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REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS (FCT) NOS CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES NO ANO LETIVO 2020-2021 

 
ARTIGO 1º 

 
FCT dos 2º Anos dos CURSOS PROFISSIONAIS 

 
1. Nos 2ºs Anos dos Cursos Profissionais não serão realizados os estágios 

formativos previstos para o 3º Período, sendo antecipada a lecionação, em 
todas as disciplinas, de alguns dos módulos previstos realizar no 3º Ano no 
respetivo Plano de Formação.  

2. Os professores de todas as disciplinas desses 2º Anos deverão enviar ao 
respetivo Diretor de Turma, até ao dia 5 de fevereiro, a proposta de lecionação 
dos módulos a antecipar para o presente ano letivo (Nota: a carga letiva dos 

módulos a antecipar deverá ter a seguinte base de cálculo: número de horas 

semanais que cada disciplina tem no presente ano vezes 9 semanas. Exemplo: 

uma disciplina tem 4 aulas por semana, então deverá antecipar um módulo que 

esteja o mais próximo possível de 36 horas, por defeito ou por excesso; no caso 

de surgirem dificuldades, o docente deverá enviar a sua proposta ao Diretor de 

Turma, sendo posteriormente decidido pela Direção). 

3. Assim que o Diretor de Turma esteja na posse da totalidade dessa informação, 
deverá remetê-la para a Direção, que terá de submeter essa alteração ao Plano 
de Formação na plataforma SIGO e do POCH. 
 

ARTIGO 2º 
 

FCT dos 3ºs Anos dos CURSOS PROFISSIONAIS e CEF Tipo 3 
 
Nos Cursos Profissionais que se encontravam ou iam entrar em estágio a 21 de janeiro  
e no CEF deverão ser adotados os seguintes procedimentos, de acordo com cada 
situação particular: 

 

 No caso de as entidades de estágio continuarem a trabalhar e estarem 
disponíveis para continuar a receber presencialmente estagiários: Os alunos 
podem realizar estágio nesses locais desde que os pais e/ou encarregados 
de educação o autorizem e as medidas de proteção sejam efetivamente 
cumpridas (a avaliar pelo Professor Orientador e Diretor de Curso); para 
este efeito, os encarregados de educação deverão enviar email ao professor 
orientador manifestando a sua concordância com esta situação (ver Anexo 
1 a este Documento, com modelo de autorização); 

 

 No caso de as entidades de estágio não continuarem a trabalhar ou não 
estarem disponíveis para receberem os alunos presencialmente, mas 
estejam disponíveis para desenvolver um plano de estágio em Teletrabalho, 
terá de ser efetuada uma adenda ao Contrato de Formação já existente, 
onde essa situação esteja refletida expressamente. A duração, as horas de 
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estágio, o modelo de realização de trabalho, a orientação e o 
acompanhamento por parte dos orientadores (da Escola e da Entidade 
externa) e a avaliação da FCT destes alunos serão em tudo semelhantes aos 
procedimentos aplicáveis a uma FCT presencial, os quais constam no 
Regulamento dos Cursos Profissionalizantes. No caso de pontualmente os 
alunos terem de se deslocar às entidades de estágio, os Encarregados de 
Educação terão de enviar um email para o professor orientador 
manifestando a sua concordância com esta situação (ver Anexo 2 a este 
Documento, com modelo de autorização); 

 

 No caso de as entidades de estágio não continuarem a trabalhar e/ou não 
estiverem disponíveis para continuarem com a realização do estágio quer 
presencialmente quer em Teletrabalho, cada Diretor de Curso e Professor 
Orientador deverá definir um projeto de Prática Simulada, a ser realizado 
sempre à distância, para que os alunos possam completar e/ou realizar a 
sua FCT, tendo de ser realizados os procedimentos constantes nos artigos 
seguintes. 

 

 

 

ARTIGO 3º 
 

FCT em Prática Simulada da responsabilidade de Entidade Externa à Escola  
 

1. No caso de ser implementada a FCT em Prática Simulada, a distância, por parte 
de entidade externa à Escola, deverá ser elaborado um Protocolo de realização 
desse Estágio, onde constem a duração, os conteúdos, a organização e o 
modelo de avaliação. No caso de a entidade externa, no seu projeto de Prática 
Simulada, ficar apenas responsável por uma parte da totalidade das horas da 
FCT, no Contrato de Formação dos alunos deverá ficar registado 
expressamente o número de horas de Trabalho Autónomo que cada um terá de 
realizar a fim de completar o seu ciclo formativo. 
 

2. Competirá ao Diretor de Curso e Professor Orientador definir e acordar com a 
entidade externa o âmbito, objetivos, metodologias, conteúdos, duração e 
avaliação da Prática Simulada e acompanhar assiduamente o trabalho que for 
sendo desenvolvido, nomeadamente verificando a assiduidade dos alunos a 
sessões de trabalho que sejam calendarizadas pela entidade externa e o 
cumprimento das tarefas que forem sendo propostas. 
 

 
3. Para a consecução do previsto no ponto 2 do presente artigo, o Professor 

Orientador e o Diretor de Curso terão de, no mínimo, realizar semanalmente 
uma sessão síncrona com os alunos, bem com manter um contacto assíduo 
com a entidade externa, mantendo-se a par do comportamento, envolvimento 
e participação daqueles nas tarefas e atividades que tenham de ser realizadas. 
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4. No caso de existirem situações em que haja lugar à realização de Trabalho 

Autónomo, da responsabilidade da Escola, competirá ao Diretor de Curso e 
Professor Orientador definir o âmbito e as tarefas a realizar, tendo de fazer o 
respetivo acompanhamento e monitorização, sendo obrigatório, no mínimo, a 
realização de uma sessão síncrona por cada 35 horas de trabalho. 

 
 
 

ARTIGO 4º 
 

FCT em Prática Simulada da responsabilidade da Escola 
 

1. No caso de ser implementada FCT em Prática Simulada da responsabilidade da 
Escola, cada Diretor de Curso e Professor Orientador deverá definir um projeto 
de Prática Simulada, a distância, para que os alunos envolvidos possam 
completar as suas horas de formação, devendo no respetivo Contrato de 
Formação ficar registada essa modalidade de formação e as condições em que 
se irá realizar. 
 

2. A Prática Simulada deverá constar de atividades, trabalhos, projetos de 
investigação, relatórios, portefólios, etc., que sejam definidos pelo Diretor de 
Curso e Professor Orientador e que permitam: 
 

 Aplicar conteúdos lecionados ao longo do ciclo de formação; 

 Desenvolver competências e atitudes necessárias para que os alunos 
adquiram o perfil profissional definido para cada curso e o perfil de 
competências essenciais à saída da escolaridade obrigatória; 

 Seguir o modelo de ensino a distância adotado pelo Agrupamento, com 
recurso às ferramentas Classroom da Google (sessões assíncronas), 
ZOOM (sessões síncronas) e ao e-mail institucional. 

 
3. Semanalmente, no mínimo, terá de ser realizada pelo Diretor de Curso e/ou 

Professor Orientador uma sessão síncrona, onde serão indicados aos alunos as 
tarefas a desenvolver, será feito o ponto de situação da evolução dos trabalhos 
e irá sendo realizada a respetiva avaliação. 
 

4. Para além da sessão síncrona deverá haver igualmente um espaço de partilha e 
de contacto entre os formandos e Professor orientador na plataforma 
Classroom, onde ficarão arquivados os trabalhos, atividades, tarefas, 
esclarecimentos de dúvidas, mensagens, orientações, etc., que sejam 
realizados durante todo o estágio. 
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5. No relatório final de avaliação da FCT em Prática Simulada deverão ser 
utilizados os critérios de avaliação constantes no Anexo 3. 
 
 

ARTIGO 6º 
 

Notas finais 
 

 

1. Qualquer das modalidades de realização de Estágio (Presencial, Teletrabalho e 
Prática Simulada) terá de respeitar a totalidade das horas de formação que 
estavam previstas realizar no Plano de Formação, num máximo de 7 horas 
diárias e de 35 horas semanais, podendo no regime presencial haver lugar a 
exceções, desde que previamente comunicadas à Direção e devidamente 
autorizadas. 

 
 

2. Todo o registo de assiduidade da Prática Simulada será registado no programa 
INOVAR à semelhança das outras modalidades. No entanto, terá de ser tido em 
consideração que o conceito assiduidade poderá ter em linha de conta o 
cumprimento ou não de prazos estipulados, entendendo-se como “falta” a não 
apresentação atempada de trabalhos, tarefas, atividades, pesquisas, etc. 

 

 

 

Aprovado na reunião de Conselho Pedagógico de:  ___/____/_____ 
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ANEXO 1 

AUTORIZAÇÃO DE ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO À REALIZAÇÃO                                     

DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO DO SEU EDUCANDO                                         

EM REGIME PRESENCIAL A PARTIR DE 22 DE JANEIRO DE 2021   

(a enviar por email pessoal para o Diretor de Turma e/ou Professor Orientador) 

 

Eu _____________________________________________, encarregado de educação 

do(a) aluno(a) _______________________________________________, da turma 

____________  autorizo/não autorizo (apagar o que não interessa) o meu(minha) 

educando(a) a realizar a Formação em Contexto de Trabalho em regime presencial, 

desde que na respetiva entidade de acolhimento sejam aplicadas todas as normas de 

proteção e segurança recomendadas pela DGS (a avaliar pelo Professor Orientador e 

Diretor de Curso). 

 

Évora, _____/______/2021 

 

O Encarregado de Educação 

 

(Nome completo) 
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ANEXO 2 

AUTORIZAÇÃO DE ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO À DESLOCAÇÃO PONTUAL DO SEU 

EDUCANDO AO LOCAL DE ESTÁGIO 

(a enviar por email pessoal para o Diretor de Turma e/ou Professor Orientador) 

 

Eu _____________________________________________, encarregado de educação 

do(a) aluno(a) _______________________________________________, da turma 

___________, o(a) qual se em encontra a realizar a sua Formação em Contexto de 

Trabalho em regime de Teletrabalho,  autorizo/não autorizo (apagar o que não 

interessa) o meu(minha) educando(a), a deslocar-se pontualmente à respetiva 

entidade de acolhimento, desde que sejam aplicadas todas as normas de proteção e 

segurança recomendadas pela DGS (a avaliar pelo Professor Orientador e Diretor de 

Curso). 

 

 

Évora, _____/______/2021 

 

O Encarregado de Educação 

 

(Nome completo) 
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ANEXO 3 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PRÁTICA SIMULADA DA RESPONSABILIDADE DA 

ESCOLA, A APLICAR EM SEDE DE RELATÓRIO FINAL 

 

 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO CLASSIFICAÇÕES 

Conhecimentos 
e Capacidades 

Aquisição sólida de conhecimentos  

 Conhecimento de conceitos relevantes e significativos  

Capacidade de mobilizar o conhecimento em 
diversas situações  

 Saber fazer associado ao conhecimento (execução dos 

trabalhos com qualidade e eficácia) 

 

Atitudes e 
Valores 

Excelência e Exigência  

 Rigor e perseverança na superação das dificuldades 

 Utilização da auto e heteroavaliação para reforçar a 

autonomia e autorregular as aprendizagens 

 

Curiosidade, Reflexão e Inovação  

 Interesse pelo trabalho que realiza 

 Sentido crítico e criativo, procurando novas soluções e 

aplicações 

 

Responsabilidade e Integridade  

 Cumprimento de prazos de realização de tarefas  

 Respeito por si e pelos outros, agindo eticamente 

 

Cidadania, Participação e Liberdade 

 Consciência e responsabilidade ambiental, social e 

pessoal 

 Capacidade de iniciativa e empreendedorismo 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL (MÉDIA DAS CLASSIFICAÇÕES)  

 

 

 

 


