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Introdução 
O presente regimento define a organização, 

desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos 

Profissionais, e especifica as normas que devem 

reger o funcionamento destes Cursos no 

Agrupamento de Escolas de Vagos, em articulação 

com o Projeto Educativo, o Regulamento Interno e 

a legislação publicada até ao momento. Trata-se 

de um documento sujeito a ajustamentos e/ou 

alterações constantes, de acordo com os 

normativos legais que forem sendo alterados e/ou 

revogados, bem como outras diretrizes emanadas 

do Conselho Pedagógico e do Diretor do 

Agrupamento. 

 

 

 

Secção I 

Disposições gerais 

Organização dos cursos profissionais 

 

Artigo 1.º 

Cursos Profissionais 

1. Nos termos do número 1, do artigo 6.º do 

Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de Julho, os 

Cursos Profissionais são uma modalidade de 

oferta formativa no ensino secundário e são 

vocacionados para a qualificação profissional dos 

alunos, privilegiando a sua inserção no mundo 

do trabalho e permitindo o prosseguimento de 

estudos. 

2. Os Cursos Profissionais destinam-se aos 

alunos que concluíram o 9.º ano de 

escolaridade, ou que têm formação equivalente. 
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Artigo 2.º 

Organização dos Cursos Profissionais 

1. Estrutura Curricular 

Os Cursos Profissionais têm uma estrutura 

curricular organizada por módulos de formação, 

com uma duração total de 3 anos. 

2.  Componentes de Formação 

O plano de estudos inclui três componentes de 

formação: Sociocultural, Científica e Técnica, que 

inclui obrigatoriamente uma Formação em 

Contexto de Trabalho (FCT). 

3. Os Cursos Profissionais culminam com a 

apresentação de um projeto, designado por 

Prova de Aptidão Profissional (PAP), no qual o 

aluno demonstra as competências e os saberes 

que desenvolveu ao longo da formação. 

4.  A conclusão com aproveitamento de um 

Curso Profissional confere: 

a) Um nível de qualificação e a respetiva 

certificação profissional de nível 4. 

b) Um diploma de equivalência ao 12.ºano 

(possibilitando o prosseguimento de estudos 

no Ensino Superior). 

 

5.  Matriz Curricular 

Componentes de Formação 
Total de horas 

(Ciclo de 

Formação) 

Componente de Formação Sociocultural 

 Português 

 Língua Estrangeira 

 Área de Integração 

 T. Informação e Comunicação 

 Educação Física 

 

320 

220 

220 

100 

140 

Subtotal 1000 

Componente de Formação Científica 

 2 a 3 disciplinas 

 

500 

Componente de Formação Técnica 

 3 a 4 disciplinas 

 FCT 

 

1100 

840 

Subtotal 1940  

Total de Horas/Curso 3440  

 

Artigo 3.º 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

1.  A FCT é um conjunto de atividades 

profissionais desenvolvidas sob coordenação e 

acompanhamento da escola, que visam a 

aquisição ou o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e 

organizacionais relevantes para o perfil de 

desempenho à saída do curso frequentado pelo 

aluno.  

2. A FCT realiza-se em posto de trabalho, em 

empresas ou noutras organizações, sob a forma 

de experiências de trabalho por períodos de 

duração variável ao longo da formação ou sob a 

forma de estágio em etapas intermédias ou na 

fase final do curso. 

3. A organização e o desenvolvimento da FCT 

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. 

4.  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 FCT. 

5.  A concretização da FCT 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 

de desempenho visado pelo curso frequentado 

pelo aluno. 

6.  Quando as atividades são desenvolvidas 

fora da escola, a orientação e o 

acompanhamento do aluno são partilhados, sob 

coordenação da escola, entre esta e a entidade 

de acolhimento, cabendo à última designar 

monitor para o efeito. 

7.  Os alunos, nomeadamente quando as 

atividades de FCT decorram fora da escola, têm 

direito a um seguro que garanta a cobertura dos 

riscos das deslocações a que estiverem 

obrigados, bem como das atividades a 

desenvolver. 
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8.  Os contratos e protocolos referidos nos 

anteriores números não geram nem titulam 

relações de trabalho subordinado e caducam 

com a conclusão da formação para que foram 

celebrados (consultar o Regimento Específico da 

FCT). 

 

Artigo 4.º 

Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

1.  A PAP consiste na apresentação e defesa, 

perante um júri, de um projeto, consubstanciado 

num produto, material ou inteletual, numa 

intervenção ou numa atuação, consoante a 

natureza dos cursos, bem como do respetivo 

relatório final de realização e apreciação crítica, 

demonstrativo de saberes e competências 

estruturante do futuro profissional do jovem. O 

projeto centra-se em temas e problemas 

perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em 

estreita ligação com os contextos de trabalho e 

realiza-se sob orientação e acompanhamento de 

um ou mais professores (consultar o Regimento 

Específico da PAP). 

 

 

Artigo 5.º 

Condições de Admissão 

1.  Os candidatos deverão formalizar o seu 

interesse nos cursos, entre os meses de Junho e 

Julho (datas que serão afixadas, anualmente), 

através de preenchimento de um boletim de 

pré-inscrição. 

2.  Os candidatos serão seriados dando-se 

prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

a) Com necessidades educativas especiais, nos 

termos da lei, ou cujo percurso educativo 

anterior revele uma especial vocação para 

a frequência do ensino profissional; 

b) Que tenham frequentado o Agrupamento 

de Escolas de Vagos no ano letivo 

anterior, com assiduidade; 

c) Que se candidatem à matrícula, pela 

primeira vez, no primeiro ano do ciclo de 

formação do curso pretendido. 

2.1 Os candidatos referidos na alínea b) e c) do 

número anterior são ordenados através da soma 

das classificações de todas as disciplinas que 

entram para o cálculo da média final do 9.º ano de 

escolaridade ou equivalente. 

2.2 Em caso de igualdade registada entre os 

candidatos dar-se-á prioridade, sucessivamente: 

a) Aos candidatos com irmãos já matriculados no 

agrupamento; 

b) Aos candidatos mais novos; 

c) Aos candidatos cuja residência ou atividade 

profissional dos pais ou encarregado de 

educação se situe na área geográfica do 

estabelecimento de ensino. 

3. As listas dos candidatos cuja frequência foi 

admitida será afixada até 31 de Julho de cada 

ano. 

4. Os candidatos que formalizem a inscrição no 

curso após o término da data da mesma, serão 

considerados, por ordem de inscrição, no final 

da lista de candidatos seriados. 

 

Secção II 

Coordenação 

 

Artigo 6º 

Coordenador da Oferta Formativa 
1. O coordenador da oferta formativa é 

nomeado por despacho pelo diretor, entre os 

diretores de turma que desempenham a função 

nesses cursos.  

2. Ao coordenador compete:  

a) Submeter e atualizar no Sistema Integrado de 

Informação e Gestão da Oferta educativa (SIIGO) 

toda a informação respeitante a este tipo de 

cursos a funcionar no agrupamento;  

b) Supervisionar o funcionamento dos cursos e 

assegurar a sua coordenação e gestão pedagógica;  

c)  Reunir com os diretores de curso das 

diferentes modalidades de formação existentes no 

agrupamento, sempre que necessário;  

d) Validar toda a documentação relativa à 

avaliação dos alunos, nomeadamente registos 

biográficos e termos;  

e) Organizar e coordenar a realização dos exames 

aos módulos;  

f)  Disponibilizar a informação necessária ao 

acompanhamento, monitorização e avaliação 

externa quando solicitada.  
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Secção III 

Equipa Pedagógica 

 
Artigo 7.º 

Constituição da Equipa Pedagógica 

1.  Constituição da Equipa Pedagógica: 

a) Diretor de Curso – que coordena a equipa; 

b) Professores/Formadores das diferentes 

disciplinas (um dos quais será nomeado Diretor 

de Turma); 

c) Outros elementos que possam intervir na 

preparação e concretização do curso: 

formadores externos, quando existam, e 

Serviços de Psicologia e Orientação. 

 

 

Artigo 8.º 

Atribuições da Equipa Pedagógica 

1.  Compete à equipa pedagógica a 

organização, a realização e a avaliação do curso, 

nomeadamente: 

a) A articulação interdisciplinar; 

b) O apoio à ação técnico-pedagógica dos 

professores/formadores que a integram; 

c) O acompanhamento do percurso formativo 

dos alunos/formandos, promovendo o sucesso 

educativo e, através de um plano de transição 

para a vida ativa, uma adequada transição para 

o mundo do trabalho ou para percursos 

subsequentes; 

2.  Para o efeito a equipa pedagógica reúne, 

sob coordenação do Diretor de Curso, com o 

objetivo de planificar, formular/reformular e 

adequar estratégias pedagógicas e 

comportamentais ajustadas ao grupo turma, de 

forma a envolver os formandos neste processo 

de ensino aprendizagem. 

 

Artigo 9.º 

Reuniões de Equipa Pedagógica 

1.  As reuniões da equipa pedagógica são 

convocadas pelo Diretor do Agrupamento, de 

acordo com o Diretor de Curso e presididas por 

este. 

2.  A ordem de trabalhos destas reuniões é 

definida pelo Diretor de Curso. 

3.  Estas reuniões devem ocorrer, no início do 

primeiro período e sempre que o Diretor de 

Curso considerar necessário. 

 

Artigo 10.º 

Diretor de Curso 

1.  O Diretor de Curso é um professor com 

grande responsabilidade nos cursos 

profissionalizantes. É ele o dinamizador que 

congrega todas as sinergias necessárias para o 

sucesso do curso. É também, o apoio de todos os 

elementos envolvidos no curso, e o interlocutor 

entre a escola e o mundo do trabalho. 

2.  O Diretor de Curso deverá: 

a) Reunir condições para acompanhar o 

funcionamento do curso desde o seu início; 

b) Evidenciar capacidades de coordenar a 

equipa pedagógica, com especial relevo para a 

gestão integrada das três componentes 

curriculares; 

c) Demonstrar facilidade de fazer a ligação 

entre a Escola e o Mundo do Trabalho; 

d) Mostrar capacidade de comunicação e 

relacionamento; 

e) Ser capaz de organizar trabalho em equipa; 

f)   Desenvolver um espírito de tutor 

tecnológico, comprometido com o sucesso 

formativo do curso; 

g) Ser capaz de transmitir uma identidade 

clara e objetiva ao curso de que é diretor. 

3.  Competências: 

a) Presidir às reuniões de equipa pedagógica; 

b) Assegurar a articulação pedagógica entre as 

diferentes disciplinas e componentes do curso; 

c) Organizar e coordenar as atividades a 

desenvolver no âmbito da formação técnica, 

em sintonia com o Diretor de Turma, e em 

articulação com os professores da componente 

técnica; 

d) Participar, quando necessário, nas reuniões de 

conselho de turma, de articulação curricular ou 

outras, no âmbito das suas funções. Nas 

reuniões de avaliação, o diretor de curso, nessa 

função, não tem direito a voto; 

e) Articular com a direção do agrupamento, bem 

como com as estruturas intermédias de 

articulação e coordenação pedagógica, no que 
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respeita aos procedimentos necessários à 

realização da prova de aptidão profissional 

(PAP), nomeadamente calendarização e 

constituição dos júris de avaliação; 

f)   Assegurar a articulação entre a escola e as 

entidades de acolhimento da FCT, 

identificando-as, selecionando-as, preparando 

protocolos, participando na elaboração do 

plano da FCT e dos contratos de formação, 

procedendo à distribuição dos formandos por 

aquelas entidades e coordenando o 

acompanhamento dos mesmos, em estreita 

relação com o orientador e o monitor 

responsáveis pelo acompanhamento dos 

alunos; 

g) Propor em Área Disciplinar, em articulação 

com os professores da componente de 

formação técnica, a matriz e os critérios de 

avaliação da PAP, a fim de, posteriormente, 

serem submetidos ao Conselho Pedagógico; 

h) Assegurar a articulação com os serviços com 

competência em matéria de apoio sócio-

educativo; 

i)   Coordenar o acompanhamento e avaliação do 

curso; 

j)   Manter atualizado o Dossiê de Curso e 

verificar a conformidade de todos os 

documentos; 

k) Monitorizar os dossiês das diferentes 

disciplinas; 

l) Conferir e assinar as pautas dos módulos das 

diferentes disciplinas e garantir a sua afixação; 

m)   Conferir o lançamento das classificações 

no livro de termos; 

n) Coordenar a substituição dos 

professores/formadores que faltarem, para 

que seja cumprido o horário previsto para a 

turma em questão; 

o) Proceder à alteração do horário da turma, 

sempre que alguma disciplina termine as horas 

de formação previstas para o ano no Plano de 

Formação do Curso; 

p) Efetuar o levantamento periódico das horas 

de formação lecionadas pelos professores e 

assistidas pelos alunos enviando estes dados à 

equipa do POPH; 

q) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, 

anual, do trabalho desenvolvido. 

 

4.  Mandato: 

a) O Diretor de Curso é nomeado pelo Diretor, 

preferencialmente de entre os professores que 

lecionam as disciplinas da componente técnica 

do curso correspondente. 

b) O mandato do Diretor de Curso é (sempre 

que possível) de três anos, ou até à extinção do 

curso, se ela ocorrer antes do término do 

mandato. 

c) No caso de ausência prolongada do 

designado, ou vacatura do cargo, deve o 

Diretor proceder à designação do suplente, 

cujo mandato terminará quando o primeiro 

titular do cargo retomar o serviço, ou no 

tempo previsto para o fim do mandato deste. 

d) O mandato do Diretor de Curso pode cessar 

a pedido do interessado, devidamente 

fundamentado, ou a pedido de um terço dos 

professores da respetiva componente técnica, 

carecendo sempre da apreciação do Conselho 

Pedagógico. 

5.  Dossiê de Curso 

O Dossiê de Curso deve contemplar os seguintes 

aspetos: 

a) Curso 

 Plano de Formação 

 Distribuição dos módulos pelos 3 anos de 

curso 

 Planificações Anuais 

 Conteúdos Programáticos 

b) Turma 

 Relação de Alunos 

 Fotografias dos Alunos 

 Horários da Turma 

 Horários dos Professores da Turma 

c) Alunos 

 Contratos de Formação 

 Contratos de Estágio 

 Plano de Estágio 

d) Aproveitamento 

 Pautas dos Módulos 

 Pautas de Período 

 Atas de Avaliação 
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e) Reuniões 

 Convocatórias 

 Atas  

 Documentos de Suporte às reuniões e aos 

cursos profissionais (modelos de 

documentação a usar); 

f) Contabilização das horas de formação; 

g) Atividades inseridas no PAA; 

h) Legislação 

i) Diversos 

 

Artigo 11.º 

Diretor de Turma 

1. A coordenação de turma compete ao 

Diretor de Turma, cuja forma de designação, 

direitos e competências são definidas no 

Regulamento Interno do Agrupamento e nos 

termos da regulamentação geral aplicável. 

2. Ao Diretor de Turma compete: 

a) Assegurar a articulação entre os professores 

da turma, os alunos e os pais e encarregados 

de educação; 

b) Promover a comunicação e formas de 

trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; 

c) Coordenar, em colaboração com os 

docentes da turma, a adequação de atividades, 

conteúdos, estratégias e métodos de trabalho 

à situação concreta do grupo e à especificidade 

de cada aluno; 

d) Articular as atividades da turma com os pais 

e encarregados de educação promovendo a 

sua participação; 

e) Coordenar o processo de avaliação dos 

alunos garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador; 

f)   Presidir aos conselhos de turma; 

g) Justificar faltas aos alunos de acordo com o 

artigo 16º da Lei nº 51/2012 

h) Coordenar a marcação e realização de 

atividades de recuperação de horas; 

i)   Fornecer ao diretor de curso o mapa mensal 

de faltas dos alunos; 

j)   Coordenar os processos disciplinares de 

acordo com as normas existentes; 

k) Organizar e manter atualizado o dossiê de 

direção de turma; 

l)   Lançar faltas no sistema informático; 

m) Avisar os encarregados de educação das 

faltas dos seus educandos; 

n) Fornecer aos alunos e, quando for o caso 
aos seus encarregados de educação, pelo 
menos três vezes em cada ano letivo, 
informação global sobre o percurso formativo 
do aluno; 

a) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, 

anual, do trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 12.º 

Reuniões de Conselho de Turma  

1.  As reuniões do Conselho de Turma são 

presididas pelo Diretor de Turma. 

2. Cabe ao Diretor, de acordo com o regime 

jurídico aplicável, fixar as datas de realização dos 

conselhos de turma, bem como designar o 

respetivo secretário responsável pela elaboração 

da ata. 

3. O Conselho de Turma de avaliação reúne três 

vezes em cada ano letivo. 

4. Nas reuniões do Conselho de Turma de 

avaliação é necessário proceder a uma avaliação 

qualitativa do perfil de progressão de cada aluno 

e da turma, através de um relatório descritivo 

(modelo existente), a fornecer aos alunos e aos 

seus encarregados de educação. 

 

Artigo 13.º 

Professores/Formadores 

1.  Ao professor/formador compete: 

a) Analisar a legislação que enquadra o 

funcionamento dos cursos profissionais; 

b) Recolher e analisar informação sobre os 

cursos a lecionar; 

c) Elaborar as planificações tendo em atenção 

os programas publicados pela Agência Nacional 

para a Qualificação (www.anqep.gov.pt), a 

estrutura curricular e o perfil de saída dos 

cursos. As planificações poderão sofrer 

reajustamentos ao longo do ano letivo, 

devendo tal facto ficar registado nas atas das 

reuniões; 

d) Esclarecer os alunos sobre os objetivos a 

alcançar na sua disciplina e em cada módulo, 
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assim como os momentos e critérios de 

avaliação; 

e) Elaborar todos os documentos, a fornecer 

aos alunos (textos de apoio, testes, fichas de 

trabalho, etc.) com os logótipos do QREN, 

POPH e UE, de acordo com o anexo I; 

f)   Requisitar o material necessário à disciplina 

ao Coordenador da Oferta Formativa; 

g) Organizar e proporcionar a avaliação 

sumativa de cada módulo; 

h) Registar, sequencialmente, em livro próprio 

e no programa de alunos (quando aplicável) os 

sumários e as faltas dadas pelos alunos, 

garantindo a correspondência entre os 

registos; 

i)   Cumprir o número de horas/tempos 

destinados à lecionação dos respetivos 

módulos no correspondente ano de formação; 

j)   Comunicar antecipadamente, ao Diretor de 

Curso, a intenção de faltar às aulas (sempre 

que necessite faltar é aconselhável fazer uma 

troca com um membro do conselho de turma); 

k) Repor a(s) aula(s) em falta, de preferência, 

com a maior brevidade possível; 

l)   Elaborar, em articulação com o Diretor de 

Turma, a pauta de cada módulo da disciplina, 

logo que este esteja finalizado; 

m) Preencher os termos referentes a cada 

módulo realizado pelos alunos para apresentar 

nos respetivos conselhos de turma; 

n) Elaborar planos de recuperação para os 

alunos cuja falta de assiduidade esteja 

devidamente justificada e se revista de 

situação excecional; 

o) Elaborar matrizes, critérios e instrumentos 

de avaliação para os alunos que requerem 

prova de avaliação extraordinária dos módulos 

em atraso, de acordo com o definido no Artigo 

28.º da Secção VIII. 

p) Arquivar toda a documentação produzida e 

necessária ao estudo dos alunos, bem como da 

avaliação. 

q) Manter atualizado o dossiê da sua 

disciplina. 

 
 

Secção IV 
Desenvolvimento dos Cursos 

 

Artigo 14.º 

Reposição de aulas 

 

1. Os registos de faltas dos professores, bem como 

a respectiva justificação, obrigatoriamente 

apresentada nos termos e prazos legalmente 

previstos, são provisórios, só se tornando 

definitivos se os tempos ou segmentos letivos em 

falta não forem compensados nos termos 

previstos nos números seguintes. 

2. Sempre que o professor não tenha leccionado a 

totalidade ou parte dos segmentos letivos 

previstos para um determinado dia, será a 

lecionação do tempo em falta compensada logo 

que possível, de preferência no próprio dia ou, no 

máximo até ao 5.º dia letivo, subsequente. 

2.1  As aulas previstas e não lecionadas são 

recuperadas através de: 

a) Prolongamento da atividade letiva diária, 

desde que não ultrapasse as 7 horas. 

b) Diminuição do tempo de interrupção das 

atividades letivas relativas ao Natal e à Páscoa; 

c) Permuta entre docentes, combinada com a 

antecedência de 3 dias úteis (quando possível) 

dando conhecimento aos alunos; 

d) Reajuste do horário da turma e dos 

professores/formadores, se possível, aquando 

da conclusão das horas previstas para o ano de 

formação numa ou mais disciplinas. 

3.  Se a reposição for efetuada de acordo com 

o previsto nas alíneas a) e b) do ponto 2, o 

Diretor de Turma tem que dar conhecimento aos 

encarregados de educação. 

4. Este processo de reposição de aulas será 

verificado pelo Diretor de Curso. 

6.  No final do primeiro e segundo períodos, o 

conselho de turma procederá ao registo das 

horas de formação já ministradas e cada 

professor dará conhecimento ao Diretor de 

Curso da data de conclusão das atividades 

letivas, com a maior precisão possível. O Diretor 

de Turma/Diretor de Curso comunicará estes 

dados aos Encarregados de Educação/Órgão de 

Gestão. 
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Artigo 15.º 

Visitas de Estudo 

1.  As visitas de estudo e os respetivos 

objetivos fazem parte do plano de formação da 

turma, tendo, portanto, de ser aprovadas pelo 

Conselho de Turma e constar do Plano Anual de 

Atividades. 

2.  Estas atividades constituem estratégias 

pedagógico/didáticas que, dado o seu caráter 

mais prático podem contribuir para a preparação 

e sensibilização a conteúdos a lecionar, ou para 

o aprofundamento e reforço de unidades 

curriculares já lecionadas. 

3.  As horas efetivas destas atividades 

convertem-se em tempos letivos de acordo com 

os blocos previstos para os turnos da manhã e 

da tarde até ao máximo de 8 horas diárias (11 

tempos). Assim: 

a) Atividade desenvolvida só no turno da 

manhã: 6 tempos; 

b) Atividade desenvolvida só no turno da 

tarde: 6 tempos. 

4. Os tempos letivos devem ser acordados e 

divididos pelos professores organizadores e 

acompanhantes, não podendo ultrapassar, na 

totalidade, os 11 tempos diários. 

5. Os Professores organizadores devem 
acompanhar os alunos durante a realização da 
visita. 
6. Os Professores acompanhantes devem ser, 
preferencialmente, os Professores com aulas no 
dia da atividade. 
7.  Dadas as caraterísticas práticas destes 

cursos, a participação dos alunos nestas 

atividades é obrigatória, pelo que deve ser 

promovida a sua participação. A não 

comparência do aluno dará lugar à marcação de 

falta. 

 

Artigo 16.º 
Normas Específicas para o Curso Profissional 

Técnico de Restauração 
A- Variante de Cozinha/ Pastelaria 
1.  Nas aulas práticas da Componente Técnica, 

os alunos terão que respeitar as seguintes 
normas: 
a)  Cuidar da sua higiene pessoal no que 

respeita a corpo, cabelo, boca e dentes, mãos 

(lavagem, limpeza, corte de unhas e sem 
verniz), e barba feita; 

b) Evitar o uso de maquilhagem; 
c) Evitar perfumes com forte fragrância; 
d) Não usar relógios, pulseiras, anéis, 

piercings, brincos, colares; 
e) Usar farda (jaleca, calça, barrete) e calçado 

próprios, limpos e em bom estado de 
conservação; 

f)   Usar o cabelo devidamente protegido com 
barrete; 

g) Não meter as mãos nos bolsos; 
h) Não mexer em dinheiro, jornais, etc. 
i)   Sempre que surgirem infeções de boca, 

nariz ou garganta, furúnculos ou borbulhas, o 
aluno deve comunicar ao formador da 
disciplina, a fim de este tomar as devidas 
providências. 
1.1 Quando o aluno não trouxer a farda tem 

falta de presença. 
2.  Nas aulas teóricas de todas as 

Componentes (exceto à disciplina de Educação 
Física), os alunos terão de usar farda própria 
(casaco, camisa, gravata/ lenço, calça/saia e 
sapatos) limpa e em bom estado de 
conservação.  
2.1 Quando o aluno não trouxer a farda é 

penalizado na avaliação no domínio de 
Atitudes e Valores. 

 
B- Variante de Restaurante/ Bar 
1.  Nas aulas práticas da Componente Técnica, 

os alunos terão que respeitar as seguintes 
normas: 
a)  Cuidar da sua higiene pessoal no que 

respeita a corpo, cabelo, boca e dentes, mãos 
(lavagem, limpeza, corte de unhas e sem 
verniz), e barba feita; 

b)Evitar uso de maquilhagem, em caso de uso 
esta deve ser discreta; 

c)  Evitar perfumes com forte fragrância; 

d) Evitar o uso pulseiras, anéis, piercings, 
brincos, colares; 

e) Usar farda (camisa preta, calça preta/saia 
preta, avental branco, sapatos pretos e meias 
pretas), limpa e em bom estado de 
conservação; 

f)  Não meter as mãos nos bolsos; 
g) Sempre que surgirem infeções de boca, 

nariz ou garganta, furúnculos ou borbulhas, o 
aluno deve comunicar ao formador da 
disciplina, a fim de este tomar as devidas 
providências. 
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1.1 Quando o aluno não trouxer a farda tem 
falta de presença. 

2.  Nas aulas teóricas de todas as 
Componentes (exceto à disciplina de Educação 
Física), os alunos terão de usar farda própria 
(casaco, camisa, gravata/ lenço, calça/saia e 
sapatos) limpa e em bom estado de conservação. 

2.1 Quando o aluno não trouxer a farda é 
penalizado na avaliação no domínio de Atitudes e 
Valores. 
 

 

Secção V 

Alunos 
 

Artigo 17.º 

Direitos 

1.  Durante a frequência do Curso, o aluno tem 

direito a: 

a) Participar na formação em harmonia com 

os programas, metodologias e processos de 

trabalho definidos; 

b) Beneficiar de seguro escolar durante o 

tempo de formação teórico-prática e seguro 

contra acidentes pessoais durante o tempo de 

formação em contexto de trabalho nos termos 

constantes da respetiva apólice; 

c) Beneficiar, se possível, de material de 

suporte pedagógico à aprendizagem (livros, 

sebentas, fichas de trabalho e de apoio); 

d) Beneficiar de material para 

desenvolvimento de trabalhos específicos do 

curso. 

2.  No final da formação, o aluno tem direito a 

receber um diploma de conclusão do ensino 

secundário que indique o Curso concluído e um 

certificado de qualificação profissional de nível 

IV que indique a média final do Curso e 

discrimine as disciplinas do plano de estudos e 

respetivas classificações, a designação do 

projeto e a classificação obtida na respetiva PAP 

(prova de aptidão profissional), bem como a 

duração e a classificação da FCT (Formação em 

Contexto de Trabalho). 

 

Artigo 18.º 

Deveres 

1.  Constituem deveres do aluno: 

a) Cumprir todos os princípios inerentes a uma 

formação cujo objetivo é a inserção no 

mercado de trabalho: assiduidade, 

pontualidade, respeito, responsabilidade; 

b) Cumprir o Estatuto do Aluno, o 

Regulamento Interno e este regimento; 

c) Justificar as faltas; 

d) Deixar na Escola todo o produto resultante 

de trabalho/material fornecido por esta. 

e) A utilização de fardamento próprio, em 

todas as disciplinas, devendo o mesmo ser 

devolvido no final da formação.  

f) O não cumprimento do disposto na alínea 

anterior determina: 

- Marcação de falta de presença, nas 

disciplinas da componente técnica; 

 - Penalização na avaliação no domínio das 

Atitudes e Valores, nas disciplinas das 

restantes componentes. 

 

Secção VI 

Assiduidade 
 

Artigo 19.º 

Regime de Assiduidade 

1 - No cumprimento do plano de estudos, para 

efeitos de conclusão do curso com 

aproveitamento, devem estar reunidos, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 

90% da carga horária de cada módulo de cada 

disciplina; 

b) Relativamente ao módulo 16 da disciplina de 

Educação Física, que está divido em três 

submódulos anuais, considera-se para efeitos da 

alínea anterior, a carga horária total do módulo; 

c) A assiduidade do aluno na FCT não pode ser 

inferior a 95% da carga horária prevista. 

2 - Para os efeitos previstos no número anterior, o 

resultado da aplicação de qualquer das 

percentagens nele estabelecidas é arredondado 

por defeito, à unidade imediatamente anterior, 

para o cálculo da assiduidade, e por excesso, à 

unidade imediatamente seguinte, para 

determinar o limite de faltas permitido aos 

alunos. 
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3 - Quando a falta de assiduidade do aluno for 

devidamente justificada, nos termos da 

legislação aplicável: 

a)No âmbito das disciplinas do curso, as atividades 

poderão ser prolongadas até ao cumprimento do 

número total de horas de formação 

estabelecidas ou poderão ser desenvolvidos 

mecanismos de recuperação, a realizar em 

período suplementar ao horário letivo, tendo em 

vista o cumprimento dos objetivos de 

aprendizagem; 

b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim 

de permitir o cumprimento do número de horas 

estabelecido. 

4 - O disposto no número anterior não prejudica, 

no caso de faltas injustificadas, a aplicação de 

outras medidas previstas nos artigos 21.º e 22º 

deste regimento. 

 
Artigo 20.º 

Faltas de Material 
1. No início de cada ano letivo, os professores das 

diferentes disciplinas devem definir o material 

didático e/ou outros equipamentos 

indispensáveis para o funcionamento das aulas 

e, no decorrer da primeira semana de 

atividades escolares, devem comunicá-lo aos 

alunos e aos pais ou encarregados de 

educação, através do caderno diário. Sempre 

que, ao longo do ano, houver necessidade de 

se alterar a referida lista de 

materiais/equipamentos, deve seguir-se o 

mesmo procedimento de comunicação.  

2. A agenda do aluno constitui material 

indispensável e a sua não apresentação na 

aula, quando solicitada, representa uma falta 

de material.  

3. No caso de incumprimento pelos alunos no 

que se refere ao material/equipamento 

indispensável às aulas, deverá o professor 

titular/diretor de turma informar, por escrito, o 

encarregado de educação.  

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

deverá o professor, nos primeiros dias do início 

do ano letivo, ser sensível a atrasos, 

devidamente justificados.  

5. A terceira falta de material, consecutiva ou 

interpolada, implica, em qualquer disciplina, a 

marcação de uma falta de presença 

injustificada. 

5.1. Nas aulas práticas das disciplinas da 

componente de formação técnica do curso de 

Restauração, a falta da farda implica, de 

imediato, a marcação de falta de presença. 

6. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, 

apenas se poderão marcar 2 faltas de 

material, no máximo, ao aluno 

 
Artigo 21.º 

Efeitos da Ultrapassagem do Limite de Faltas 
Injustificadas 

1.  Para todos os efeitos previstos no Estatuto do 

Aluno e neste regimento, o limite de 

assiduidade dos alunos relativamente às 

disciplinas dos cursos Profissionais é o previsto 

número 1, do artigo 19º deste regimento. 

2. Quando for atingido metade do limite de 

faltas previsto no número anterior, os pais ou o 

encarregado de educação ou o aluno maior de 

idade são convocados à escola, pelo meio mais 

expedito, pelo diretor de turma. 

3. Ultrapassado o limite de faltas injustificadas, 

há lugar à aplicação de medidas de 

recuperação, conforme o artigo 120.º do 

Regulamento Interno, nomeadamente,  

atividades de recuperação de atrasos na 

aprendizagem que podem revestir forma oral, 

atividades de integração e as medidas 

corretivas previstas nas alíneas c) e d) do 

número 2 do artigo 126º do RI.  

3.1 Estas atividades e medidas apenas podem 

ser aplicadas uma única vez no decurso de 

cada ano letivo. 

4. Cessa o dever de cumprimento das atividades 

e medidas a que se refere o ponto anterior, 

com as consequências daí decorrentes para o 

aluno, de acordo com a sua concreta situação, 

sempre que para o cômputo do número e 

limites de faltas nele previstos tenham sido 

determinantes as faltas registadas na 

sequência da aplicação de medida corretiva de 

ordem de saída da sala de aula ou disciplinar 

sancionatória de suspensão. 
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Artigo 22.º 
Incumprimento ou ineficácia das medidas de 

recuperação e integração 
1. O incumprimento das medidas previstas no 

artigo anterior e a sua ineficácia ou 

impossibilidade de atuação determinam, 

tratando -se de aluno menor, a comunicação 

obrigatória do facto à respetiva comissão de 

proteção de crianças e jovens ou, na falta desta, 

ao Ministério Público junto do tribunal de família 

e menores territorialmente competente. 

2. O incumprimento ou a ineficácia das medidas 

previstas no artigo anterior implica, 

independentemente da idade do aluno, a 

exclusão do módulo, sem prejuízo da obrigação 

de frequência do mesmo até à sua conclusão. 

2.1 Este módulo só poderá ser concluído por 

prova de avaliação extraordinária a realizar em 

dezembro do ano letivo seguinte ao da exclusão. 

3. O incumprimento reiterado do dever de 

assiduidade e da obrigação de frequência dos 

módulos a que está excluído, que refere o 

número anterior, pode dar ainda lugar à 

aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias previstas no RI. 

 

 

Secção VII 

Disciplina 
 

Artigo 23.º 
Medidas disciplinares corretivas 

1. As medidas corretivas prosseguem finalidades 

pedagógicas, dissuasoras e de integração, 

assumindo uma natureza eminentemente 

preventiva.  

2. São medidas corretivas nos cursos 

profissionais: 

a) A advertência;  

b) A ordem de saída da sala de aula e demais 

locais onde se desenvolva o trabalho escolar;  

c) A realização de tarefas e atividades de 

integração na escola ou na comunidade, podendo 

para o efeito ser aumentado o período diário e ou 

semanal de permanência obrigatória do aluno na 

escola ou no local onde decorram as tarefas ou 

atividades; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços 

escolares ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos, sem prejuízo dos que se 

encontrem afetos a atividades letivas;  

3. São tarefas e atividades de integração na 

escola ou na comunidade referidas na alínea c) do 

número 2 do presente artigo:  

a) Apoiar o serviço de refeitório da escola, 

nomeadamente na organização e limpeza do 

espaço;  

b) Orientar a fila do refeitório;  

c) Participar em tarefas de jardinagem, 

nomeadamente limpeza e arranjo do espaço, rega 

e recolha de folhas;  

d) Colaborar em atividades de limpeza de salas de 

aula, respetivo mobiliário, corredores ou recreios; 

e) Executar tarefas na biblioteca da escola, 

nomeadamente organizar material audiovisual, 

livros, ou outro ou limpar o espaço;  

f) Reparar, se necessário e sempre que possível, o 

dano provocado pelo aluno.  

4. O cumprimento das medidas corretivas realiza-

se:  

a) Sob a supervisão da escola, designadamente 

através do diretor de turma, do professor tutor;  

b) Em período suplementar ao horário letivo;  

c) No espaço escolar ou fora dele, neste caso com 

acompanhamento dos pais ou encarregados de 

educação ou de entidade local ou localmente 

instalada idónea e que assuma corresponsabilizar-

se, nos termos a definir em protocolo escrito 

celebrado nos termos previstos no RI.  

5. O previsto no n.º anterior não isenta o aluno 

da obrigação de cumprir o horário letivo da turma 

em que se encontra inserido ou de permanecer na 

escola durante o mesmo.  

6. As tarefas e atividades de integração podem, 

de acordo com a gravidade e as circunstâncias da 

infração disciplinar, ter a duração de uma a seis 

semanas.  

7. O condicionamento do acesso a certos espaços 

escolares, ou à utilização de certos materiais e 

equipamentos, a que se refere a alínea d) do 

número 2 do presente artigo, concretiza-se 

vedando:  

a) O acesso aos meios informáticos;  

b) A participação em visitas de estudo;  
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c) A frequência de espaços cujas normas de 

funcionamento foram desrespeitadas.  

8. O disposto no número anterior não pode 

ultrapassar o período de tempo correspondente a 

um ano escolar.  

9. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e 

ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem de 

saída da sala de aula pela terceira vez, por parte 

do mesmo professor, ou pela quinta vez, 

independentemente do professor que a aplicou, 

implica a análise da situação em conselho de 

turma, tendo em vista a identificação das causas e 

a pertinência da proposta de aplicação de outras 

medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, 

nos termos do RI. 

10. A aplicação das medidas corretivas previstas 

nas alíneas c) e d) do número 2, é da competência 

do diretor do agrupamento que, para o efeito, 

procede sempre à audição do diretor de turma.  

11. A aplicação das medidas corretivas previstas 

no número 2 é comunicada aos pais ou ao 

encarregado de educação, tratando-se de aluno 

menor de idade. 

 

 

 

Secção VIII 

Avaliação 

 
Artigo 24.º 

Critérios de avaliação 

1.  Os critérios de avaliação são os aprovados 

pelo Conselho Pedagógico, sob proposta das 

Equipas Pedagógicas. 

 

Artigo 25.º 

Classificações 

1. A avaliação sumativa interna expressa-se na 

escala de 0 a 20 valores e é atribuída a cada um 

dos módulos de cada disciplina, ao estágio (FCT) 

e à PAP. 

2. Atendendo à lógica modular, a notação 

formal de cada módulo, a publicar em pauta, só 

terá lugar quando o aluno atingir a classificação 

mínima de 10 valores. 

3. A classificação final de cada disciplina 

obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações 

obtidas em cada módulo. 

4. Na disciplina de Educação Física, no módulo 16, 

em que os conteúdos são lecionados ao longo dos 

três anos de curso em submódulos 1, 2 e 3, 

verifica-se o seguinte: 

a) Nos 10º e 11º anos serão elaboradas pautas 

provisórias dos submódulos 1 e 2, que ficarão 

arquivadas no dossiê da direção de curso. As 

classificações deverão ficar registadas em ata de 

conselho de turma de avaliação e serão do 

conhecimento do coordenador de Área 

Disciplinar de Educação Física. Deve ainda ficar 

uma cópia das pautas provisórias no livro de 

termos.  

b) No 12º ano, após a avaliação do submodulo 3 

e após lançamento da avaliação parcelar, será 

calculada a média aritmética simples das 

classificações dos três submódulos. A 

classificação final será então lançada em pauta 

definitiva (saída do programa de alunos) e 

registada no livro de termos. O termo será 

assinado pelo docente que leciona a disciplina 

nesse ano.  

4.3 Não há nota mínima obrigatória a alcançar 

pelos alunos nas avaliações dos submódulos. 

 

 

Artigo 26.º 

Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa consiste na formulação de 

um juízo global, tem como objetivos a 

classificação e a certificação e inclui: 

 a) A avaliação sumativa interna; 

 b) A avaliação sumativa externa. 

 

Artigo 27.º 

Avaliação Sumativa Interna 

1.  A avaliação sumativa interna ocorre no final 

de cada módulo, com a intervenção do professor 

e do aluno, e, após a conclusão do conjunto de 

módulos de cada disciplina, em reunião do 

Conselho de Turma. 

2.  Compete ao professor organizar e 

proporcionar de forma participada a avaliação 
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sumativa de cada módulo, de acordo com as 

realizações e os ritmos de aprendizagem dos 

alunos. 

3.  Os momentos de realização da avaliação 

sumativa no final de cada módulo resultam do 

acordo entre cada aluno ou grupo de alunos e o 

professor. 

4.  A avaliação de cada módulo exprime a 

conjugação da auto e hetero-avaliação 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. 

5.  A pauta de avaliação de cada módulo será 

afixada logo que o Diretor de Turma/ Serviços 

Administrativos lance(m) as classificações no 

sistema informático e o Diretor de Curso a 

confira. 

6.  A avaliação sumativa interna incide ainda 

sobre a Formação em Contexto de Trabalho e 

integra, no final do 3.º ano do ciclo de formação, 

uma Prova de Aptidão Profissional (consultar os 

Regimentos Específicos da FCT e da PAP) 

 

 

Artigo 28.º 

Avaliação de módulos em atraso 

1. No decurso do ano letivo, quando o aluno 

não conseguir a aprovação num 

determinado módulo pode: 

1.1 Num primeiro momento, em negociação 

direta como professor, efetuar a repetição da 

avaliação desse mesmo módulo, fora do tempo 

letivo, e nos trinta dias seguintes à conclusão 

do módulo pela turma. A classificação obtida 

na prova corresponderá a classificação final de 

módulo.    

 1.2 Num segundo momento, requerer a 

avaliação do módulo através de uma prova de 

avaliação extraordinária a realizar: 

a) No período que vai desde as quatro 

semanas que antecedem a interrupção do 2.º 

período e a primeira semana de interrupção 

das atividades letivas do 2.º período, até o 

máximo de 5 módulos; 

b) No final do ano letivo (Junho/Julho), até o 

máximo de 10 módulos; 

c) Em Dezembro, sem limite de módulos para 

os alunos que pretendam concluir o curso e até 

o máximo 10 módulos para os restantes. 

1. A inscrição para a prova de avaliação 

extraordinária é condicionada ao pagamento de 

um montante fixado, anualmente, em Conselho 

Administrativo e deverá ser requerida em 

período previamente fixado e publicitado. 

2. O calendário das provas é da 

responsabilidade da Direção do agrupamento. 

3. Não é permitido repetir módulos para subir 

classificações. 

 

Artigo 29.º 

Condicionamento devido aos módulos em atraso 

1. A transição entre anos de escolaridade é 

automática, mas tendo em conta o número de 

módulos em atraso, poderá haverá limitações ao 

acesso à FCT. 

2. Assim, os alunos com mais de 30% de módulos 

em atraso (módulos esses relativos aos 10.º e/ou 

11.º anos, independentemente das disciplinas a 

que pertençam), não serão admitidos à FCT.  

3. O aluno não admitido à FCT, no 10.º ou 11.º 

anos, podem recuperar, no 11.º ou 12.º ano, as 

horas de FCT logo que ultrapassem o disposto no 

número 2. 

 

Artigo 30.º 

Avaliação Sumativa Externa 

1. A avaliação sumativa externa aplica-se aos 

alunos que pretendam prosseguir estudos no 

ensino superior. 

2. A avaliação sumativa externa realiza -se nos 

termos seguintes: 

a) Na disciplina de Português da componente de 

formação geral dos cursos científico -

humanísticos; 

b) Numa disciplina trienal da componente de 

formação específica, escolhida de entre as que 

compõem os planos de estudo dos vários cursos 

científico -humanísticos; 

c) Numa disciplina bienal da componente de 

formação específica, escolhida de entre as que 
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compõem os planos de estudo dos vários cursos 

científico -humanísticos. 

3. Os alunos realizam os exames a que se refere o 

anterior na qualidade de autopropostos, de 

acordo com as disposições do Regulamento de 

Exames do Ensino Secundário em vigor. 

 

Artigo 31.º 

Regime de permeabilidade e equivalência entre 

disciplinas 

1.  Os alunos que reorientaram o seu percurso 

formativo mudando dos Cursos Científico-

Humanísticos ou Tecnológicos para os Cursos 

Profissionais podem requerer, ao abrigo do 

Despacho Normativo n.º 36/2007, a equivalência 

de algumas das disciplinas já concluídas dos 

cursos anteriores e algumas das que se 

encontram no plano de formação do curso em 

que atualmente estão inscritos. O regime de 

equivalência previsto abrange as disciplinas da 

componente de formação sociocultural e 

científica. O reconhecimento da equivalência 

entre disciplinas é feito através de uma análise 

curricular do percurso do aluno. 

2.  O aluno que tenha frequentado um curso 

profissional com aproveitamento em módulos 

deve requerer a concessão de equivalências 

através de requerimento dirigido ao Diretor. 

3.  Este pedido deve ser apresentado pelo 

encarregado de educação ou pelo aluno, quando 

maior, até ao dia 31 de dezembro do ano letivo 

seguinte. 

4.  No requerimento deve constar, de forma 

clara, a identificação completa do interessado e 

as habilitações académicas de que é detentor. 

5.  As habilitações académicas declaradas 

devem ser acompanhadas por documentos 

comprovativos dos módulos realizados, tais 

como plano(s) curricular(es) de disciplina(s) ou 

descrição sumária dos conteúdos dos módulos 

que constituem a(s) disciplina(s) que o aluno 

realizou. 

6.  Para cálculo da classificação final das 

disciplinas a que forem dadas as equivalências 

aplicar-se-á o disposto na legislação e 

regulamentação respetiva. 

 

Artigo 32.º 

Conclusão do Curso 

A conclusão com aproveitamento de um curso 

profissional obtém-se pela aprovação em todas 

as disciplinas, na Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT) e na Prova de Aptidão 

Profissional (PAP). 

 

Artigo 33.º 

Classificação final do curso 

1. A classificação final do curso obtém-se 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

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

sendo: 

CF = classificação final do curso, arredondada 

às unidades; 

MCD = média aritmética simples das 

classificações finais de todas as disciplinas 

que integram o plano de 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. 

2. A classificação na disciplina de Educação Física 

é considerada para efeitos de conclusão do 

curso, mas não entra no apuramento da 

classificação final do mesmo, exceto quando o 

aluno pretende prosseguir estudos nesta área. 

 

Artigo 34.º 

Classificação para efeitos de prosseguimentos 

de estudos 

1 - Para os alunos que pretendam prosseguir 

estudos no ensino superior, a classificação final 

de curso para efeitos de prosseguimento de 

estudos (CFCEPE) é o valor, arredondado às 

unidades, resultante da expressão: 

(7CF+3M)/10 

em que: 

CF = a classificação final de curso, calculada até 

às décimas, sem arredondamento, 

subsequentemente convertida para a escala de 0 

a 200 pontos; 

M = a média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações, na escala de 0 a 200 
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pontos, dos exames a que se refere o n.º 2 do 

artigo 26.º deste regimento. 

2 - Só podem ser certificados para efeitos de 

prosseguimento de estudos no ensino superior 

os alunos em que o valor de CFCEPE e a média 

das classificações obtidas nos exames a que se 

refere o n.º 2 do artigo 29.º deste regimento, 

sejam iguais ou superiores a 95. 

 

Secção IX 

Normas Transitórias 
 

Artigo 35.º 

Normas transitórias 

1. O disposto no número 2 do artigo 32º, relativo 

à não contabilização da classificação obtida na 

disciplina de Educação Física para apuramento 

da classificação final do curso, produz efeitos de 

forma progressiva, aplicando-se 

a) no ano letivo de 2013-2014, aos alunos 

matriculados no 10º e 11º anos de escolaridade;  

b) no ano letivo de 2014-1015, a todos os alunos 

matriculados nos cursos profissionais. 

2. A matriz curricular dos cursos profissionais 

constante no ponto 5, artigo 2º, Secção I, é 

aplicável a partir do ano letivo de 2014 -2015 aos 

alunos que iniciem o ciclo de formação. 

2.1 . O disposto no número anterior não prejudica 

a aplicação das matrizes curriculares, até agora 

em vigor, aos cursos profissionais já a funcionar: 
 

Cursos iniciados em 2012/13 

Componentes de Formação 
Total de horas 

(Ciclo de 

Formação) 

Componente de Formação Sociocultural 

 Português 

 Língua Estrangeira 

 Área de Integração 

 T.  Informação e Comunicação 

 Educação Física 

 

320 

220 

220 

100 

140 

Subtotal 1000 

Componente de Formação Científica 

 2 a 3 disciplinas 

 

500 

Componente de Formação Técnica 

 3 a 4 disciplinas 

 FCT 

 

1180 

420 

Subtotal 1600 

Total de Horas/Curso 3100 

Cursos iniciados em 2013/14 

Componentes de Formação Total de horas 

(Ciclo de 

Formação) 

Componente de Formação Sociocultural 

 Português 

 Língua Estrangeira 

 Área de Integração 

 T. Informação e Comunicação 

 Educação Física 

 

320 

220 

220 

100 

140 

Subtotal 1000 

Componente de Formação Científica 

 2 a 3 disciplinas 

 

500 

Componente de Formação Técnica 

 3 a 4 disciplinas 

 FCT 

 

1100 

600  

Subtotal 1700  

Total de Horas/Curso 3200  

 

 

Legislação de referência 
 Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de Julho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 

de julho. (princípios orientadores da 

organização e da gestão dos currículos dos 

ensinos básico e secundário) 

 Portaria nº 74-A/ 2013, de 15 de Fevereiro 

(normas de organização, funcionamento, 

avaliação e certificação de cursos profissionais) 

 Decreto-Lei 91/2013, de 10 de Julho 

(primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho)  

 Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de 

Outubro (regulamenta o processo de 

reorientação do percurso formativo dos 

alunos), com as alterações introduzidas pelo 

Despacho Normativo nº 29/2008, de 5 de 

Junho 

 Lei nº 51/ 2012, de 5 de Setembro (estatuto do 

aluno) 

 Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro (define 

os apoios especializados e a criação de 

condições para a adequação do processo 

educativo às necessidades educativas 

especiais). 

 Despacho_74758/2004 de 23 de julho. 

 

 

 

 

 

 

https://app.box.com/s/0r178yapcqb5f1gs9kmv
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Anexo I 
Logótipos 

Logótipos a usar em todos os materiais/ 
documentos dos cursos profissionais. 

 

 

 
 

 

 

 


