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O presente Regulamento decorre dos Estatutos da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial 

do Porto e estabelece os valores e as normas de atuação e funcionamento da comunidade 

educativa da Escola. Define as estruturas educativas de apoio a todos os membros da 

comunidade escolar, bem como os direitos e deveres desta. 

A Direção da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto, usando das competências 

definidas nos  Decreto-Lei n.º 92/2014 de 20 de junho e Decreto-Lei n.º139/2012 de 5 de junho, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de junho .por sua vez revogado pelo Decreto-lei 

nº55/2018 de 6 de julho, retificado pela Declaração de Retificação nº 29-A/2018 de 4 de 

setembro), nas Portarias nº 550-C/2004, de 21 de Maio e 797/2006 de 10 de Agosto e Portaria 

nº 74-A/2013 de 15 de fevereiro, que foi alterada pela Portaria nº 59-C/2014 de 7 de março e 

Portaria nº 165-B/2015 de 3 de junho e revogada pela Portaria nº235-A/2018)  e no Contrato - 

Programa que criou esta Escola, estabelece alguns princípios normativos, com base em critérios 

de natureza pedagógica, administrativa e financeira. Tais princípios são consagrados no presente 

Regulamento Interno da Escola.  

CAPÍTULO I (Disposições gerais) 

Artigo 1.º (Natureza e atribuições) 

1. A Escola é de natureza privada, prossegue fins de interesse público e goza de autonomia no 

desenvolvimento das suas atividades culturais, científicas, tecnológicas e pedagógicas. 

2. São atribuições da Escola as constantes do artigo 5.º do Decreto Lei n.º 92/2014, de 20 de 

junho, e que são as seguintes:  

a) Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a 

sua inserção socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos;  
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b) Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação e 

formação que constituem a sua oferta formativa;  

c) Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências profissionais 

de caráter sistemático; 

d) Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais, 

associativas, sociais e culturais, da respetiva região e ou setor de intervenção, tendo em 

vista a adequação da oferta formativa às suas necessidades específicas e a otimização dos 

recursos disponíveis;  

e) Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular da região 

onde se localizam e dos setores de atividade, através de uma formação de qualidade dos 

recursos humanos.      

Artigo 1.º A (Objeto e âmbito) 

1. As disposições constantes do presente regulamento aplicam-se aos cursos profissionais de 

nível secundário, aos cursos de educação e formação ministrados pela Escola Profissional de 

Tecnologia Psicossocial do Porto e, com as necessárias adaptações, a outros cursos que 

venham a ser desenvolvidos pela Escola. 

Artigo 1.º B (Enquadramento da Oferta Formativa) 

1. Os cursos promovidos pela Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto pretendem 

contribuir para a renovação e atualização dos quadros médios nas áreas dos cuidados sociais 

e de saúde da Área Metropolitana do Porto. 

2. Os cursos profissionais de nível IV deverão orientar-se numa dupla perspetiva: visam 

proporcionar preparação científica e técnica para a integração dos alunos no mercado de 
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trabalho ou para o prosseguimento de estudos no ensino superior e/ou para os cursos pós-

secundários de especialização tecnológica/profissional.  

3. No âmbito da revisão curricular do ensino secundário imposta pelo Decreto-Lei n.º 74/2004 

de 26 de Março,  Decreto-Lei n.º 92/2014 de 20 de junho e pela Portaria nº 550-C/2004, de 

21 de maio bem como pela Lei n.º51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação aplicável, 

que introduzam modificações que justifiquem a atualziação do Regulamento Interno que 

depois de analisado e discutido nas instâncias dos alunos e professores e aprovado pela 

Direção da escola passa a reger a Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto.  

Artigo 2.º (Regime de acesso, subsídios e seguro escolar) 

1. A frequência da Escola é facultada a jovens com o 9º ano de escolaridade ou equivalente, 

estando aberta também a jovens com o 6.º ano de escolaridade e a trabalhadores que 

pretendam elevar o nível de escolaridade e de qualificação profissional, em regime pós-

laboral. 

2. A inscrição e matrícula são efetuadas pelo preenchimento de formulários fornecidos pela 

escola. 

3. Os candidatos são submetidos a entrevistas de seleção/motivação, bem como outras provas 

de seleção caso seja necessário, como forma de avaliar a vocação e interesse do aluno para 

a área de formação escolhida.  

4. No ato da matrícula será celebrado um contrato de formação entre a Escola e o aluno, no 

caso de ser maior, ou entre a Escola e o encarregado de educação, no caso de ser menor. 

5. O contrato referido no número anterior deve referir designadamente os objectivos de 

formação e os direitos e deveres de ambas as partes. 

6. Atribuição de subsídios: 
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a) Bolsa para material de estudo é atribuída em função do grau de carência económica do 

aluno, aferido pelo escalão de abono de família, no montante igual ao somatório dos 

valores aplicáveis para o 3º ciclo do Ensino Básico, na modalidade de auxílios económicos 

nas componentes de apoio a livros e apoio a material escolar, das medidas de ação social 

escolar da responsabilidade do Ministério da Educação; 

b) Subsídio de alimentação de montante máximo igual ao dos funcionários e agentes da 

Administração Pública é atribuído aos alunos que tenham uma duração diária de 

formação igual ou superior a três horas; 

c) Subsídio de transporte é atribuído, sempre que se demonstre necessário, no montante 

equivalente ao custo das viagens em transportes coletivos. Caso haja impossibilidade da 

utilização de transporte coletivo, é elegível um subsídio de transporte até ao limite 

máximo mensal de 10% do IAS (Indexante dos Apoios Sociais); 

d) Subsídio de alojamento no valor máximo de 30% do IAS é atribuído aos alunos, desde que 

se verifique uma das seguintes condições:  

i. quando se verificar a não existência do curso pretendido pelo aluno na sua área 

de residência;  

ii. a localidade onde decorra a formação diste 50 Km, ou mais, do local de residência 

do aluno;  

iii. não existam transportes coletivos compatíveis com o horário da formação. O 

subsídio de alojamento só é atribuído após aprovação do POPH. A perceção pelo 

aluno de subsídio de alojamento fundada em falsas declarações ou quando 

eventualmente a ele deixe de ter direito, obrigará ao reembolso à Escola de todas 

as verbas, entretanto recebidas a este título. O pagamento do subsídio de 
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alojamento processar-se-á mensalmente, mediante apresentação de 

comprovativo idóneo. 

e) Bolsa de Profissionalização é atribuída em função do grau de carência económica do 

aluno, aferido pelo escalão do abono de família. 

7. O Seguro Escolar é regulamentado pela Portaria n.º 423/99 de 8 de junho.  
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CAPÍTULO II (Estrutura Orgânica) 

Artigo 3.º (Órgãos) 

1. A estrutura orgânica da Escola compreende os seguintes órgãos:  

a) Órgão de Direção; 

b) Órgão de Direção Técnico-Pedagógica; 

c) Conselho Consultivo. 

SECÇÃO I (Direção) 

Artigo 4.º (Constituição e processo de nomeação) 

1. O órgão de Direção da Escola é composto por um Diretor, um Subdiretor e um Secretário. 

2. Os membros do Órgão de Direção são designados, pela Direção da Norte Vida, por um 

período de três anos, renovável, e agem em nome e como representantes desta. 

3. Os membros do Órgão de Direção são remunerados de acordo com as regras de 

financiamento previstas no Decreto-Lei n.º 92/2014 de 20 de junho. 

Artigo 5.º (Atribuições e competências) 

Compete à Direção da escola o exercício das atribuições e competências previstas no Decreto-

Lei n.º 92/2014 de 20 de junho e nos Estatutos da Escola.  

 

Artigo 6.º (Funcionamento) 

1. A Direção reúne em sessão ordinária mensalmente, e, em sessão extraordinária sempre que 

o Diretor, que preside, a convoque por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer dos outros 

membros. 
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2. Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio. 

 

SECÇÃO II (Órgão de Direção Técnico-Pedagógica) 

Artigo 7.º (Constituição e processo de nomeação) 

1. Órgão de Direção Técnico-Pedagógica é constituído pelo Diretor Pedagógico, o qual poderá 

ser coadjuvado nas suas funções pelos seguintes elementos: 

a) Coordenador(a) Pedagógico(a); 

b) Coordenadores de Curso; 

c) Diretores de Turma. 

2. A autorização para o exercício de funções do pessoal previsto nas alíneas do número anterior, 

compete à Direção da Norte Vida, sob proposta do Diretor Pedagógico. 

3. A Direção Técnico-Pedagógica deve ser assumida por professores habilitados para o exercício 

da docência ao nível do ensino secundário ou do ensino superior e com habilitação ou 

experiência pedagógica. 

Artigo 8.º (Atribuições e competências) 

Compete ao Órgão de Direção Técnico-Pedagógica o exercício das atribuições e competências 

previstas no Decreto-Lei n.º 92/2014 de 20 de junho e nos Estatutos da Escola. 

Artigo 9.º (Funcionamento) 

O Órgão de Direção Técnico-Pedagógica reúne ordinariamente trimestralmente, e, em sessão 

extraordinária, sempre que o presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer dos 

membros, o convoque. 
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Artigo 10.º (Coordenador Pedagógico) 

1. Compete ao Coordenador Pedagógico: 

a) Acompanhar e orientar todas as atividades pedagógicas; 

b) Exercer funções de consultadoria no que diz respeito a todas as questões pedagógicas 

relevantes para a escola; 

c) Acompanhar e coordenar a implementação do sistema de estrutura modular; 

d) Promover ações de formação de acordo com as necessidades da escola; 

e) Promover reuniões gerais ou parcelares com o corpo docente; 

f) Reunir com os alunos ou seus representantes, sempre que tal se revele conveniente. 

g) Integrar a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Artigo 11.º (Coordenador de Curso) 

1. São atribuições do Coordenador de Curso: 

a) Desenvolver a sua atividade em estreita colaboração com a Direção Pedagógica no 

sentido de promover uma maior integração das atividades letivas e não letivas no Projeto 

Educativo da Escola; 

b) Colaborar com a Direção e outros órgãos competentes em todas as tarefas de organização 

pedagógica e administrativa, relativas ao respetivo curso. 

2. Para além das atribuições referidas no ponto anterior compete ainda ao coordenador de 

Curso: 

a) Presidir ao Conselho de Curso e orientar os trabalhos deste; 

b) Fazer o acompanhamento da progressão modular; 

c) Verificar o cumprimento das cargas horárias; 
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d) Orientar, promover e participar em ações constantes do Plano de Atividades da Escola 

para o respetivo curso, e fazer o levantamento de outras iniciativas que se venham a 

mostrar relevantes ao longo do ano escolar; 

e) Aferir o perfil profissional com as entidades empregadoras e assegurar que o conjunto 

das disciplinas e práticas pedagógicas concorrem para o seu desenvolvimento; 

f) Acompanhar a Formação em Contexto de Trabalho e ser membro do júri da Prova de 

Aptidão Profissional; 

g) Propor à Direção medidas ou metodologias que contribuam para um maior sucesso do 

curso; 

h) Promover a imagem da Escola nos âmbitos local, regional e nacional, bem como colaborar 

nos programas de iniciativa comunitária ou outros em que a Escola colabore; 

i) Integrar a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

Artigo 12.º (Diretores de Turma) 

1. São atribuições do Diretor de Turma: 

a) Servir de apoio à ação da Direção da Escola e do órgão de Direção Técnico-Pedagógica; 

b) Comunicar ao Diretor da Escola os casos disciplinares cuja gravidade entenda que 

excedam a sua competência; 

c) Orientar a eleição do Delegado de Turma e auxiliá-lo nas suas funções; 

d) Reunir com os alunos sempre que necessário, por sua iniciativa, a pedido do aluno 

delegado de turma, ou da maioria dos alunos, a fim de resolver problemas surgidos com 

a turma ou acerca dos quais interessa ouvi-la; 

e) Estabelecer contactos frequentes com o aluno delegado de turma para se manter ao 

corrente de todos os assuntos relacionados com a turma. 

2. Para além das atribuições indicadas no número anterior competirá ao diretor de Turma: 
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a) Convocar as reuniões ordinárias do Conselho de Turma; 

b) Organizar o Dossier de turma, o qual incluirá uma ficha por aluno; 

c) Receber individualmente os encarregados de educação em dias e hora para tal fim 

indicados sem prejuízo de outras diligências que junto destes se tornarem necessárias; 

d) Organizar e convocar reuniões com os encarregados de educação para informação e 

esclarecimento acerca de avaliação, orientação, disciplina e atividades escolares; 

e) Informar, segundo as normas em vigor, os encarregados de educação a respeito do 

aproveitamento, assiduidade e comportamento dos alunos; 

f) Acompanhar a integração dos alunos suportada num conhecimento dos seus 

antecedentes académicos e currículo profissional; 

g) Estar atento à evolução do rendimento escolar dos alunos e identificar a necessidade de 

implementação de medidas específicas; 

h) Estimular a participação dos docentes na resolução dos problemas dos alunos; 

i) Contribuir para a resolução de conflitos entre alunos de forma a contribuir para o seu 

desenvolvimento pessoal e social; 

j) Informar-se permanentemente dos problemas da turma tentando resolvê-los, ou 

encaminhá-los para a Direção; 

k) Controlar o mapa de assiduidade dos alunos e verificar a justificação das faltas; 

l) Controlar os livros de ponto da sua turma em relação à adequação dos registos e ao 

balanço do número de horas ministradas; 

m) Participar nas reuniões da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, sempre 

que solicitado; 

n) Garantir a aplicação das medidas de Educação Inclusiva e monitorizar a sua eficácia. 
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SECÇÃO III (Órgãos de apoio à Direção Técnico- pedagógica) 

Artigo 13.º (Natureza) 

1. Para o desenvolvimento das competências e atribuições da Direção Técnico-Pedagógica são 

criados os seguintes órgãos: 

a) Conselho de Curso. 

b) Conselho de Turma; 

 

Artigo 14.º (Conselho de Curso) 

1. O Conselho de Curso será constituído por representantes dos professores de cada uma das 

disciplinas do curso, eleitos por e de entre os respetivos professores da disciplina e pelo 

Coordenador de Curso. 

2. Compete ao Conselho de Curso: 

a) Analisar e debater os problemas pedagógicos específicos do curso; 

b) Promover e acompanhar o contacto constante da escola com o meio em que está 

inserida, nomeadamente o meio profissional; 

c) Informar o órgão de Direção Técnico-Pedagógica acerca do funcionamento das atividades 

dos cursos, nomeadamente das que se referem à área técnica, tecnológica e prática; 

d) Apoiar a ação da Direção da Escola. 

3. As reuniões do Conselho de Curso destinam-se a: 

a) Receber da Direção e do Órgão de Direção Técnico-Pedagógica orientações ou 

informações respeitantes ao curso; 

b) Transmitir àqueles órgãos as informações relevantes acerca do curso. 

c) O Conselho de Curso terá reuniões ordinárias e extraordinárias: 
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d) Reunir-se-á ordinariamente no início de cada ano letivo, de acordo com o plano de 

reuniões elaborado pelo órgão de Direção Técnico-Pedagógica; 

e) Reunir-se-á extraordinariamente sempre que para tal for convocado pelo órgão de 

Direção Técnico-pedagógica. 

Artigo 15.º (Conselho de Turma) 

1. O Conselho de Turma será constituído por todos os professores da turma e pelo aluno 

delegado de turma sob a presidência do Diretor de Turma. 

2. O aluno delegado de turma não assistirá às reuniões de avaliação no final de cada período 

letivo. 

3. As reuniões do Conselho de Turma serão de três tipos: 

a) Para apuramento periódico do aproveitamento e assiduidade dos alunos; 

b) Para a coordenação da atividade dos professores da turma com vista à análise e solução 

de problemas de natureza pedagógico-didática referentes ao binómio ensino-

aprendizagem; 

c) Para conhecimento e proposta de resolução de questões de natureza disciplinar. 

4. O Conselho de Turma terá reuniões ordinárias e extraordinárias: 

a) Reunir-se-á ordinariamente no início e no meio de cada período letivo, para análise dos 

problemas de natureza pedagógica e, no fim para avaliação de acordo com o plano de 

reuniões elaborado pelo Órgão de Direção Técnico- Pedagógica; 

b) Reunir-se-á extraordinariamente sempre que quaisquer assuntos de natureza pedagógica 

ou disciplinar o justifiquem. 

5. As reuniões ordinárias do Conselho de Turma serão convocadas pelo respetivo diretor. 
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6. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Diretor da escola, por sua iniciativa ou por 

proposta do Diretor de Turma ou de, pelo menos, dois terços dos membros do Conselho de 

Turma. 

7. São atribuições do Conselho de Turma: 

a) Planear e coordenar as relações interdisciplinares a nível de turma; 

b) Debater problemas pedagógicos e disciplinares relacionados com os alunos da turma, 

nomeadamente aproveitamento, assiduidade, disciplina, ritmo de aprendizagem, 

medidas de recuperação, casos de inadaptação escolar. 
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SECÇÃO IV (Conselho Consultivo) 

Artigo 16.º (Constituição, nomeação e funcionamento) 

1. O Conselho Consultivo é constituído pelos seguintes elementos: 

a) O Diretor da escola, que preside; 

b) Os membros da Direção da Escola; 

c) Um representante dos alunos; 

d) Um representante dos pais ou encarregados de educação; 

e) Um representante dos docentes; 

f) Representante da Câmara Municipal do Porto; 

g) Representante da Junta de Freguesia de Paranhos; 

h) Três pessoas de reconhecida competência, experiência e idoneidade profissional nas 

áreas afins aos objetivos da Escola, com especial ligação às instituições locais e (ou) outras 

entidades representativas do tecido económico e social. 

2. Os membros indicados nas alíneas c), d) e e) são eleitos entre os seus pares. 

3. Os membros indicados na alínea h) são convidados pela entidade proprietária da Escola. 

4. Este órgão reúne ordinariamente uma vez por ano mediante convocação do Presidente. 

Artigo 17.º (Atribuições e competências) 

1. Compete ao Conselho Consultivo: 

a) Dar parecer sobre o projeto educativo da escola; 

b) Dar parecer sobre os cursos de ensino e formação profissional dual e outras ofertas 

educativas e formativas; 

c) Dar parecer sobre outras matérias que lhe sejam presentes pela Direção da Escola. 
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CAPÍTULO III (Funcionamento) 

SECÇÃO I (Atores educativos) 

Artigo 18.º (Disposições gerais) 

1. São direitos de todos os atores educativos: 

a) Serem respeitados por todos os outros protagonistas da comunidade escolar, 

b) Apresentarem sugestões que visem o melhoramento do funcionamento e da ação 
pedagógica e didática da Escola; 

c) Serem informados e consultados sobre qualquer assunto que diretamente lhes diga 
respeito; 

d) Terem boas condições de trabalho e de higiene. 

2. São deveres de todos os atores educativos: 

a) Cumprir as normas dimanadas pelos órgãos de Direção da Escola, coresponsabilizando-
se com estes no bom funcionamento e imagem interna e externa da Escola e da 
respetiva Entidade Proprietária; 

b) Pautar o seu comportamento por normas de respeito, civismo, tolerância, democracia, 
bom senso e educação; 

c) Zelar pela utilização correta e adequada de todos os materiais e equipamentos da 
Escola; 

d) Não perturbar o normal funcionamento da escola, cumprindo, nomeadamente, os 
princípios de assiduidade e pontualidade. 

Artigo 19.º (Pessoal docente) 

1. Compete à Direção da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto proceder a 

todas as diligências necessárias para o recrutamento e seleção de professores/as. 

2. No recrutamento do pessoal docente é dado conhecimento dos documentos de orientação 

da ação educativa, designadamente projeto educativo, regulamento interno da escola, 
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projeto curricular específico dos cursos e referenciais de formação das famílias profissionais 

e áreas de formação, especificação pedagógica e organizacional da estrutura modular. 

3. Os docentes das áreas de formação sociocultural e científica devem possuir habilitações 

legalmente exigidas para os graus correspondentes do ensino regular.  

4. Em relação aos docentes da área técnica, tecnológica e prática dar-se-á preferência a 

profissionais que mantenham uma comprovada e efetiva atividade profissional.  

5. São direitos do/a professor/a (questão do género) 

a) Ser informado/a de toda a legislação que diga respeito à sua atividade educativa; 

b) Ser devidamente informado/a sobre as normas pelas quais a Escola se rege, quer através 

do Regulamento Interno, quer através das informações dadas pelos Órgãos de 

Gestão/Direção  

c) Intervir na definição do Projeto Educativo da Escola 

d) Ser respeitado na sua integridade física e moral por todos os elementos da Escola 

e) Exercer autoridade dentro e fora da sala de aula, nas instalações escolares ou fora dela, 

no exercício das suas funções 

f) Eleger e ser eleito/a para o Conselho de Curso; 

g) Apresentar sugestões e propostas que visem um enriquecimento do curso através dos 

contributos da sua área disciplinar; 

h) Propor a aquisição de recursos materiais indispensáveis ao bom desempenho da sua 

função educativa. 

6. São competências do/a professor/a:  

a) Colaborar com a Direção Pedagógica da Escola na elaboração e implementação do Projeto 

Educativo, Plano de Atividades e projetos que forem nascendo ao longo do ano escolar; 
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b) Cumprir os horários celebrados com a Escola, salvo quando por conveniência desta 

existam indicações em contrário, dadas pela Direção; 

c) Fazer cumprir as normas dimanadas dos Órgãos de Direção da escola, particularmente 

pela Direção Pedagógica, corresponsabilizando-se com estes mesmos órgãos no bom 

funcionamento e imagem interna / externa da Escola e da respetiva Entidade 

Proprietária; 

d) Tratar todos os/as alunos/as com respeito, compreensão e sentido pedagógico, 

fomentando assim o respeito mútuo e dando exemplos de compostura e serenidade; 

e) Estar atento às dificuldades dos/as alunos/as, para ajudar a resolvê-los; 

f) Recolher Folha de Presenças e a chave da sala, sendo o primeiro a entrar e o último a sair 

da sala de aulas, deixando o quadro limpo, e zelando pelas instalações e material didático.  

g) Colaborar na formação cívica dos/das alunos/as, desenvolvendo nestes o sentido da 

responsabilidade, o gosto pelo trabalho, o espírito de solidariedade, a autonomia e a 

criatividade com vista a formar cidadãos conscientes e responsáveis capazes de participar 

ativamente na sociedade; 

h) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais de toda a comunidade 

educativa, valorizando estas diferenças de valores e cultura, combatendo processos de 

exclusão e discriminação; 

i) Procurar, pela sua ação docente e pela sua conduta, ser exemplos dinamizadores de toda 

a comunidade escolar; 

j) Aplicar as medidas disciplinares regulamentadas; 

k) Recorrer à marcação de falta disciplinar sempre que, mesmo tendo antes utilizado os 

meios adequados para repor na aula um clima propício para o trabalho, tenha de mandar 
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retirar do local qualquer aluno perturbador, devendo a falta ser comunicada de imediato 

ao Diretor de Turma por escrito; 

l) Colaborar na divulgação dos cursos em diferentes instituições de ensino, feiras de 

formação e de orientação vocacional, etc.; 

m) Efetuar/manter contactos regulares com empresas/espaços comerciais locais, com o 

objetivo de angariação de estágios curriculares e/ou emprego para os alunos diplomados. 

n) Definir metodologias e medidas que visem o sucesso educativo de todos os alunos, no 

âmbito da Educação Inclusiva, respeitando todos os procedimentos implementados pela 

EMAEI, homologadas pela Direção da EPTPP.  

o) Preencher requisição (Impresso próprio) para utilização de material didático que deverá 

ser entregue na Secretaria      

p) Comunicar aos Serviços Administrativos, a falta prevista, sempre que tiver de faltar, com 

o máximo de antecedência (e nunca diretamente aos alunos), tentando proceder à troca 

com outro professor; 

q) Disponibilizar-se, na medida das suas possibilidades, para substituir qualquer docente 

que tenha anunciado a sua intenção de faltar, ministrando a sua própria disciplina; 

r) Assumir a responsabilidade pelo cumprimento integral do número de tempos letivos 

constantes no currículo; 

s) Lecionar os módulos da sua disciplina, segundo os programas e orientações 

metodológicas estabelecidas; 

t) Assegurar e colaborar na implementação do sistema de Estrutura Modular; 

u) Articular-se com os docentes das diferentes áreas, procurando integrar e harmonizar os 

diferentes conteúdos, nomeadamente em projetos e macro módulos; 
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v) Proceder ao registo sumário das atividades letivas e não letivas e a todo o processo de 

acompanhamento e assiduidade do aluno no livro de ponto respetivo; 

w) Participar ativamente em todas as reuniões para as quais for convocado; 

x) Avaliar os alunos nos termos do Artigo do presente regulamento e participar 

obrigatoriamente nas reuniões de avaliação nos finais de cada período; 

y) Colaborar no desenvolvimento das Provas de Aptidão Profissional, a elaborar pelos alunos 

do 3º ano, coresponsabilizando-se com os Orientadores dos projetos na integração dos 

saberes; 

z) Colaborar com os Diretores de Turma, facultando-lhes informações pertinentes e 

alertando-os, nomeadamente, para ritmos individuais demasiado lentos de progressão 

modular; 

aa) Preencher atempadamente todos os formulários pedagógicos que a Direção lhes atribua, 

nomeadamente: 

bb) - Fichas descritivas dos módulos ministrados 

cc) - Listagem dos alunos que concluíram módulos 

dd) - Fichas de avaliação formativa e sumativa dos alunos; 

ee) Participar ativamente nas várias iniciativas curriculares e extracurriculares dinamizadas 

pela Escola; 

ff) Comunicar e solicitar à Direção a autorização de aulas fora da Escola, sempre que 

considere necessária a sua ocorrência.   

1. A seleção de pessoal docente rege-se pelo princípio da adequação dos perfis dos candidatos 

às exigências profissionais, pedagógicas e relacionais do Projeto Educativo da Escola. 
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2. É possível a acumulação com o exercício da docência em escolas oficiais e/ou particulares, 

não podendo ultrapassar os limites legalmente determinados e os condicionalismos fixados 

na legislação.  

Artigo 20.º (Pessoal não docente) 

1. São direitos do/a funcionário/a: 

a) Ter um bom ambiente de trabalho e convívio; 

b) Ser respeitado por todos os elementos da Escola e perspetivado como ator importante 

na concretização do Projeto Educativo; 

c) Apresentar aos órgãos da Escola todas as sugestões e informações que visem melhorar o 

funcionamento desta. 

d) Reunir para organizar e tratar de assuntos profissionais sem prejuízo do normal 

funcionamento da Escola 

2. São deveres/competências do funcionário:  

a) Ser assíduo e pontual; 

b) Cumprir as funções que lhe foram atribuídas com eficácia, zelo e responsabilidade, 

sentindo-se protagonistas importantes na realização do Projeto Educativo; 

c) Contribuir para a criação de uma boa imagem da Escola; 

d) Informar a Direção da Escola de todos os factos relevantes ocorridos; 

e) Atender com correção e agrado o público e, nomeadamente, alunos e professores, 

remetendo para a Direção a resolução de eventuais conflitos que possam comprometer 

a sua relação com estes; 

f) Colaborar no acompanhamento e integração dos/das novos/as alunos/as na comunidade 

educativa. 
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Artigo 21.º (Alunos) 

1. São direitos do/a aluno/a 

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, 

orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social 

ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;  

b) Escolher e usufruir do Projeto Educativo que lhe proporcione as condições para o seu 

pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da 

sua personalidade. 

c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

d) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 

planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente 

as que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade; 

e) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à 

sua aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços 

especializados de apoio educativo; 

f) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral, 

beneficiando, designadamente, de especial proteção consagrada na lei penal para os 

membros da comunidade escolar; 

g) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 

ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares; 

h)  Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

Processo Individual, de natureza pessoal ou familiar; 
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i) Participar, através dos seus representantes, pelo delegado ou subdelegado de turma, nos 

termos da lei, nos órgãos de administração e gestão da escola, na criação e execução do 

respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento interno; 

j) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação de 

tempos livres; 

k) Ser informado sobre o regulamento interno da escola e sobre todos os assuntos que 

justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização 

do plano de estudo ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou área 

disciplinar, os processos e critérios de avaliação, bem como sobre a matricula, o abono 

de família e apoios socioeducativos, as normas de utilização e de segurança dos materiais 

e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, e em geral, sobre 

todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo da escola. 

l) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do Regulamento Interno 

da Escola 

m) Participar no processo de avaliação, nomeadamente, através dos mecanismos de auto e 

heteroavaliação 

n) Ter uma formação de qualidade, de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva 

igualdade de oportunidades de acesso, tendo em vista a sua formação para a vida ativa 

e/ou prosseguimento de estudos; 

o) Dispor de meios auxiliares e de reforço de ensino-aprendizagem pelo recurso a um ensino 

mais personalizado, a um apoio pedagógico acrescido, à formação em contexto de 

trabalho e estágio; 
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p) Usufruir de subsídios, quando houver direito a isso, nomeadamente, subsídio de 

alimentação, transporte, alojamento e subsídio suplementar, atribuídos pela Escola e 

aprovados pelo Ministério da Educação; 

q) Eleger e ser eleito para o cargo de delegado e representante dos alunos no Conselho de 

Turma; 

r) Constituir a Associação de Estudantes de acordo com a lei; 

s) Beneficiar de seguro escolar; 

t) Usar os equipamentos e materiais da Escola quando em funcionamento normal, ou 

quando para tal forem autorizados; 

u) Expor os seus pareceres ao Diretor de Turma e à Direção sobre qualquer assunto 

pertinente à vida da Escola; 

v) Estar presente e ser ouvido quando acusado e expor a sua defesa. 

w) Assistir às aulas, mesmo quando chegue atrasado e tenha falta, desde que não perturbe 

e participe ativamente na mesma;  

x) Participar nas aulas, expor dúvidas e ser corretamente atendido; 

y) Ter a ajuda do/a Diretor/a de Turma e/ou dos/as funcionários/as para a resolução de 

problemas que surjam, na atividade escolar; 

z) Receber todos os trabalhos de avaliação, devidamente corrigidos com percetível grau de 

correção de cada questão, bem como o respetivo enunciado com a grelha de cotação; 

aa) Usufruir de um ambiente acolhedor e agradável na escola, esforçando-se individualmente 

para que tal se verifique; 

bb) Beneficiar, excecionalmente, de 10 minutos de tolerância no primeiro tempo da manhã 

e/ou tarde se devidamente justificada; 
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cc) Ser informado das decisões dos órgãos de gestão e das normas estabelecidas, através de 

comunicação lidas nas salas de aula e afixados no expositor de entrada; 

dd) Usufruir, em todo o espaço escolar, de um ambiente de natural camaradagem, 

equilibrado e condizente com os objetivos principais de um local de educação. 

2. São deveres/responsabilidades do/a aluno/a: 

a) Respeitar, integralmente, o património da escola, demais alunos, funcionários e 

professores. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais. 

b) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 

educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, 

independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a integridade 

física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e alunos/as; 

c) Cumprir os regulamentos, ordens de serviço, circulares, notas internas e outros 

documentos emanados pelos serviços da Escola; 

d) Responsabilizar-se por desenvolver um ritmo de trabalho conducente ao sucesso escolar 

e a uma preparação eficaz para a vida profissional; 

e) Cumprir os horários e comparecer às aulas pontualmente, ficando sujeitos à marcação de 

falta, uma por cada tempo letivo, caso cheguem com um atraso superior ao estabelecido 

no Artigo 22.º do presente regulamento; 

f) Justificar as faltas dadas ao Diretor de Turma no prazo máximo de três dias úteis após o 

primeiro dia de falta; 

g) Responsabilizar-se pelo material e equipamento escolar que utilizar dentro e fora das 

instalações da Escola, quando para isso for autorizado/a; 
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h) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário 

da escola, fazendo uso correto dos mesmos, dando a conhecer ao professor, funcionário 

ou Conselho Pedagógico qualquer anomalia verificada; 

i) Custear as despesas inerentes à substituição ou reparação dos materiais quando 

degradados por incúria; 

j) Não perturbar o normal funcionamento da Escola;  

k) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de 

todos/as os/as alunos/as 

l) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como 

nas demais atividades que requeiram a participação dos/as alunos/as; 

m) Respeitar as normas de higiene, segurança e limpeza; 

n) Manter as salas sempre limpas, com as secretárias e cadeiras alinhadas e separadas umas 

das outras. Os objetos de uso pessoal dos alunos não poderão ficar armazenados na sala 

de aula; 

o) Não manusear alimentos na sala de aula, sendo proibido comer, mascar chicletes e 

rebuçados;  

p) Proceder ao pagamento da matrícula que lhe for estabelecida; 

q) Esforçar-se por desenvolver as competências pessoais previstas no seu perfil profissional, 

nomeadamente a capacidade de comunicação, trabalho em equipa e iniciativa. 

r) Seguir as orientações dos/das professores/as relativas ao seu processo de ensino; 

s) Respeitar a autoridade e as instruções dos/das professores/as e do pessoal não docente 

t) Tratar com dignidade qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em 

caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, 
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idade, identidade de género, condição económica, cultural, social ou convicções políticas, 

ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

u) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 

educação ou da direção da escola; 

v) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 

w) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da 

escola e o Regulamento Interno da mesma, subscrevendo declaração anual de aceitação 

do mesmo e do compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral; 

x) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas; 

y) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos, passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das 

atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a 

qualquer outro membro da comunidade educativa; 

z) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 

equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou 

outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que 

participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja 

diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente 

autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos 

ou atividades em curso. 

aa) A utilização indevida dos referidos equipamentos, leva a que seja efetuada uma 

participação escrita quer por parte do professor, quer por parte do aluno a descrever a 

infração e em simultâneo será retirado o equipamento tecnológico ao aluno e entregue 
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nos serviços administrativos, onde permanecerá até ao final do dia, findo o qual será 

devolvido ao aluno.  

bb) Para garantir o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é 

permitido captar ou difundir sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e 

não letivas, sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da 

escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, 

de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que 

involuntariamente, ficar registada, nomeadamente, via Internet ou através de outros 

meios de comunicação; 

cc) Sair da sala de aula somente após o toque ou ordem do/a professor/a; 

dd) Trazer diariamente o material indispensável à execução dos trabalhos escolares; 

ee) Utilizar o material didático apenas na presença e sob a responsabilidade do professor; 

ff) Demonstrar interesse, evitando conversas laterais e/ou alheias ao assunto, causadoras 

de distração e mau ambiente; 

3. O delegado e subdelegado de turma são eleitos pelos seus pares por voto secreto e 

presencial. Poderão ser eleitos todos os alunos à exceção daqueles a quem tenha sido 

aplicada, nos últimos 2 anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de 

repreensão registada, ou tenham sido nos últimos 2 anos escolares, excluídos da frequência 

de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de 

faltas. 

4. O delegado de turma deve desempenhar com responsabilidade todas as tarefas que lhe 

atribuídas e designadamente: 

a) Ser o porta-voz dos colegas de turma em todos os assuntos que envolvam o grupo-turma; 
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b) Representar os alunos da turma no conselho de turma e nas reuniões para que for 

convocado;  

c) Cumprir as orientações/ tarefas definidas pelos diferentes docentes/formadores da 

turma e outras funções que lhe sejam atribuídas pelo Diretor de Turma e ou Coordenador 

de Curso; 

d) Manter a ligação entre a turma e o respetivo Diretor de Turma e ou Coordenador de 

Curso; 

e) Servir de elemento de coesão, conhecendo tanto quanto possível, em cada momento, a 

opinião geral da turma que representa sobre os assuntos de interesse para a vida escolar 

dos alunos; 

f) Contribuir, em colaboração com os colegas e professores, para a solução de problemas 

disciplinares ocorridos na turma; 

g) Solicitar reuniões da assembleia de turma; 

h) Ter assento em reuniões do conselho de turma desde que não sejam de avaliação 

sumativa. 

5. O subdelegado deve colaborar com o delegado de turma em todas as tarefas que lhe são 

entregues e substituí-lo nos seus impedimentos. 

6. Da cessação de funções de delegado e subdelegado: 

a) O delegado e subdelegado cessam as suas funções no termo do ano escolar; 

b) As funções cessam ainda por nova eleição, realizada na turma; 

c) Uma nova eleição justificar-se-á quando os delegados tiverem necessidade de abandonar 

o cargo para que foram eleitos ou quando, por não cumprimento de deveres a que, por 

regulamento, se obrigam, perderem a confiança dos seus colegas de turma; 

d) O não cumprimento poderá ser detetado pela turma.   
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SECÇÃO II (Regime de faltas dos alunos e Regime disciplinar) 

Artigo 22.º (Regime de faltas) 

No Projeto Educativo das Escolas Profissionais, e no nosso em particular, assume especial 

relevância a progressiva autonomização e responsabilização do aluno pelo seu próprio ritmo de 

aprendizagem, no entanto, para evitar situações nas quais o aluno se confronta subitamente com 

um número demasiado elevado de módulos em atraso que já não consegue gerir, e atendendo 

ainda a que o espaço - aula é um espaço de trabalho ativo por parte do aluno, e frequentemente 

um espaço de trabalho em equipa, estabelece-se que: 

1. Todas as faltas são obrigatoriamente registadas no livro de ponto correspondente, 

registando-se uma falta por cada tempo letivo em que o aluno se encontrar ausente. 

2. A justificação de faltas é feita mediante o preenchimento de um impresso próprio a entregar 

ao/à Diretor/a de Turma até ao máximo de três dias úteis após o primeiro dia da falta. 

3. Serão consideradas faltas sempre que o aluno exceda os limites máximos de tolerância. 

a) Dez minutos nos primeiros tempos letivos; 

b) Cinco minutos para os tempos letivos restantes. 

4. É reservado ao Diretor de Turma o direito de aceitação da justificação das faltas, analisado 

caso a caso, tendo-se, no entanto, como orientações gerais a justificação das seguintes 

situações de absentismo: 

a) As faltas por motivo de doença que para impedimentos superiores a cinco dias úteis 

deverão ser acompanhadas de documento comprovativo passado por médico; 

b) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 

possa efetuar-se fora do período das atividades letivas; 

c) Consultas, análises ou tratamentos médicos, com a respetiva declaração de presença; 
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d) As faltas dadas por nojo, nos termos do estatuído para os trabalhadores que exercem 

funções públicas ou as resultantes do cumprimento de obrigações legais ou judiciais, 

acompanhadas do respetivo documento comprovativo; 

e) Isolamento profilático, determinado por doença infecto -contagiosa de pessoa que 

coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária 

competente; 

f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 

g) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

h) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, nos termos da 

legislação em vigor 

i) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-

se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente 

reconhecida como própria dessa religião; 

j) Participação em atividades associativas, nos termos da lei;  

k) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos termos 

da lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades 

escolares; 

l) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos 

legais aplicáveis; 

m) Cumprimento de obrigações legais, que não possam efetuar-se fora do período das 

atividades letivas; 
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n) Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar, desde 

que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pelo/a 

Diretor/a de Turma; 

o) Motivos não imputáveis ao aluno (greves dos transportes públicos e outros). 

5. A exclusão por motivo de faltas será proposta pelo Conselho de Turma à Direção da Escola, 

depois de analisado e comprovado o grau de absentismo do aluno. 

6. O número de faltas não deve exceder os seguintes limites: 

a) Um terço do número de aulas previstas para cada módulo;  

b) Dez por cento do número de horas previstas no plano curricular da disciplina; 

c) Cinco por cento do número de horas previstas na formação em contexto de trabalho. 

a) Quando for atingido metade do limite de faltas previsto, os pais ou o encarregado de 

educação são convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma. 

b) A notificação referida no número anterior tem como objetivo alertar para as 

consequências da violação do limite de faltas e procurar encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade. 

c) Caso se revele impraticável o referido no numero anterior, por motivos não imputáveis à 

escola, e sempre que a gravidade da situação o justifique, a respetiva comissão de 

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

como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola, procurando em 

conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

d) Sempre que o aluno se encontrar na situação de excesso de faltas, deve o Diretor de 

Turma comunicar essa situação ao Encarregado de Educação e ao aluno para efeitos de 

sujeição à medida corretiva de reposição do número de faltas injustificadas, com vista ao 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem, que se poderão traduzir: 
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e) No prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de 

formação estabelecidas; 

f) No desenvolvimento de planos individuais de recuperação; 

g) No prolongamento da formação em contexto de trabalho (FCT) a fim de permitir o 

cumprimento do número de horas estabelecido. 

7. As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do n.º 4 do presente artigo; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medida 

disciplinar sancionatória. 

8. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não aceitação da justificação 

apresentada deve ser devidamente fundamentada. 

9. As faltas injustificadas são comunicadas pelo diretor de turma aos pais ou encarregados de 

educação ou, quando maior de idade, ao aluno, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio 

mais expedito. 

Artigo 23.º (Regime de faltas nos cursos de educação formação) 

1. Aos alunos formandos do curso de educação e formação aplica-se o previsto no artigo 

anterior com exceção do número 6. 

2. O número de faltas não pode exceder os seguintes limites: 

a) Dez por cento da carga horária total de cada disciplina; 

b) Cinco por cento da carga horária de estágio 

3. Quando o formando exceder, de forma devidamente justificada, o limite de faltas fixado no 

número anterior, o diretor do curso, após a analise do caso com a  equipa pedagógica, 
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proporá à direção da Escola um plano de prolongamento das atividades formativas, a fim de 

permitir o cumprimento do número de horas estabelecido e/ou o desenvolvimento de um 

plano de recuperação com vista ao cumprimento dos objetivos de formação inicialmente 

definidos. 

4. Os formandos que se encontrem abrangidos pelo regime de escolaridade obrigatória e que 

ultrapassem o limite de faltas previsto no número dois do presente artigo, devem frequentar 

o percurso iniciado até ao final do ano. 

Artigo 24.º (Infrações disciplinares) 

Constitui infração disciplinar o facto culposo praticado pelo docente com violação dos deveres 

inerentes à função que exerce e por parte dos alunos sempre que o seu comportamento afete a 

normalidade da vida escolar.  

Artigo 25.º (Sanções Disciplinares a Docentes) 

1. As sanções disciplinares aplicáveis aos docentes são: 

a) Repreensão verbal; 

b) Repreensão escrita; 

c) Multa correspondente aos prejuízos materiais causados ou às despesas feitas; 

d) Suspensão temporária do exercício de funções e de vencimentos de 15 a 150 dias; 

e) Rescisão do contrato. 

Artigo 26.º (Sanções Disciplinares a Alunos) 

1. Quando os princípios enunciados no número 2 do Artigo 21.º não forem observados, 

resultando daí atos de indisciplina, poderão os mesmos ser puníveis com as seguintes sanções 

disciplinares: 
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a) A advertência; 

b) Ordem de saída do local onde se realizem os trabalhos escolares; 

c) Repreensão dada pela Direção; 

d) Suspensão de regalias sociais; 

e) Suspensão da frequência do estabelecimento de ensino; 

f) Exclusão da frequência da Escola. 

2. Na sala de aula a sanção prevista na alínea a) do número anterior, é da exclusiva competência 

do professor, fora dela, qualquer professor ou membro do pessoal não docente tem aquela 

competência, devendo estes, em ambos os casos, comunicar ao Diretor de Turma a 

ocorrência e a respetiva sanção.  

3. A sanção prevista na alínea b) do número anterior é da exclusiva competência do professor, 

devendo este comunicar ao Diretor de Turma a ocorrência e a respetiva sanção.  

4. As sanções previstas nas alíneas c) a f) são da competência da Direção da Escola, sob proposta 

fundamentada do conselho de Turma. 

5. Sempre que por negligência ou desinteresse se constate que um aluno vai deixando um 

número excessivo de módulos em atraso, (já que apesar de a estrutura modular prever ritmos 

diferenciados, ritmos demasiado lentos não são aceitáveis), e após consulta ao Diretor de 

Turma e ao Conselho de Turma, poderá a Direção aplicar-lhe as sanções previstas nas alíneas 

e) e f) do número 1 deste artigo. 

6. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos na legislação em vigor ou neste 

Regulamento Interno, em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal 

das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui 

infração disciplinar passível de aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar 

sancionatória.  
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7. São consideradas muito graves as seguintes infrações: 

a) Agressões verbais e/ou físicas a qualquer elemento da comunidade educativa; 

b) Ameaças a qualquer elemento da comunidade educativa; 

c) Danificação premeditada e em conluio perpetrada no edifício escolar e no seu material, 

bem como de outros materiais pertencentes a qualquer elemento da comunidade 

escolar; 

d) Roubo premeditado de qualquer material pertencente à Escola ou a qualquer elemento 

da comunidade escolar; 

e) A prática de bullying entre alunos; 

f) Ser portador de qualquer objeto ou instrumento suscetível de constituir ameaça a 

terceiros; 

8. São consideradas graves as seguintes infrações:  

a) Reincidência e conluio no incumprimento dos deveres gerais;  

b) Recusa sistemática a executar qualquer tarefa de carácter obrigatório;  

c) Utilização de materiais e/ou alimentos em situações desajustadas do contexto escolar, 

nomeadamente nos aniversários dos alunos e outras datas festivas; 

d) Utilização do telemóvel e/ou outros dispositivos tecnológicos em sala de aula, sem 

autorização prévia; 

e) Comer em sala de aula ou praticar qualquer outro comportamento que não se relacione 

com os conteúdos de sala de aula. 

Artigo 26.º A (Procedimento disciplinar a Alunos) 

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos 

suscetíveis de configurarem a aplicação de alguma das medidas previstas nas alíneas e) e f) 

do número 1 do artigo anterior é do Diretor da escola, devendo o despacho instaurador e de 
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nomeação do instrutor, que deve ser um professor da escola, ser proferido no prazo de um 

dia útil a contar do conhecimento da situação.  

2. No mesmo prazo, o Diretor notifica os pais ou encarregados de educação do aluno, quando 

este for menor, pelo meio mais expedito, designadamente eletrónico, telefónico ou por via 

postal simples para a morada constante no seu processo. 

3. Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, pessoalmente. A 

instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, 

contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento 

disciplinar,  sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências consideradas 

necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno e, sendo este menor 

de idade, do respetivo encarregado de educação. Da audiência é lavrada ata. 

4. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, não 

constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, embora, se for apresentada 

justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, esta possa ser adiada. 

5. No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade 

pode ser ouvido na presença de um docente por si livremente escolhido e do Diretor de 

Turma ou, no caso de impedimento destes, de outro professor da turma designado pelo 

Diretor. Da audiência é lavrada ata.  

6. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete ao diretor da escola, 

o relatório do qual constam, obrigatoriamente, em termos concretos e precisos: 

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao 

tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou 

regulamentares; 
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c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou 

agravantes; 

d) A proposta de sanção disciplinar.  

e) No caso da medida disciplinar sancionatória proposta ser a transferência de escola ou 

expulsão da escola, a mesma é comunicada para decisão do diretor-geral da educação, 

no prazo de dois dias úteis. 

 

SECÇÃO III (Avaliação) 

Artigo 27.º (Objeto e finalidade) 

1. A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e 

certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelos alunos. 

2. A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos 

adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento 

das metas curriculares globalmente fixadas para o nível secundário. 

3. A avaliação incide: 

a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das 

disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho 

da FCT; 

b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado 

à respetiva qualificação. 

4. A avaliação assume um caráter diagnóstico, formativo e sumativo, visando: 
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a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades legalmente 

autorizadas, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os resultados 

obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; 

b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do 

aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 

c) Certificar a aprendizagem realizada; 

d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada 

de decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu 

funcionamento. 

5. Intervêm no processo de avaliação: 

a) O professor; 

b) O aluno; 

c) O Diretor de turma; 

d) O conselho de turma; 

e) O diretor/coordenador de curso; 

f) O professor orientador da FCT e da PAP; 

g) O tutor/monitor designado pela entidade de acolhimento; 

h) Os órgãos da direção ou gestão 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. 
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Artigo 27.º-A (Metodologia da avaliação) 

1. A avaliação diagnostica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou, sempre que seja 

considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de 

superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar de 

apoio à orientação escolar e vocacional e do reajustamento de estratégias de ensino. 

2. A progressão ao longo da estrutura modular respeita os ritmos diferenciados dos alunos 

sendo, no entanto, necessário observar os seguintes limites: 

a) O aluno que exceder o número máximo de faltas previstas para um dado módulo, não 

poderá ser sujeito a avaliação, já que a avaliação formativa contínua contribui para 50% 

da avaliação final; 

b) Deverá ser traçado um plano de recuperação, entre o aluno e o professor, já que este não 

poderá concluir um módulo sem ter os módulos anteriores concretizados; 

c) No final de cada período, o Conselho de Turma analisará o percurso escolar de cada aluno, 

não sendo de admitir situações em que o aluno tenha um número de módulos em atraso 

igual ou superior a um quinto dos módulos concretizados até aí; 

d) O aluno não poderá iniciar a Prova de Aptidão Profissional sem ter realizado com sucesso 

a formação em contexto de trabalho prevista, nomeadamente os estágios anteriores, 

com entrega dos relatórios respetivos e sua aprovação pelo orientador da escola e os 

responsáveis da instituição. 

3. Nos casos previstos nas alíneas anteriores, o Conselho de Turma deverá: 

a) Analisar a situação concreta do aluno e estudar estratégias promotoras da recuperação 

dos módulos em atraso; 

b) Avisar o aluno, ou o encarregado de educação quando aquele for menor, por escrito da 

obrigatoriedade de se comprometer num plano individual de recuperação, 



              
 

                                                                                                                                                  
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 
                                                      

   

DG.006.01_RegulamentoInterno 
 44/75 

 

estabelecendo para o efeito limites temporais razoáveis que este deverá cumprir, sob o 

risco de comprometer a sua continuidade no curso; 

c) Propor épocas especiais de recuperação dos módulos em atraso. 

4. No cálculo da classificação a atribuir para cada módulo, serão tidos em conta os resultados 

da avaliação formativa e os da avaliação sumativa, com a ponderação de 50% para cada uma 

delas: 

a) Avaliação formativa -o aluno será classificado, como resultado da apreciação contínua de 

todo um processo de aprendizagem, em cada um dos critérios pré-definidos para cada 

módulo, segundo os seguintes parâmetros: 

i. R - Reduzido - equivale ao intervalo de 0 a 9 valores. 

ii. M - Médio - equivale ao intervalo de 10 a 13 valores. 

iii. B - Bom - equivale ao intervalo de 14 a 16 valores. 

iv. MB - Muito Bom - equivale ao intervalo de 17 a 20 valores. 

b) Avaliação sumativa - resulta da média ponderada de todos os momentos formais de 

avaliação (testes, trabalhos individuais ou de grupo, defesas orais, etc.). 

5. Este procedimento metodológico visa atribuir um peso determinante à avaliação contínua, 

valorizando-se tanto os produtos quanto os processos, tanto os saberes quanto as 

competências e as atitudes, constituindo-se assim a avaliação no agente regulador de todo o 

processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem. 

Artigo 28.º (Critérios gerais de avaliação formativa) 

1. A avaliação formativa assume carácter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às 

circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de 

educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas a obter informação sobre 
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o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

A avaliação formativa gera medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e à 

aprendizagem a desenvolver. 

2. Tendo em conta os perfis profissionais dos cursos ministrados e o desenvolvimento do aluno 

enquanto ser humano nas suas dimensões afetiva, social e cognitiva, a Escola definiu os 

critérios gerais de avaliação formativa, e operacionalizou-os, de forma a servirem de 

referência a todo o processo formativo, a saber: 

2.1- Domínio: SER 

a) PONTUALIDADE 

i. Chega, normalmente dentro dos limites definidos: 10 minutos, para os primeiros 

tempos e 5 minutos, para os restantes. 

b) ASSIDUIDADE 

i. Está presente em 90% das sessões. 

c) INTERESSE 

i. Revela uma atitude atenta. 

ii. Intervém com pertinência e adequação. 

iii. Disponibiliza-se para ações várias. 

d) INICIATIVA 

i. Propõe alternativas às estratégias previstas. 

ii. Desencadeia diferentes processos. 

iii. Executa planos de ação. 

e) ADAPTABILIDADE 

i. Adere a novas propostas de trabalho. 

ii. Reage positivamente a situações inesperadas. 
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iii. Coopera com qualquer pessoa ou grupo diferenciado. 

f) AUTONOMIA 

i. Mobiliza recursos necessários à iniciativa própria. 

ii. Sustenta uma atividade independentemente dos apoios recebidos. 

g) CRIATIVIDADE 

i. Produz ideias novas. 

ii. Integra dados colhidos em soluções / propostas originais. 

iii. Descobre múltiplas alternativas na utilização de novas técnicas ou de diferentes 

materiais. 

h) AUTO-REGULAÇÃO 

i. Utiliza o conhecimento das suas potencialidades e limitações na gestão das 

condutas pessoais. 

ii. Auto-responsabiliza-se pelas suas atuações. 

iii. Apresenta uma atitude sistemática de autoavaliação a partir de critérios definidos. 

i) COMUNICAÇÃO 

i. Sabe ouvir e escutar os outros. 

ii. Expressa-se com clareza e objetividade distinguindo o essencial do acessório. 

iii. Explora pontos de vista que não subscreve, não se fixando em posições de 

discordância, sem se envolver em confrontações destrutivas. 

2.2- Domínio: SABER 

a) CAPACIDADE DE OBSERVAÇÃO 

i. Recolhe informação da realidade concreta, com distanciamento crítico e de forma 

sistemática, recorrendo a instrumentos e técnicas variadas. 
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b) CAPACIDADE DE ANÁLISE 

i. Decompõe ideias, objetos e situações em partes lógicas elementares. 

c) CAPACIDADE DE SÍNTESE 

i. Integra as partes ou elementos num conjunto coerente que contém a informação 

essencial. 

d) AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS 

i. Expressa em linguagem própria elaborações pessoais das aprendizagens 

efetuadas. 

e) APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

i. Utiliza os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas, na conceção, 

concretização e avaliação de projetos. 

f) CURIOSIDADE CIENTÍFICA 

i. Revela uma inquietação face ao conhecimento. 

g) CAPACIDADE CRÍTICA 

i. Avalia fenómenos (ideias, projetos, situações) com distanciamento, 

fundamentando as suas posições, e usando critérios apropriados. 

ii. Avalia com ética e objetividade os trabalhos, atitudes e comportamentos dos 

colegas. 

iii. Apresenta sugestões de mudança numa perspetiva construtiva. 

2.3- Domínio: SABER FAZER 

a) TRABALHO DE GRUPO 

i. Quanto ao processo: 

− Colabora na planificação do trabalho. 

− Participa na execução do trabalho. 
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− Respeita os pontos de vista dos colegas. 

− Gere o tempo com eficiência. 

− Coopera na exposição do trabalho. 

− Lidera processos no grupo. 

− Organiza-se de uma forma "funcional" (bibliografia, seleção e sistematização de 

dados, etc.). 

− Apercebe-se da qualidade das relações nos grupos, identificando situações de 

disfunção relacional (tensões, conflitos, clivagens...). 

− Promove a comunicação no seio do grupo e entre este e o exterior. 

ii. Quanto ao produto: 

− Consecução dos objetivos negociados. 

− Exploração bibliográfica. 

− Síntese. 

− Coerência / estruturação. 

− Expressão escrita / oral. 

− Criatividade. 

b) MÉTODO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

i. Revela capacidade de auto-organização (sistematização do material de consulta, 

seleção de dados, compilação / exploração de bibliografia). 

ii. Gere o tempo de forma eficaz cumprindo os prazos negociados. 

c) EXPRESSÃO ORAL 

i. Exprime com clareza as suas ideias, distinguindo o essencial do acessório. 

d) EXPRESSÃO ESCRITA 
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i. Redige com correção ortográfica e sintática ordenando com coerência as suas 

ideias. 

ii. Elabora resumos de uma forma pessoal, sabendo distinguir a informação essencial 

da acessória. 

iii. É criativo na escrita. 

e) TRABALHO DE PROJECTO 

i. Colabora na definição de temas - problema. 

ii. Participa na planificação, implementação e avaliação do trabalho realizado, ao 

nível dos processos e dos produtos. 

Artigo 29.º (Avaliação sumativa) 

1. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação.  

2. A avaliação sumativa expressa-se na escala de zero a vinte valores e a notação formal de cada 

módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 

dez valores. 

3. Na avaliação sumativa interna compete aos professores organizar e proporcionar de forma 

participada a avaliação sumativa de cada módulo, de acordo com as realizações e os ritmos 

de aprendizagem dos alunos.  

4. A avaliação de cada módulo exprime a conjugação da auto e heteroavaliação 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. 
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5. A avaliação sumativa incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, no 

final do 3º ano do ciclo de formação, uma prova de aptidão profissional (PAP), que se rege 

por normas próprias. 

Artigo 30.º (Avaliação: cursos de educação e formação) 

1. A avaliação é contínua e realiza-se por componentes de formação expressando-se numa 

escala de um a cinco. 

2. A avaliação processa-se em cada ano de formação, em três momentos sequenciais 

coincidentes com os períodos de avaliação estabelecidos. 

SECÇÃO IV (Aprovação, conclusão e certificação) 

Artigo 31.º (Aprovação) 

A aprovação em cada disciplina, na FCT e na Prova de Aptidão Profissional (PAP), depende da 

obtenção de uma classificação igual ou superior a dez valores. 

Artigo 32.º (Progressão) 

A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma 

classificação igual ou superior a dez valores. 

Artigo 33.º (Progressão: cursos de educação e formação) 

No caso do formando não ter obtido aproveitamento na componente de formação tecnológica 

não frequentará a componente de formação prática, nem realizará a Prova de Avaliação Final 

(PAF). 
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Artigo 34.º (Conclusão) 

A conclusão com aproveitamento dos cursos profissionais ministrados na EPTP obtém-se pela 

aprovação em todas as disciplinas do curso, na FCT e na PAP.  

Artigo 35.º (Conclusão: cursos de educação e formação) 

Para conclusão com aproveitamento do curso, os formandos têm de obter uma classificação final 

igual ou superior a nível 3 em todas as componentes de formação e na Prova de Avaliação Final. 

Artigo 36.º (Classificações) 

1. A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de zero a vinte valores. 

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

às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

Artigo 37.º (Classificações finais) 

1. A classificação final dos cursos profissionais obtém-se mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

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

CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o 

plano de 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. 

 



              
 

                                                                                                                                                  
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 
                                                      

   

DG.006.01_RegulamentoInterno 
 52/75 

 

2. Aos alunos que iniciaram a formação a partir do ciclo 2018/2021, a classificação final do curso 

obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CFC = 0.22*FSC + 0.22*FC +0.22*FT +0.11*FCT + 0.23* PAP 

sendo: 

CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o 

plano de estudos na componente de formação sociocultural, arredondada às décimas; 

FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o 

plano de estudos na componente de formação científica, arredondada às décimas;  

FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que integram o plano de 

estudos na componente de formação tecnológica, arredondada às unidades; 

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

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 

 

Artigo 38.º (Classificações: cursos de educação e formação) 

1. Nas componentes da formação sociocultural, científica e tecnológica as classificações finais 

obtêm-se pela média aritmética simples das classificações obtidas em cada uma das 

disciplinas de formação. 

2. A classificação final de cada disciplina corresponde à classificação obtida no último momento 

do segundo ano de avaliação. 

3. A classificação final das componentes da formação prática resulta das classificações do 

estágio e da PAF, com a ponderação de setenta e trinta por cento respetivamente. 

4. A classificação final do curso obtém-se pela média ponderada das classificações obtidas em 

cada componente de formação aplicando a seguinte fórmula:  
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CF = FSC+FC+2FT+FP 
                      5 
sendo: 

FSC = classificação final da componente de formação sociocultural 

FC = classificação final da componente de formação científica 

FT = classificação final da componente de formação tecnológica 

FP = classificação da componente de formação prática 

Artigo 39.º (Certificação) 

1. Aos alunos que concluírem todos os módulos previstos no plano curricular e realizem com 

êxito a sua Prova de Aptidão Profissional, será atribuída uma dupla certificação: 

a) Académica - equivalência ao 12º ano de escolaridade, o que garante o acesso ao Ensino 

superior; 

b) Profissional - qualificação profissional de nível IV, nos termos da lei. 

Artigo 40.º (Certificação: cursos de educação e formação) 

1. Aos formandos que concluírem com aproveitamento o curso será certificada a qualificação 

profissional de nível dois e a conclusão do 9º ano de escolaridade. 

2. Aos formandos que frequentaram o curso e obtiveram nas componentes de formação 

sociocultural e científica uma classificação final igual ou superior a nível três e tenham 

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

componente prática, poderá ser emitido um certificado escolar de conclusão do 9º ano de 

escolaridade. 

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

 CFE = FSC+FC 
                    2 
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Sendo: 

CFE= classificação final escolar 

FSC = classificação final da componente de formação sociocultural 

FC = classificação final da componente de formação científica 

4. Nas situações em que o formando tenha obtido aproveitamento numa ou em mais 

componentes de formação ou em apenas em algumas disciplinas, poderá o formando 

requerer a certificação das componentes de formação ou das disciplinas em que obteve 

aproveitamento.    

SECÇÃO V (Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho) 

Artigo 41.º (Âmbito e definição) 

1. O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as normas de funcionamento da 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) dos cursos profissionais. 

2. A FCT prevê o desenvolvimento supervisionado, em contexto real de trabalho, de práticas 

profissionais que visam a aquisição, desenvolvimento e consolidação de competências 

técnicas, relacionais e organizacionais relevantes ao perfil de desempenho profissional à 

saída dos cursos profissionais ministrados na escola. 

3. A FCT é supervisionada pelo professor/orientador, em representação da escola, e pelo 

monitor/tutor, em representação da entidade de acolhimento da FCT. 

Artigo 42.º (Organização) 

1. A FCT integra-se na Componente de Formação Tecnológica, nos termos da legislação em vigor 

com uma carga horária de 600 horas distribuídas da seguinte forma: 

a) 1.º ano – 120 horas;  

b) 2.º ano – 120 horas;  
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c) 3.º ano – 360 horas. 

2. A organização e o desenvolvimento da formação em contexto de trabalho obedece 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. 

3. O plano a que se refere o número anterior, depois de assinado pelas partes, será considerado 

como parte integrante do contrato de formação subscrito entre a escola e o aluno e identifica 

os objetivos, o conteúdo, a programação, o período, horário e local de realização das 

atividades, as formas de monitorização e acompanhamento do aluno, com a identificação 

dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos intervenientes, da escola e 

da entidade onde se realiza a formação em contexto de trabalho. 

4. A concretização da formação em contexto de trabalho será antecedida e prevista em 

protocolo enquadrador celebrado entre a escola e as entidades de acolhimento, as quais 

deverão desenvolver atividades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil profissional 

visado pelo curso frequentado pelo aluno. 

5. O Horário a praticar será definido no início de cada ano letivo, podendo haver pequenos 

ajustes de forma a ir ao encontro das especificidades Institucionais, salvaguardando os 

períodos letivos do formando. 

6. Tendo em consideração as especificidades dos formandos, das entidades enquadradoras da 

FCT e do calendário escolar, a estrutura organizativa definida no ponto anterior poderá ser 

anualmente alterada por decisão do Diretor Pedagógico.  

7. O grupo responsável pela FCT (Docentes envolvidos e Coordenadores) deve reunir 

ordinariamente uma vez por mês, para tratar de assuntos referentes às dinâmicas desta 
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componente de formação técnica. As reuniões devem ser convocadas pela Diretor da Escola 

ou pelos Coordenadores dos Cursos, com, pelo menos, 48 horas de antecedência. 

Artigo 43.º (Protocolo) 

A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a Escola, a Entidade institucional 

enquadradora da FCT e o aluno, nos termos definidos na lei. 

Artigo 44.º (Responsabilidades da Escola) 

1. São responsabilidades da escola: 

a) Assegurar a realização do estágio aos seus alunos, nos termos definidos na lei e no 

presente regulamento; 

b) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos pelos lugares existentes nas diferentes 

entidades de estágio; 

c) Assegurar a elaboração e celebração do protocolo com a entidade de estágio; 

d) Assegurar a elaboração do plano de estágio; 

e) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de estágio; 

f) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos estagiários, em colaboração com a 

entidade de estágio; 

g) Assegurar que o estagiário se encontra a coberto de seguro em toda a atividade de 

estágio; 

h) Assegurar, em conjunto com a entidade de estágio e o estagiário, as condições logísticas 

necessárias à realização e ao acompanhamento do estágio. 

2. São responsabilidades específicas do professor orientador da FCT: 

a) Elaborar, em conjunto com o monitor/tutor e o estagiário, o plano de estágio, de acordo 

com as disposições presentes no presente regulamento; 
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b) Acompanhar a execução do plano de estágio, nomeadamente através de deslocações 

periódicas aos locais de realização do mesmo; 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor/tutor, o desempenho do estagiário; 

d) Acompanhar o estagiário na elaboração do relatório de estágio; 

e) Propor ao conselho de turma, ouvido o monitor/tutor, a classificação do aluno em FCT. 

Artigo 45.º (Responsabilidades da Entidade de Acolhimento) 

1. São responsabilidades da entidade acolhimento do estágio: 

a) Designar o monitor/tutor;  

b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de estágio; 

c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do estagiário; 

d) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento do estágio, 

nomeadamente no que diz respeito à integração socioprofissional do estagiário na 

Instituição; 

e) Atribuir ao formando tarefas que permitam a execução do plano de estágio; 

f) Controlar a assiduidade do estagiário; 

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

realização e ao acompanhamento do estágio. 

 

Artigo 46.º (Responsabilidades do Aluno) 

1. São responsabilidades do aluno: 

a) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação do estágio; 

b) Cumprir, no que lhe compete, o plano de estágio; 
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c) Respeitar a organização do trabalho na entidade de estágio e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações; 

d) Não utilizar sem prévia autorização a informação a que tiver acesso durante o estágio; 

e) Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho; 

f) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório de estágio a ser entregue na Escola e na 

Instituição, de acordo com o estabelecido no regulamento interno da escola 

g) Participar na elaboração do seu plano de trabalho 

Artigo 47.º (Assiduidade) 

1. A assiduidade do estagiário é controlada pelo monitor/tutor. 

2. Para efeitos de conclusão do estágio, deve ser considerada a assiduidade do estagiário, a qual 

não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

Artigo 48.º (Avaliação) 

1. A avaliação no processo de 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 de estágio. 

2. A avaliação conduz a uma classificação anual, a qual não sendo publicitada deve ser registada 

em modelo próprio bem como a autoavaliação do estagiário.  

3. A avaliação anual da FCT tem por base o respetivo relatório de estágio que é elaborado pelo 

estagiário, de acordo com o definido no plano de estágio, e que é apreciado e discutido pelo 

estagiário, pelo professor orientador e pelo monitor/tutor. 

4. A Avaliação anual da FCT deve constar de uma informação conjunta do Professor Orientador 

e do Monitor/Tutor da Instituição, sobre o aproveitamento do estagiário, com base no 
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referido relatório, na discussão subsequente e nos elementos recolhidos durante o 

acompanhamento do estágio.  

5. Na sequência da informação referida no número anterior, o professor orientador propõe ao 

conselho de turma a classificação do estagiário. 

6. No caso de reprovação do estagiário, poderá ser celebrado novo protocolo entre escola, 

entidade acolhimento do estágio e o aluno, a fim de possibilitar a obtenção de 

aproveitamento no estágio. 

7. A classificação final da FCT a publicitar, deve obedecer à seguinte fórmula de apuramento: 

15% da nota atribuída no 1.º ano da FCT; 40% da nota atribuída no 2.º ano e 45% da nota 

atribuída no 3.º ano do curso. 

Artigo 49.º (Disposições finais) 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção, nos termos da legislação em vigor. 

SECÇÃO VI (Regulamento da Prova de Aptidão Profissional) 

Artigo 50.º (Introdução) 

O presente regulamento explicita as questões relativas à conceção, desenvolvimento e avaliação 

da P.A.P. Serão definidos os processos de desenvolvimento do projeto, as respetivas fases de 

elaboração, os intervenientes e respetivas responsabilidades, os prazos de entrega, a sua 

estrutura global, os critérios de avaliação e composição do júri. 

Artigo 51.º (Natureza e estrutura) 

1. Esta prova deve revestir a forma de um projeto transdisciplinar integrador de saberes e 

capacidades desenvolvidos ao longo de toda a formação. 
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2. A P.A.P. deve centrar-se num tema pessoal, preciso, objetivo e bem delimitado. Deve basear-

se num projeto de intervenção concreto e exequível, em estreita ligação com os contextos 

de trabalho, preferencialmente desenvolvido nos locais de estágio do último ano do curso, o 

que implica: 

a) Um trabalho sobre um problema prático, real, existente no mundo do trabalho (a P.A.P. 

não é uma dissertação teórica sobre um dado tema); 

b) Uma adequada integração / articulação com os profissionais e atividades das instituições 

de estágio. 

3. Trata-se da aplicação de um projeto de intervenção prática, enquadrado numa matriz teórica 

que o fundamente, no qual deverá ser sempre referenciado o papel e âmbito de atuação do 

técnico em formação: " O desenvolvimento do projeto implica uma estreita ligação com os 

contextos de trabalho". 

 

Artigo 52.º (Intervenientes e distribuição de responsabilidades) 

1. Compete aos alunos:  

a) Escolher o Tema / Problema da sua P.A.P.; 

b) Elaborar a respetiva prova entregando-a nos prazos definidos; 

c) Elaborar relatórios parciais relativos a cada uma das fases do processo de elaboração da 

P.A.P.; 

d) Elaborar um relatório final de autoavaliação; 

e) Fazer uma apresentação sumária da sua P.A.P. perante o respetivo júri e responder às 

questões que por este lhe venham a ser colocadas. 

2. Compete ao Coordenador de Curso: 
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a) Analisar as escolhas dos alunos verificando a sua pertinência em relação ao perfil de 

formação do curso e negociar com o aluno a eventual reformulação do tema / problema; 

b) Propor à Direção Pedagógica os temas escolhidos e os diversos Professores - 

Orientadores; 

c) Coordenar o processo relativamente a cada curso mantendo reuniões mensais com os 

Diretores de Turma e os Professores - Orientadores; 

d) Convidar o Diretor Pedagógico da Escola, sempre que o considere útil, a participar nas 

reuniões referidas na alínea anterior. 

3. Compete ao Diretor de Turma:  

a) Informar-se do andamento geral dos trabalhos junto dos Professores - Orientadores da 

P.A.P. e dos alunos; 

b) Atuar junto dos alunos no sentido de assumirem responsavelmente esta tarefa, 

nomeadamente planificando o seu trabalho, de forma a não conflituar com o decurso 

normal das aulas; 

c) Colaborar com os Professores - Orientadores da P.A.P. no sentido de encontrar as formas 

e as medidas necessárias ao desbloqueio dos problemas que venham a surgir; 

d) Intervir na resolução de eventuais problemas de relacionamento entre os vários 

intervenientes no processo; 

e) Elaborar um relatório que contenha o perfil da evolução do aluno ao longo do curso, a ser 

presente ao júri da P.A.P.; 

f) Participar no júri da P.A.P. 

4. Compete ao Professor - Orientador: 

a) Ajudar o aluno a aprofundar / clarificar o que pretende fazer; 
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b) Fazer, com a ajuda dos respetivos Professores, a identificação dos conteúdos das diversas 

disciplinas do Curso que podem ser integradas na P.A.P. do aluno; 

c) Garantir o apoio dos professores da turma relativamente aos conteúdos identificados na 

alínea anterior; 

d) Apoiar o aluno na elaboração do seu plano individual de trabalho; 

e) Marcar, conjuntamente com o aluno, um tempo semanal para trabalharem na P.A.P.; 

f) Apreciar com regularidade a quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido pelo aluno 

e colaborar com ele na resolução de dificuldades e impasses e responder às suas 

solicitações; 

g) Propor ao Diretor Pedagógico as medidas necessárias ao bom êxito do trabalho do aluno; 

h) Entregar, ao aluno e ao Diretor Pedagógico, no final de cada fase definida, relatórios com 

uma apreciação global do andamento dos trabalhos, que incluam a avaliação do processo 

(fase do trabalho em que o aluno se encontra, perspetivas imediatas, tipo de 

desempenho manifestado pelo aluno, tendo em conta os critérios de avaliação deste 

regulamento) e as orientações e medidas para o trabalho futuro: "O professor ou 

professores orientadores realizam uma avaliação contínua eminentemente formativa". 

i) Participar no júri da P.A.P.; 

j) É ainda da responsabilidade do Professor - Orientador assegurar que a P.A.P. do aluno 

está em conformidade com as prescrições constantes deste regulamento. 

4. Compete ao monitor/tutor: 

a) Ponderar, em articulação com o Coordenador de Curso e o Professor - Orientador da 

P.A.P., acerca da exequibilidade e viabilidade do projecto pensado pelo aluno na 

Instituição que integra; 
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b) Facilitar ao aluno todos os elementos necessários para a caracterização da Instituição e 

do problema social a que esta responde; 

c) Facilitar ao aluno a sua inserção plena no local de estágio e colaborar na ultrapassagem 

de obstáculos que se coloquem à execução do projeto; 

d) Reunir mensalmente com o Professor - Orientador da P.A.P. para aferição de estratégias 

e avaliação do processo; 

e) Entregar no final do ano um relatório de avaliação do trabalho do aluno tendo em conta 

as competências, atitudes e saberes evidenciados, tendo por referência o perfil 

profissional do técnico em questão. 

5. Compete ao Conselho de Turma: 

a) A aceitação dos temas / problemas das P.A.P. dos alunos da turma; 

b) Apoiar as P.A.P. dos alunos da turma, no que respeita à integração dos conteúdos da 

disciplina que lecionam. 

6. À Direção Técnico-Pedagógica da Escola compete: 

a) A coordenação geral do processo de elaboração da P.A.P. na escola, nomeadamente no 

que diz respeito a medidas que afetem o seu normal funcionamento; 

b) Nomear os Professores - Orientadores; 

c) Validar as escolhas dos temas/problemas propostos pelos alunos e pelos Professores - 

Orientadores das P.A.P.; 

d) Participar no Júri da P.A.P. 

Artigo 53.º (Processo de desenvolvimento do projeto) 

1. A realização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção do projeto; 

b) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado; 
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c) Avaliação do projeto, no qual o aluno procederá à autoavaliação e elaboração do relatório 

final. 

2. As fases do desenvolvimento do projeto são: 

a) 1ª Fase: "Feira" de ideias - Atividades diversificadas (visitas, sessões de esclarecimento, 

seminários, etc.) durante o mês de outubro, para o levantamento de ideias pertinentes 

aos projetos e adequadas às realidades dos locais de estágio. Isto é feito? 

b) 2ª Fase: Definição e delimitação do tema, devendo incluir a configuração do objeto de 

estudo com delimitação da área de intervenção. 

c) 3ª Fase: Após a negociação do tema com o Coordenador de Curso e a Direção Técnico-

Pedagógica, e a escolha do local de estágio, o aluno deve reconfigurar o tema tendo em 

conta as sugestões do Professor - Orientador e o reconhecimento da instituição onde será 

implementado o projeto, até à 1ª quinzena do mês de dezembro. No final desta fase, 

qualquer pessoa a quem o aluno explique o que vai realizar, deve compreender com 

exatidão sobre o que incide precisamente o trabalho, os seus contornos e limites. 

d) 4ª Fase: Fundamentação das Componentes Teórica e Prática com a identificação dos 

referenciais que guiam a fundamentação teórica do tema em questão (sem que sejam já 

nesta fase aprofundados) e o desenvolvimento da intervenção prática, a enunciação dos 

objetivos do projeto, a caracterização global do tipo de intervenção escolhido e a previsão 

dos resultados da intervenção. No final desta quarta fase, o aluno deve ser capaz de expor 

as linhas de força que orientarão quer o desenvolvimento teórico do seu trabalho, quer 

a construção do instrumento de intervenção. 

e) 5ª Fase: Aprofundamento Teórico e Intervenção - compreendem o desenvolvimento da 

fundamentação teórica do tema, perspetivado inter-disciplinarmente, com a 

identificação das questões que levanta, a caracterização detalhada da intervenção 
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escolhida devidamente enquadrada a nível teórico e técnico, a descrição da aplicação da 

intervenção e os resultados da avaliação objetiva da intervenção. No final desta fase, o 

aluno deverá apresentar o corpo teórico transdisciplinar que sustenta o seu estudo e os 

resultados de uma intervenção que ele próprio aplicou. 

f) 6ª Fase: Conclusão / Avaliação - o original do relatório final e quatro cópias deverá ser 

entregue até ao final do mês de Junho, contemplando os seguintes aspetos confronto dos 

resultados da intervenção com as previsões feitas, interpretação dos resultados e 

respetiva articulação com o enquadramento teórico do estudo previamente definido, 

apresentação / discussão das conclusões do estudo (eventualmente mencionar possíveis 

alternativas ou soluções para o estudo do tema, para o tipo de intervenção escolhida, 

etc.). No final desta fase, o aluno deverá poder identificar claramente as conclusões que 

extraiu do seu estudo, mediante a leitura dos resultados da sua intervenção face ao 

desenvolvimento teórico do tema. O seu trabalho terá então um princípio, meio e fim, 

isto é, um tema com objetivos definidos, um desenvolvimento teórico e prático, e as 

conclusões deste percurso. 

3. O relatório final integra, nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto;  

b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;  

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

obstáculos encontrados e as formas de os superar;  

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

e das avaliações intermédias do orientador da PAP. 



              
 

                                                                                                                                                  
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 
                                                      

   

DG.006.01_RegulamentoInterno 
 66/75 

 

Artigo 54.º (Avaliação) 

1. A Direção da Escola designa o júri de avaliação da P.A.P., perante o qual o aluno faz a defesa 

do seu projeto. 

2. Em conformidade com o artigo 21º da portaria n.º 550-C/2004 de 21 de Maio, o júri da P.A.P. 

é constituído pelos seguintes elementos: 

a) O Diretor da escola ou o seu representante, que preside;  

b) O Diretor de curso;  

c) O Diretor de Turma; 

d) O Professor - Orientador do Projeto; 

e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins ao 

curso;  

f) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso;  

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos 

setores de atividade afins ao curso.  

3. O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos 

dos referidos no número anterior, estando entre eles, obrigatoriamente:  

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

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

c) Em caso de empate nas votações o presidente tem voto de qualidade. 

Artigo 55.º (Critérios de Avaliação) 

1. Em relação aos relatórios: 

a) Fundamentação teórica multireferencial e transdisciplinar (aplicação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso); 
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b) Domínio dos conceitos utilizados; 

c) Capacidade de análise e de síntese; 

d) Capacidade crítica e autocrítica; 

e) Coerência lógica; 

f) Expressão escrita. 

2. Em relação ao trabalho prático: 

a) Articulação da intervenção prática com a matriz teórica; 

b) Exequibilidade do projeto - recursos materiais, recursos humanos e cronograma; 

c) Pertinência dos objetivos; 

d) Planificação da atividade; 

e) Articulação com a equipa do contexto de trabalho onde a intervenção é levada a cabo; 

f) Relacionamento humano com a população alvo; 

g) Dinamismo; 

h) Criatividade / inovação; 

i) Autonomia; 

j) Autorregulação. 

3. Em relação à defesa da prova: 

a) Clareza da exposição oral; 

b) Capacidade de síntese; 

c) Argumentação e consistência das respostas; 

d) Domínio do corpo teórico. 

Artigo 56.º (Apresentação / defesa da P.A.P.) 

1. A apresentação / defesa da P.A.P. terá uma duração de referência de 60 minutos e consistirá 

em dois momentos sucessivos: 
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a) Apresentação realizada pelo aluno, que não deverá ultrapassar os 30 minutos, e que 

consistirá numa breve síntese do projeto realizado, podendo este recorrer aos meios 

técnicos que entender e que estejam disponíveis na escola; 

b) Defesa das observações que o júri entender colocar ao aluno, relativamente à exposição 

feita, ao trabalho efetivamente desempenhado no terreno e ao conjunto de relatórios e 

avaliações que constituíram a P.A.P. 

2. Só se considerarão aprovadas as P.A.P. com valor igual ou superior a 10 valores.  

3. Com a realização desta prova e a conclusão de todos os módulos previstos no elenco 

curricular, o aluno terá concluído o seu plano de estudos, e só então terá direito a obtenção 

do diploma de qualificação profissional e académica. 

SECÇÃO VII (Serviços de apoio aos alunos) 

Artigo 57.º (Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva) 

O Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, alterado pela Lei n.º116/2019 de 13 de setembro, 

estabelece como prioridade “a aposta numa escola inclusiva onde todos/as os/as alunos/as, 

independentemente da sua situação pessoal e social, encontram respostas que lhes possibilitam 

a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras da sua plena inclusão social. 

Pretende responder às potencialidades, expetativas e necessidades no âmbito de um projeto 

educativo comum e plural que proporcione a todos/as a participação e o sentido de pertença em 

efetivas condições de equidade, contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de 

coesão social.” As opções metodológicas subjacentes assentam no desenho universal para a 

aprendizagem e na abordagem multinível no acesso ao currículo. 

Para o efeito é criada a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) que será 

composta por elementos permanentes e variáveis nos termos da lei. 



              
 

                                                                                                                                                  
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 

 
                                                      

   

DG.006.01_RegulamentoInterno 
 69/75 

 

1. Cabe ao Diretor da escola definir o local de funcionamento e nomear os elementos 

permanentes, bem como o coordenador (a) da equipa. 

2. Cabe ao/à Coordenador/a: 

a) Identificar os elementos variáveis: 

b) Convocar os membros da equipa para as reuniões 

c) Dirigir os trabalhos; 

d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos/das 

encarregados/as de educação, consensualizando respostas para as questões que se 

coloquem. 

3. Compete à EMAEI: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico (RTP) e, se aplicável, o programa educativo 

individual (PEI) e o plano individual de transição (PIT); 

f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 

Artigo 58.º (Centro de apoio à aprendizagem) 

1. O centro de apoio à aprendizagem (CAA) é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos 

humanos e materiais, dos saberes e competências da escola e tem como objetivos gerais: 

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da 

escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;  
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b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós- -

escolar;  

c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

2. O CAA será coordenado pela psicóloga da escola e funcionará em todos os espaços educativo-

sociais da escola. 

3. O CAA funcionará de forma permanente e com maior incidência nos dias de menor carga 

letiva. 

4. Recursos disponibilizados: 

4.1- Recursos humanos: 

a) Psicóloga; 

b) Professora do ensino especial;  

c) Professores das várias áreas disciplinares; 

d) Assistentes educativos. 

4.2- Recursos materiais: 

a) Equipamentos audiovisuais; 

b) Equipamentos informáticos; 

c) Dossiers temáticos; 

d) Manuais escolares, enciclopédias;  

e) Guiões de estudo. 

f) Fichas de trabalho com as respetivas soluções.  

Artigo 59.º (Gabinete de Inserção na Vida Ativa - GIVA) 

1. O gabinete de inserção na vida ativa é uma unidade de apoio educativo e destina-se a 

acompanhar e apoiar os/ alunos/as ao longo do processo educativo, bem como a preparação 
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para a vida profissional, nomeadamente através da promoção do sucesso educativo dos 

alunos, a orientação escolar e profissional e o acompanhamento pós-formação.  

2. Ao GIVA compete: 

a) O acompanhamento individual dos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento 

integral e a construção da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida, durante 

todo o seu percurso escolar; 

b) Participar na EMAEI, enquanto elemento permanente; 

c) Colaborar com os professores, prestando apoio psicopedagógico às atividades 

educativas;  

d) O desenvolvimento de ações de sensibilização, informação e orientação de forma a 

minorar os efeitos do abandono e insucesso escolar; 

e) O acompanhamento dos alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior;  

f) O desenvolvimento de atividades no âmbito da Orientação Escolar e Profissional, 

no sentido de informar, orientar e acompanhar os alunos para a transição de final 

de ciclo; 

g) O desenvolvimento de atividades que promovam competências pessoais e sociais 

capazes de facilitar a entrada no mercado de trabalho; 

h) Participar na equipa de divulgação da Escola/Cursos, através da realização de sessões de 

esclarecimento, participação em Feiras de Profissões e distribuição de material 

promocional; 

i) Participar na seleção de candidatos; 
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SECÇÃO VIII (Disposições gerais) 

Artigo 60.º (Equivalências) 

1. A atribuição de equivalências é possível, a partir de pedido formalizado pelo aluno à Direção 

da Escola, nas seguintes circunstâncias: 

a) Quando o aluno tiver frequentado com aproveitamento cursos ou disciplinas do mesmo 

grau de ensino noutras escolas. Neste caso, compete ao Diretor Pedagógico avaliar a 

correspondência entre os conteúdos programáticos de ambos os cursos e decidir da 

equivalência mediante análise casuística e fundamentada na qual também deve ser 

levada em linha de conta a situação concreta de cada aluno; 

b) Quando o aluno considerar que reúne os conhecimentos e competências previstos para 

o(s) módulo(s), adquiridos através de ensino formal e/ou experiência profissional, deve 

fundamentar o seu pedido com currículo, diplomas e outros documentos comprovativos, 

podendo o Diretor Pedagógico exigir uma avaliação formal, para atribuição da 

equivalência, com a presença do professor da disciplina, do Coordenador de Curso e do 

Diretor de Turma.  

Artigo 61.º (Candidaturas, processo de seleção e matrícula) 

1. Nos termos do regime de acesso, os candidatos terão de preencher uma ficha de candidatura 

fornecida pela Escola e apresentar os seguintes elementos: 

a) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações; 

b) Fotocópia do bilhete de identidade; 

c) Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal; 

d) Fotocópia do boletim de vacinas atualizado. 

2. O processo de seleção compreende as seguintes fases: 
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a) Autopreenchimento de um questionário; 

b) Entrevista individual, nos casos que a justifiquem. 

3. Os alunos selecionados deverão proceder á sua primeira matrícula. 

4. No ato da matrícula, os candidatos têm que: 

a) Preencher o boletim de matrícula; 

b) Preencher a ficha de caracterização socioeconómica do agregado familiar; 

c) Apresentar os documentos comprovativos dos rendimentos dos elementos do agregado 

familiar e respetivas contribuições e impostos pagos; 

d) Apresentar documentos comprovativos dos encargos anuais com habitação e despesas 

de saúde não reembolsadas; 

e) Apresentar atestado de residência; 

f) Proceder ao pagamento da taxa de matrícula. 

5. As matrículas dos alunos que frequentaram a Escola no ano letivo anterior decorrem durante 

o mês de julho, devendo estes: 

a) Preencher o boletim de matrícula; 

b) Atualizar os elementos referidos nas alíneas b), c) e d) do número anterior; 

c) Proceder ao pagamento da taxa de matrícula. 

6. A renovação da matrícula no 2.º e 3.º anos é automática no estabelecimento frequentado 

pelo aluno no ano escolar anterior, dependendo do seu aproveitamento, comportamento e 

assiduidade.  
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CAPÍTULO IV (Disposições finais)  

Artigo 62.º (EQAVET) 

O Quadro de Referência Europeu da Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 

Profissionais (Quadro EQAVET), instituído pela Recomendação de 18 de junho de 2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia foi concebido para melhorar 

o Ensino e Formação Profissional no espaço europeu, colocando à disposição dos operadores de 

formação profissional orientações e ferramentas que potenciem a gestão da qualidade, 

promovendo a mobilidade de trabalhadores e potenciando a aprendizagem ao longo da vida. 

Assim, importa à Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto garantir a 

implementação, certificação e manutenção do Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com 

o Quadro EQAVET, para demonstrar perante a entidade que tutela este serviço, Agência Nacional 

de Qualidade para o Ensino Profissional (ANQEP), a conformidade no alinhamento com o quadro 

EQAVET.  

De notar, que é requisito obrigatório, as escolas contactarem os alunos anualmente até 3 (três) 

anos após concluírem o curso, para rastrearem a entrada na vida ativa.  

Artigo 63.º (RGPD) 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) , assume na Escola Profissional de Tecnologia 

Psicossocial do Porto, um compromisso em garantir no âmbito do Programa Formativo, 

instrumentos necessários e adequados à finalidade de cumprir as suas obrigações legais , sem 

comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, assegurando o 

cumprimento das nossas políticas de Sistemas de Informação (S.I.) , garantindo que a transmissão 

de dados pessoais a terceiros estará sujeita a condições contratuais adequadas a assegurar a 
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licitude e segurança do tratamento desses dados pessoais contra acesso acidental ou não 

autorizado, destruição, divulgação, transmissão ou outra utilização indevida.  

No contrato a celebrar com a Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto no ato de 

matrícula, os encarregados de educação, terão contacto com este tema.   

Artigo 64.º (Legislação aplicável) 

1- Os casos omissos serão resolvidos pelos órgãos competentes nos termos da lei vigente e 

no âmbito da autonomia da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto, 1 de julho de 2020 
 

O Diretor 
 
 

António Júlio de Jesus Roque 
 


