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Preâmbulo 

“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.” 

 

Artigo 1º 

Definição 

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 FCT pode assumir, parcialmente, a forma de simulação de um conjunto de atividades 

profissionais relevantes para o perfil de saída do curso a desenvolver em condições similares 

à do contexto real de trabalho.  

4 - Os contratos e protocolos celebrados com as entidades de estágio não geram nem titulam 

relações de trabalho subordinado e caducam com a conclusão da formação para que foram 

celebrados.  

 

Artigo 2º 

Objetivos 

1. São objetivos da FCT proporcionar aos alunos da escola:  

a) O contacto com tecnologias e técnicas que se encontram para além das situações simuladas 

durante a formação, face aos meios disponíveis na escola;  

b) A oportunidade de aplicação a atividades concretas, no mundo real do trabalho, dos 

conhecimentos adquiridos;  

c) O desenvolvimento da criatividade e da permeabilidade à inovação científica e técnica;  

d) O desenvolvimento de hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de 

responsabilidade profissional;  

e) Vivências inerentes às relações humanas no trabalho;  

f) O conhecimento da estrutura, organização e funcionamento da empresa ou instituição;  
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g) O desenvolvimento de capacidades de autoavaliação do trabalho realizado.  

 

 

Artigo 3º 

Organização 

1 - A FCT realiza-se em instituições públicas ou privadas, designadas genericamente por 

Empresas ou Instituições, ou noutras organizações que desenvolvam as atividades 

profissionais e disponham de meios humanos e técnicos e de ambiente de trabalho 

relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso do aluno.  

2 – Mediante proposta fundamentada e aceite pelo Director, parte da FCT poderá desenrolar-

se na escola. 

2 - A FCT realiza-se em posto de trabalho, sob a forma de estágio curricular, em etapas 

intermédias ou na fase final do curso, ou sob outras formas legalmente aceites.  

3 - A duração da FCT será a que está estipulada nos Planos Curriculares dos respetivos.  

4 - Entre a escola e o local de FCT será celebrado um acordo de colaboração, elaborado com a 

participação das partes envolvidas sob a forma de protocolo, que obedecerá às normas 

estabelecidas no presente RI e onde constará o compromisso dos diferentes intervenientes, 

respetivamente ao aluno, à empresa o instituição e à escola.  

5 - A elaboração do Plano de Trabalho Individual deverá ser ultimada até três (3) semanas 

antes do início do estágio, de forma a poder ser apresentado aos alunos e nas empresas ou 

instituições durante os contactos a estabelecer por representantes da escola.  

6. A homologação do Plano Individual de Trabalho é da competência dos orientadores da FCT. 

 

 

Artigo 4º 

Planificação FCT 

1 - A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado pelo professor orientador, 

monitor, aluno ou formando e entidade de acolhimento, 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.  

2 - A duração da FCT depende dos planos curriculares. 

3 - Durante a FCT, o aluno deve realizar, para além dos relatórios semanais, três relatórios 

finais que descrevam as atividades desenvolvidas e a sua autoavaliação.  

4 - O 1.º relatório será entregue no final da primeira fase de formação que ocorre no primeiro 

ano do curso.  

5 - O 2.º relatório será entregue no final da segunda fase de formação que ocorre no segundo 

ano do curso.  
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6 - O 3.º relatório será entregue no final da segunda fase de formação que ocorre no último ano 

curricular do curso.  

 

Artigo 5º 

Horários 

1 - Os alunos devem procurar cumprir o horário normal de trabalho em vigor na empresa ou 

instituição.  

2 - O horário do(s) estágio(s) poderá ser acordado entre o aluno, a empresa ou instituição e a 

escola perante dificuldades de transportes ou outras situações devidamente justificadas.  

 

 

Artigo 6º 

Plano de Formação da FCT 

 

1 - A formação em contexto de trabalho será realizada em duas ou três fases.  

2 – Uma possível primeira fase, no 1.º ano, com a duração prevista nos planos de formação.  

3 - A segunda fase, no 2.º ano, com a duração prevista nos planos de formação.  

4 - A terceira fase, no 3.º ano, com a duração prevista nos planos de formação.  

 

Artigo 7º 

Documentos de Apoio à FCT 

 

São documentos de apoio à FCT: 

1. Protocolo (Anexo 1); 

2. Plano de Formação (Anexo 2); 

3. Caderneta (Anexo 3) 

4. Relatório Final. 

 

 

Artigo 8º 

Avaliação e Classificação final da FCT 
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1 - A avaliação assume um caráter formativo no 1º e 2º ano e um carácter sumativo no 3º ano, 

conduzindo a uma classificação final da FCT.  

2 – O apuramento da classificação da FCT, é obtida em função das seguintes percentagens:  

a) Avaliação realizada pelo monitor da entidade de acolhimento em conjunto com o professor 

acompanhante da FCT e do aluno, e abrange o desempenho do aluno na entidade de 

estágio. (70%).  

b) O relatório de estágio do 3º ano, com ponderação dos anteriores no estudo da evolução do 

aluno no ciclo dos 3 anos (30%).  

3 - A avaliação referida na alínea a) do ponto anterior deverá responder aos seguintes itens, 

que se constituem como elementos aferidores:  

a) Qualidade do trabalho realizado na entidade de acolhimento;  

b) Aplicação das normas de segurança e higiene no trabalho;  

c) Assiduidade e pontualidade;  

d) Integração na entidade de acolhimento;  

e) Capacidade de iniciativa;  

f) Qualidade e rigor da expressão escrita e dos suportes materiais presentes nos relatórios na 

perspetiva da sua boa inteligibilidade.  
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Anexo I 

Protocolo 
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FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

CURSO TÉCNICO DE ______________________________________________ 

PROTOCOLO 

A EPADRC – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais / 

Mirandela, sediada em Carvalhais – Mirandela, representada por Manuel Joaquim Taveira 

Pereira, na qualidade de Diretor e a Entidade de Acolhimento denominada, 

___________________________________________________________ representada por, 

__________________________________________ na qualidade de ______________ 

____________________________________ acordam o seguinte relativamente à Formação em 

Contexto de Trabalho do aluno ______________________________________________: 

1 – A Entidade de Acolhimento proporcionará ao aluno formando a realização de trabalhos 

compatíveis e adequados ao perfil de desempenho do curso de Técnico de 

______________________________, nível IV UE, nos períodos compreendidos entre ___ de 

________  e  ____ de ______   e entre ____ de ____ e ___ de _______ de  2013; 

2 – A entidade de acolhimento designa como monitor para acompanhar o aluno formando, 

___________________________________________________; 

3 – O monitor terá como funções orientar, aconselhar, acompanhar e confirmar as suas 

atividades, facultar-lhe a informação disponível que seja necessária para elaborar o relatório 

de estágio e colaborar com o professor orientador na avaliação do seu desempenho; 

4 – A EPADRC indica como professor orientador   __________________________________; 

5 – O professor orientador terá como funções acompanhar a execução do plano, avaliar o 

desempenho do aluno formando em conjunto com o monitor, acompanhar o aluno na 

elaboração do relatório da FCT e propor a respetiva classificação ao conselho de turma; 

6 – A realização da FCT não prevê qualquer remuneração por parte da entidade de 

acolhimento; 
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7 – No plano jurídico, o estagiário permanece sob a responsabilidade da Direção da Escola, 

estando coberto por um seguro escolar e de acidentes pessoais. Em caso de acidente, a 

entidade deverá contactar imediatamente a Direção da Escola pelo telefone 278201010; 

8 – O aluno formando declara ter tomado conhecimento do calendário de formação, bem 

como dos deveres que lhe cabe perante a Escola e a Entidade de Acolhimento, tais como:  

- cumprir as tarefas de que for incumbido; 

- cumprir as diretrizes dadas pelo professor orientador; 

- cumprir rigorosamente o calendário e o horário de trabalhos acordados; 

- desenvolver o sentido de cooperação e colaboração no serviço; 

- cultivar o espírito de iniciativa; 

- conduzir-se exemplarmente, respeitando as pessoas e os valores culturais do 

estabelecimento e fazendo-se afirmar positivamente, com modéstia e espírito de 

integração; 

- promover o diálogo, trocar experiências profissionais, coligir toda a informação que 

puder obter a partir das situações e problemas novos que constate, no sentido de 

otimizar a sua capacidade em termos de relações interpessoais e desempenho 

profissional; 

- guardar sigilo da informação confidencial da entidade; 

9 – O formando não poderá faltar, salvo em casos excecionais, mediante justificação perante 

os responsáveis pela FCT e deverá assinar, diariamente, a folha de presenças criada para o 

efeito; 

10 – Cada uma das entidades envolvidas pode rescindir o presente Protocolo, caso não 

estejam a ser cumpridos os objetivos da FCT. 

Feito em duplicado, em Carvalhais, aos  ____ de ___________ de 201__, ficando um exemplar 

na posse de cada uma das partes. 

 

O Responsável da Escola O Responsável da Entidade 
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________________________________ ________________________________ 
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Anexo II 

Plano de Formação 
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FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

ANO LETIVO: 2013 / 2014 

 

PLANO DE FORMAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO: 

Curso: TÉCNICO DE _____________________________________ 

Nome: _______________________________ Nº ___ ANO: ____ 

 

 

ENTIDADE DE ACOLHIMENTO: 

Nome: __________________________________________________ 

 Local: _____________________________________________ 

 Monitor: ___________________________________________ 

 

 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

- Permitir ao aluno o contacto com a realidade do mundo do trabalho; 

- Favorecer a desenvolvimento do sentido de responsabilidade; 

- Desenvolver a formação pessoal, social e profissional; 

- Possibilitar ao Aluno(a) o aprofundamento da sua preparação técnica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 

HORÁRIO: 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO:  

 

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: 

 

 

 

DIREITOS E DEVERES 

ESCOLA: 

 

 

ENTIDADE DE ACOLHIMENTO:  
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O Diretor de Curso: ______________________________________ 

O Professor Orientador: ___________________________________ 

O (A) Monitor(a): ________________________________________ 

O (A) Aluno(a): __________________________________________ 

 

 

 

 

Anexo III 

Caderneta  
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FORMAÇÃO EM CONTEXTO  

DE  

TRABALHO 

 

 

 

 

 

CADERNETA 

 

 

CURSO TÉCNICO DE ___________________ 
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1 - ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

  

1 - ENTIDADE DE ACOLHIMENTO: 

_________________________________________________ 

MORADA: 

_________________________________________________ 

LOCALIDADE: _________________CÓD. POSTAL:  _____________ 

TELF: ____________ TELEM: _________ FAX: _____________ 

RESPONSÁVEL DA ENTIDADE: ______________________________ 

MONITOR DA ENTIDADE: _________________________________ 

 

 

ALUNO: ____________________________________ Nº _____ 

CURSO: ____________________________________ ANO: ___ 

MORADA: 

_________________________________________________ 

LOCALIDADE: _________________CÓD. POSTAL: _____________ 

TELF: ____________ TELEM: __________ FAX: _____________ 

 

PROFESSOR ORIENTADOR: ________________________________ 
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2 – PROGRAMAÇÃO 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:  DE ___ / ___ / ____ A ___ / ___ / _____ 

 

HORÁRIO: __________________________________________ 

 

LOCAL DE FORMAÇÃO: __________________________________ 

 

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: ______________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3 - CONTACTOS ÚTEIS 

NOME CONTACTO 
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4 – RELATÓRIO DA ATIVIDADE DIÁRIA DESENVOLVIDA 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÁS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÁS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 



 21 

 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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DIA __/__/____                                       DAS ____ ÁS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA  __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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DIA  __/__/____                                       DAS ____ ÀS  ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS  ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA  __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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DIA  __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA  __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

DIA  __/__/____                                       DAS ____ ÀS ____HORAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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5 – GRELHA DE AVALIAÇÃO PELO MONITOR DA EMPRESA 

Objetivo 1 2 3 4 5 

Assiduidade      

Pontualidade      

Cap. de organização de tarefas a desempenhar      

Demonstração de conhecimentos técnicos      

Capacidade de iniciativa      

Relações humanas no trabalho      

Capacidade de aplicação de conhecimentos      

Interesse demonstrado em melhorar os 

conhecimentos e corrigir os defeitos 

     

Gestão do tempo para o alcance dos objetivos      

1 – Fraco     2 – Insuficiente     3 – Suficiente     4 – Bom     5 – Muito Bom 

MONITOR DA EMPRESA: ______________________________________ 

PERÍODO EM QUE DECORREU A FORMAÇÃO: __ / __ /___  A  __ /__ /____   

       

Objetivo 1 2 3 4 5 

Assiduidade      

Pontualidade      

Cap. de organização de tarefas a desempenhar      

Demonstração de conhecimentos técnicos      

Capacidade de iniciativa      

Relações humanas no trabalho      
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Capacidade de aplicação de conhecimentos      

Interesse demonstrado em melhorar os 

conhecimentos e corrigir os defeitos 

     

Gestão do tempo para o alcance dos objetivos      

1 – Fraco     2 – Insuficiente     3 – Suficiente     4 – Bom     5 – Muito Bom 

MONITOR DA EMPRESA: ______________________________________ 

PERÍODO EM QUE DECORREU A FORMAÇÃO: __ / __ /___  A  __ /__ /____  

        

 

Objetivo 1 2 3 4 5 

Assiduidade      

Pontualidade      

Cap. de organização de tarefas a desempenhar      

Demonstração de conhecimentos técnicos      

Capacidade de iniciativa      

Relações humanas no trabalho      

Capacidade de aplicação de conhecimentos      

Interesse demonstrado em melhorar os 

conhecimentos e corrigir os defeitos 

     

Gestão do tempo para o alcance dos objetivos      

1 – Fraco     2 – Insuficiente     3 – Suficiente     4 – Bom     5 – Muito Bom 

MONITOR DA EMPRESA: ______________________________________ 

PERÍODO EM QUE DECORREU A FORMAÇÃO: __ / __ /___  A  __ /__ /____   
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Objetivo 1 2 3 4 5 

Assiduidade      

Pontualidade      

Cap. de organização de tarefas a desempenhar      

Demonstração de conhecimentos técnicos      

Capacidade de iniciativa      

Relações humanas no trabalho      

Capacidade de aplicação de conhecimentos      

Interesse demonstrado em melhorar os 

conhecimentos e corrigir os defeitos 

     

Gestão do tempo para o alcance dos objetivos      

1 – Fraco     2 – Insuficiente     3 – Suficiente     4 – Bom     5 – Muito Bom 

MONITOR DA EMPRESA: ______________________________________ 

PERÍODO EM QUE DECORREU A FORMAÇÃO: __ / __ /___  A  __ /__ /____ 

 

6 – ASSIDUIDADE 

Semanas  2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total Notas 

1 

M        

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

T       

2 

M       

T       

3 

M       

T       

4 M       
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T        

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

5 

M       

T       

6 

M       

T       

7 

M       

T       

8 

M       

T       

9 

M       

T       

10 

M       

T       

11 

M       

T       

12 

M       

T       
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OBSERVAÇÕES: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

7 – GRELHA DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Objetivo 1 2 3 4 5 

Assiduidade      

Pontualidade      

Cap. de organização de tarefas a desempenhar      

Demonstração de conhecimentos técnicos      

Capacidade de iniciativa      

Relações humanas no trabalho      

Capacidade de aplicação de conhecimentos      

Interesse demonstrado em melhorar os 

conhecimentos e corrigir os defeitos 

     

Gestão do tempo para o alcance dos objetivos      

1 – Fraco     2 – Insuficiente     3 – Suficiente     4 – Bom     5 – Muito Bom 
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O PROFESSOR ORIENTADOR: __________________________________ 

PERÍODO EM QUE DECORREU A FORMAÇÃO: __ / __ /___  A  __ /__ /____  

 

Objetivo 1 2 3 4 5 

Assiduidade      

Pontualidade      

Cap. de organização de tarefas a desempenhar      

Demonstração de conhecimentos técnicos      

Capacidade de iniciativa      

Relações humanas no trabalho      

Capacidade de aplicação de conhecimentos      

Interesse demonstrado em melhorar os 

conhecimentos e corrigir os defeitos 

     

Gestão do tempo para o alcance dos objetivos      

1 – Fraco     2 – Insuficiente     3 – Suficiente     4 – Bom     5 – Muito Bom 

O PROFESSOR ORIENTADOR: __________________________________ 

PERÍODO EM QUE DECORREU A FORMAÇÃO: __ / __ /___  A  __ /__ /____  

 

Objetivo 1 2 3 4 5 

Assiduidade      

Pontualidade      

Cap. de organização de tarefas a desempenhar      

Demonstração de conhecimentos técnicos      
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Capacidade de iniciativa      

Relações humanas no trabalho      

Capacidade de aplicação de conhecimentos      

Interesse demonstrado em melhorar os 

conhecimentos e corrigir os defeitos 

     

Gestão do tempo para o alcance dos objetivos      

1 – Fraco     2 – Insuficiente     3 – Suficiente     4 – Bom     5 – Muito Bom 

O PROFESSOR ORIENTADOR: __________________________________ 

PERÍODO EM QUE DECORREU A FORMAÇÃO: __ / __ /___  A  __ /__ /____  

 

Objetivo 1 2 3 4 5 

Assiduidade      

Pontualidade      

Cap. de organização de tarefas a desempenhar      

Demonstração de conhecimentos técnicos      

Capacidade de iniciativa      

Relações humanas no trabalho      

Capacidade de aplicação de conhecimentos      

Interesse demonstrado em melhorar os 

conhecimentos e corrigir os defeitos 

     

Gestão do tempo para o alcance dos objetivos      

1 – Fraco     2 – Insuficiente     3 – Suficiente     4 – Bom     5 – Muito Bom 

O PROFESSOR ORIENTADOR: __________________________________ 

PERÍODO EM QUE DECORREU A FORMAÇÃO: __ / __ /___  A  __ /__ /____ 
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Carvalhais, 03 de Setembro de 2012 

 

O Diretor 

________________________________ 

Manuel Joaquim Taveira Pereira 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em   

 


