefas 14% 

Observação das regras de higiene e segurança no trabalho 13% 

Relatório 

Qualidade do conteúdo 

5% 
Clareza e rigor da linguagem 

Estruturação / Elaboração correta do documento 

Aspeto gráfico 

Discussão do relatório 

Fluência do discurso 
10% 

Domínio de termos técnicos 



Pág. 25 

 
4. A proposta de avaliação da FCT é discutida com o formando pelo professor orientador 

e pelo monitor, que elaboram uma informação conjunta sobre a mesma, com base no 

relatório e nos elementos recolhidos durante o acompanhamento da FCT.  

5. No caso de não aprovação na FCT, poderá ser celebrado novo protocolo entre a 

escola, a entidade de acolhimento e o aluno, a fim de possibilitar a conclusão da FCT. 

6. Em cada ano da FCT a classificação obtida é arredondada às unidades. A 

classificação final da FCT calcula-se fazendo a média aritmética, arredondada às 

décimas, da avaliação obtida nos dois anos.  

 

CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII    ----    CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CURSOCÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CURSOCÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CURSOCÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CURSO    

 
1. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

2. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CF=[2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/3 

Em que: 

• CF=classificação final do curso, arredondada às unidades; 

• MCD=média aritmética simples das classificações finais de todas as 

disciplinas que integram o plano de estudos do curso, arredondada às 

décimas; 

• FCT=classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às 

décimas; 

• PAP=classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às 

décimas. 


