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Introdução 

 

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) constituem uma modalidade de educação 

que têm como objetivo proporcionar aos jovens em situação de abandono escolar e em 

transição para a vida ativa, nomeadamente aos que entram precocemente no mercado 

de trabalho com níveis insuficientes de formação, uma certificação escolar e uma 

qualificação profissional. Os Cursos de Educação e Formação constituem uma 

modalidade de educação, que confere a equivalência ao 9.º Ano de escolaridade e uma 

qualificação de Nível 2. 

Os Cursos de Educação e Formação visam, por um lado, o desenvolvimento de 

competências para o exercício de uma profissão, por outro, permitem o prosseguimento 

de estudos a nível do ensino secundário (ensino regular ou ensino profissional). 

 

 

O presente regulamento é constituído por 4 capítulos: 

 

Capítulo I – Disposições Gerais 

Capitulo II - Organização do Processo de Ensino/Aprendizagem 

Capítulo III – (FPCT) Formação Prática em Contexto de Trabalho   

Capítulo IV – (PAF) Prova de Avaliação Final  

 
Legislação de Referência 

 
 

 Despacho Conjunto n.º453/2004, de 27 de Julho; 

rectificado pela 

 Rectificação n.º 1673/2004, de 7 de Setembro; 

Alterado pelos Despachos 

 Despacho n.º 12568/2010, de 4 de Agosto 

e  

 Despacho n.º 9752-A/2012, de 18 de Julho 

 Guia de Orientações da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino 

Profissional 

 Estatuto do Aluno e Ética Escolar – Lei nº 51/2011 de 5 de Setembro 

 Regulamento Interno da Escola Profissional de Comunicação e Imagem 

 Despacho Conjunto n.º287/2005 de 4 de Abril 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1º 

Objeto e âmbito 

 

- O presente Regulamento define a organização, desenvolvimento, avaliação e 

acompanhamento, bem como a tipologia e respetiva matriz curricular do Curso 

Operador(a) de Fotografia Tipo3 que se inscreve no âmbito dos percursos de Educação 

e Formação profissionalmente qualificantes, destinados, preferencialmente a jovens com 

idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou que já 

abandonaram, antes da conclusão da escolaridade de 12 anos. 

- Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando as situações o aconselhem, 

poderá ser autorizada, pela DGESTE, a frequência dos cursos previstos no Regulamento 

a que se refere o nº 1 adequados aos respetivos níveis etários, a jovens com idade 

inferior a 15 anos. 

- Os jovens que concluam o curso previsto no presente Regulamento com idade inferior 

à legalmente permitida para ingresso no mercado de trabalho devem obrigatoriamente 

prosseguir estudos em qualquer das ofertas disponibilizadas no âmbito dos sistemas 

nacionais de educação ou de formação. 

 

Artigo 2º 

Tipologia do curso e destinatários 

 

O curso de Educação e Formação (CEF) a lecionar na EPCI é de Tipo 3, com a duração 

de um ano e conferem o 9º ano de escolaridade e uma qualificação profissional de nível 

2, destina-se a jovens, em risco de abandono, com aproveitamento no 8º ano de 

escolaridade, ou com frequência, sem aproveitamento, do 9º ano de escolaridade. 

 
 
 

Artigo 3º 

Duração do curso CEF 

 

A duração mínima do curso é de 1 200 horas 
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Artigo 4º 

Acesso e seleção dos candidatos 

 

O acesso dos candidatos ao Curso de Educação e Formação (CEF) tem por base um 

processo de orientação escolar e profissional. 

 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

Artigo 5º 

Organização curricular 

 

Os CEF Tipo 3 privilegiam uma estrutura profissional acentuadamente profissionalizante, 

adequada aos níveis de qualificação visados. Tal como esquematizado no quadro 

abaixo, no artigo 6º, a matriz curricular do curso está organizada por quatro 

componentes de formação, cinco áreas de competência e diversas 

disciplinas/domínios/unidades de formação. 

 

Estrutura curricular: 

 

1- As componentes de formação sociocultural e científica são organizadas tendo em 

conta os referenciais e orientações curriculares definidos, para cada tipo de curso, 

visando a aquisição de competências no âmbito das línguas, cultura e comunicação, 

cidadania e sociedade e das diferentes ciências aplicadas numa lógica transdisciplinar e 

transversal no que se refere às aprendizagens de carácter instrumental e na abordagem 

aos temas relevantes para a formação pessoal, social e profissional, em articulação com 

as componentes de formação tecnológica e de formação prática. 

 

2- As componentes de formação sociocultural e científica organizam-se por disciplinas 

ou domínios e visam, ainda, o desenvolvimento pessoal, social e profissional numa 

perspetiva de: 

 

Desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos jovens em formação; 

Aproximação ao mundo do trabalho e da empresa; 

Sensibilização às questões da cidadania e do ambiente; 

Aprofundamento das questões de saúde, higiene e segurança no trabalho. 
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3 - A componente de formação tecnológica organiza-se por Unidades de Formação de 

Curta Duração, eventualmente associados em disciplinas ou domínios, em função das 

competências que definem a qualificação profissional visada. 

 

4- A Componente de Formação Prática, estruturada num plano individual de formação ou 

roteiro de actividades a desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de estágio 

e visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, 

organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional a 

adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a formação ao longo da vida. 

 

5- O Curso CEF da EPCI integra uma prova de avaliação final (PAF), nos termos 

previstos neste regulamento. 

 
 

Artigo 6º 

Identificação geral do percurso/matriz curricular 
 

 
Área de Formação - 213. Audiovisuais e Produção do Media 
 
Referencial de formação 213005 – Operador(a) de Fotografia 
 
CEF Tipo 3 - 3º Ciclo do Ensino Básico, certificação profissional / nível 2 do QNQ – 
duração um ano 
 
Component
e de 
Formação 

Domínios de formação Tipo 
3 

Carga 
Horária 
(horas) 

Carga 
Horária 
(tempo
s 45`) 

Carga 
Horári
a 
Total 

 Língua Portuguesa  45      60  
 Língua Estrangeira  45       60  
  

Cidadania e Mundo Atual 
  

21       
 
28 

           
192 h 

Sociocultur
al 

TIC  21       28  

  
Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho 

  
30      

 
40 

 

 Educação Física  30   
Cientifica Matemática Aplicada  45 60 66 h 

 Artes Visuais  21 28  
  

 Fotografia 
 
UFC
D 

Carga 
Horária 
(horas) 

Carga 
Horária 
(tempo
s 45´) 

   
850 h 

 História da fotografia 0106 25 33  
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 Fotografia - Iniciação 0107 50 67  
 Máquinas fotográficas - objetivas 

e comandos 
0108 25 33  

 Fontes Luminosas 0109 25 33  
 Definição e cálculo de exposição 

adequada 
0110 50 67  

Tecnológica Técnicas de fotografia, execução 
de fotografia e exposição 

0111 50 33  

 Revelação de um filme P/B 
exposto 

0112 25 33  

 Descrição do processo E-6 e do 
processo C-41/R-A4 

0113 25 33  

 Ampliadores/B e seus comandos 0114 50 67  
 Execução de provas diretas 0115 25 33  
 Execução de provas manipuladas 0116 25 33  
 Ampliadores de cor 0117 25 33  
 Processo de impressão cor 0118 25 33  
 Teoria da cor- conceitos básicos 0119 25 33  
 Impressão de película em minilab 0120 25 33  
 Equipamentos digitais 0121 50 67  
 Software adequado ao tratamento 

de Imagens 
0122 25 33  

 Acessórios fotográficos 0123 25 33  
 Equipamentos essenciais à 

fotografia. de estúdio 
0124 25 33  

 Técnicas de fotografia de estúdio 0125 25 33  
 Fotografia de estúdio no âmbito 

do mercado 
0126 25 33  

 Mercado da fotografia 0127 50 67  
 Estética fotográfica 0128 25 33  
 Técnicas de atendimento 7842 50 67  
 Acabamento e apresentação de 

um trabalho fotográfico 
0130 50 67  

 Montagem de uma exposição 0131 25 33  
     210 h 

Prática Formação em Contexto de 
Trabalho 

 210   

 Duração Total do Percurso    1318 h 
 

 

Artigo 7º 

Desdobramentos 
 

1- O número de alunos por turma não deve ser inferior a 15 nem superior a 25. 

2- Em situações devidamente justificadas e sempre que estejam em causa a segurança 

e a saúde de alunos e professores ou as condições físicas e materiais o justificarem, as 

turmas constituídas por mais de 12 alunos poderão ser desdobradas em turnos nas 

disciplinas de prática simulada. 
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Artigo 8º 

Desenvolvimento dos cursos/ Orientação e supervisão pedagógica 
 

No desenvolvimento dos cursos há a considerar as seguintes estruturas de 

orientação e supervisão pedagógica: 

 

Um diretor de turma designado pela Diretora Pedagógica com assento no Conselho 

Pedagógico e que, desempenha também as funções de Coordenador do Curso em 

articulação com a Diretora Pedagógica. 

Equipa pedagógica. 

A equipa pedagógica, coordenada pela Diretora Pedagógica e pelo diretor de turma 

integra os professores das diversas disciplinas, profissionais de orientação, professores 

acompanhantes de estágio e outros elementos que intervenham na preparação e 

concretização do curso. 

 
Artigo 9º 

Competências da equipa pedagógica. 

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

nomeadamente: 

 

 a articulação interdisciplinar; 

 o apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes que a integram; 

 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; 

 a elaboração de propostas para a criação e alteração dos regulamentos 

específicos do estágio e da prova de avaliação final (PAF), os quais deverão ser 

homologados pelos órgãos competentes da escola e integrados no respetivo 

regulamento interno; 

 o apoio à elaboração da PAF. 

 

A equipa pedagógica que assegura a lecionação do curso reúne periodicamente para 

articulação interdisciplinar, bem como para planificar, formular/reformular e adequar 

estratégias pedagógicas ajustadas ao grupo turma, de forma a envolver os alunos neste 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

3. Os professores/formadores que integram a equipa pedagógica, atuam junto de 
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públicos por vezes heterogéneos que por motivos diferenciados procuram uma nova 

oportunidade de educação e formação. Assim considera-se essencial que evidenciem 

claramente aptidões que envolvam o espírito de cooperação, a facilidade de 

comunicação e relacionamento, a flexibilidade, a tolerância, bem como a assunção das 

funções cultural, social, cívica e económica da formação, incentivando à aprendizagem e 

ao desenvolvimento da maturidade pessoal, social e profissional dos alunos. 

 

 

Artigo 10º 

Competências do diretor de turma em articulação com a Direção Pedagógica na 

Coordenação do Curso 

 
A coordenação técnico-pedagógica do curso, a articulação entre as diferentes 

componentes de formação, entre as diferentes disciplinas/domínios bem como em tudo o 

que se relaciona com a preparação da prática em contexto de trabalho e com o plano de 

transição para a vida ativa, tendo em consideração a devida articulação com os serviços 

de psicologia e orientação; 

Convocar e coordenar as reuniões da equipa pedagógica, 

Coordenar atividades a desenvolver, interligando-as com o Projeto Educativo de Escola; 

Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação tecnológica, 

em articulação com os professores da área tecnológica; 

Participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções; 

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 PAF; 

Assegurar a articulação com o gabinete de estágios da EPCI e as entidades de 

acolhimento da Formação Prática em Contexto de Trabalho, identificando-as, 

selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da 

Formação Prática em Contexto de Trabalho e dos contratos de formação, procedendo à 

distribuição dos formandos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento 

dos mesmos, em estreita colaboração com o professor orientador dos estágios; 

Assegurar a articulação com os serviços competentes em matéria de apoio 

socioeducativo; 

Apoiar na requisição de equipamento indispensável ao curso; 

No final de cada período, proceder ao registo das horas já lecionadas e dar a conhecer 

ao conselho de turma e à Diretora Pedagógica, a data previsível para a conclusão das 

atividades letivas; 
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Organizar o dossiê técnico-pedagógico do curso; 

Elaborar, anualmente um relatório do trabalho desenvolvido; 

Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na Lei e no Regulamento 

Interno da escola. 

 

Artigo 11º 

Competências do diretor de turma 

 

 Sem prejuízo de outras competências fixadas na Lei e no Regulamento Interno, ao 

diretor de turma compete: 

 

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

educação; 

Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 

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

a sua participação; 

Registar as faltas dos alunos; 

Coordenar a elaboração dos registos de avaliação e os relatórios descritivos do 

aproveitamento dos formandos, redigidos no conselho de turma de avaliação de final de 

período, e dar conhecimento dos mesmos aos encarregados de educação; 

Apresentar anualmente à Diretora Pedagógica da escola o relatório do trabalho 

desenvolvido; 

 Aplicar as medidas disciplinares previstas no Regulamento Interno da escola e na 

legislação em vigor 

 
Artigo 12º 

Funcionamento do conselho de turma de avaliação 

 

O conselho de turma de avaliação é presidido pelo diretor de turma e ocorrerá, pelo 

menos, três vezes ao longo do ano letivo, sendo partilhado com o Encarregado de 

Educação um registo qualitativo e quantitativo que inclua informação global sobre o seu 

percurso formativo. 

Sempre que o conselho de turma reúne, será redigido a ata de acordo com o modelo 

aprovado pela escola. 

A nomeação do secretário para as reuniões é da responsabilidade da Diretora 

Pedagógica da escola. 
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Artigo 13º 

Serviços de Psicologia e Orientação Escola 

 

Estão atribuídas ao Gabinete de Apoio e Orientação Escolar da EPCI, as seguintes 

competências: 

 

Colaborar com a equipa pedagógica, para a definição e aplicação de estratégias aditivas 

de orientação e estratégias psicopedagógicas, apoiando a elaboração e aplicação de 

programas de desenvolvimento de competências cognitivas, sociais de empregabilidade 

e de gestão de carreira; 

Enquanto parte integrante da equipa multidisciplinar, sensibilizar a comunidade 

educativa para a educação inclusiva, propor, acompanhar e monitorizar a aplicação 

medidas de suporte à aprendizagem; 

Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

Sempre que, em acordo com a Diretora Pedagógica e o diretor de turma, se considere 

relevante, participar nas reuniões dos conselhos de turma. 

 

 

Artigo 14º 

Cumprimento da carga curricular/ Reposição de aulas pelos docentes 

 

Durante o ano letivo, a carga horária prevista no plano curricular para cada 

disciplina/módulo/UFCD, tem que ser cumprida na sua totalidade; 

Numa situação de falta, o professor deve informar atempadamente a Direção, para que 

possa ser substituído, ou procurar efetuar a permuta, dando-se conhecimento aos 

alunos, de acordo com o estipulado no Regulamento Interno da Escola; 

4. As horas letivas previstas e não lecionadas por falta de assiduidade destes, devem ser 

recuperadas através de: 

 

a) Prolongamento da atividade letiva diária, desde que possível; 

b) Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas no Natal e/ou Páscoa; 

c) Permuta entre docentes 

 

A gestão da compensação das horas em falta deve ser planeada e posteriormente 

comunicada ao diretor de turma e à Diretora Pedagógica da escola; 

Se a reposição for efetuada de acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do ponto 4, 
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deverá este facto ser comunicado ao encarregado de educação ou ao aluno, quando 

este for maior; 

Duas vezes por mês, o diretor de turma deverá proceder ao registo das horas de 

formação já lecionadas e dar conhecimento ao conselho de turma e à Diretora 

Pedagógica, que indicará a data previsível para a conclusão das atividades letivas. 

 

Art.º15º 

Assiduidade dos alunos 

 

Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas será considerado o 

tempo letivo de 45 minutos. 

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

co-financiamento, pelo que se devem adotar as seguintes orientações: 

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; 

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. 

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. 

Verificando-se a existência de faltas dos alunos, independentemente da sua natureza, 

pode a escola promover caso seja necessário, a aplicação de medidas disciplinares 

Corretivas, de entre aquelas previstas no 26º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e 

outras previstas no RI cabendo, neste contexto, à escola decidir sobre a eventual 

aplicação da medida de prolongamento de atividades. 

Sempre que o aluno/formando esteja abrangido pelo regime de escolaridade obrigatória, 

deverá frequentar o percurso iniciado até ao final do ano, ainda que tenha ultrapassado o 

limite de faltas permitido. 

A assiduidade do aluno estagiário, na componente de formação prática, é controlada 

pelo preenchimento de uma folha de registo de presenças, a qual deve ser assinada pelo 

aluno estagiário e pelo monitor da entidade de estágio e entregue semanalmente ao 

professor acompanhante de estágio para posterior arquivo no dossier pedagógico. 
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Artigo 16º 

Excesso grave de faltas 

 

Os cursos CEF exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, pelo 

que o aluno se encontra na situação de excesso de faltas quando ultrapassa os limites 

de faltas justificadas e ou injustificadas previstas no ponto 2 do artigo anterior. 

Quando for atingido o número de faltas correspondente a 50% do máximo de faltas 

permitido, os pais ou o encarregado de educação, ou o próprio aluno quando maior, são 

convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma, com o objetivo de 

os alertar para as consequências do excesso grave de faltas e de se encontrar uma 

solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade, bem como 

o necessário aproveitamento escolar. 

Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à 

escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, 

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

em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

Para efeitos do disposto nos números anteriores, são também contabilizadas como faltas 

injustificadas as ausências decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória 

de suspensão. 

Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são 

desconsideradas as faltas em excesso. 

 

 

Artigo 17º 

Atividades de recuperação e medidas de integração 
 

A violação dos limites de faltas previstos obriga ao cumprimento de atividades/medidas 

que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e/ou a integração escolar e 

comunitária do aluno, pelas quais os alunos e os seus encarregados de educação são 

co-responsáveis. 

Por exigência de níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o tempo de 

duração das atividades de recuperação deve corresponder, regra geral, ao número de 

tempos entretanto ultrapassados. 

As atividades de recuperação das aprendizagens, quando a elas houver lugar, são 

decididas pelos professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas. 

As medidas corretivas e de integração a que se refere o presente ponto são definidas 
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nos termos dos artigos 26.º e 27.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

As atividades de recuperação, por violação do limite de faltas injustificadas, poderão 

revestir, entre outras, as seguintes modalidades: 

 

Apresentação de um trabalho, escrito e/ou oral, relativo à disciplina ou disciplinas em 

questão, a definir pelo respetivo professor; 

 Horas de estudo, concretizadas em atividades de recuperação do atraso das 

aprendizagens, tais como: realização de trabalhos / fichas formativas/ leituras 

complementares na biblioteca, mediante orientação do respetivo professor; 

Atualização do caderno diário; 

Realização de atividades/tarefas de natureza prática associadas à formação técnica dos 

alunos. 

 

Artigo 18º 

Tramitação das atividades de recuperação 

 

O diretor de turma informará o professor da disciplina ou das disciplinas, com caráter de 

urgência, para promover as atividades de recuperação do aluno. 

O diretor de turma convoca o encarregado de educação para o colocar a par da situação 

escolar do seu educando, bem como dos efeitos do incumprimento do dever de 

assiduidade. 

O aluno deverá continuar a frequentar as atividades letivas, designadamente as que se 

referem à disciplina ou disciplinas em que excedeu o limite de faltas, sendo informado 

sobre as consequências da reincidência de faltar. 

O professor ou os professores da(s) disciplina(s) dá(ão) conhecimento ao(s) aluno(s), da 

modalidade e do local de realização das atividades de recuperação, bem como da data 

de início e termo. 

O cumprimento, por parte do aluno, das atividades de recuperação pode realizar-se em 

período suplementar ao seu horário letivo e não isenta o aluno da obrigação de respeitar 

o horário letivo da turma em que se encontra inserido. 

Uma vez concluídas as atividades de recuperação, estas serão objeto de avaliação por 

parte do professor da disciplina ou das disciplinas às quais ultrapassou o limite de faltas. 

O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades a que se refere 

o número anterior pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias previstas no Regulamento Interno. 

Aquando da realização, nos espaços da escola, das atividades de recuperação, o aluno 

será apoiado por um docente para aí destacado. 
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Artigo 19º 

Faltas de material e de pontualidade 

 

A presença do aluno nas atividades escolares sem o material indicado pelo professor, 

bem como o atraso na comparência às aulas regem-se pelo Regulamento Interno da 

escola. 

 

Artigo 20º 

Avaliação das aprendizagens 

 

A avaliação é contínua, assumindo um carácter regulador, quer em relação à aquisição 

pelo aluno das aprendizagens definidas, quer em ao processo ensino-aprendizagem, 

podendo levar à introdução dos reajustamentos adequados. 

 A avaliação das aprendizagens é realizada de acordo com os critérios de avaliação 

propostos pelos docentes em sede de departamento curricular e aprovados pelo 

conselho pedagógico, para as várias disciplinas. 

Os critérios de avaliação das disciplinas devem ser explicitados aos alunos, no início do 

ano letivo, podendo ainda ser comunicados critérios de realização e sucesso por cada 

atividade de avaliação realizada. 

4. Compete aos professores organizar a avaliação das aprendizagens, envolvendo os 

alunos nesse processo. 

5. A notação a utilizar nos instrumentos de avaliação socorre-se de escalas diversas, 

cuja harmonização é a seguinte: 

 

Menção Qualitativa Escala de 0 a 100 Escala de 1 a 5 

Fraco 0 a 20 1 

Insuficiente 21 a 49 2 

Suficiente 50 a 70 3 

Bom 71 a 70 4 

Muito Bom 91 a100 5 

 

6.  As reuniões de avaliação sumativa, bem como os respetivos registos, ocorrem, em 

cada ano de formação, em três momentos, coincidentes com os períodos de avaliação 

estabelecidos pelo calendário escolar. 

Nas reuniões referidas no ponto anterior procede-se à formalização da avaliação 

sumativa, por disciplina ou domínio e por componente de formação, expressa na escala 

de 1 a 5 
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7. A avaliação incide ainda sobre a Formação Prática em Contexto de Trabalho e 

integra, no final do ciclo de formação, a Prova de Avaliação Final, adiante designada por 

PAF. 

8. A avaliação final do curso só será publicitada após a conclusão do estágio e a 

realização da PAF. 

 

Artigo 21º 

Recuperação das aprendizagens 

 

No caso de se detetarem dificuldades na aprendizagem deverá a equipa pedagógica 

adotar uma estratégia de recuperação ajustada. 

A estratégia de recuperação poderá passar pela definição de um programa específico 

assente no reforço do acompanhamento individual, bem como na definição e 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica. 

Das estratégias definidas deve ser dado conhecimento ao encarregado de educação ou 

aluno, quando maior de idade. 

Por manifesto desinteresse ou inaptidão do aluno para prosseguir o curso, pode 

organizar-se um processo de reorientação, no sentido de encaminhar o aluno para uma 

oferta educativa mais adequada aos seus interesses, características e expectativas. 

 

 

Artigo 22º 

Progressão/Prosseguimento de estudos 

 

No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de Formação 

Tecnológica, não frequentará a Componente de Formação Prática, ou seja não 

frequentará o estágio nem realizará a Prova de Avaliação Final. 

Para, obter apenas, excecionalmente a emissão de uma certificação escolar de 

conclusão do 9º ano, após a frequência de um curso T3, o aluno terá que obter uma 

classificação final igual ou superior a nível 3 nas Componentes de Formação Sócio-

Cultural e Científica e terá que respeitar o regime de assiduidade em todas as 

componentes, com excepção da CFP. 

Se o aluno obteve aproveitamento na Componente de Formação Tecnológica e na 

Formação Prática em Contexto de Trabalho, mas não na Sócio- Cultural e na Formação 

Científica, poderá realizar exame de equivalência à frequência, no máximo a uma 

disciplina (ou da Sócio-Cultural ou da Científica) desde que a falta de aprovação não 

tenha sido devida à falta de assiduidade. 
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Quando o aluno obteve aproveitamento em algumas disciplinas ou Componente de 

Formação, pode ser emitida a respetiva certidão de frequência, comprovativa do 

aproveitamento obtido. 

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

Educação e Formação Tipo3 permite ao aluno o prosseguimento de estudos num dos 

cursos do nível secundário de educação. 

Para efeitos do disposto no número anterior, os alunos que obtiverem aprovação na 

avaliação sumativa interna realizada no final do curso e pretendam continuar estudos de 

nível secundário não realizam provas finais de 3º ciclo, (exames nacionais) com exceção 

dos que pretendam inscrever-se em cursos científico-humanísticos, para os quais é 

obrigatória a realização das referidas provas. 

 

 

Artigo 23º 

Conclusão do curso 
 

Para conclusão, com aproveitamento de um Curso CEF Tipo3, os alunos terão de obter 

uma classificação final igual ou superior a 3 em todas as componentes de formação 

incluindo a PAF. Só assim podem obter um Certificado de 9º ano de escolaridade e a 

qualificação profissional de nível II do QNQ. 

 

Artigo 24º 

Classificações finais 

 
1.A classificação final de cada disciplina ou domínio corresponde à classificação obtida 

no último momento de avaliação. 

2.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. 

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

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

4. A classificação final do curso calcula-se através da média ponderada das 

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

 

CF = (FSC + FC + 2FT + FP) / 5,  

Sendo: 
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CF – Classificação final do curso; 

FSC – Classificação final da componente de formação sociocultural; 

FC – Classificação final da componente de formação científica; 

FT – Classificação final da componente de formação tecnológica; 

 e) FP – Classificação da componente de formação prática 

 

 

Artigo 25º 

Certificação 

 
1.Aos alunos que concluírem com aproveitamento, os cursos previstos será certificada a 

qualificação profissional de nível 2 e a conclusão do 9º ano de escolaridade. 

2. Aos alunos que 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 9º ano de 

escolaridade. 

3. Na situação enunciada no número anterior será aplicada a seguinte fórmula: 

 

CFE = (FSC + FC) / 2, 

sendo: 

CFE – Classificação final escolar; 

FSC – Classificação final da componente de formação sociocultural; 

FC – Classificação final da componente de formação científica. 

 

4. No caso de o aluno ter obtido aproveitamento nas componentes de formação 

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, desde que a falta de aprovação não 

tenha sido devida à falta de assiduidade 

 

5.. Nas situações em que o aluno 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. 
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6.À escola, se solicitada, poderá emitir uma declaração comprovativa do aproveitamento 

nas mesmas. 

 

7.Os certificados dos cursos de educação e formação são emitidos pela escola, de 

acordo com modelo estabelecido por lei. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO (FPCT) 

 

Artigo 26º 

Âmbito e Definição 

 

1.O aluno que não obtiver aproveitamento na Componente de Formação não frequentará 

o estágio nem realizará a PAF- Prova de avaliação final. 

2.São objetivos da FPCT: 

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

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

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

trabalho e organização; 

Desenvolver capacidades, competências e atitudes essenciais à integração no mundo do 

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

autonomia na execução de tarefas que lhe forem confiadas; 

Aplicar os conhecimentos e competências adquiridos, executando tarefas múltiplas 

relacionadas com a componente de formação tecnológica; 

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

 

A FPCT realiza-se em posto de trabalho, em empresas ou noutras 

organizações/instituições, sob a forma de experiências de trabalho, por períodos de 

duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio, com uma duração de 

210 horas. 

A organização do estágio compete à escola que assegurará a sua programação, em 

função dos condicionalismos de cada situação, em estreita articulação com a entidade 

de estágio. 

A FPCT 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 
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similares à do contexto real de trabalho. 

6.A classificação da FPCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso 

 

Artigo 27º 

Organização e desenvolvimento da FPCT 

 

A concretização da FPCT é antecedida pela celebração de protocolo entre a escola e a 

entidade de estágio, que deverá definir as responsabilidades dos envolvidos, bem como 

as normas de desenvolvimento do estágio. 

A organização e o desenvolvimento da FPCT obedecem a um plano, elaborado com a 

participação do diretor de curso, do aluno, do professor acompanhante e do monitor 

designado pela entidade de acolhimento do estágio, sob coordenação do primeiro 

O plano, depois de assinado pelas partes, identifica os objetivos, o conteúdo, a 

programação, o período, o horário e o local de realização das atividades, as formas e 

monitorização e acompanhamento do aluno, bem como os direitos e deveres dos 

intervenientes, da escola e da entidade onde se realiza a FPCT. 

A coordenação e supervisão do desenvolvimento da FPCT é da responsabilidade da 

EPDRG, a quem cabe designar um professor acompanhante do estágio. 

 

Artigo 28º 

Competências da escola no âmbito da FPCT 
 

1.São competências da escola, no âmbito da FPCT: 

Assegurar a realização da FPCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos 

aplicáveis; 

Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento; 

Colaborar na elaboração do plano de estágio, bem como a respetiva assinatura por parte 

de todos os intervenientes; 

Realizar o acompanhamento da execução do plano da FPCT; 

Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos formandos, em colaboração com a 

entidade de acolhimento; 

Assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FPCT; 

Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições 

logísticas necessárias à realização e acompanhamento da FPCT. 

Compete ainda à direção Pedagógica e articulação com o Gabinete de Estágios a 

designação do(s) professor(es) acompanhante(s) da FPCT, depois de ouvido o diretor de 

turma, de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente técnica. 
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Artigo 29º 

Competências do diretor de Turma no âmbito da FPCT 

 
Coordenar a elaboração do plano de formação no âmbito da FPCT; 

Estabelecer contactos com empresas ou outras instituições com vista ao 

estabelecimento de protocolos para a realização dos estágios dos alunos; 

Coordenar a celebração dos protocolos de estágio entre a escola e as entidades de 

acolhimento; 

Garantir o acesso a estágio de todos os alunos que se encontrem em condições de o 

poderem realizar; 

Desenvolver esforços para que os estágios se realizem em áreas de especial interesse 

para os alunos; 

 

Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FPCT, 

nomeadamente, no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na 

instituição; 

Esclarecer os alunos, pais e encarregados de educação acerca da importância, 

organização e funcionamento da FPCT; 

Submeter a calendarização e o regulamento da FPCT a aprovação no Conselho 

Pedagógico; 

Acompanhar o desempenho dos alunos durante a FPCT, colaborando na recolha de 

elementos necessários para a avaliação; 

Informar regularmente a diretora e o conselho pedagógico, sobre o decorrer do 

processo. 

 

 

Artigo 30º 

Competências do professor acompanhante da FPCT 

 
São competências do professor acompanhante da FPCT: 

Elaborar o plano da FPCT, em articulação com o diretor de curso, bem como, quando for 

o caso, com os demais órgãos ou estruturas de coordenação pedagógica, restantes 

professores e monitor designado pela entidade de acolhimento; 

Acompanhar a execução do plano de estágio, nomeadamente, através de deslocações 

periódicas aos locais de realização da FPCT; 

Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade de acolhimento do estágio, 

o desempenho do aluno; 
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Acompanhar o aluno na elaboração dos documentos relativos à FPCT, designadamente 

o relatório de estágio; 

Propor ao conselho de turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno na FPCT. 

 

 

Artigo 31º 

Competências da entidade de acolhimento do estágio 

 
São competências da entidade de acolhimento: 

Designar o monitor responsável pelo acompanhamento do aluno; 

Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FPCT; 

Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno; 

Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FPCT, 

nomeadamente, no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na 

instituição; 

Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano de estágio; 

Controlar a assiduidade do aluno; 

Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento da FPCT. 

 Em caso de ausência prolongada, os alunos devem cumprir os requisitos previstos na 

lei após apreciação do diretor de turma, do diretor de curso e da diretora. 

 

Artigo 32º 

Deveres do aluno no âmbito da FPCT 

 

Compete ao aluno, no âmbito da FPCT: 

Colaborar na elaboração do plano de estágio; 

Cumprir, no que lhe compete, todas as obrigações decorrentes do protocolo celebrado 

entre a escola e a entidade de acolhimento; 

Respeitar a organização do trabalho na entidade e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações; 

Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que 

tiver acesso durante a FPCT; 

Ser assíduo e pontual e estabelecer comportamentos assertivos nas relações de 

trabalho; 

Justificar as faltas perante o diretor de turma, o seu professor acompanhante e o 

monitor, de acordo com as normas internas da escola e da entidade de acolhimento; 



 
 

24 
 

Elaborar os materiais previstos de acordo com o estabelecido no artigo 27º deste 

regulamento; 

Em caso de ausência prolongada, os alunos devem cumprir os requisitos previstos na lei 

após apreciação do diretor de turma, e da diretora Pedagógica. 

 

Artigo 33º 

Avaliação da FPCT 

 

A avaliação no processo de estágio assume carácter contínuo e sistemático e permite, 

numa perspetiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, de forma a possibilitar, se necessário, o reajustamento do plano de 

estágio. 

A avaliação assume também um carácter sumativo, conduzindo a uma classificação final 

de estágio que terá uma ponderação de 70% na classificação final da componente de 

formação prática. 

Na sequência da apreciação do relatório e da avaliação de execução do plano de 

estágio, o professor orientador propõe à equipa pedagógica, a classificação do aluno. 

No caso de reprovação do aluno, poderá ser celebrado novo protocolo de recuperação, 

entre a escola, a entidade de estágio e o aluno, a fim de possibilitar a obtenção de 

aproveitamento no estágio. 

 Para conclusão com aproveitamento do curso o aluno terá que obter na FPCT uma 

classificação igual ou superior a nível 3. 

 
 

CAPITULO IV 

PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL 

 

Artigo 34º 

Prova de Avaliação Final (PAF) 

A prova de avaliação final, adiante designada por PAF, assume o carácter de prova de 

desempenho profissional e consiste na realização, perante um júri, de uma prova que 

deve avaliar os conhecimentos e competências mais significativos das disciplinas da 

componente de formação tecnológica, tendo por referência as atividades definidas para o 

perfil de competências visado. 

O desenvolvimento da PAF é da responsabilidade dos docentes das disciplinas da 

componente de formação tecnológica, em articulação com o diretor de curso, podendo 

ser solicitada a colaboração dos restantes docentes da equipa pedagógica. 
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Artigo 35º 

Organização e desenvolvimento 

 

A matriz da prova deve ser afixada com, pelo menos, um mês de antecedência 

relativamente à data de início da mesma. 

Deve ser afixada uma pauta na qual se identificam os alunos admitidos à prova, o local 

de realização, o(s) dia(s) e a hora em que a mesma tem lugar. 

O acompanhamento da prova não exige a presença de todos os elementos do júri, 

podendo ser feito por um elemento do júri coadjuvado por um docente da componente 

de formação tecnológica. 

A defesa da prova perante o júri não deve ultrapassar os 30 minutos. 

Os alunos que reprovem na FPCT, em resultado da avaliação final ou por falta de 

assiduidade, não realizam a PAF. 

O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAF deve apresentar, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data da realização da prova, a respetiva justificação à 

diretora. 

No caso de a justificação ser aceite, o presidente do júri marca a data da realização da 

nova prova. 

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

prova, determina a impossibilidade de o aluno realizar a PAF nesse ano escolar. 

O aluno que, tendo comparecido à PAF, não seja aprovado pelo júri poderá realizar nova 

prova, no mesmo ano escolar, em data a definir pela diretora, por proposta do diretor de 

curso. 

A falta de aproveitamento na nova prova determina a impossibilidade de realizar a PAF 

nesse ano escolar. 

 

Artigo 36º 

Estrutura da Prova 

 

A matriz da PAF enuncia os temas e as competências a avaliar, a calendarização, 

cotação e os critérios de avaliação. 

A prova é eminentemente prática e deve ser acompanhada de um relatório escrito. 

A classificação PAF resulta das classificações da componente prática e do relatório com 

a ponderação de 70% para a componente prática e 30% para o relatório escrito. 

A defesa do relatório da prova, perante o júri, não deve ultrapassar os 30 minutos 
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Artigo 37º 

Competências do(s) coordenador(es) no âmbito da PAF 

 

Compete aos coordenadores e ao de turma no âmbito da PAF: 

 

1.Propor ao conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAF, bem como a sua 

atualização, depois de ouvidos os professores das disciplinas técnicas do curso. 

Articular com o órgão de gestão da escola, os procedimentos necessários à realização 

da prova, nomeadamente a calendarização e a constituição do júri de avaliação; 

Informar os alunos sobre a matriz da PAF e critérios de avaliação; 

Lançar, na respetiva pauta, a classificação da PAF. 

 

Artigo 38º 

Competências do professor acompanhante no âmbito da PAF 

 

Compete ao professor acompanhante da FPCT: 

Orientar o aluno na preparação da apresentação e defesa da PAF 

 

Artigo 39º 

Júri de avaliação da PAF 

 

O júri da PAF tem natureza tripartida e é composto pelos seguintes elementos: 

Diretor de curso ou professor acompanhante da FPCT; 

O professor acompanhante do estágio; 

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

curso; 

Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso. 

Uma personalidade de reconhecido mérito na área de formação profissional ou de 

setores de atividade afins ao curso 

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, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações. 

Para além do acompanhamento da apresentação, avaliação e classificação da prova, o 

júri é ainda responsável pela elaboração da ata de encerramento das provas de 

avaliação final e compete-lhe deliberar sobre as reclamações apresentadas, quando as 

houver. 
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Artigo 40º 

Avaliação da PAF 

 

A classificação final a atribuir na PAF será expressa na escala de 1 a 5 e tem um peso 

de 30% na componente de formação prática. 

Para conclusão com aproveitamento do curso o aluno terá que obter na PAF uma 

classificação igual ou superior ao nível 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 à diretora. 

A falta de aproveitamento na nova prova determina a impossibilidade de a repetir nesse 

ano letivo. 

Do resultado obtido na PAF, o aluno poderá interpor recurso nos dois dias úteis, após a 

publicitação dos resultados. 

 

Artigo 41º 

Regulamentação específica da PAF 

 

As normas específicas relativas à organização, desenvolvimento e avaliação da PAF, 

dos CEF encontram-se definidas em regulamentação específica, aprovado pela conselho 

pedagógico, e constam do anexo ao regulamento. 

O regulamento da PAF é elaborado pela equipa pedagógica do curso e deve integrar: 

 Enquadramento legal; 

 Natureza e âmbito; (prova individual) 

 Objetivos; 

 Estrutura da prova; 

 Calendarização; 

 Local de desenvolvimento; 

 Orientação/ acompanhamento; 

 Avaliação; 

 Constituição do júri; 

 Competências do júri 
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Regulamento da Prova de Avaliação Final 
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Regulamento da Prova de Avaliação Final PAF 

 
Artigo 1.º 

Enquadramento Legal 

O Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho, regulamenta a criação dos Cursos 

de Educação e Formação bem como a sua avaliação, certificação das aprendizagens e 

desempenho dos alunos nas suas múltiplas formas, nomeadamente a realização de uma 

Prova de Avaliação Final (PAF). 

 
Artigo 2.º 

Natureza e Âmbito 

1 – A Prova de Avaliação Final (PAF) assume o carácter de prova individual de 

desempenho profissional e consiste na realização, perante um júri, de um ou mais 

trabalhos práticos, baseados nas actividades do perfil de competências visado, devendo 

avaliar os conhecimentos e competências mais significativos. 

 2 – A PAF aplica -se aos alunos que tenham obtido aproveitamento na componente de 

formação tecnológica (FT) e assiduidade no estágio, relativo ao desenho curricular de 

cada curso.  

 
Artigo 3.º 

Objectivos 

1 – A PAF integra-se na componente de formação em contexto de trabalho (FCT) e tem 

como objectivos verificar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 

competências técnicas, hábitos de trabalho e atitudes inerentes às funções da área 

profissional do curso em que o aluno se insere, necessárias para a qualificação 

profissional a adquirir.  

 
Artigo 4.º 

Calendarização 

1 – A matriz da prova deve ser afixada com, pelo menos, um mês de antecedência 

relativamente à data de início da mesma.  

2 – A realização da PAF ocorre durante o período escolar e no final do período de 

estágio, ou seja, no mês de Julho.  

3 – Deve ser afixada uma pauta na qual se identificam os formandos admitidos à prova, 

local da sua realização, o dia e a hora em que a mesma tem lugar.  
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Artigo 5.º 

Estrutura da Prova 

 1 – A PAF consistirá na execução de um ou mais trabalhos práticos, na realização do/s 

respectivo/s relatório/s e na defesa do/s trabalho/s realizados.  

2 – A elaboração da matriz da prova, a prova e os critérios de avaliação serão da 

responsabilidade do Coordenador de curso e dos professores da componente de 

formação tecnológica, incluindo o/s professor/es acompanhante/s 

 
 

Artigo 6.º 

Duração e defesa oral da prova 

 1 – A PAF, no seu todo, ocupará o tempo equivalente à duração diária de estágio, 

podendo ser alargada. 

 2 – A defesa oral da prova perante o júri terá uma duração máxima de 30 minutos e 

inclui-se no período de tempo estipulado no ponto 1.  

  
 

Artigo 7.º 

Local para o desenvolvimento da PAF 

1 – A PAF será realizada nas instalações da Escola Profissional de Comunicação e 

Imagem 

 
Artigo 8.º 

Acompanhamento 

1 – O acompanhamento da execução do/s trabalho/s é feito pelo júri. Este 

acompanhamento não exige a presença de todos os elementos do júri, podendo ser feito 

por um elemento do júri, coadjuvado por um professor da componente de formação 

tecnológica (FT), preferencialmente também acompanhante de estágio.  

 
 

Artigo 9.º 

Avaliação 

 

1 – A cada componente correspondem os seguintes parâmetros de avaliação:        

 Execução:  

Qualidade do trabalho;  

Rigor e destreza;  

Nível de concretização da prova prática;  

Superação das dificuldades;  
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Empenho e responsabilidade na execução da prova; 

Capacidade de organização e de gestão do tempo;       .  

Apresentação ou Relatório:  

Integração de saberes adquiridos ao longo da formação;  

Capacidade de análise;  

Capacidade de síntese; – qualidade e clareza da linguagem;       . 

 

 Defesa:  

Clarificação dos conhecimentos manifestados;  

Pertinência de argumentos e justificação usadas na execução do relatório.  

2 – Atribui-se a cada uma das componentes que constituem a PAF os seguintes pesos:        

Execução: 70%  

Apresentação ou Relatório: 15%        

Defesa: 15%  

3 – A classificação da PAF tem uma ponderação de 30% da classificação final da 

componente de formação prática (FP).  

4 – A avaliação é traduzida num nível da escala de 1 (um) a 5 (cinco), realizando-se 

após a execução e defesa da PAF.  

5 – Consideram-se aprovados na PAF os alunos que obtenham uma classificação igual 

ou superior ao nível 3 (três).  

 
Artigo 10.º 

Composição e competências do júri da PAF 

 

1 – O Júri da PAF tem uma natureza tripartida, sendo composto por :  

a) Representante da entidade certificadora ou, no caso de impedimento ou de falta do 

mesmo, o Coordenador do curso ou o professor acompanhante de estágio; 

 b) Um professor, preferencialmente da componente de formação tecnológica; 

 c) Um representante das associações empresariais ou das empresas dos sectores afins 

ao curso;  

2 – O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença dos três elementos, sendo 

presidente do júri o Coordenador do Curso.  

3 – Na falta ou impedimento do presidente, este será substituído por um dos professores 

da formação tecnológica.  

4 – Para além do acompanhamento, avaliação e classificação da prova, o júri é ainda 

responsável pela elaboração da acta de encerramento das provas de avaliação final e 

compete-lhe deliberar sobre as reclamações apresentadas, quando as houver.   
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Artigo 11.º 

Procedimentos 

 

1 – Para a realização da PAF, os alunos só podem levar para a sala o material 

autorizado pelo coordenador(a).  

2 – Os alunos devem apresentar-se no local da prova 10 minutos antes da hora marcada 

para o início da mesma.  

5 – A chamada faz-se 10 minutos antes da hora marcada para o início da prova, pela 

ordem constante da pauta.  

6 – É concedida uma tolerância desde que o atraso na comparência do(s) aluno(s) à 

prova não ultrapasse 30 minutos após a hora do início da mesma. A este(s) aluno(s) não 

é concedido nenhum prolongamento adicional, pelo que terminam a prova ao mesmo 

tempo dos restantes.  

7 – Após os 30 minutos estabelecidos no ponto anterior, um elemento do júri deve 

assinalar na pauta os alunos que não compareceram à prova.  

8 –– Não podem abandonar o local de realização da prova, sem autorização do 

coordenador 

 
Artigo 12.º 

Disposições Finais 

 

1 – No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação 

tecnológica ou ter falta de assiduidade no estágio, não realizará a apresentação oral da 

prova de avaliação final. 

 2 – A aprovação no curso CEF de nível 2 implica que o aluno obtenha obrigatoriamente 

uma classificação igual ou superior ao nível 3 (três) na PAF.  

3 – Aos alunos que não tenham obtido aprovação ou tenham faltado à prova de 

avaliação final apresentando justificação válida, será facultada a possibilidade de a 

repetirem, desde que o solicitem à Direção Pedagógica nos 2 dias úteis após a afixação 

dos resultados em data a definir pela escola.  

4 – Do resultado obtido na PAF, o aluno poderá interpor recurso nos dois dias úteis após 

a afixação dos resultados.  

5 – Nos casos omissos no presente regulamento aplica-se a lei em vigor. 
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