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Artigo 1º 

Objetivos da PAP 

1. A realização da PAP visa proporcionar a experiência de conceção e definição de um projeto 

de caráter profissional, interessante e exequível, adequado aos desempenhos funcionais do 

técnico de Nível IV.  

2 - A PAP, enquanto projeto de caráter profissional, visa uma efetiva aplicação prática; 

enquanto projeto desenvolvido no quadro escolar, tem caráter pluridisciplinar, visa a 

mobilização e a aplicação das aprendizagens produzidas nas diversas áreas de formação.  

3 - A PAP operacionaliza competências essenciais para a resolução de problemas 

profissionais, nomeadamente:  

a) a reflexão sobre causas e consequências das decisões profissionais;  

b) o espírito de iniciativa;  

c) o espírito de abertura a soluções criativas e alternativas;  

d) o desenvolvimento de capacidades de comunicação, programação e avaliação.  

 

Artigo 2º 

Organização da PAP 

1 - A Direção da escola poderá, se entender necessário, marcar uma  hora semanal a 

acrescentar à carga horária prevista nos planos de formação, constantes do horário dos 

alunos do 3.º ano curricular, para a concretização da PAP.  

a) Esta hora será monitorizada preferencialmente pelo Diretor de Curso ou outro docente da 

turma.  

2 - A defesa da PAP tem a duração de 15 minutos e realiza-se de acordo com calendário a 

definir pelo órgão de gestão da escola. 

3 - O aluno deve entregar os elementos a defender na PAP ao professor orientador, 10 dias 

antes da sua realização.  

4 - O professor orientador apresenta os elementos referidos no número anterior aos restantes 

elementos do júri, 5 dias antes da realização da prova.  

5 - O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar no prazo de 2 

dias úteis a contar da data de realização da prova, a respetiva justificação, a fim de lhe ser 

marcada nova data para a realização da prova.  

6 - A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova 

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

7 - A falta de aproveitamento na nova prova determina sempre a impossibilidade de realizar a 

PAP nesse ano escolar.  

8 - No início do mês de outubro o director de curso entregará aos seus alunos o regulamento 

específico para a realização do projeto e apresentação da PAP, onde constará:  
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a) O modo de designação, bem como os direitos e deveres de todos os intervenientes;  

b) Os critérios e os trâmites a observar, pelos diferentes órgãos e demais intervenientes, para 

aceitação e acompanhamento dos projetos;  

c) A negociação dos projetos, no contexto da escola e no contexto de trabalho;  

d) A calendarização de todo o processo;  

e) A duração da PAP;  

f) Os critérios de classificação a observarem pelo júri da PAP;  

g) Modo de justificação das faltas dos alunos no dia de apresentação da PAP e a marcação de 

uma segunda data para o efeito.  

 

 

Artigo 3º 

Competências e Atribuições 

1 - Ao diretor de curso compete:  

a) Propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de 

ouvidos os professores das disciplinas técnicas do curso e respetivos departamentos 

curriculares;  

b) Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estejam de acordo com os princípios 

gerais e os critérios de avaliação adotados pela escola;  

c) Assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos necessários 

á realização da prova, nomeadamente a calendarização e a constituição do júri de avaliação.  

2 - Ao professor orientador compete:  

a) Orientar o aluno na escolha do produto a apresentar, na sua realização e na redação do 

respetivo relatório;  

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 na respetiva pauta, a classificação da PAP.  

3 - Ao aluno compete:  

a) Seguir as indicações do orientador;  

b) Proceder a alterações pertinentes propostas;  

c) Respeitar os prazos de entrega;  

d) Cumprir o regulamento da PAP apresentado pelo professor orientador.  

 

Artigo 4º 

Fases de Desenvolvimento do Projeto da PAP 
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1 - O desenho do projeto da PAP desenvolve-se em diferentes fases:  

a) Identificação do tema ou problema do projeto e dos interesses e objetivos do formando;  

b) Revisão de conhecimentos e procura de informação relativa ao tema ou problema;  

c) Formulação de uma hipótese de resolução do problema diagnosticado;  

d) Apresentação de proposta de projeto da PAP;  

e) Definição das tarefas de pesquisa (o que deve ser investigado e como fazê-lo);  

f) Recolha de dados - questionários, entrevistas, observações, leituras...  

g) Tratamento dos dados e elaboração de conclusões;  

h) Redação do relatório constituinte do projeto;  

i) Defesa do projeto perante um júri de avaliação.  

 

Artigo 5º 

Estrutura do Relatório da PAP 

1 - Estrutura:  

a) Capa - Escola, Curso, Ano, Título, Sub-Título e Identificação do Autor;  

b) Índice;  

c) Introdução;  

d) Apresentação do Projeto - Motivações, Objetivos, Dados e Análises;  

e) Conclusões;  

f) Indicação de fontes de consulta (Bibliografia)  

2 - Conteúdos:  

a) Fundamentação da escolha do projeto;  

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

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

obstáculos, assim como as formas encontradas para os superar;  

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

das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores.  

 

Artigo 6º 

Professores Acompanhantes 

1 - O acompanhamento das PAP deverá ser assegurado por todos os Professores da 

Componente de Formação Técnica ou outros a quem competirá:  

a) Manter o(s) aluno(s) informado(s) sobre as disposições do presente Regulamento;  

b) Prestar apoio e orientação ao(s) aluno(s) na organização do trabalho;  

c) Acompanhamento do(s) aluno(s) durante o período de duração do projeto.  

d) Manter o director de curso ao corrente das ações desenvolvidas, no âmbito da PAP;  

e) Procurar articular a ação com a empresa, a escola e o aluno;  
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2 - A nomeação do Júri e a organização do processo de avaliação do projeto é da 

responsabilidade do órgão de Gestão.  

3 - Na apreciação do Projeto da PAP, o júri de avaliação deve ponderar, entre outros, os 

seguintes elementos:  

a) O percurso educativo do aluno e o seu grau de realização pessoal;  

b) Condições em que decorreu a concretização do Projeto;  

c) A autoavaliação efetuada pelos alunos.  

4 - As situações omissas neste artigo, relativamente às avaliações da PAP serão resolvidas 

pela Conselho de curso e Órgão de gestão.  

5 - Consideram-se aprovados na PAP os alunos que obtenham uma classificação igual ou 

superior a dez valores.  

 

Artigo 7º 

Calendarização do Processo 

1 - A proposta de projeto da PAP deve ser apresentada ao Diretor de Curso até final do 1.º 

Trimestre em que o aluno realiza o 3.º ano de formação e dela devem constar:  

b) O objeto (tema) do projeto;  

c) As motivações para a realização do projeto;  

d) Os objetivos do projeto;  

e) O plano de desenvolvimento do projeto;  

2 - No final do 2.º trimestre do 3.º Ano, os monitores e orientadores das PAP devem realizar 

uma avaliação intermédia de cada aluno, relativamente ao processo de preparação, 

participação e desenvolvimento do projeto da PAP. 

3 - A avaliação intermédia referida no ponto anterior, deverá ser considerada para efeitos de 

avaliação final da PAP.  

4 - O projeto da PAP deve iniciar-se formalmente no 1.º trimestre do 3º Ano e deverá estar 

concluído até ao dia 10 do mês de junho, desse ano letivo.  

5 - O não cumprimento deste prazo por parte do aluno, deve ser devidamente justificado 

perante a Conselho de curso, que poderá prorrogar o prazo de entrega e atrasar a entrega do 

Diploma Profissional.  

6 - Concluído o relatório do projeto, devem ser entregues duas cópias e o original, todos 

devidamente assinados, pelo Diretor de Curso que as fará chegar ao órgão de gestão.  

7 - Os alunos candidatos ao Ensino Superior têm prioridade na apresentação e defesa da PAP;  

8 - Os alunos que optarem pela apresentação e defesa da PAP, antes da conclusão de todos 

os módulos, ficam condicionados à certificação da PAP e do curso, apenas quando todos os 

módulos ficarem concluídos.  

 

 

Artigo 8º 
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Critérios e fórmula de classificação final 

 

1 – A avaliação dos projetos realiza-se em função dos parâmetros e limites de classificação 

aprovados anualmente em sede do Conselho Pedagógico, tendo por base o estipulado no 

anexo 1. 

2 - A escola dará todo o apoio aos alunos no sentido de que consigam colocação em estágios 

numa empresa cujo ramo de atividade se relacione com o tema da PAP.  
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Anexo I 

Critérios e Fórmula de Classificação Final 
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Critérios e Fórmula de Classificação Final 
 
A avaliação dos projetos realiza-se em função dos seguintes parâmetros e limites de 
classificação: 
 
 

Item Parâmetros Critérios Cotação (0 a 20Valores) 

I 
Relatório P.A.P. 

(Conceção) 

a) Fundamentação do projeto  
b) Correção da linguagem escrita.  
c) Transdisciplinaridade.  
d) Expressão de Conhecimentos.  
e) Validade e qualidade do Projeto.  
f) Conclusões e apreciação crítica.  
g) Realização e Aplicação prática 
do projeto  

 

II 
Execução (Percurso 
educativo do aluno) 

a) Atitudes e hábitos de trabalho  
(assiduidade, pontualidade, 
organização...).  
b) Empenho.  
c) Relações interpessoais.  
d) Sentido crítico.  
e) Responsabilidade/Autonomia.  
f) Domínio de conhecimentos 
profissionais.  

 

III 
Avaliação 
Intermédia 

a) Apreciação da proposta inicial  
b) Organização e funcionamento  
c) Apreciação Genérica 

 

IV 
Apresentação e 

Defesa do Projeto 

a) Correção da linguagem oral.  
b) Clareza e objetividade na 
apresentação  
Integração de saberes.  
c) Capacidade de argumentação.  

 

Nota 1: O parâmetro II só poderá ser avaliado pelo Diretor de Curso e pelos professores das 
disciplinas da componente da formação técnica. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

CF
1
=
           

 
 

 
1 – Arredondada às unidades 
 

O Diretor 

________________________________ 

Manuel Joaquim Taveira Pereira 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em   

 


