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PREÂMBULO 

O presente regulamento surge da necessidade sentida pelo corpo docente e discentes dos 

cursos profissionais ministrados no Agrupamento de Escolas n.2 4 de Évora possuírem um 

documento operativo que sistematize princípios, metodologias e critérios de atuação. Pretende-se 

que os cursos profissionais possuam um documento de referência que norteie princípios de conduta, 

minimize a ambiguidade dos procedimentos e contribua para a transparência de normas e regras 

implementadas e/ou a implementar. 

Pretende-se igualmente que o presente regulamento contribua para o sucesso educativo dos 

alunos ao tornar claras as regras e os pressupostos educativos. 

Por outro lado, este regulamento é ainda mais pertinente dada a especificidade da estrutura 

curricular modular dos cursos profissionais, os quais visam dois objetivos fundamentais: o 

desenvolvimento de competências técnicas para o exercício de uma profissão e a possibilidade de 

acesso ao ensino superior. 

Legislação de referência 

• Decreto-Lei n.2 139/2012 de 5 de Julho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 

91/2013, de 10 de Julho, e Decreto-Lei n.2 176/2014, de 12 de Dezembro. 

• Despacho normativo n.º 1-H/2016, de 14 de Abril . 

• Despacho normativo n.2 14758/2004, de 23 de julho, alterado Despacho n.2 5048-B/2013, de 12 

de abril, com as alterações introduzidas pelo despacho n.2 9815-A/2012, de 19 de julho. 

• Portaria n.2 74-A/2013, de 15 de Fevereiro, alterada pela Portaria n.2 59-C/2014, de 7 de março, 

e alterada pela Portaria n.2 165-B/2015, de 3 de junho. 

• Lei n.2 51/2012, de 5 de Julho. 

• Regulamento interno. 

 
 



Agrupamento de Escola n.º 4 de Évora – 135562 
Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia 

 
5 

 
CAPÍTULO I 

Organização e Funcionamento dos Cursos Profissionais 

Artigo 1.º 
Organização Curricular 

1. A organização dos cursos profissionais obedece ao estabelecido na respetiva 
matriz curricular atento o disposto no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013 quanto às disciplinas, 
formação em contexto de trabalho (FCT), cargas horárias e respetiva gestão. 

2. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da 
Educação encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência 
Nacional para a Qualificação. 

Artigo 2.º 
Estrutura curricular geral 

1. Os cursos profissionais assumem, a partir de 2013-2014, a seguinte matriz curricular: 

COMPONENTES DE FORMAÇÃO DISCIPLINAS Carga horária 

Sociocultural 

Língua Portuguesa 
320h 

Língua Estrangeira I, II ou III 220h 

Área de Integração 220h 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100h 

Educação Física 140h 

Científica 2 a 3 disciplinas 500h 

Técnica 

3 a 4 disciplinas 1100h 

Formação em Contexto de Trabalho 600h 

Carga horária total/ Curso 3200h  
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2. Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o que permite maior 
flexibilidade e respeito pelos ritmos de aprendizagem dos alunos. Os alunos só poderão 
concluir o curso depois da realização com sucesso (nota mínima de 10 valores) de todos 
os módulos das diferentes disciplinas, da formação em contexto de trabalho (FCT) e da 
Prova de aptidão profissional (PAP). 

3. No último ano do respetivo curso, os alunos apresentarão um projeto final, designado 
por prova de aptidão profissional (PAP), no qual demonstrarão perante um júri as 
competências e saberes que desenvolveram ao longo da sua formação. 

Artigo 3.º 
Condições de admissão 

1. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos, através do preenchimento 
de um boletim de pré-inscrição. 

2. O pedido de matrícula deverá ser oficializado no agrupamento até à data limite de 15 de 
julho. 

3. Expirado o prazo do número anterior, podem ainda ser excecionalmente aceites, desde 
que devidamente justificadas, matrículas ou renovações de matrículas, até ao prazo 
limite de 31 de Dezembro, mediante a existência de vagas nas turmas já constituídas. 

4. No caso do número de vagas existentes ser inferior ao número de alunos que se 
candidatam, a seleção dos mesmos será feita tendo por base o ponto IV do Despacho 
normativo n.º 14 758/2004 de 23 de julho. 

Artigo 4.º 
Constituição de turmas 

1. As turmas serão constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um máximo de 30. 

2. As turmas dos anos sequenciais dos cursos podem funcionar com um número de alunos 
inferior ao estabelecido no ponto 1, para prosseguimento e até à conclusão do respetivo 
ciclo de formação, desde que não haja a possibilidade de os alunos nessas condições 
integrarem outra turma do mesmo ano e curso. 

3. As turmas que integrem jovens com necessidades educativas especiais de caráter 
permanente, sem necessidade de adequações curriculares e cujo programa educativo 
individual assim o determine, são constituídas por um número máximo de 20 alunos, 
não podendo incluir mais de 2 alunos naquelas condições. 

4. Pode ser autorizado o desdobramento de turmas nos termos previstos nas alíneas 
seguintes: 

a) Na disciplina de língua estrangeira, na totalidade da carga horária semanal, 
independentemente do número de alunos, sempre que na mesma turma existam 
alunos com línguas estrangeiras diferentes; 

b) Nas disciplinas de carácter laboratorial, oficinal, informático ou artístico da 
componente de formação técnica, na totalidade da carga horária semanal, 
quando o número de alunos for superior a 15; 

c) Nas disciplinas de carácter laboratorial da componente de formação científica, 
até 1 tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20. 
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Artigo 5.º 
Gestão da carga horária 

1. A carga horária global prevista na matriz dos cursos profissionais será distribuída e 
gerida no âmbito da autonomia pedagógica da escola tendo por base os pontos 
seguintes. 

2. A carga horária dos cursos será distribuída ao longo dos 3 anos do ciclo de formação, 
de modo a que não exceda, em caso algum, as 1100, as 35 ou as 7 horas por ano, semana 
e dia, respetivamente. 

3. Da distribuição da carga horária global pelos diferentes anos do ciclo de formação não 
poderá resultar, no conjunto dos três anos, um número de horas inferior ao previsto na 
matriz para as diferentes disciplinas, nem para a formação em contexto de trabalho 
(FCT). 

4. Sempre que, em qualquer ano do ciclo de formação, a soma dos tempos letivos 
atribuídos aos módulos da mesma disciplina ou à formação em contexto de trabalho 
(FCT) for inferior ao número de horas previsto, será a sua duração acrescida dos tempos 
letivos necessários para completar, ainda que por excesso, as cargas horárias anuais 
previstas. 

5. As atividades escolares decorrem de segunda a sexta-feira em horário a definir pela 
escola. Excecionalmente poderão ocorrer em feriados ou fins-de-semana desde que a 
atividade proposta proporcione aos alunos uma oportunidade única para a sua 
valorização profissional e seja previamente apresentada ao diretor de curso e validada 
pela direção do Agrupamento. 

Artigo 6.º 
Atribuições dos docentes e das equipas pedagógicas 

1. As equipas pedagógicas são constituídas por todos os professores que lecionam as 
disciplinas do curso, o diretor de turma, o diretor de curso e pelo orientador da FCT e da 
PAP. 

2. Os professores que lecionem as mesmas disciplinas deverão articular entre si a 
metodologia de trabalho mais adequada à realidade do curso e da turma para que se 
possa uniformizar todo o processo ensino-aprendizagem. 

3. Os professores devem assegurar que o número de horas e os conteúdos programáticos, 
previstos para a realização de cada módulo, sejam efetivamente cumpridos, recorrendo se 
necessário a aulas suplementares (que não estejam no seu horário para a turma) e a 
permutas com outros docentes do conselho de turma. 

4. Os professores têm de colocar nos locais destinados para o efeito (dossiês de disciplina 
e/ou suportes digitais) as planificações modulares da disciplina, a ficha de auto-avaliação 
dos aluno e um exemplar de cada um dos documentos de avaliação utilizados. 

5. Os professores poderão registar até um máximo de 9 tempos letivos na sua disciplina 
(sendo que apenas 6 tempos podem ser consecutivos), no caso de assegurarem a 
lecionação da turma em exclusividade nesse dia. Em nenhum momento poderá haver 
sumários de disciplinas diferentes registados à mesma hora. 

6. No caso de uma visita de estudo em que e a mesma ocorra no horário letivo de um 
docente que não acompanhe os alunos na mesma, este não poderá registar sumários. 
Esse registo será efetuado pelos professores acompanhantes, respeitando-se o limite 
de tempos letivos estipulado no número anterior. Todo o processo conducente à 
realização de uma visita de estudo deve ser assegurado pelo professor proponente, 
o qual depois de 
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informar o diretor de curso deve desencadear todos os procedimentos logísticos 
(autorizações, ativação de seguro, transportes, etc.) necessários para o efeito. Os 
alunos que não participarem na visita de estudo terão que cumprir as atividades que 
lhe forem atribuídas. 

7. A distribuição da ordem de lecionação dos módulos pelo triénio, bem como o número de 
horas previsto para cada um, não poderá ser alterado pelo docente da disciplina. Uma 
eventual alteração é da responsabilidade do diretor de curso, ouvida a respetiva área 
disciplinar. 

8. Quando os conteúdos da formação a ministrar, em qualquer módulo de uma ou várias 
disciplinas ou numa disciplina específica, exijam um elevado grau de especialização 
científica ou uma reconhecida experiência nos domínios concretos visados e não seja 
possível recorrer aos recursos humanos da escola, poderá esta recorrer a profissionais 
que reúnam as adequadas qualificações ou experiência, através do regime de 
contratação de escola. 

Artigo 7.º 
Assiduidade 

1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com 
aproveitamento, devem estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada 
módulo de cada disciplina; 

b) A assiduidade do aluno da FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária 
prevista; 

c) No caso das faltas justificadas, a escola assegura os mecanismos de 
recuperação necessários para o cumprimento dos pontos anteriores. 

d) Sempre que um aluno ultrapasse o limite de faltas injustificadas previstas nas 
alíneas a) e b), é obrigado ao cumprimento de medidas de recuperação e/ou 
corretivas, podendo, ainda, ser alvo de medidas disciplinares sancionatórias. 

e) As medidas de recuperação só poderão ser aplicadas ao aluno uma única vez no 
decurso de cada módulo e compete ao diretor de turma o despoletar deste 
processo, fazendo cumprir o estipulado no regulamento interno. 

Artigo 8.º 
Avaliação 

2. A avaliação incide: 

a) Sobre os conhecimentos e capacidades adquiridas no âmbito das disciplinas 
respeitantes a cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho 
da FCT; 

b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil 
profissional associado à respetiva qualificação. 

3. A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando, 
designadamente: 

a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades 
legalmente autorizadas, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades 
e os resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou 
insucesso; 
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b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento 
global do aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 

c) Certificar a aprendizagem realizada. 

4. A avaliação sumativa interna ocorre no final da lecionação de cada módulo, sendo 
validada em reunião do conselho de turma no final de cada período. 

5. A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e 
integra, no final do último ano do ciclo de formação, uma PAP. 

6. A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores, respeitando o 
quadro que a seguir se apresenta: 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Objeto de 
Avaliação 

Itens/ Parâmetros Ponderação 

Conhecimentos e 
capacidades 

Específicos Conteúdos das disciplinas 

70% 

Transversais 

Compreensão e expressão 
em língua portuguesa; 
utilização das TIC. (a) 

Atitudes e 
comportamentos 

Participação/cooperação 

Intervenção adequada na aula; 
respeito pelas opiniões dos 
outros; cooperação no 
trabalho de grupo… 

30% Sentido de 
responsabilidade 

Assiduidade; pontualidade; 
apresentação do material 
necessário às aulas; realização 
dos trabalhos propostos; 
cumprimento de regras de 
comportamento estabelecidas 
na sala de aula. .. 

a) De acordo com as possibilidades e especificidades de cada disciplina, ano e ciclo de ensino. 

7. Atendendo à lógica modular destes cursos, a classificação formal de cada módulo, a 
publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 
valores, que não poderá ser melhorada nas épocas especiais. 

8. Caso o aluno, cumprindo o dever de assiduidade, não consiga atingir com sucesso os 
objetivos definidos para o módulo, compete ao professor em articulação com o aluno, 
num prazo máximo de 15 dias úteis, realizar uma prova que, articulada com os restantes 
instrumentos de avaliação do módulo em causa, permita a recuperação. 

9. Não tendo sido possível a recuperação dos módulos no ciclo da avaliação contínua 
previsto, a situação será analisada na reunião Intercalar seguinte do conselho de turma 
onde se definirão as estratégias mais adequadas e os instrumentos de avaliação a 
considerar no respetivo processo de recuperação, ficando os mesmos a cargo do diretor 
de turma. 

 
10. Aos alunos que, decorridos os três anos correspondentes ao ciclo de formação, 

não tiverem concluído o curso porque lhes falta realizar  um maximo de 10% dos 
módulos do plano de estudos,  é dada a oportunidade de terminarem os módulos 
em atraso em datas a definir pela direção do agrupamento  na época especial de 
dezembro ( cf. Art. 36). 
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Artigo 9.º 
Condições de progressão 

1. A progressão nas disciplinas depende da obtenção, em cada um dos respetivos 
módulos, de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

2. Os alunos que se matricularem no 1º ano de qualquer curso ministrado neste 
Agrupamento só progridem para o ano seguinte se tiverem realizado 70% do 
número total dos módulos previstos para esse mesmo ano letivo. 

3. Os alunos que se encontrem dentro da escolaridade obrigatória e não satisfaçam o 
previsto no número anterior terão de repensar o seu percurso formativo, com o 
apoio do SPO. 

Artigo 10.º 
Classificação final de curso 

11. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CF = [2MCD+ (0,3FCT+0,7PAP)] /3 

sendo: 

• CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; 
• MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas 

que integram o plano de estudo do curso, arredondada às décimas; 
• FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às 

unidades; 
• PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 

12. De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de 
julho, a classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos 
de conclusão do curso, mas não entra no apuramento da classificação final do 
mesmo, exceto quando o aluno pretende prosseguir estudos nesta área. 

Artigo 11.º 
Classificação final para efeitos de prosseguimento de estudos 

13. Para os alunos abrangidos pelo disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de 
julho, conjugado com o artigo 29º da Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro, com a 
redação dada pela Portaria nº 165-B/2015, de 3 de junho, a classificação final de curso 
para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior (CFCEPE) é o valor 
resultante da expressão (7CF+3M)/10 em que CF é classificação final de curso e M é a 
média aritmética simples dos exames que tiverem de ser realizados. 
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CAPÍTULO II 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT) 

Artigo 12.º 
Âmbito e Definição 

1. O presente artigo regula a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) dos Cursos 
Profissionais criados ao abrigo do Decreto–Lei n.º 139/2012, de 05 de Julho e cuja 
criação, organização e gestão do currículo, bem como a avaliação e certificação das 
aprendizagens, foram regulamentados pela Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro. 

2. A FCT é um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob a 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. 

3. A FCT realiza-se 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. Quando a FCT se realizar, 
excecionalmente, em qualquer estabelecimento do agrupamento de escolas n.º 4 de 
Évora, o Diretor de Curso deverá colocar esta situação à consideração da Direção, 
fundamentando-a de forma detalhada. 

4. 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 às do contexto real de trabalho, no caso dos alunos não reunirem as condições 
adequadas à sua presença numa entidade de estágio externa à escola. 

5. A classificação da FCT não é passível de recurso e integra o cálculo da média final do 
curso, nos termos previstos na Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro. 

Artigo 13.º 
Disposições Gerais 

14. A FCT visa: 

a) Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os conhecimentos e as 
competências profissionais adquiridos durante a frequência do curso; 

b) Proporcionar experiências de caráter socioprofissional que facilitem a futura 
integração dos jovens no mundo do trabalho; 

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

15. A FCT realiza-se numa entidade pública ou privada, adiante designada por entidade de 
FCT, na qual se desenvolvam atividades profissionais relacionadas com a componente 
de formação técnica do curso. 

16. A FCT é supervisionada pelo professor orientador, em representação da escola, e pelo 
monitor, em representação da entidade de FCT. 

4. A FCT deverá orientar-se para as saídas profissionais correspondentes ao curso visado. 

5. A avaliação da FCT resulta da média ponderada da avaliação proposta pelo monitor em 
contexto de trabalho (75%) e da avaliação do orientador da escola avaliado o 
relatório/dossiê final de estágio (25%). 
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Artigo 14.º 
Intervenientes a Envolver 

17. Órgãos/Elementos a envolver: 

a) A Direção; 
b) O Diretor de Curso; 
c) O Professor Orientador da Formação em Contexto de Trabalho; 
d) O Monitor na entidade da FCT; 
e) O Aluno Formando; 
f) O Encarregado de Educação do aluno formando menor de idade; 
g) O Professor ou Professores Orientador(es) e Acompanhante (s) do 

projeto conducente à PAP. 

Artigo 15.º 
Organização 

1. A FCT inclui-se na componente de formação técnica dos cursos profissionais e articula-
se, em cada um dos cursos, com as disciplinas da componente de formação referida. 

2. A FCT tem a duração de 420 horas, para os ciclos formativos iniciados antes do ano 
letivo 2013/2014 e de 600 horas, para os ciclos iniciados a partir do ano letivo 2013/2014, 
inclusive. 

3. Quando a FCT se realiza no final da formação, o aluno formando pode frequentá-la desde 
que tenha cumprido o total das horas previstas para os módulos do ciclo de formação 
ou tenha, no máximo, seis módulos em atraso. 
Em qualquer dos casos, a decisão de permitir que o aluno formando frequente a FCT é 
da responsabilidade do Conselho de Turma, no qual deve estar presente o diretor de 
curso. 

Artigo 16.º 
Protocolo de colaboração 

1. A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a escola, a entidade da FCT 
e o aluno formando. 

2. No caso de o aluno formando ser menor de idade, o protocolo é igualmente subscrito 
pelo encarregado de educação. 

3. O protocolo inclui o plano da FCT, as responsabilidades a assumir pelas partes 
envolvidas e as normas do seu funcionamento. 

4. O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas no presente 
Regulamento, sem prejuízo da sua diversificação, decorrente da especificidade do curso 
e das características próprias da entidade da FCT em causa. 

Artigo 17.º 
Planificação 

1. A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado, o qual fará parte 
integrante do protocolo referido no presente Regulamento. 

2. O plano da FCT é elaborado, em articulação, pelo professor orientador, pelo 
monitor e pelo aluno formando. 

 

 
 



Agrupamento de Escola n.º 4 de Évora – 135562 
Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia 

 
13 

18. Do plano da FCT devem constar: 
 

a) Os objetivos enunciados do presente Regulamento e os objetivos específicos 
decorrentes da saída profissional visada e das características da entidade da 
FCT; 

b) Os conteúdos a abordar; 
c) A programação das atividades; 
d) O período ou períodos em que a FCT se realiza, fixando o respetivo calendário; 
e) O horário a cumprir pelo aluno formando; 
f) O local ou locais de realização; 
g) As formas de acompanhamento e de avaliação. 

19. O plano da FCT deverá ser homologado pela direção do agrupamento, mediante parecer 
favorável do diretor de curso, durante a primeira semana do período de formação efetiva 
na entidade da FCT. 

Artigo 18.º 
Etapas do Desenvolvimento da FCT 

20. 1.ª Etapa: Sensibilização, pelo diretor de curso, diretor de turma e orientador da FCT, 
do aluno formando para a diferença entre a aprendizagem dentro da sala de aula e a 
situação vivida no local de trabalho. 

21. 2.ª Etapa: Desenvolvimento, pelo aluno formando, do plano da FCT e da elaboração 
dos relatórios semanais. 

22. 3.ª Etapa: Apresentação, pelo aluno formando, do relatório final, onde deve constar: 

• Capa e página de rosto; 
• Índice; 
• Introdução; 
• Desenvolvimento – opções estratégicas, problemas e soluções encontrados; 
• Auto-avaliação; 
• Conclusão; 
• Bibliografia; 
• Anexos. 

Artigo 19.º 
Assiduidade 

1. A assiduidade do aluno formando é controlada pelo preenchimento da folha de ponto, a 
qual deve ser assinada pelo aluno e pelo monitor e entregue mensalmente ao professor 
orientador. 

2. Para efeitos de conclusão da FCT, deve ser considerada a assiduidade do aluno 
formando, a qual não pode ser inferior a 95% da carga horária global da FCT. 

3. As faltas dadas pelo aluno formando devem ser justificadas perante o monitor e o 
professor orientador, de acordo com as normas internas da entidade da FCT e do 
agrupamento. 

4. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno formando for 
devidamente justificada, o período de estágio prolongar-se-á a fim de permitir o 
cumprimento de horas estabelecidas. 
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Artigo 20.º 
Competências e Atribuições 

Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na lei, 
definidas no regulamento interno ou delegadas, são competências e atribuições: 

23. Do Agrupamento: 

a) Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos 
regulamentos aplicáveis; 

b) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos formandos pelas diferentes 
entidades da FCT ou outros locais em que deva realizar-se a referida formação; 

c) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades da FCT; 
d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os 

alunos e seus encarregados de educação, se aqueles forem menores; 
e) Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como a respetiva assinatura 

por parte de todos os intervenientes; 
f) Assegurar o acompanhamento da execução do plano da FCT; 
g) Assegurar a avaliação do desempenho do aluno formando, em colaboração 

com a entidade da FCT; 
h) Assegurar que o aluno formando se encontra coberto por seguro em todas 

as atividades da FCT; 
i) Assegurar, em conjunto com a entidade da FCT e o aluno formando, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

24. Do Diretor de Curso: 

a) Articular com a direção do agrupamento, bem como com as estruturas 
intermédias de articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos 
procedimentos necessários à realização da FCT; 

b) Organizar e supervisionar as diferentes ações, articulando-se com os professores 
acompanhantes, monitores e alunos formandos; 

c) Manter a direção, bem como o Conselho Pedagógico, ao corrente das ações 
desenvolvidas, apresentando-lhes os problemas que surgirem e que 
necessitem de resolução pontual; 

d) Assegurar a articulação entre o agrupamento e as entidades de estágio, 
identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na 
elaboração do plano da FCT e os contratos de formação, procedendo à 
distribuição dos formandos por aquelas entidades e coordenando o 
acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o 
monitor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos formandos; 

e) Servir de elo de ligação entre os vários intervenientes. 

25. Do professor orientador da FCT: 

a) Elaborar o plano da FCT, em articulação com a direção do agrupamento, 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 da FCT; 

b) Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de 
deslocações periódicas (pelo menos duas) previamente definidas no plano 
da FCT, aos locais da sua realização; 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade da FCT, o 
desempenho do aluno formando; 

d) Orientar o aluno formando na elaboração dos relatórios da FCT; 
e) Propor ao conselho de turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno 

formando na FCT; 
f) Avaliar as entidades da FCT. 
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 4. Da entidade acolhedora da FCT: 

a) Designar o monitor; 
b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 
c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno 

formando; 
d) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, 

nomeadamente no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno 
formando na instituição; 

e) Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do plano de 
formação; 

f) Controlar a assiduidade do aluno formando; 
g) Assegurar, em conjunto com o agrupamento e o aluno formando, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

 5. Do monitor da entidade acolhedora da FCT: 

a) Prestar todo o apoio possível; 
b) Colaborar com o professor orientador da FCT; 
c) Colaborar na elaboração do plano da FCT; 
d) Ser agente transmissor de saberes; 
e) Avaliar qualitativamente o aluno formando em conjunto com o professor 

acompanhante da FCT. 

 6. Do aluno formando: 

a) Colaborar na elaboração do plano da FCT; 
b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT; 
c) Respeitar a organização do trabalho na entidade da FCT e utilizar com zelo 

os bens, equipamentos e instalações; 
d) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade da FCT, a informação a que 

tiver acesso durante a FCT; 
e) Ser assíduo e pontual e estabelecer comportamentos assertivos nas 

relações de trabalho; 
f) Justificar as faltas perante o monitor e o professor orientador, que as 

comunicará ao diretor de turma, o qual, por sua vez, agirá de acordo com as 
normas internas da escola e da entidade da FCT; 

g) Elaborar relatórios semanais e o relatório final da FCT, de acordo com o 
estabelecido no presente regulamento. 
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Artigo 21.º 
Avaliação 

1. A avaliação no processo da FCT assume caráter contínuo e sistemático e permite, numa 
perspetiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, 
possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano da FCT. 

2. A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma classificação final 
da FCT. 

3. São considerados instrumentos de avaliação: 

• Relatórios semanais do aluno formando; 
• Ficha de avaliação final do monitor; 
• Relatório final do aluno formando. 

4. Os relatórios semanais e a ficha de avaliação da FCT são discutidos com o aluno 
formando pelo monitor que elabora uma informação sobre o aproveitamento do aluno , 
com base nos referidos documentos, na discussão subsequente e nos elementos 
recolhidos durante o acompanhamento da FCT. O relatório final de estágio deverá ser 
entregue ao professor da escola como último elemento do dossiê de estágio. 

5. Na sequência da informação referida no número anterior, o professor orientador propõe 
ao conselho de turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno formando na FCT, 
respeitando a seguinte fórmula, expressa na escala de 0 a 20: 

CF = 0,75*CP + 0,25*CT 
sendo: 

CF = Classificação final do FCT, arredondada às 
unidades; CP = Trabalho realizado em contexto prático 
CT = Relatório final de estágio. 

6. No caso de reprovação do aluno formando, poderá ser celebrado novo protocolo entre o 
agrupamento, a entidade da FCT e o aluno, a fim de possibilitar a obtenção de 
aproveitamento na FCT, no ano letivo subsequente. 

7. No final do curso, a classificação da FCT é tornada pública. 

CAPÍTULO III 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

Artigo 22.º 
Âmbito e Definição 

1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um 
júri, de um projeto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa 
intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo 
relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes e 
competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro 
profissional do jovem. 
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2. O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas perspetivados 
e desenvolvidos pelo aluno formando em estreita ligação com o contexto de trabalho e 
realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

3. Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, 
desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável 
a contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 

Artigo 23.º 
Intervenientes a Envolver 

1. Órgãos/Elementos a envolver: 

a) O Conselho Pedagógico; 
b) O Júri da PAP; 
c) O Diretor do Agrupamento; 
d) O Diretor de Curso; 
e) O Diretor de Turma; 
f) O(s) professor(es) orientador(es) e acompanhante(s) do projeto conducente à 

PAP; 
g) O aluno formando; 
h) O encarregado de educação do aluno formando, no caso de ser menor de idade; 

Artigo 24.º 
Competências e atribuições 

Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na lei, 
definidas no regulamento interno ou delegadas, são competências e atribuições: 

1. Do Conselho Pedagógico: 

a) Tomar conhecimento dos projetos, enviados através do diretor de curso, depois 
de homologados pelo diretor do Agrupamento; 

b) Aprovar os critérios de avaliação da PAP, enviados através do diretor de curso, 
depois de ouvidos os professores das disciplinas da componente de formação 
técnica; 

c) Decidir, de acordo com a sua competência, sobre os casos omissos na lei geral 
e no regulamento interno. 

2. Do júri da PAP: 

a) Apreciar e avaliar o relatório final e o produto; 
b) Proceder à avaliação final da prova com os parâmetros de avaliação aprovados; 
c) Elaborar ata de avaliação final; 
d) Colaborar com a entidade certificadora. 

3. Da Direção do Agrupamento: 

a) Designar os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente 
à PAP, preferencialmente de entre os professores que lecionam as disciplinas da 
componente de formação técnica; 

b) Homologar a documentação referente à PAP; 
c) Presidir ao júri da PAP, na figura do seu Presidente; 
d) Calendarizar a realização da PAP; 
e) AAutorizar o local onde se vai realizar a PAP. 
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 4. Do Diretor de Curso: 

a) articular com a direção da escola, bem como com as estruturas intermédias de 
articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos 
necessários à realização da PAP; 

b) Organizar e supervisionar as diferentes ações, articulando-se com os 
professores acompanhantes, monitores e alunos formandos. 

c) Informar a Direção, bem como o Conselho Pedagógico, das ações desenvolvidas, 
trabalhando em estreita colaboração com os mesmos; 

d) Dar conhecimento dos temas dos projetos conducentes à PAP, ao Conselho 
Pedagógico; 

e) Propor, para aprovação do Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação da 
PAP, depois de ouvidos os professores das disciplinas da componente de 
formação técnica; 

f) Servir de elo de ligação entre os vários intervenientes. 

 5. Do Diretor de Turma: 

a) Apoiar o professor acompanhante do projeto no exercício das suas funções; 
b) Colaborar com o diretor de curso; 
c) Intervir junto dos alunos formandos e encarregados de educação quando 

solicitado; 
d) Verificar a assiduidade. 

 6. Do professor orientador e acompanhante do projeto conducente à PAP: 

a) Dar a conhecer ao aluno formando, ou ao seu encarregado de educação 
quando menor, os critérios de avaliação e o presente regulamento; 

b) Definir um conjunto de critérios de exigência com os outros professores 
acompanhantes de forma a garantir uniformidade; 

c) Incentivar o aluno formando para um trabalho com aplicação prática, concreta 
e experimental dentro do contexto de trabalho; 

d) Motivar no aluno formando o interesse pela sua realização pessoal e 
profissional como técnico; 

e) Orientar o aluno formando na escolha do projeto a desenvolver e do produto a 
apresentar, em articulação com os professores da componente técnica; 

f) Ajudar a sistematizar as estratégias de desenvolvimento ao longo do projeto, 
em conjunto com o professor acompanhante da PAP; 

g) Após a escolha do tema, apoiar o aluno formando na elaboração de um plano 
de trabalho para o desenvolvimento do seu projeto, em conjunto com o 
professor acompanhante da PAP; 

h) Orientar o aluno formando na escolha de várias hipóteses de solução de 
problemas, ou encaminhá-lo para professores das áreas em questão; 

i) Analisar todos os relatórios, avaliar continuamente o trabalho realizado ao 
longo do projeto e avaliar o produto final; 

j) Estar disponível para ajudar o aluno formando no desenvolvimento e/ou 
reformulação do projeto; 

k) Auxiliar na organização estrutural da documentação, verificar o tratamento de texto 
e sua apresentação gráfica e colaborar na preparação da defesa do projeto; 

l) Orientar o aluno formando na realização e na redação do relatório final; 
m) Recolher e registar todos os elementos de avaliação ao longo das diferentes fases 

do projeto, realizando uma avaliação contínua eminentemente formativa; 
n) Decidir se o produto, objeto ou produção escrita, ou de outra natureza, e o 

relatório final estão em condições de serem presentes ao júri; 
o) Elaborar no final do projeto, um parecer escrito, onde constem todas as 

informações que considere pertinentes para a avaliação; 
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p) Manter a Direção do agrupamento e o Diretor de Curso devidamente informados 
sobre o desenvolvimento do projeto; 

q) Lançar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

Artigo 25.º 
Conceção do Projeto 

 1. O aluno formando, sempre apoiado pelo professor orientador e acompanhante do projeto 
conducente à PAP, concebe o seu plano de projeto, o qual deverá ir ao encontro do perfil 
de saída do curso e deverá ser estruturado da seguinte forma: 

a) Identificação do aluno formando; 
b) Tema do projeto; 
c) Descrição do projeto; 

• Objetivos a atingir; 
• Requisitos; 
• Atividades a desenvolver (com o respetivo cronograma); 
• Disciplinas a envolver. 

d) Proposta do local de desenvolvimento da PAP; 
e) Parecer positivo do professor orientador e acompanhante do projeto conducente 

à PAP. 

 2. A concretização do projeto ocorre no 3º ano do plano curricular. 

 3. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção do projeto; 
b) Desenvolvimento do projeto; * 
c) Elaboração do relatório final. 

* Ao curso profissional de artes do espetáculo-interpretação acresce uma 
apresentação pública. 

 4. O plano de projeto deve ser entregue por escrito, ao Diretor de Curso, até 15 dias antes 
do período de concretização do projeto. 

 5. No prazo máximo de 5 dias úteis após a entrega do plano de projeto, o Diretor de Curso 
deve emitir o seu parecer. 

 6. No caso de o Diretor de Curso emitir um parecer negativo, deve elaborar a respetiva 
fundamentação, que será anexada ao plano de projeto. 

 7. Perante a situação prevista no número anterior, a Direção do agrupamento convoca, no 
prazo máximo de 5 dias úteis, uma reunião com o Diretor de Curso, o Diretor de Turma, 
o professor ou professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP 
e o aluno formando, para se proceder às devidas alterações. De toda a documentação 
deve ser feita cópia para entregar, juntamente com a convocatória, a todos os 
participantes. 

 8. Da reunião a que se refere o ponto anterior, deve ser lavrada ata onde conste o plano de 
projeto reformulado e, em anexo, e os pareceres positivos de todos os participantes, 
exceto do aluno formando. 

 9. O plano de projeto deve ser submetido à Direção do agrupamento, para homologação, 
com pareceres positivos do professor orientador e acompanhante do projeto conducente 
à PAP e do diretor de curso e, no caso do previsto nos números 6 e 7 deste artigo, de 
toda a documentação referida no número 8. 
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10. O teor do plano de projeto deve ser dado a conhecer ao Conselho Pedagógico, na 
primeira reunião desse órgão após a homologação a que se refere o número anterior. 

11. Da homologação do plano de projeto deverá ser dado conhecimento ao aluno formando. 

12. O plano de projeto deverá ser arquivado no processo individual do aluno formando. 

Artigo 26º 
Desenvolvimento do Projeto 

1. O projeto será iniciado no Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora. 

2. Sempre que uma parte do desenvolvimento do projeto seja feita fora da Escola 
Secundária André de Gouveia, o Monitor terá como função específica a definição e 
orientação das diferentes tarefas a realizar pelos alunos formandos, bem como a 
avaliação dos mesmos. 

Artigo 27º 
Elaboração do Relatório Final 

1. A defesa do projeto terá por base o produto, objeto ou produção escrita ou de outra 
natureza, bem como o relatório final, que deverá ser entregue ao Diretor de Curso até 
duas semanas antes da data prevista para a realização da PAP. 

2. Do relatório previsto no número anterior deve constar o parecer do professor orientador 
e acompanhante do projeto conducente à PAP, garantindo que o projeto reúne as 
condições necessárias para ser presente ao júri. 

3. Depois do Diretor de Curso verificar que tudo se encontra em conformidade, deverá 
entregar toda a documentação à direção do agrupamento e solicitando-lhe que 
convoque o júri. 

4. A Direção do Agrupamento apresenta ao júri todos os documentos , no prazo de 8 dias 
antes da data de realização da prova. 

5. O relatório final integra, nomeadamente: 

• Introdução com a fundamentação da escolha do projeto; 
• Resumo; 
• Finalidades; 
• Metodologia; 
• Enquadramento teórico; 
• Requisitos; 
• Desenvolvimento, explicitando: 

> Realizações e documentos ilustrativos da concretização do projeto; 
> Opções estratégicas 
> Problemas e soluções encontrados; 

• Desenvolvimento futuro; 
• Autoavaliação; 
• Reflexão final; 
• Bibliografia; 
• Anexos (incluindo os registos das avaliações intermédias do professor ou 

professores orientadores). 
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Artigo 28.º 
Condições de realização 

1. O aluno não poderá defender a sua PAP com mais de 12 módulos em atraso e sem que 
tenha completado a sua FCT. 

2. A PAP terá a duração mínima de 20 minutos e a duração máxima de 45 minutos. 

Artigo 29.º 
Júri da Prova de Aptidão Profissional 

1. O júri de avaliação da PAP é designado pela Direção do Agrupamento e terá a seguinte 
composição: 

a) O diretor da escola, que preside; 
b) O diretor de curso; 
c) O diretor de turma; 
d) Um professor orientador do projeto; 
e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores 

afins ao curso; 
f) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins do 

curso. 
g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou 

dos setores de atividade afins ao curso. 

2. Para deliberar, o júri de avaliação necessita da presença de, pelo menos, quatro 
elementos, estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as 
alíneas a) a d) e dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g) do número anterior, 
tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações. 

3. O Diretor de Turma poderá ser substituído pelo Diretor de Curso quando a sua presença 
não for possível, bem como nos casos em que os alunos formandos já terminaram o seu 
ciclo de formação. 

4. Nas suas faltas ou impedimentos o Diretor do Agrupamento é substituído pelo substituto 
legal previsto nos termos do regimento da Direção do agrupamento, ou, na 
impossibilidade deste, e pela ordem enunciada, por um dos professores a que se 
referem as alíneas b) a d) do n.º 1, ou, ainda, no impedimento destes, por um professor 
a designar de entre os professores com competência técnica de acordo com o curso 
visado. 

5. De todas as reuniões do Júri será lavrada uma ata. 

Artigo 30º 
Assiduidade e incumprimento 

1. Haverá duas épocas para defesa do projeto: 

a) 1ª Época – Junho/Julho; 
b) 2ª Época – Setembro; 
c) Outras, a realizar periodicamente com intervalo mínimo de 3 meses, previamente 

aprovadas pelo Conselho Pedagógico. 
 
 

2. Os alunos formandos que entreguem o relatório após a data limite (duas semanas antes 
da data prevista para a realização da PAP) só poderão realizar a PAP na época seguinte.
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3. O aluno formando que, por razão justificada, não compareça à PAP, deve apresentar a 
respetiva justificação ao órgão de direção da escola, no prazo de três dias úteis a contar 
da data da realização da prova, pessoalmente ou através do encarregado de educação. 

4. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca uma nova data para a 
realização da prova. 

5. A ausência ou indeferimento da justificação da falta à primeira prova, bem como a falta à 
segunda prova, determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano 
escolar, só a podendo realizar na 2.ª época ou no ano letivo seguinte. 

Artigo 31º 
Avaliação 

1. A avaliação é contínua e formativa ao longo de todo o processo, sendo a etapa final do 
projeto (PAP) decisiva, representando a síntese quantitativa dos resultados alcançados. 

2. Sempre que a natureza dos relatórios apresentados exija uma avaliação que 
pressuponha o desempenho concreto de uma tarefa, compete ao júri a definição da 
metodologia a aplicar para a referida avaliação. 

3. A classificação da PAP é expressa na escala de 0 a 20. 

4. Na apreciação final do projeto, o júri deverá ponderar a avaliação, tendo em conta os 
seguintes critérios: 

a) Desenvolvimento do projeto; 
b) Relatório final; 
c) Defesa oral do projeto. 

5. O coordenador dos cursos profissionais fará chegar ao Conselho Pedagógico os critérios 
de avaliação da PAP, que os aprovará. 

6. O aluno formando que, tendo comparecido à PAP, não tenha sido considerado aprovado 
pelo júri poderá realizar uma nova prova, na 2.ª época, em data a definir pela direção do 
agrupamento, em articulação com o presidente do júri. 

7. A falta de aproveitamento na segunda prova determina sempre a impossibilidade de 
realizar a PAP nesse ano escolar. 

Artigo 32º 
Organização Processual e Publicitação das Classificações 

1. A classificação obtida pelo aluno formando na PAP será afixada em local público, nos 
dois dias úteis subsequentes à apresentação do projeto. 

Artigo 33º 
Revisão da Deliberação do Júri 

1. A classificação final da prova não poderá ser alvo de pedido de reapreciação. 
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CAPÍTULO IV 

    Provas de Recuperação de Módulos em 
atraso Normas e procedimentos 

Artigo 36.º 
Inscrição dos Alunos nas Provas 

1. As datas de inscrição nas Provas serão divulgadas na página WEB do Agrupamento.  

2. Poderão inscrever-se os alunos, que terminado o ciclo de estudos respeitante ao seu 
curso, continuarem com um máximo de 10 módulos em atraso por realizar. 

3. Os alunos deverão proceder à sua inscrição nos serviços administrativos da ESAG 
no prazo que for indicado. 

4. Para se poderem inscrever, os alunos terão que depositar uma caução de 5 (cinco) 
euros, que lhes será devolvida no caso de não faltarem injustificadamente a nenhum 
dos exames a que se inscreveram. 

Artigo 37.º 
Afixação do Calendário das Provas de Recuperação e Pautas de Chamada 

1.  Até 15 dias antes do início da realização das Provas será divulgado na página WEB do 
Agrupamento e afixado nos locais habituais o Calendário das Provas, bem como as 
Pautas de Chamada. 

Artigo 38.º 
Elaboração e Classificação das Provas 

1. A elaboração das Provas e dos critérios, bem como a classificação das referidas provas, 
será da competência de dois docentes da respetiva área disciplinar, nomeados pela 
direção, ouvido o delegado de áreas disciplinar/coordenador de departamento. 

2. Os referidos docentes deverão entregar as mesmas até 8 dias antes da data de 
realização do início das Provas na Secretaria da ESAG, observando os seguintes 
procedimentos: 

a) Entregar a Prova acompanhada pelo número de cópias correspondentes ao 
número de alunos que nela se inscreveram (mais dois exemplares); 

b) Da Prova deverão constar obrigatoriamente as cotações das questões; 
c) Deverão igualmente ser entregues na mesma data, em documento à parte, 

os Critérios de Classificação da Prova a realizar. 
d) No caso de existirem Provas de carácter prático e com a necessidade de 

utilização de espaços e/ou equipamentos diversos dos usuais (máquinas de 
calcular, computadores, ginásio, etc.), deverão os docentes entregar um outro 
documento próprio para esse efeito (a disponibilizar pela Direção); 

e) No caso de existirem alunos com NEE que se inscrevam para realização das Provas, 
competirá à Direção, em articulação com a Equipa do Ensino Especial, informar o 
Secretariado das Provas e os docentes envolvidos na sua efetivação sobre quais 
as metodologias específicas a adotar; 

3. Nos 2 dias seguintes à sua realização, os docentes deverão recolher nos Serviços 
Administrativos da ESAG as Provas realizadas, para procederem à sua classificação, a 
qual deverá ser efetuada num prazo máximo de 15 dias. 

4. Os docentes procederão ao lançamento da nota obtida pelos alunos na plataforma 
Inovar Profissional e devolver as Provas corrigidas junto dos Serviços Administrativos. 
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Artigo 39.º 
Funções dos Vigilantes 

1. Os Vigilantes deverão proceder à chamada dos alunos inscritos, dispô-los pela Sala, 
marcar as faltas e as presenças no documento entregue para o efeito e dar início à feitura 
das Provas, dando indicação do tempo disponível para a sua realização. 

2. No caso de algum aluno pretender sair da sala por já ter terminado a Prova, só 
poderá fazê-lo passados 30 m do seu início. 

CAPÍTULO V 

Disposições finais e revisão do regulamento 

Artigo 40.º 
Disposições finais 

1. Tudo o que for omisso neste regulamento rege-se pelo Regulamento Interno 
Agrupamento de Escolas nº 4 de Évora e demais legislação em vigor. 

2. Este regulamento será revisto ordinariamente no inicio de cada ano letivo e 
extraordinariamente por proposta do conselho pedagógico, diretores de curso, 
coordenadores de departamentos curriculares. 

Artigo 41.º 
Promulgação e Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação pelo Conselho Pedagógico. 


