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Artigo 1.º 

Cursos de Educação e Formação 

Os Cursos de Educação e Formação constituem uma Modalidade de Educação que 

confere a equivalência ao 9.º Ano de Escolaridade. Estes Cursos visam, por um lado, o 

desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão e, por outro, 

permitem o prosseguimento de estudos a nível do Ensino Regular ou Ensino 

Profissional e a nível do Ensino Superior. 

Artigo 2.º 

Organização curricular 

1. Os planos curriculares dos Cursos de Educação e Formação desenvolvem-se 

segundo uma estrutura curricular acentuadamente profissionalizante, de 1 ano letivo 

(que conferem uma Qualificação de Nível 2, Tipo 3) e de 2 anos (que conferem uma 

Qualificação de Nível 2, Tipo 2), Compreendendo três componentes de formação: 

Sociocultural, Científica e Tecnológica, e ainda uma Prova de Avaliação Final 

(PAF), englobada na Formação em Contexto de Trabalho (Estágio). 

2. A carga horária dos Cursos Tipo 3 será lecionada na sua totalidade no único ano do 

Curso. 

3. A carga horária dos Cursos Tipo 2 será distribuída ao longo dos dois anos do ciclo 

de formação, sendo que no primeiro ano deverão ser lecionadas, pelo menos, 36 

semanas de aulas e, no segundo ano, as restantes, de modo a concluírem a carga 

horária total necessária para a conclusão do curso. 

4. Os referenciais de formação, as cargas horárias, assim como os programas das 

disciplinas aprovados pelo Ministério da Educação encontram-se: 

a) Relativamente às Componentes Sociocultural e Científica, no site www.anq.gov.pt; 

b) Relativamente à Componente Tecnológica, no site www.iefp.pt. 

http://www.anq.gov.pt/
http://www.iefp.pt/


 

 

  

 

 

 

Artigo 3.º 

Composição e atribuições da Equipa Pedagógica 

1. A equipa pedagógica é coordenada pelo Diretor de Curso e integra os professores 

das diferentes disciplinas, os profissionais de orientação pertencentes ao Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO), os professores acompanhantes de estágio e outros 

elementos que intervenham na preparação e concretização do curso. Encontram-se 

nesta situação os formadores externos, quando existam e os profissionais de 

psicologia e orientação contratados, caso não exista SPO. 

2. Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, 

nomeadamente:  

a) A articulação interdisciplinar;  

b) O apoio à ação técnico-pedagógico dos docentes/formadores que a integram;  

c) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso 

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

transição para o mundo do trabalho ou para percursos subsequentes;  

d) A elaboração de propostas para a criação e alteração dos regulamentos específicos do 

estágio e da PAF, os quais deverão ser homologados pelos órgãos competentes da 

escola e integrados no respetivo regulamento interno;  

e) A elaboração da PAF e respetiva matriz. 

3. As reuniões da equipa pedagógica são um espaço de trabalho entre todos os 

elementos da equipa, propício à planificação, formulação/reformulação e adequação 

de estratégias pedagógicas e comportamentais ajustadas ao grupo turma, de forma a 

envolver os alunos neste processo de ensino - aprendizagem. 

4. A periodicidade das reuniões é definida pelo órgão de Gestão, com respeito pelos 

normativos e após audição do Conselho Pedagógico.  



 

 

  

 

 

 

Artigo 4.º 

Competências do Diretor do Curso 

Compete ao diretor de curso a coordenação técnico - pedagógica dos cursos, incluindo a 

convocação e coordenação das reuniões da equipa pedagógica, a articulação entre as 

diferentes componentes de formação, entre as diferentes disciplinas e, em articulação 

com o SPO, tudo o que se relaciona com a preparação da prática em contexto de 

trabalho e com o plano de transição para a vida ativa.  

O diretor de Curso assegura também as funções de Diretor de Turma, na ausência deste. 

Artigo 5.º 

Competências do Diretor de Turma 

1. Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei, ao diretor de turma compete:  

a) Para prevenir o excesso grave de faltas, o Diretor de Turma, no início de cada ano 

letivo e consultado o Diretor de Curso sobre o plano de formação do curso, deverá 

elaborar uma tabela com o número de faltas possíveis de cada aluno por disciplina, 

com uma previsão, meramente indicativa, para cada ano do curso, que fornecerá aos 

alunos e encarregados de educação. 

b) Assegurar a articulação entre os professores, os alunos, os pais e os encarregados de 

educação;  

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

alunos;  

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo 

a sua participação;  

e) Apresentar anualmente à direção da escola um relatório crítico do trabalho 

desenvolvido; 

f) Propor as medidas disciplinares aos alunos; 



 

 

  

 

 

 

g) Coadjuvar o diretor de curso em todas as funções de carácter pedagógico.  

2. Proceder ao registo trimestral das horas de formação já ministradas e dar 

conhecimento ao Conselho de Turma da data previsível para a conclusão das 

atividades letivas. O Diretor de Curso comunicará estes dados ao Diretor, 

Coordenador dos Cursos Profissionais e de Educação e Formação de Jovens, em 

documento próprio, para que este proceda à execução física destes dados. 

Artigo 6.º 

Funcionamento da Equipa Pedagógica/Conselho de Turma 

3. O conselho de turma de avaliação é presidido pelo Diretor de Turma e ocorrerá, pelo 

menos, três vezes ao longo do ano letivo, sendo entregue ao aluno um relatório 

qualitativo que inclua informação global sobre o seu percurso formativo. 

4. O relatório indicado no número anterior deverá conter referência explícita ao 

domínio cognitivo, englobando os resultados de testes, trabalhos, portefólios, 

relatórios, e ao domínio sócio - afetivo, englobando parâmetros, tais como, 

“interesse pela formação”, “participação nas atividades”, “comportamento”, 

“sentido de responsabilidade”, “assiduidade”, “pontualidade”, “relação com os 

outros”, “qualidade e organização do trabalho” e “iniciativa e criatividade”. Faz 

também parte deste relatório uma síntese das principais dificuldades diagnosticadas 

com indicação relativa a atividades de recuperação. 

5. Para além das reuniões previstas no número um, deve a equipa reunir 

periodicamente para programar as atividades de ensino aprendizagem (Despacho nº 

12568/2010, de 4 de Agosto). 

6. No início das atividades letivas, deve realizar-se pelo menos um Conselho de Turma 

com vista à elaboração do Plano de Trabalho de Turma. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 7.º 

Avaliação das aprendizagens 

1. A avaliação é contínua e reveste um carácter regulador, proporcionando um 

reajustamento do processo ensino - aprendizagem e o estabelecimento de um plano 

de recuperação que permita a apropriação pelos alunos/formandos de métodos de 

estudo e de trabalho e proporcione o desenvolvimento de atitudes e de capacidades 

que favoreçam uma maior autonomia na realização das aprendizagens. 

2. As reuniões de avaliação, bem como os respetivos registos, ocorrem, em cada ano 

de formação, em três momentos sequenciais, correspondentes a cada trimestre 

letivo. 

3. A avaliação realiza-se por disciplina ou domínio e por componente de formação, 

sendo que, nos cursos de tipo 2 e 3, a avaliação realiza-se por componente de 

formação e expressa-se numa escala de 1 a 5.  

Artigo 8.º 

Progressão 

1. Nos cursos de tipo 2, a avaliação processa-se em momentos sequenciais predefinidos, ao 

longo do curso, não havendo lugar a retenção no primeiro ano de um curso com um 

percurso de dois anos. Nos cursos de tipo 3, a avaliação processa-se da mesma forma mas 

apenas ao longo de um ano letivo. 

2. No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação 

tecnológica, não frequentará a componente de formação prática, nem realizará a Prova de 

Avaliação Final (PAF) nos casos em que a mesma é exigida. 

3. No caso de o aluno ter obtido aproveitamento em todas as componentes de formação, 

poderá ainda assim, optar por não frequentar a componente de formação prática, desde 

que o seu Encarregado de Educação manifeste tal intenção por escrito, se aquele for 

menor. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 9.º 

Conclusão do Curso 

Para conclusão, com aproveitamento, de um curso de tipo 2 e 3, os alunos/formandos 

terão de obter uma classificação final igual ou superior a nível 3 (Qualificação 

profissional de Nível II) em todas as componentes de formação e na Prova de Aptidão 

Final (PAF). 

Artigo 10.º 

Classificações 

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

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

disciplinas ou domínios de formação que as constituem. 

2. A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações do 

estágio e da PAF, com a ponderação de 70% e 30%, respetivamente. 

3. A classificação final de cada disciplina ou domínio corresponde à classificação obtida no 

último momento de avaliação do ano letivo, no caso dos cursos de um ano, ou no último 

momento do 2.º, no caso dos cursos de dois anos. 

4. A classificação final do curso obtém-se, para todos os cursos, pela média ponderada das 

classificações obtidas em cada componente de formação, aplicando a seguinte fórmula: 

5

2 FPFTFCFSC
CF


  

CF = Classificação final; 

FSC = Classificação final da componente de formação sócio--cultural; 

FC = Classificação final da componente de formação científica; 

FT = Classificação final da componente de formação tecnológica; 

FP = Classificação da componente de formação prática. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 11.º 

Certificação 

1. Aos alunos/formandos que concluírem com aproveitamento os cursos previstos no 

presente RI, será certificada a qualificação profissional de nível II e a conclusão do 9.º ano 

de escolaridade. 

2. Aos alunos/formandos que frequentaram um curso de tipo 2 e 3, obtiveram nas 

componentes de formação sociocultural e científica uma classificação final igual ou 

superior a nível 3, e tenham respeitado o regime de assiduidade em todas as 

componentes, com exceção da componente de formação prática, poderá ser emitido um 

certificado escolar de conclusão do 9.º ano de escolaridade. 

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

2

FCFSC
CFE


  

CFE = Classificação final escolar; 

FSC = Classificação final da componente de formação sócio - cultural; 

FC = Classificação final da componente de formação científica. 

4. No caso de o aluno/formando ter obtido aproveitamento nas componentes tecnológica e 

prática, mas sem aprovação na componente formação sociocultural ou científica, poderá, 

para efeitos de conclusão do curso, realizar exame de equivalência à frequência a, no 

máximo, uma disciplina/domínio de qualquer das referidas componentes de formação em 

que não obteve aproveitamento. 

5. Nas situações em que o aluno/formando tenha obtido aproveitamento numa ou mais 

componentes de formação, mas não suficientes para a conclusão do curso, poderá 

requerer a certificação das componentes de formação em que obteve aproveitamento, as 

quais não terá de repetir para efeitos de conclusão do respetivo percurso. 

6. Nas situações em que o aluno/formando só tiver aproveitamento em alguns domínios ou 

disciplinas, a entidade formadora, quando solicitada, poderá passar certidão comprovativa 



 

 

  

 

 

 

do aproveitamento obtido naqueles domínios ou disciplinas, as quais não terá de repetir 

para conclusão do respetivo percurso. 

7. Os certificados dos Cursos de Educação Formação são emitidos pela entidade formadora 

responsável pelo curso, devendo respeitar o modelo de certificado instituído pelo Decreto 

Regulamentar n.º 35/2002, de 23 de Abril. 

Artigo 12.º 

Prosseguimento de estudos 

A obtenção da certificação escolar do 9.º ano de escolaridade através de um curso de 

tipo 2 ou 3 permite ao aluno/formando o prosseguimento de estudos num dos cursos do 

nível profissional de educação previstos nos números 1 e 2 do Artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 74/2004, de 26 de Março, desde que realize exames nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, de acordo com as condições estabelecidas no Decreto-Lei n.º 

209/2002, de 17 de Outubro.  

Artigo 13.º 

Assiduidade 

1. O regime de assiduidade deve ter em conta as exigências da certificação e as regras de 

cofinanciamento, pelo que se devem adotar as seguintes orientações: 

a) Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com aproveitamento, deve 

ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 90% da carga 

horária total de cada disciplina ou domínio; 

b) Para efeitos da conclusão da componente de formação prática com aproveitamento, 

deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 95% da 

carga horária do estágio. 

c) Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno/formando for 

devidamente justificada, as atividades formativas poderão ser prolongadas, a fim de 

permitir o cumprimento do número de horas estabelecido ou desenvolverem-se os 



 

 

  

 

 

 

mecanismos de recuperação necessários, tendo em vista o cumprimento dos objetivos 

de formação inicialmente definidos, nos termos da lei. 

d) Sempre que o aluno/formando esteja abrangido pelo regime da escolaridade 

obrigatória, deverá frequentar o curso até ao final do ano, ainda que tenha 

ultrapassado o limite de faltas permitido. 

e) Aos alunos/formandos que estejam fora do regime da escolaridade obrigatória e 

tenham ultrapassado o número de faltas permitido a uma disciplina, serão adotadas as 

medidas legais em vigor no ano letivo correspondente.  

SECÇÃO I 

COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRÁTICA 

Artigo 14.º 

Âmbito e definição 

1. Em articulação com o disposto no Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho e a 

Declaração de Retificação n.º 1673/2004, de 7 de Setembro, são regulamentados os 

procedimentos a ter em conta, no que respeita ao Estágio.  

2. A organização do estágio compete à entidade formadora, responsável pelo curso, que 

assegurará a sua programação, em função dos condicionalismos de cada situação, em 

estreita articulação com a entidade enquadradora da componente de formação prática. 

3.   A Componente de Formação Prática assume a forma de estágio de 210 horas, 

correspondentes a 6 semanas e com horário legalmente previsto para a atividade em que 

se insere o estágio. 

4. O desenvolvimento do estágio deve realizar-se durante os meses de Junho e Julho. 

5. Em casos excecionais, quando o estágio não se possa realizar no período previsto no 

número anterior, a entidade formadora deverá propor ao aluno uma nova calendarização.   



 

 

  

 

 

 

6. As entidades enquadradas da componente de formação prática serão objeto de avaliação 

da sua capacidade técnica, quer em termos de recursos humanos, quer de recursos 

materiais, por parte da entidade formadora responsável pelo curso. 

Artigo 15.º 

Objetivos 

São objetivos do estágio: 

a) Promover a inserção dos alunos no mundo do trabalho, através da observação do 

quotidiano da entidade enquadradora, de condutas e valores exigidos no âmbito 

socioprofissional, conduzindo os alunos à análise e reflexão sobre as práticas de 

trabalho e organização; 

b) Desenvolver capacidades, competências e atitudes essenciais à integração no mundo 

do trabalho, como o espírito crítico e de cooperação, o sentido de responsabilidade, a 

autonomia na execução de tarefas que lhe forem confiadas; 

c) Aplicar os conhecimentos e competências adquiridos, executando tarefas múltiplas 

relacionadas com a componente de formação tecnológica; 

d) Desenvolver aprendizagens no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho. 

Artigo 16.º 

Organização e funcionamento 

1. O estágio realiza-se numa entidade pública ou privada, na qual se desenvolvem atividades 

profissionais relacionadas com a área de formação. 

2. O estágio é supervisionado pelo professor acompanhante, em representação da escola e 

pelo monitor, em representação da entidade enquadradora. 

Artigo 17.º 

Celebração de protocolos 

1. O estágio formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a escola, a entidade 

enquadradora e o formando. 



 

 

  

 

 

 

2. O protocolo inclui as responsabilidades das entidades envolvidas, bem como as normas de 

funcionamento da formação em contexto de trabalho. 

Artigo 18.º 

Plano de estágio 

1. As atividades a desenvolver pelo aluno durante o estágio devem reger-se pelo plano 

individual de estágio. 

2. O plano individual de estágio estabelece os objetivos a atingir e descreve as atividades a 

desenvolver. 

3. O plano individual de estágio é assinado pelo aluno, pelo acompanhante de estágio da 

entidade formadora e pelo monitor da entidade enquadradora. 

Artigo 19.º 

Deveres da entidade enquadradora 

1. São deveres da entidade enquadradora: 

a) Nomear um monitor para acompanhar o aluno, durante o estágio; 

b) Colaborar na elaboração do plano de estágio; 

c) Atribuir ao estagiário tarefas de acordo com o seu plano de formação; 

d) Controlar a assiduidade do aluno, através do registo de presenças; 

e) Assegurar, com a entidade formadora e o aluno, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento do estágio; 

f) Avaliar o aluno, depois de cumprido o seu estágio. 

Artigo 20.º 

Deveres da entidade formadora 

1. São deveres da entidade formadora: 

a) Designar o professor acompanhante; 



 

 

  

 

 

 

b) Assegurar a elaboração do plano de estágio; 

c) Promover a realização de um encontro inicial entre o professor acompanhante, o 

estagiário e o monitor nomeado pela entidade enquadradora; 

d) Dar apoio pedagógico, sempre que necessário, através do professor acompanhante; 

e) Registar todas as observações feitas durante o estágio necessárias à respetiva 

avaliação; 

f) Realizar reuniões intercalares com a empresa para verificação do cumprimento ou 

ajuste do plano de estágio, bem como da progressão do aluno no seu desempenho 

profissional; 

g) Disponibilizar um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações (danos a 

terceiros) a que estiverem obrigados, bem como das atividades a desenvolver. 

Artigo 21.º 

Deveres do aluno 

1. São deveres do aluno: 

a) Cumprir todas as obrigações decorrentes do protocolo celebrado entre a entidade 

formadora, entidade enquadradora e ele próprio; 

b) Colaborar na elaboração do plano de estágio; 

c) Realizar todas as tarefas atribuídas, com obediência, zelo e sigilo profissional; 

d) Manter, em todas as circunstâncias, um comportamento correto e leal para com todas 

as pessoas com quem se relacione; 

e) Ser pontual e assíduo; 

f) Cuidar convenientemente da sua apresentação pessoal; 

g) Dispensar o maior cuidado com os bens materiais que lhe forem confiados. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 22.º 

Acompanhamento do estágio 

1. O acompanhante de estágio, nomeado preferencialmente de entre os professores da 

componente tecnológica, assegura, em estreita articulação com o monitor da entidade 

enquadradora e com os profissionais de orientação, o acompanhamento técnico-

pedagógico durante a formação em contexto de trabalho, assim como a avaliação do 

aluno. 

2. Sempre que possível, o acompanhamento do estágio deverá ser efetuado semanalmente. 

Artigo 23.º 

Assiduidade 

1. Para efeitos da conclusão da componente de formação prática com aproveitamento, deve 

ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 95% da carga 

horária do estágio. 

2. Os alunos dos cursos Tipo 2 e Tipo 3, que tenham ultrapassado o número de faltas 

permitido no estágio, não poderão obter qualquer certificação profissional. 

3. Os alunos referidos no número anterior podem requerer certidão das componentes ou das 

disciplinas em que obtiveram aproveitamento. 

4. Em situações excecionais, em que a falta de assiduidade seja devidamente justificada, os 

alunos poderão prosseguir o estágio, de forma a totalizar as 210 horas previstas. 

5. Os alunos que reprovem no estágio, por falta de assiduidade, não realizam a PAF. 

6. A concessão dos apoios financeiros (subsídio de estágio, subsídio de transporte, subsídio 

de alimentação) está dependente da assiduidade dos formandos durante o período de 

estágio. 

7. A atribuição dos apoios referidos no número anterior durante o período de faltas só terá 

lugar quando estas forem justificadas e quando não ultrapassarem 5% do total de horas de 

formação. 



 

 

  

 

 

 

8.  As regalias diárias não serão atribuídas nos dias das faltas, mesmo que justificadas. 

Artigo 24.º 

Avaliação do estágio 

1. A classificação final da componente prática resulta das classificações da formação prática 

em contexto de trabalho e da PAF, com a ponderação de 70% e 30%, respetivamente. 

2. A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, apoiada 

na apreciação sistemática das atividades desenvolvidas pelo aluno na sua experiência de 

trabalho, sendo que os resultados desta apreciação são formalizados numa avaliação final. 

3. O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho é acompanhado por um 

registo de assiduidade e de avaliação realizado pelo monitor da entidade enquadradora. 

4. A avaliação da formação em contexto de trabalho assenta na apreciação, pelo monitor, de 

critérios, tais como: 

a) Qualidade de trabalho; 

b) Rigor e destreza; 

c) Ritmo de trabalho; 

d) Aplicação das normas de segurança; 

e) Assiduidade e pontualidade; 

f) Capacidade de iniciativa; 

g) Relacionamento interpessoal; 

h) Apropriação da cultura da empresa; 

i) Conhecimento da área de atividade económica. 

5. A avaliação final do estágio basear-se-á na avaliação efetuada pelo monitor, no relatório 

de estágio do aluno e pela apreciação do professor acompanhante resultante da análise 

verificada ao longo do período de formação em contexto de trabalho. 



 

 

  

 

 

 

6. Aos alunos que não tenham obtido aproveitamento no estágio, será facultada a 

possibilidade de o repetirem, desde que o solicitem ao Órgão de Gestão da escola. 

SECÇÃO II 

PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL (PAF) 

Artigo 25.º 

Âmbito e definição 

1. Em articulação com o disposto no Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho e a 

Declaração de Retificação n.º 1673/2004, de 7 de Setembro, são regulamentados os 

procedimentos a ter em conta, no que respeita à Prova de Avaliação Final, adiante 

designada por PAF.  

2. A PAF assume o carácter de prova de desempenho profissional e consiste na realização, 

perante um júri, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas atividades do perfil de 

competências visado, devendo avaliar os conhecimentos e competências mais 

significativos. 

Artigo 26.º 

Calendarização e duração 

A PAF será obrigatoriamente realizada no fim do estágio e terá uma duração de 

referência equivalente à duração diária do estágio (7 horas), podendo ser alargada, 

sempre que a natureza do perfil de competências o justifique, a uma duração equivalente 

à duração semanal do estágio, ou seja, a uma duração não superior a 35 horas. 

Artigo 27.º 

Objetivos 

A PAF integra-se na componente de formação prática em contexto de trabalho que tem 

como objetivos: 

a) Verificar conhecimentos, competências e atitudes inerentes às funções da área 

profissional em que o curso se insere; 



 

 

  

 

 

 

b) Avaliar, validar e certificar o nível de desempenho profissional dos alunos ao nível do 

“saber ser”, do “saber fazer” e do “saber estar”; 

c) Demonstrar profissionalismo e criatividade durante o desenvolvimento da mesma. 

 

Artigo 28.º 

Estrutura da prova 

1. A PAF consiste na realização de uma prova teórico-prática realizada mediante a entrega de 

um enunciado.  

2. A PAF incide sobre os conhecimentos e competências mais significativas das disciplinas da 

componente tecnológica, em função da carga horária de cada uma delas. 

Artigo 29.º 

Competências da Equipa Pedagógica 

1. A Equipa Pedagógica tem a competência de aprovar: 

a) A matriz da PAF proposta pelos professores das disciplinas da componente 

tecnológica, nela devendo constar os critérios de avaliação a aplicar, assim como as 

respetivas cotações; 

b) Dois enunciados diferentes, propostos pelos professores das disciplinas da 

componente tecnológica, ficando o não utilizado para uma nova avaliação, neles 

devendo constar as respetivas cotações. 

2. A Equipa Pedagógica, na pessoa do diretor de curso, dará conhecimento ao coordenador 

dos cursos CEF, dos documentos referidos no número anterior, para serem entregues e 

homologados pelo órgão de gestão da escola. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 30.º 

Conceção da PAF 

1. A conceção da prova de avaliação final é da responsabilidade dos professores das 

disciplinas da formação tecnológica, em articulação com os profissionais responsáveis 

pelos alunos na formação em contexto de trabalho, e conta com a colaboração dos demais 

professores/formadores do curso. 

Artigo 31.º 

Calendarização 

1. A matriz da PAF deve ser afixada com, pelo menos, 15 dias de antecedência, relativamente 

à data de início da mesma. 

2. A PAF deve realizar-se após a conclusão da formação em contexto de trabalho. 

Artigo 32.º 

Local de realização 

1. A PAF deve ser desenvolvida em estreita ligação com a formação em contexto de trabalho. 

2. Os alunos realizarão a PAF em contexto de sala de aula. 

Artigo 33.º 

Orientação e acompanhamento 

1. Os alunos são orientados e acompanhados pelos elementos da Equipa Pedagógica. 

2. Os alunos recebem orientação e acompanhamento específico pelos docentes da 

componente tecnológica. 

Artigo 34.º 

Júri de avaliação 

1. O júri da PAF terá natureza tripartida e é composto por: 

a) Diretor de curso que preside; 



 

 

  

 

 

 

b) Um professor/ formador, preferencialmente o acompanhante do estágio;  

c) Um representante das associações empresariais, ou das empresas afins ao curso; 

d) Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao curso; 

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

sectores de atividade afins ao curso. 

2. O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, três elementos, 

estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) e 

b) e dois dos elementos a que se referem as alíneas c) e d) do número anterior. 

3. O número anterior só se aplica, se a PAF se inserir numa formação que vise o acesso ao 

CAP de uma profissão certificada. 

4. No caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade. 

5. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do júri é substituído pelo elemento a que 

se refere a alínea b) do número 1 do presente artigo, ou na impossibilidade deste por um 

dos professores formadores do curso. 

Artigo 35.º 

Avaliação 

1. A classificação final a atribuir na PAF será expressa na escala de 1 a 5 para os cursos de tipo 

2 e 3 e terá um peso de 30% na componente de formação prática, sendo os restantes 70% 

atribuídos ao Estágio. 

2. Para conclusão com aproveitamento do curso, o aluno/formando terá que obter na PAF 

uma classificação igual ou superior a nível 3. 

3. O aluno que, apesar de ter comparecido à PAF, não tenha sido considerado aprovado pelo 

júri, poderá realizar nova prova no mesmo ano escolar, em data a definir pelo mesmo, em 

articulação com o presidente do júri, desde que o solicite ao Órgão de Gestão. 



 

 

  

 

 

 

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

nesse ano letivo. 

5. A classificação da prova de avaliação final não pode ser objeto de reapreciação. 

Artigo 36.º 

Faltas 

1. O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAF, deve apresentar, através do seu 

encarregado de educação, no prazo de dois dias úteis a contar da data de realização da 

prova, a respetiva justificação ao Diretor de Turma, para efeitos de calendarização de nova 

prova. 

2. As faltas justificadas são as constantes na legislação em vigor.  

3. No caso da justificação de falta ser aceite, o aluno poderá realizar nova prova, no mesmo 

ano escolar, em data a definir pelo órgão executivo da escola, em articulação com o 

presidente do júri. 
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Artigo 1º 

Estrutura Modular 

1. Os Cursos Profissionais estão organizados por módulos, unidades de aprendizagem 

autónomas, mas integradas no contexto de uma área disciplinar ou de um Curso, 

permitindo ao aluno a aquisição de um conjunto de capacidades e competências através 

de experiências ou atividades de aprendizagem.  

Artigo 2.º 

Regime de Progressão 

A progressão no plano de estudos realiza-se mediante a consecução de aprendizagens 

significativas para cada módulo constituinte do programa definido para cada disciplina. 

Artigo 3.º 

Princípios básicos 

1. Os princípios básicos são os seguintes: 

a) No processo de aquisição de conhecimentos, deve ser respeitado o ritmo de 

aprendizagem de cada aluno, responsabilizando-o pela gestão do mesmo; 

b) Deve ser promovido o trabalho em grupo, como forma de rentabilizar os 

conhecimentos de cada um, melhorar a qualidade da formação e a relação pessoal. 

Artigo 4.º 

Avaliação 

1. A avaliação deve proporcionar informação e elementos de apreciação sobre o sucesso e as 

dificuldades sentidas pelo aluno, numa perspetiva de definição posterior de estratégias de 

remediação ou de enriquecimento, assim como fornecer ao aluno elementos que lhe 

permitam intervir de forma adequada ao seu próprio percurso de aprendizagem.  

2. A avaliação deve assentar em parâmetros, critérios, desenvolvimento de capacidades e 

instrumentos diversificados, tais como: 



 

 

  

 

 

 

a) Prova de Avaliação de Conhecimentos ou trabalhos individuais; 

b) Trabalhos de grupo; 

c) Relatórios; 

d) Observação de desempenho e comportamento; 

e) Assiduidade;  

f) Capacidade de auto e heteroavaliação; 

g) Organização pessoal e interpessoal; 

h) Outros instrumentos que contemplem não só a aquisição de saberes mas ainda 

atitudes/postura coerentes com o perfil profissional. 

Artigo 5.º 

Insucesso modular 

Em caso de insucesso na frequência de um módulo e que ocorre sempre que o aluno 

obtenha uma nota inferior a 10 (dez) valores, os procedimentos a seguir são: 

1. O professor apresenta ao aluno um plano de recuperação em que constem os objetivos 

não atingidos, as metodologias de trabalho a usar e o processo de avaliação, acordando 

posteriormente o momento da recuperação do módulo em falta; 

2. O plano de recuperação referido no número anterior apenas terá lugar uma vez em cada 

módulo, após o qual, no caso de insucesso, o aluno se proporá a uma avaliação modular 

extraordinária. 

3. Todos os alunos que não tenham obtido sucesso nos últimos módulos lecionados no 3.º 

período e que não tenham tido oportunidade de realizar uma recuperação, têm direito a 

uma época de recuperação de Setembro; 

4. O aluno pode requerer, no início de cada ano letivo e em condições a fixar pelos órgãos 

competentes, a avaliação dos módulos não realizados no ano letivo anterior, mediante o 

pagamento de uma propina; 



 

 

  

 

 

 

5.  Os alunos que já frequentaram os três anos do curso, poderão realizar a avaliação dos 

módulos em atraso, mediante o pagamento da propina e inscrição, através de: 

a) Inscrição na avaliação modular extraordinária, nos períodos fixados para o efeito; 

b) Em simultâneo com uma turma em frequência do módulo, sem prejuízo do normal 

desenvolvimento das atividades letivas. 

Artigo 6.º 

Precedências 

A não aprovação num determinado módulo no tempo previsto não é impeditiva da 

frequência das aulas no módulo seguinte e consequente avaliação, salvo se aquele 

representar pré-requisitos para este. 

Artigo 7.º 

Avaliação modular extraordinária 

Avaliação Modular Extraordinária realiza-se em três momentos: Setembro, Fevereiro e 

Junho. 

Artigo 8.º 

Assiduidade 

1. Sem prejuízo para o estipulado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o regime de 

assiduidade deve ter em conta as exigências da certificação e as regras de 

cofinanciamento, pelo que se devem adotar as seguintes orientações: 

a) Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com aproveitamento, deve 

ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 90% da carga 

horária total de cada disciplina;  

b) Para efeitos da conclusão da Formação em Contexto de Trabalho com 

aproveitamento, deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser 

inferior a 95% da carga horária desta disciplina.  



 

 

  

 

 

 

c) Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno/formando for 

devidamente justificada, as atividades formativas poderão ser prolongadas, a fim de 

permitir o cumprimento do número de horas estabelecido ou desenvolverem-se os 

mecanismos de recuperação necessários, tendo em vista o cumprimento dos objetivos 

de formação inicialmente definidos, nos termos da lei.  

Artigo 9.º 

Classificação final 

A classificação final é apurada nos seguintes termos: 

a) A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação 

em todas as disciplinas do plano curricular, na FCT e na PAP; 

b) A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores; 

c) A classificação de cada disciplina obtém-se pela média aritmética das classificações 

obtidas em cada módulo; 

d) A classificação final respeitante à conclusão do plano curricular obtém-se pela média 

aritmética simples das classificações finais de cada disciplina; 

e) A classificação final do curso profissional obtém-se mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 
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Em que: 

CF  - Classificação final do curso, arredondada às unidades; 

MCD  - Média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 

integram o plano de estudos do curso, arredondada às décimas; 

FCT  - Classificação da formação em contexto de trabalho, arredondado às décimas; 

PAP  - Classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às décimas. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 10.º 

Diploma 

A conclusão de um curso profissional de nível profissional é certificada através da 

emissão de:  

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível profissional de educação e indique o 

curso concluído; 

b) Um certificado de qualificação profissional de nível IV que indique a média final do 

curso e descrimine as disciplinas do plano de estudos e respetivas classificações, a 

designação do projeto e a classificação obtida na respetiva PAP, assim como a duração 

e a classificação da FCT. 
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CURSOS PROFISSIONAIS  

1. Introdução 

“A Formação em Contexto de Trabalho é um conjunto de atividades profissionais desenvolvida 

sobre coordenação e acompanhamento da Escola que visam a aquisição ou desenvolvimento 

de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de 

desempenho à saída do curso frequentado pelo aluno nos termos definidos pelo Decreto-Lei 

n.º 74/2004 de 26 de Março, retificado pelo Decreto-Lei n.º 24/2006 de 6 de Fevereiro.” 

2. Documentos de Apoio à FCT 

Os documentos de apoio são os que a seguir se enunciam: 

a) Protocolo 

b) Plano de Formação 

c) Caderneta 

d) Ficha de Avaliação 

e) Relatório final 

3. Preparação 

A preparação da FCT segue três vertentes fundamentais: 

a) Elaboração dos documentos de apoio; 

b) Esclarecimentos prévios e orientação dos alunos; 

c) Contactos com os responsáveis/monitores das empresas. 

4. Protocolo de FCT 

É um documento exigido pela Portaria n.º 550-C/2004 de 17 de Maio, devendo ser redigido de 

acordo com o modelo adotado pela Escola. 

O protocolo inicia o processo da FCT, sendo o documento que estabelece a relação entre a 

escola e a entidade de acolhimento. 

O protocolo é assinado pelo Diretor da Escola e pelo representante da entidade de 

acolhimento. 



 

 

  

 

 

 

Este documento é emitido em duplicado, destinando-se um exemplar para a Escola e o outro 

exemplar para a entidade de acolhimento.  

5. Plano de Formação 

1. É um documento exigido pela Portaria n.º 550-C/2004 de 17 de Maio, e pelo 

Despacho n.º 14758/2004 de 30 de Junho. 

Elabora-se em duplicado, sendo um exemplar para a Escola e outro para a entidade de 

acolhimento, podendo-se fornecer uma fotocópia aos intervenientes aos interessados. 

2. No plano de formação da FCT: 

a) Identificam-se os intervenientes na FCT e as suas responsabilidades; 

b) Enumeram-se os objetivos e os conteúdos, as regras de funcionamento, a 

monitorização e o acompanhamento da FCT. 

6. Caderneta da FCT 

1. A caderneta da FCT deve ser utilizada pelo: 

a) Formando; 

b) Monitor; 

c) Professor orientador. 

2. A caderneta de FCT serve para: 

a) O formando sumariar as suas atividades diárias; 

b) O monitor da entidade de acolhimento confirmar a sua assiduidade; 

c) O professor orientador supervisionar as atividades formando. 

7. Ficha de Avaliação da FCT 

Este documento integra a Caderneta. 

8. Relatório da FCT 

1. O relatório da FCT é elaborado pelo formando. 



 

 

  

 

 

 

2. Tem como finalidade constituir o documento para o qual convergem os registos e as 

observações que os alunos realizam ao longo das suas atividades. 

9. Avaliação do relatório do formando 

A avaliação do relatório da atividade do formando reveste-se de aspetos de natureza 

pedagógica e de natureza técnica, sendo apreciado pelo respetivo Professor Orientador. 
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1. Âmbito e Definição 

1. A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa 

atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de 

realização crítica, demonstrativo de saberes e competências profissionais adquiridos 

ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 

2. O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas 

perspetivas desenvolvidas pelo aluno em estreita ligação com os contextos de 

trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

3. Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, 

desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e 

avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 

1.1. Conceção e Concretização do Projeto 

1. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção do projeto durante o mês de Dezembro; 

b) Aprovação dos temas pelo Conselho Pedagógico – Mês de Janeiro; 

c) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado – Janeiro a Junho; 

d) Autoavaliação e elaboração do relatório final – Junho a Julho. 

2. O Relatório final integra, nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

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

obstáculos encontrados e as formas encontradas para as superar. 

3. O projeto tem de ser obrigatoriamente apresentado perante um júri, de acordo com a 

composição definida na Lei em vigor. 



 

 

  

 

 

 

1.2. Regulamento da Prova de Aptidão Profissional 

1. Os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP são 

designados pelo Diretor, de entre os professores que lecionam as disciplinas da 

componente de formação técnica. 

2. Aos professores orientadores e acompanhantes das PAP compete, em especial: 

a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver e do produto a apresentar, na 

sua realização e na redação do relatório final; 

b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

c) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 

e) Lançar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

3. O diretor de curso, em articulação com o diretor e com os demais órgãos e estruturas 

de articulação e coordenação pedagógica, designadamente o diretor de turma, deverá 

assegurar a articulação entre os professores das várias disciplinas, em especial, com 

os orientadores da PAP e com o professor acompanhante da FCT, de modo que 

sejam cumpridos, de acordo com os calendários estabelecidos, todos os 

procedimentos conducentes à realização da PAP, competindo-lhe, ainda, propor para 

aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de 

ouvidos os professores das disciplinas da componente de formação técnica. 
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REGULAMENTO 

DA BIBLIOTECA ESCOLAR  



 

 

  

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 20 / 01 / 2010 

Artigo 1.º 

Disposição Geral 

Na sociedade da informação e do conhecimento, a Biblioteca Escolar, como um 

imprescindível e motivador centro de recursos para a construção de saberes, estará ao 

serviço de apoio aos Curricula, melhoria e qualidade das aprendizagens, sucesso 

educativo dos alunos e dinamização de atividades que visem despertar não só o gosto 

pela leitura, mas também contribuir para o desenvolvimento da literacia da informação e 

de competências ao nível da literacia digital e tecnológica, fornecendo, assim, 

ferramentas indispensáveis para uma formação ao longo da vida de cidadãos 

esclarecidos, críticos e autónomos na procura e construção de conhecimento. 

Neste sentido, o presente Regulamento reporta-se à organização e modo de 

funcionamento da Biblioteca Escolar da Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Carvalhais, com vista a reger todo o trabalho desenvolvido 

para auxiliar a concretização dos objetivos do Projeto Educativo e do Plano Anual de 

Atividades da Escola. 

Além disso, com este Regulamento da BE pretende-se assegurar o interesse e as 

necessidades de todos os utilizadores que deverão preservar e utilizar corretamente 

todos os documentos e equipamentos disponibilizados, assim como revelar uma postura 

discreta e zelar pela conservação do mobiliário existente nos diversos espaços, a fim de 

contribuir para uma maior e melhor eficiência dos serviços prestados. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

 Motivar os alunos, em particular, e a comunidade escolar, em geral, para a 

frequência na BE. 

 Facultar o livre acesso dos utilizadores a todos os recursos pedagógicos de apoio e 

complemento a atividades curriculares, extracurriculares, informativas, culturais, 



 

 

  

 

 

 

recreativas e livres, combatendo as desigualdades, a exclusão, o insucesso e o 

abandono escolar. 

 Incentivar nos alunos o hábito e o prazer da leitura, da escrita e da aprendizagem. 

 Facilitar o acesso à informação, de forma crítica e seletiva, em vários suportes, bem 

como a interação/atualização permanente de saberes. 

 Despertar nos discentes a curiosidade e o interesse pela cultura científica, 

tecnológica e artística. 

 Promover atividades, de forma autónoma e em cooperação com os docentes, com 

vista ao aprofundamento de competências de leitura, de escrita, de informação, 

tecnológicas e digitais, bem como para a educação para a saúde, a educação sexual e 

os afetos e a educação ambiental.  

 Desenvolver nos alunos o espírito crítico e reflexivo, a criatividade, a autonomia, a 

consciência solidária, cívica e de participação ecológica, cultural e multicultural, 

numa perspetiva de educação para uma cidadania responsável e interventiva. 

 Enriquecer e atualizar frequentemente o fundo documental, de acordo com as 

sugestões dos vários Departamentos Curriculares, projetos a implementar, assim 

como das expectativas, interesses e necessidades de todos os utilizadores. 

 Aderir a projetos de âmbito local, regional e nacional. 

 Estabelecer parcerias com as Bibliotecas Escolares do concelho de Mirandela, 

Biblioteca Municipal e outras entidades da comunidade local, no âmbito da partilha 

da documentação e da organização conjunta de iniciativas. 

 Abrir a BE à comunidade. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 3.º 

Recursos humanos 

1. A coordenação da BE está a cargo de um Professor Bibliotecário, com treze horas 

semanais, que lidera uma Equipa selecionada e nomeada pelo Diretor da Escola, de 

acordo com a legislação e as orientações da RBE em vigor, e por um(a) Assistente 

Operacional a tempo inteiro. 

2. Sempre que possível, o Diretor pode também designar Colaboradores de diferentes 

grupos de recrutamento. 

3. A carga horária a cumprir semanalmente por cada elemento da Equipa e pelos 

Colaboradores é atribuída pela Direção da Escola, com o apoio do Professor 

Bibliotecário. 

4. O Professor Bibliotecário é também nomeado pelo Diretor e representa a BE no 

Conselho Pedagógico. 

5. Os elementos da Equipa e Colaboradores da BE devem estar presentes neste espaço 

durante todo o tempo constante no seu horário pessoal, exceto quando recebam 

instruções da Direção da Escola ou do Professor Bibliotecário para desempenharem 

determinadas tarefas em sala de aula ou outras. 

6. Quando houver necessidade de um elemento da Equipa (excetuando o Professor 

Bibliotecário) ou Colaborador exercer funções letivas em horário coincidente com o 

definido para prestar serviço na BE, o docente que se encontre em substituição 

deverá assegurar, de imediato, o seu trabalho no espaço da BE. 

7. A Equipa e Colaboradores assinam o Livro de Presenças na Reprografia, sendo 

registada falta aos docentes que não comparecerem neste espaço. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 4.º 

Política de Desenvolvimento da Coleção 

1. A política documental é definida pela Equipa da BE em documento próprio e 

aprovado em Conselho Pedagógico. 

2. A aquisição de documentos é feita mediante a auscultação dos seus utilizadores, 

tendo em linha de conta os seus interesses, necessidades, adequação aos Curricula, 

assim como a sua pertinência, urgência e verba disponível. 

3. O material comprado para a BE, com o apoio dos vários Departamentos 

Curriculares, será sujeito ao tratamento técnico, bem como o oferecido e, quando 

possível, disponibilizado no catálogo informatizado, sendo também divulgadas, em 

vários suportes, as novas aquisições à comunidade educativa. 

Artigo 5.º 

Funções do Professor Bibliotecário 

De acordo com o Artigo 3.º da Portaria n.º 756/2009 de 14 de Julho, compete ao 

Professor Bibliotecário: 

1. Apoiar a Equipa da Biblioteca Escolar e a gestão da Biblioteca da Escola: 

2. Assegurar serviço de Biblioteca para todos os alunos da Escola; 

3. Promover a articulação das atividades da Biblioteca  com os objetivos do Projeto 

Educativo e dos Projetos Curriculares de Turma; 

4. Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à Biblioteca; 

5. Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos 

recursos materiais afetos à Biblioteca; 

6. Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação, 

promovendo a sua integração nas práticas de professores e alunos; 



 

 

  

 

 

 

7. Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e 

competências de leitura, da literacia da informação e das competências digitais, 

trabalhando em colaboração com todas as estruturas  da Escola; 

8. Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular, incluídas 

nas atividades do Plano de Atividades da Escola; 

9. Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com 

entidades locais; 

10. Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de 

autoavaliação a remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares. 

Artigo 6.º 

Horário de funcionamento 

1. O horário de funcionamento da BE é definido anualmente pela Direção da Escola, 

juntamente com o Professor Bibliotecário, sendo afixado na zona de atendimento. 

2. Qualquer alteração ao horário de funcionamento da BE será comunicado a toda a 

comunidade educativa com, pelo menos, vinte e quatro horas de antecedência, 

excetuando situações imprevistas. 

Artigo 7.º 

Ingresso dos utilizadores na BE 

1. Podem aceder à BE os alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de 

educação. 

2. Têm também acesso à BE outras pessoas e entidades, desde que devidamente 

identificadas e autorizadas pela Direção da Escola e Professor Bibliotecário. 

3. Todos os utilizadores devem apresentar, sempre que solicitado, o cartão de leitor, 

que é indispensável para beneficiar do empréstimo domiciliário. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 8.º 

Organização do espaço 

A BE da Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais está dividida pelas quatro 

zonas funcionais seguintes: 

 Zona de atendimento 

 Zona de leitura informal 

 Zona de consulta da documentação em qualquer suporte 

 Zona de consulta e produção multimédia 

Artigo 9.º 

Serviços 

Na BE encontram-se disponíveis os serviços que se enunciam: 

▪ Ler livros, jornais e revistas; 

▪ Consultar diverso material impresso, áudio e audiovisual; 

▪ Pesquisar informação na Internet; 

▪ Realizar trabalhos variados; 

▪ Participar em atividades da BE; 

▪ Ver filmes e documentários; 

▪ Ouvir música; 

▪ Expor a opinião no blogue e Facebook da BE sobre o que se lê, ouve e vê; 

▪ Requisitar materiais para a sala de aula e leitura domiciliária; 

▪ Pedir apoio na realização de tarefas aos Professores da Equipa e ao/à Assistente 

Operacional da BE; 

▪ Assistir a apresentações, encontros e colóquios; 

▪ Apresentar críticas e sugestões construtivas. 



 

 

  

 

 

 

Artigo 10.º 

Acesso, organização e tratamento documental 

1. O acesso aos documentos pertencentes à BE estão organizados em dois regimes 

diferentes: livre acesso e depósito. 

2. Os documentos de livre acesso, como livros, atlas, enciclopédias, dicionários, 

jornais, revistas e folhetos, podem ser consultados em estantes abertas, organizadas 

e sinalizadas segundo a tabela de Classificação Decimal Universal (CDU), mediante 

uma requisição prévia na zona de atendimento, devendo, no final da consulta, ser 

entregues no balcão de atendimento. 

3. Os recursos multimédia, como DVD’s, CD-Rom’s e CD aúdio, estão em regime de 

depósito e só podem ser manipulados com autorização e requisição prévia da 

Equipa, Colaboradores ou Assistente Operacional.  

4. Com o intuito de haver uma uniformização de critérios, o Manual de Procedimentos 

para o Tratamento Documental é elaborado pelo Serviço de Apoio às Bibliotecas 

Escolares (SABE). 

Artigo 11.º 

Normas gerais 

1. À entrada da BE existe um dispositivo para os utilizadores desinfetarem as mãos, no 

âmbito da prevenção da Gripe A. 

2. Logo no início, o utilizador preenche, na zona de atendimento, uma ficha de 

presença com a indicação das tarefas que pretende concretizar. 

3. O utilizador deve adotar uma postura correta e silenciosa, respeitando as regras de 

funcionamento da BE, caso contrário, é convidado a sair e a ocorrência será 

comunicada ao respetivo Diretor de Turma. 



 

 

  

 

 

 

4. Durante a permanência na BE, o utilizador tem de manter o telemóvel em silêncio, 

desligar o MP3 e deixar a pasta, mochila ou outros objetos pessoais no cacifo ou à 

entrada, sendo só possível munir-se de um caderno ou capa e material de escrita. 

5. É expressamente proibido comer, beber, assim como alterar a disposição do 

mobiliário e equipamento da BE. 

6. Todos os materiais solicitados para a sala de aula, que deverão ser de imediato 

entregues após a sua finalização, terão de ser requisitados na zona de atendimento. 

7. O utilizador é responsável por eventuais danos causados no mobiliário, documentos 

e equipamentos, tendo de indemnizar a BE, fazendo a entrega em numerário do 

valor atualizado do mobiliário, documento ou equipamento deteriorado. 

8. Antes de sair da BE, o utilizador deve deixar o espaço ocupado, limpo e arrumado. 

9. É reservado o direito de condicionar ou impedir o acesso à BE aos utilizadores cuja 

conduta se revele inadequada, perturbadora ou desrespeitadora. 

10. Tendo em consideração que a BE não pode ser entendida como um espaço de 

castigo mas como um centro pedagógico acolhedor e atrativo ao serviço de todos os 

utentes, os professores não podem encaminhar para este local os alunos 

perturbadores ou indisciplinados. 

11. O utilizador é inteiramente responsável pela salvaguarda de bens ou valores 

pessoais, durante o período em que permanecer na BE. 

12. O não cumprimento das normas definidas, será imediatamente comunicado à 

Direção da Escola e ao respetivo Diretor de Turma, estando sujeito, atendendo ao 

grau de gravidade da situação, a procedimento de natureza disciplinar. 

Artigo 12.º 

Computadores 

1. A sua utilização é feita mediante uma requisição prévia na zona de atendimento. 



 

 

  

 

 

 

2. Cada computador pode ser usado por dois utilizadores durante trinta minutos, 

aproximadamente, sendo permitida a sua permanência, desde que a sua procura não 

exceda a oferta. 

3. A realização de trabalhos e de outras tarefas escolares têm sempre prioridade 

relativamente às atividades lúdicas. 

4. Tem também prioridade na utilização dos computadores os utentes que os 

necessitem usar em contexto de sala de aula, desde que a marcação seja efetuada 

pelo respetivo professor com uma antecedência mínima de vinte e quatro horas. 

5. É proibida a realização de jogos sem qualquer carácter educativo, bem como a 

consulta de sítios com conteúdo impróprio. O utilizador infrator perde 

imediatamente o direito de continuar a utilizar o computador.  

6. A consulta de conteúdos com registo sonoro só é possível com o uso de 

auscultadores. 

7. Não é permitido alterar a configuração dos computadores nem instalar ou desinstalar 

Software. 

8. A utilização de material estranho à BE, por alunos e professores, só é possível 

mediante autorização dos docentes da Equipa, tendo em consideração o fim a que se 

destina. 

9. A impressão de documentos é direcionada para a Reprografia da Escola com 

autorização dos Professores da Equipa da BE, Assistente Operacional ou com a 

indicação dos Professores que solicitem trabalhos e outros materiais, no âmbito da 

disciplina que lecionam. 

10. Os trabalhos e documentos pessoais não podem ser guardados no disco rígido dos 

computadores, uma vez que se procederá a uma limpeza periódica de todos os 

ficheiros eventualmente guardados e sem aviso prévio. 



 

 

  

 

 

 

11. Caso se verifique alguma anomalia no funcionamento do computador, o utilizador 

deve comunicá-la de imediato à Equipa da BE ou ao/à Assistente Operacional. 

Artigo 13.º 

Audiovisuais 

1. O uso de DVD’s, CD-Rom’s e CD’s está sujeito a uma requisição prévia na zona de 

atendimento. 

2. O posto de TV/Leitor de DVD é restrito a quatro utilizadores que terão 

necessariamente de usar auscultadores. 

3. A audição de CD’s também só é possível com auscultadores e durante quinze 

minutos, aproximadamente, podendo-se prolongar, se não houver utilizadores em 

lista de espera. 

4. Só é permitido usar suporte áudio e vídeo do acervo da BE, podendo, no entanto, ser 

utilizado material externo, desde que fundamentado e autorizado pela Equipa. 

5. Qualquer anomalia detetada deve ser comunicada imediatamente aos Professores da 

Equipa da BE/CRE ou ao/à Assistente Operacional. 

6. O estrago de DVD’s, CD-Rom’s e CD’s que resulte da utilização indevida ou 

negligente é da inteira responsabilidade do(s) requisitante(s), tendo que restituir o 

valor atual para a compra de um novo exemplar. 

7. Após o seu uso, os DVD’s, CD-Rom’s e CD’s devem ser entregues na zona de 

atendimento. 

Artigo 14.º 

Jogos educativos 

1. A sua requisição é feita na zona de atendimento, podendo ser usados, no máximo, 

por quatro utilizadores, mas em silêncio. 



 

 

  

 

 

 

2. No final, os jogos devem ser devidamente arrumados e entregues na zona de 

atendimento. 

3. O manuseamento dos jogos só é permitido na zona de leitura informal e na mesa 

próxima da zona de atendimento. 

4. Os utilizadores são responsáveis pelos jogos educativos, durante o período de 

utilização, tendo que pagar o seu valor atual por qualquer dano praticado. 

Artigo 15.º 

Empréstimo para uso na sala de aula 

1. Os docentes podem requisitar, na zona de atendimento, todos os documentos do 

acervo existente na BE para uso em contexto de sala de aula, ficando responsáveis 

pelo material solicitado que deve ser entregue após o fim da aula.  

2. A pedido do professor, a requisição de materiais também pode ser efetuada pelos 

alunos, ficando sempre o docente como responsável pelos documentos pedidos. 

3. O prazo de empréstimo pode ser alargado para todo o período da manhã e/ou da 

tarde, sempre que a atividade a que se destina o justifique e seja concedida 

autorização pela Equipa da BE. 

Artigo 16.º 

Empréstimo domiciliário 

1. Cada utilizador, mediante a apresentação do cartão de leitor, tem direito a requisitar 

duas obras por um período de oito dias, havendo a possibilidade de renovação por 

igual período, caso não haja um pedido pendente de reserva. 

2. Não são permitidos para empréstimo domiciliário os seguintes documentos: 

dicionários, enciclopédias, atlas e outras obras de referência, periódicos, material 

áudio e audiovisual, obras de elevada procura, raras e em mau estado de 

conservação. 



 

 

  

 

 

 

3. Se o utilizador não devolver os livros dentro do prazo estipulado, não lhe será 

permitido efetuar nova requisição, enquanto não regularizar a situação, sendo de 

imediato comunicada a situação à Direção da Escola. 

4. Os documentos requisitados antes das interrupções das atividades letivas do Natal e 

da Páscoa têm que ser devolvidos no primeiro dia de aulas do período letivo 

seguinte. 

5. O empréstimo termina duas semanas antes da data prevista para o terminus do ano 

escolar. 

6. A não restituição ou extravio dos livros emprestados é sempre comunicado à 

Direção da Escola e implica a sua reposição ou o pagamento do respetivo valor de 

custo atual, ficando interdita nova requisição. 

Artigo 17.º 

Requisição da BE pelos professores 

1. Os professores podem requisitar a BE para utilizar em contexto de sala de aula, 

tendo que proceder a uma requisição prévia, através do preenchimento de um 

impresso próprio que pode ser solicitado na zona de atendimento, com um prazo 

mínimo de antecedência de vinte e quatro horas.  

2. É proibida a requisição da BE para a realização de testes de avaliação. 

3. No mesmo horário, só pode estar uma turma, excetuando-se situações devidamente 

fundamentadas e autorizadas pela Direção da Escola ou pelo Professor 

Bibliotecário, tendo de estar sempre presente(s) o(s) professor(s) da(s) respetiva(s) 

turma(s). 

4. O uso da BE só é possível com a presença de um elemento da Equipa, Colaborador 

ou Assistente Operacional, excetuando casos devidamente justificados e autorizados 

pela Direção da Escola ou pelo Professor Bibliotecário 



 

 

  

 

 

 

5. Caso o professor não tenha efetuado a requisição dentro do prazo estabelecido, 

poder-lhe-á ser concedida autorização, pela Direção da Escola ou pelo Professor 

Bibliotecário, no próprio dia, de acordo com a fundamentação apresentada e desde 

que não esteja ocupada para o horário pretendido. 

Artigo 18.º 

Parcerias 

1. As parcerias estabelecidas entre a BE e outras entidades ou instituições estão 

sujeitas à existência de protocolo. 

2. O empréstimo interbibliotecas escolares do concelho e Biblioteca Municipal 

obedece aos princípios do empréstimo para leitura domiciliária, exceto no que 

concerne ao prazo de devolução que pode ir até aos quinze dias, a contar da data do 

envio do(s) documento(s) para a biblioteca requisitante. 

3. A biblioteca ou entidade/instituição requisitante fica responsável pelos documentos 

emprestados. 

Artigo 19.º 

Disposições finais 

1. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Escola, juntamente com o 

Professor Bibliotecário. 

2. A BE pode aplicar instrumentos diversos, com aprovação prévia do Conselho 

Pedagógico, para avaliar os serviços prestados, analisar, tratar e divulgar os 

resultados. 

3. Todos os utentes devem apresentar as suas sugestões e reclamações em impresso 

próprio para o efeito e depositá-las na caixa de sugestões/reclamações que se 

encontra na zona de atendimento. 

4. A Equipa reserva o direito de introduzir alterações no Regulamento, sempre que 

necessário, segundo o parecer favorável do Conselho Pedagógico. 



 

 

  

 

 

 

5. O presente documento é passível de ser revisto anualmente, no final ou início de 

cada ano letivo, e é anexo, após aprovação em Conselho Pedagógico, ao 

Regulamento Interno da Escola. 

6. Este Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua aprovação pelo 

Conselho Pedagógico. 
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Escola Profissional de 
Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Carvalhais

Gabinete de Inserção 

Profissional

2011
 

Nota Introdutória 

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais – 

Mirandela é uma escola Pública do Ministério da Educação, criada pela Portaria n.º 

285/2000 de 23 de Maio, resultante da transformação da Escola Profissional de 

Agricultura de Carvalhais, criada por contrato-programa, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

26/89 de 21 de Janeiro, homologado em 10 de Agosto de 1992 e tendo como 

promotores a Escola Secundária de Carvalhais, a Câmara Municipal de Mirandela e a 

Junta de Freguesia de Carvalhais. 

A oferta formativa atual da Escola centra-se, sobretudo, em cursos profissionais, criados 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 

de Julho, em diversas áreas de intervenção, das quais se destaca a produção agrária. Os 
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planos curriculares destes cursos incluem três áreas de formação: sociocultural, 

científica e técnica sendo parte integrante desta última a Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT). Além destes, a escola ainda oferece Cursos CEF nível II e nível III e 

também estes contemplam no respetivo currículo uma componente de formação prática 

em contexto de trabalho. 

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais - 

Mirandela sentiu necessidade de criar um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) com 

o objetivo de proporcionar aos seus alunos, de segundo e terceiro anos, formação em 

contexto de trabalho. Essa formação é realizada em diversas empresas da região e 

permite a aplicação e consolidação dos domínios técnicos-práticos adquiridos na escola 

durante a frequência dos diferentes cursos.  

A Formação em Contexto de Trabalho permite ainda à Escola poder verificar a 

adequação dos programas às necessidades reais do mercado de trabalho e, 

simultaneamente, permitir que as empresas avaliem as capacidades dos alunos, nesta 

fase dos seus cursos, facilitando, deste modo, uma maior interação entre a Escola e as 

Empresas. 

Assim, o Gabinete de Inserção Profissional da Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Carvalhais-Mirandela, cujo projeto se concretiza nas páginas 

subsequentes, tem como principal objetivo, além dos enumerados no momento próprio, 

ser um elo de ligação entre a escola e o mercado de trabalho por forma a otimizar todas 

as formações em contexto de trabalho que os seus alunos têm que fazer ao longo do seu 

percurso formativo e ser um suporte para os mesmos ao longo do seu processo de 

inserção profissional. 

Objetivos 

1. O Gabinete de Inserção Profissional, em articulação com a Direção Pedagógica, tem 

como objetivos o estabelecimento de contactos entre as empresas e entidades da 

região, no sentido de assegurar a concretização de Protocolos de Cooperação para a 

Formação em Contexto de Trabalho e facilitar a posterior inserção dos alunos no 

mercado de trabalho. 
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2. Proporcionar aos alunos o contacto com a vida ativa. 

3. Sondar a recetividade das empresas da região para o acolhimento dos jovens em 

período de estágio; 

4. Fazer o levantamento de alguns dados dos alunos, nomeadamente a opção por 

determinada vertente técnica e/ou área de residência; 

5. Criar e manter atualizada uma base de dados com informações sobre potenciais 

empresas acolhedoras; 

6. Criar uma base de dados com informações sobre os alunos, que serão 

disponibilizadas às empresas que solicitem candidatos a futuros posto de trabalho. 

7. Divulgar oportunidades de Estágios/empregos 

8. Recolher informação relativa à oferta de emprego com vista à orientação da oferta 

formativa da escola; 

9. Acompanhar e orientar os alunos em processo de inserção profissional: 

9.2 Divulgar medidas de apoio ao emprego; 

9.3 Divulgar qualificação e ideias empreendedoras; 

9.4 Divulgar apoios comunitários de incentivo ao investimento/criação do próprio 

emprego; 

9.5 Divulgar ofertas qualificantes pós-formação; 

9.6 Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação 

e empreendedorismo; 

9.7 Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no 

emprego e na formação profissional no espaço europeu. 

Competências 

Compete ao Gabinete de Inserção Profissional: 
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a) Colaborar com os Diretores de Curso na seleção das empresas e entidades 

cooperantes na FCT; 

b) Solicitar anualmente a caracterização das empresas e entidades cooperantes na 

FCT/PAP aos Diretores de Curso, de forma a manter atualizada a base de dados 

existente; 

c) Proceder à análise e tratamento estatístico dos resultados obtidos através dos 

Diagnósticos de Formação elaborados com os Orientadores das Empresas e Entidades 

de acolhimento na FCT, apresentando-os à Direção Pedagógica e Diretores de Curso, 

no final de cada Ciclo de Formação, com vista a adaptar as competências a 

desenvolver às necessidades identificadas; 

d) Solicitar aos alunos diplomados a atualização dos seus contactos e currículos, com o 

objetivo de apoiar a sua inserção profissional; 

e) Promover a empregabilidade dos alunos diplomados, respondendo às solicitações das 

empresas e entidades que contactam a EPADRC a solicitar técnicos intermédios das 

diferentes áreas de formação ministradas na escola, fornecendo-lhes contactos e 

currículos; 

f) Divulgar a Oferta Formativa da EPADRC, em cada ano letivo, junto das escolas da 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

g) Dinamizar, em articulação com os Diretores de Curso, a Mostra de Cursos e outras 

atividades conducentes à promoção da EPADRC e da sua oferta formativa, em cada 

ano letivo; 

h) Promover, em articulação com os Diretores de Curso, seminários e outras atividades 

que facilitem a aproximação e o contacto direto das empresas e entidades com os 

alunos e docentes da EPADRC; 

i) Propor, de acordo com o levantamento das necessidades de formação das empresas e 

entidades, a candidatura a novos Cursos. 
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Coordenação 

1. O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) tem um Coordenador, que pode ser 

coadjuvado por outros docentes e um funcionário. 

2. O Coordenador do GIP é nomeado pelo Diretor e reporta diretamente à Direção 

Pedagógica. 

3.  Compete ao Coordenador do GIP: 

a) Apoiar os Diretores de Curso na seleção das entidades de acolhimento de estagiários, 

bem como na assinatura de Protocolos de Estágio; 

b) Coadjuvar a Direção Pedagógica na supervisão das atividades de Formação em 

Contexto de Trabalho; 

c) Organizar e atualizar permanentemente a bolsa de empresas e entidades de 

acolhimento de estagiários; 

d) Organizar e atualizar permanentemente a bolsa de ofertas de emprego, 

acompanhando a colocação de ex-alunos no mercado de trabalho, bem como o seu 

percurso profissional, nos dois anos subsequentes à conclusão dos cursos. 

e) Incentivar, orientar e acompanhar os alunos em processo de inserção profissional para 

a criação do seu próprio emprego trabalhando em estreita ligação com os IEFP e os 

diversos parceiros da escola. 

Articulação 

De acordo com a Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de Maio, Despacho n.º 14 758/2004 e 

Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho, a Formação em Contexto de 

Trabalho e a Prova de Aptidão Profissional são coordenadas, quer pelo Director de 

Curso
1
, quer pela Direção da Escola. Desta forma, todo o trabalho desenvolvido pelo 

                                                           
1
 Funções de acordo com o Despacho n.º 14 758/2004: 

a) Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas intermédias de 

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

realização da prova de aptidão profissional (PAP). 
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GIP será um trabalho de apoio e retaguarda àqueles que são responsáveis pelas 

Formações em Contexto de Trabalho. Este trabalho de retaguarda centrar-se-á na 

elaboração de bases de dados informativas sobre todos os aspetos relacionados com os 

contextos de trabalho; no apoio à elaboração de documentos e regulamentação quer da 

FCT quer da PAP. Neste sentido, o trabalho do GIP passará, sempre, pelos 

coordenadores de curso e pala Direção da escola. O GIP apenas trabalhará com os 

alunos que já não se encontrem na escola, mas que se encontrem em contexto de 

inserção no mercado de trabalho. 

 

                                                                                                                                                                          
b) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-

as, seleccionando-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. 
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ANEXO 7 

REGULAMENTO - NÚCLEO DE ALOJAMENTO 
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CAPÍTULO I 

Artigo 1.º 

Âmbito 

1. Os Núcleos de Alojamento destinam-se a alojar temporariamente os estudantes que 

frequentem a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de 

Carvalhais/Mirandela. 

2. Em período de férias letivas os Núcleos de Alojamento podem ainda ser utilizados por 

terceiros mediante acordos celebrados com a escola.  

Artigo 2.º 

Frequência dos Núcleos de Alojamento 

1. Mediante pedido dos alunos a Direção autoriza ou não alojamento. 

2. Para aceitação de alojamento, é condição necessária que o aluno: 

a) Sejam alunos carenciados ou deslocados da sua área de residência;  

b) Não tenha tido comportamento incorreto no ano letivo anterior; 

c) Ser assíduo e pontual; 

3. O pedido é apenas válida por um ano letivo.  

4. O pagamento e quantitativo das mensalidades é estipulado no início de cada ano letivo 

pela Direção.  

5. Outras situações serão analisadas caso a caso pela Direção. 
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Artigo 3.º 

Admissibilidade e Permanência 

1. A admissão nos Núcleos de Alojamento depende dos pressupostos e ordem seguintes:  

a) Alunos inscritos no primeiro ano;  

b) Alunos detentores de um rendimento “per capita” mais baixo;  

c) Inexistência de transportes públicos compatíveis com o horário escolar;  

2. Aos alunos alojados é garantido o alojamento durante o tempo normal das atividades 

escolares.  

3. 3. Por despacho do Diretor, poderão ser consideradas outras situações desde que 

devidamente fundamentadas.  

 Artigo 4.º 

Alteração de Quarto 

1. A atribuição do quarto manter-se-á, em princípio, até ao final do curso, exceto:  

a) Quando havendo possibilidade física, o aluno solicite a mudança;  

b) Em caso de permuta solicitada pelos interessados e autorizada;  

Artigo 5.º 

Funcionamento 

1. Ao estudante, no início do ano letivo, mediante a assinatura de um termo de 

responsabilidade, são fornecidos alguns bens que serão restituídos no final do ano letivo 

ou quando este deixe de usufruir de alojamento, em perfeitas condições de utilização. 

2. Na data de admissão e na data de saída dos núcleos de alojamento e/ou quando ocorra 

alguma mudança de quarto, o aluno tem obrigatoriamente que estar presente na 

verificação do estado de conservação do mesmo, por parte do funcionário designado para 

o efeito. Esta verificação do estado do quarto será efetuada pelo mesmo funcionário no 

último dia de permanência do aluno, pelo que a saída do quarto deve ocorrer nos dias 

úteis, em horário de expediente (8H30 – 12H30; 14H00 – 17H30).  
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3. Os alunos alojados têm obrigação de permanecer nos Núcleos a partir das 22H30, não 

podendo ausentar-se sem autorização da Direção ou de quem a represente. 

4. Os danos causados, quer nos edifícios, quer no seu equipamento, são da responsabilidade 

pessoal dos seus autores, quando identificados, ou de todos os alojados, em caso 

contrário.  

5. Os serviços da escola terão acesso aos quartos por motivo de manutenção, controlo e 

situações que se prendam com a verificação de irregularidades, podendo fazer-se 

acompanhar dos representantes dos alunos se a situação o justificar.  

6. Os alojados devem zelar pela conservação e limpeza do quarto e equipamento, sendo a 

limpeza dos quartos e a área envolvente interior e exterior, da responsabilidade dos seus 

ocupantes: 

a) Os serviços da escola realiza periodicamente vistorias aos quartos, e caso estes não 

estejam nas devidas condições de asseio, os estudantes devem proceder à respetiva 

limpeza do espaço; 

b) Na data de saída do quarto, os alojados têm de o deixar devidamente limpo, caso 

contrário, será aplicada uma taxa correspondente ao serviço de limpeza, a designar 

pelo Diretor. 

7. São considerados danos:  

a) Retirar e/ou deslocar material, mobília, equipamento e outros utensílios adstritos aos 

espaços comuns e aos quartos ou atribuir-lhe outro fim que não seja o determinado 

pela escola; 

b) Colar poster’s, cartazes ou autocolantes nas paredes e portas, bem como efetuar 

qualquer tipo de inscrições nas mesmas; 

c) Efetuar qualquer tipo de estragos na estrutura dos edifícios ou em todos os seus 

equipamentos. 

8. É ainda expressamente proibida:  
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a) A entrada e/ou permanência de animais nos Núcleos de Alojamento, com exceção das 

previstas no Decreto-Lei 74/2007 de 27 de Março, referente à entrada de cães de 

assistência a locais, transportes e estabelecimentos de acesso público quando 

acompanhados por pessoa com deficiência física ou sensorial; 

b) A posse de qualquer tipo de armas, materiais explosivos ou substâncias tóxicas, 

inflamáveis ou perigosas para a saúde e segurança do edifício e dos alunos alojados; 

c) Foguear, designadamente acender sem vigilância, velas, incenso ou quaisquer outros 

objetos afins, em todos os espaços da Residência e no seu exterior. 

9. Sob pena de instauração de procedimento disciplinar e aplicação de sanção, os estudantes 

não podem praticar os seguintes atos:  

a) Conceder alojamento a terceiros seja a que título for, a não ser com conhecimento 

prévio e autorização por escrito da Direção da escola;  

b) Praticar furto;  

c) Fazer barulho, nomeadamente, ter o volume dos aparelhos de televisão ou de som a 

níveis que perturbem outros alunos ou perturbar de alguma outra forma o silêncio do 

local, no período de descanso (23h – 8h);  

d) Possuir, consumir, traficar, incitar ao consumo ou fomentar a circulação de 

estupefacientes nos Núcleos de Alojamento;  

e) Consumir bebidas alcoólicas;  

f) Transgredir as regras estipuladas para o acesso de não alojados, nomeadamente, na 

entrada dos Núcleos de Alojamento e nos quartos; 

g) Faltar ao respeito e consideração nomeadamente através de agressão verbal ou física 

a qualquer pessoa que resida, trabalhe ou visite os Núcleos; 

h) Realizar festas, reuniões ou convívios nos Núcleos de Alojamento, sem autorização 

prévia; 

i) Atirar quaisquer objetos pelas janelas. 
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10. Não é permitida a entrada e permanência de não alojados, salvo autorização expressa e 

individualizada por parte da Direção.  

11. Durante as férias (Agosto e Setembro), o estudante terá de remover do quarto todos os 

objetos pessoais. 

12. De acordo com a legislação em vigor (Lei nº 37/2007 de 14 de Agosto), é proibido fumar 

em nos Núcleos de Alojamento.  

13. Os alunos alojados têm que obrigatoriamente estar presentes na hora de estudo durante 

os dias úteis da semana em horário compatível a determinar. 

Artigo 6.º 

Representantes dos Alunos Alojados 

1. No início de cada ano letivo (mês de Outubro), os alunos alojados realizam uma 

assembleia convocada pelo Diretor para eleição de dois representantes de cada um dos 

Núcleos. 

2. Os representantes devem reportar todas as necessidades e ocorrências, por escrito, à 

Direção da escola ou quem a represente para o efeito e promover relações cordiais e de 

camaradagem entre os alojados. 

3. A Direção reúne apenas com os representantes dos alunos dos Núcleos.  

4. As reuniões entre a Direção e os representantes dos alunos podem ser requeridas por 

ambos, sempre que tal se justifique. 

5. É entregue uma cópia das chaves aos representantes de cada Núcleo, que serão 

responsáveis por elas.  

6. No caso de perda das chaves, os representantes devem informar imediatamente a 

Direção, que diligenciará no sentido da sua substituição, sendo o valor correspondente à 

substituição fixado pela Direção. 
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Artigo 7.º 

Procedimentos disciplinares 

1. O incumprimento das normas estabelecidas implica procedimento disciplinar, passível das 

seguintes sanções:  

a) Advertência oral;  

b) Advertência escrita;  

c) Perda definitiva do direito ao alojamento, após três advertências.  

2. As penas previstas nas alíneas a); b); c) do número anterior aplicam-se nas situações 

seguintes:  

a) Prestação de falsas informações na fase do pedido de alojamento;  

b) Comportamento não compatível com o ambiente de estudo e convivência que se 

pretende criar nos Núcleos de Alojamento;  

c) Atraso superior a 30 dias no pagamento das mensalidades;  

d) Não utilização dos Núcleos de Alojamento por período superior a 15 dias sem aviso 

prévio (com exceção dos períodos de férias);  

e) Cedência a terceiros da utilização do quarto; 

f) Prática de qualquer dos atos enquadráveis no ponto 10 do art.º 5º; 

3. O não cumprimento das normas poderá implicar também um processo disciplinar ou 

criminal no âmbito do respetivo estabelecimento de ensino conforme a respetiva 

gravidade e natureza do ato praticado. 

4. A aplicação das sanções carece de parecer prévio dos Representantes dos Alunos, sendo a 

decisão final do Diretor. 

Artigo 8.º 

Competências dos Representantes dos Alunos 

1. Compete aos Representantes dos Alunos o seguinte:  
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a) Representar os alunos alojados junto da Direção;  

b) Contribuir para a resolução de conflitos entre os alunos alojados;  

c) Participar na análise dos problemas de interesse geral que possam afetar ou alterar as 

condições normais de alojamento;  

d) Dar parecer nas questões de natureza disciplinar, nos termos do nº. 4 do artº. 7; 

e) Desenvolver iniciativas que, em conformidade com as orientações da Escola, visem 

uma participação ativa no sentido de manter os Núcleos de Alojamento em condições 

mais adequadas à sua utilização; 

f) Propor formas de desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas que 

estimulem um melhor convívio entre os alunos alojados; 

g) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento; 

h) Comunicar/esclarecer ao Órgão de Gestão qualquer anomalia que se verifique no 

funcionamento do Núcleo de Alojamento.  

Artigo 9.º 

Sector de Alojamento 

1. O sector de Alojamento enquadra as seguintes Núcleos: 

i) Núcleo de Alojamento EPA I (Masculina) 

j) Núcleo de Alojamento EPA II (Masculina) 

k) Núcleo de Alojamento EPA III (Feminina) 

l) Núcleo de Alojamento EPA IV (Masculina) 

m) Núcleo de Alojamento EPA V (Feminina) 
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CAPÍTULO II 

Artigo 10.º 

Período de funcionamento 

O período normal de funcionamento dos Núcleos vai de Setembro a Julho do ano 

seguinte.  

Artigo 11.º 

Responsabilidades 

1. A tutela e apoio aos alunos alojados competem aos 3 elementos da Direção ou docentes 

designados para o efeito. 

2. A Escola não é responsável por danos, perdas, furtos ou roubos dos bens dos alunos 

alojados.  

 

 

Carvalhais, 03 de Setembro de 2012 

 

O Diretor 

 

________________________________ 

Manuel Joaquim Taveira Pereira 
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