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Preâmbulo 

As ofertas dos cursos educação e formação (CEF) vocacional (CVoc) surgem como vias formati-

vas destinadas aos alunos que queiram optar por uma vertente de ensino mais prática e com certifi-

cação profissional e, na segunda, com a possibilidade de recuperarem algum do tempo e investi-

mento realizados em anos anteriores. . . . Estes cursos oferecem uma maior concentração e intensi-

dade de estudos e práticas a par de uma componente de formação geral simplificada, . . . e  têm 

como principal objetivo promover o sucesso e evitar o abandono escolares. No ensino Básico, o 

curso CEF pretende essencialmente motivar grupos de alunos, desenvolver, em geral, os seus conhe-

cimentos e as suas capacidades, através de um ensino mais prático, e promover a continuidade dos 

seus estudos. No ensino Secundário, o CVoc pretende assegurar uma oferta de ensino que responda 

aos interesses vocacionais dos alunos que a frequentam, proporcionando-lhes uma saída profissional 

concreta, sem que tal prejudique a possibilidade de prosseguimento de estudos de nível superior. 

(adaptado da Portaria nº 341/2015, de 9 de outubro, preâmbulo, 3º e 4º§). 
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REGULAMENTO DOS CURSOS de EDUCAÇÃO e FORMAÇÃO (CEF) – ENSINO BÁSICO 

e dos CURSOS VOCACIONAIS (CVoc) – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 

 Legislação de referência e enquadramento CURSOS de EDUCAÇÃO e FORMAÇÃO (CEF) 
 

1. A legislação de enquadramento dos CEF é o despacho conjunto n.º 453/2004, de 29 de ju-

nho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 175, de 27 de julho de 2004, retificado pela reti-

ficação n.º 1673/2004, de 13 de agosto, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 211, de 7 de 

setembro de 2004, complementado pelo Despacho conjunto n.º 287/2005 de 4 de abril, e alterado 

pelos despachos n.º 12568/2010, de 27 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 150, 

de 4 de agosto de 2010, e n.º 9752-A/2012, de 18 de julho; 

2. A legislação referida no ponto anterior é complementada pelos programas das disciplinas e 

das unidades de formação de curta duração ambos publicados pela ANQEP: 

- ANQEP, CEF – Programas; 

- ANQEP, Circular 1/2016 - Catálogo CNQ. 

3. Sempre que não estejam discriminadas especificidades para os CEF no âmbito da legislação 

referida no ponto 1, aplicam-se os normativos legais do ensino Básico regular, designadamente: 

- Lei nº 51 de 2012 - Estatuto do Aluno; 

- Decreto-lei nº 139 de 2012, de 5 de julho, “Currículo e avaliação do aluno”, complemen-

tado de pelo Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto; alterado pelo Decreto-lei nº 

91/2013 (1º ciclo) e pelo Decreto-Lei n.º 176/2014 (inglês); regulamentado pela portaria 

243/2012, 10 de agosto, retificada pela Declaração 51/2012 e alterada pela Portaria 

304B-2015; e novamente alterado pelo Despacho Normativo nº 17A/2015, de 22 de se-

tembro - Avaliação dos ensinos Básico e Secundário e mais tarde pelo Decreto-Lei n.º 

17/2016, de 4 de abril, por sua vez regulamentado pelos despachos normativos 1-F e 1-G 

de 2016, de 5 de abril;  Despacho normativo  n.º4-A/2016 de 16 de junho 

CAPÍTULO I – Disposições gerais 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

1. O presente Regulamento define a organização, desenvolvimento, avaliação e acompanha-

mento, bem como as tipologias e respetivas matrizes curriculares dos cursos que se inscrevem no 

âmbito dos percursos de educação e formação profissionalmente qualificantes, de acordo com o 

anexo I, 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, bem 
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como àqueles que, após conclusão dos 12 anos de escolaridade, pretendam adquirir uma qualifica-

ção profissional para ingresso no mercado de emprego. 

Artigo 2º -Incumprimento do dever de assiduidade 

1. No que concerne ao incumprimento do dever de assiduidade, os Cursos de Educação Forma-

ção seguem  o estipulado na Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro, em articulação com o Despa-

cho Normativo n.º 453/2004 de 27 de Julho. 

 

Artigo 3.º Plano de Formação/Distribuição da carga letiva 

Quadro 1 - Tipo 2 
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Quadro 2 - Tipo 3 

 

 

 

 
 

REGULAMENTO DOS CURSOS VOCACIONAIS (CVoc) 

Legislação de referência e enquadramento 

1. A legislação de enquadramento dos CVoc é o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, mais 

concretamente a alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º, da alínea f), do n.º 1 do artigo 6.º e do artigo 33.º do 
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referido Decreto-Lei, regulamentada pela Portaria nº 341/2015, de 9 de outubro, embora, como pre-

visto no artigo 45º desta, em alguns aspetos ainda se mantenham em vigor os procedimentos basea-

dos nas Portarias nº 292-A/2012 de 26 de setembro e a nº 276/2013, de 23 de agosto. 

- ANQEP, Circular 1/2016 - Catálogo CNQ. 

2. Sempre que não estejam discriminadas especificidades para os CVoc no âmbito da legislação 

referida no ponto 1, aplicam-se os normativos legais do ensino Secundário regular, designadamente: 

- Lei nº 51 de 2012 - Estatuto do Aluno; 

- Decreto-lei nº 139 de 2012, de 5 de julho, “Currículo e avaliação do aluno”, complemen-

tado de pelo Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto; alterado pelo Decreto-lei nº 

91/2013 (1ºciclo) e pelo Decreto-Lei n.º 176/2014 (inglês); regulamentado pela portaria 

243/2012, 10 de agosto, retificada pela Declaração 51/2012 e alterada pela Portaria 

304B-2015; e novamente alterado pelo Despacho Normativo nº 17A/2015, de 22 de se-

tembro - Avaliação dos ensinos Básico e Secundário e mais tarde pelo Decreto-Lei n.º 

17/2016, de 4 de abril, por sua vez regulamentado pelos despachos normativos 1-F e 1-G 

de 2016, de 5 de abril; 

3. O presente regulamento tem por base o disposto na Portaria nº 341/2015, de 9 de outubro 

mas também, no que se refere à constituição do Processo Técnico-Pedagógico aplicável, o Decreto 

Regulamentar nº 84-A/2007, de 10 de dezembro. 

4. A leitura do presente regulamento não dispensa a leitura integral da legislação em que se 

baseia e da que com ela se relaciona. 

 

Artigo 1º - Projeto de CVoc 

1. As ofertas em cada escola devem ser alvo de concertação na definição de rede de ofertas 

formativas em cada direção de serviços regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE), tendo em conta a devida articulação entre as demais escolas da região e para garantir que, 

sempre que detetadas possíveis situações de alunos que estão em risco de abandono precoce e que 

apresentem perfil adequado para frequentar esta oferta formativa, pelo menos uma escola dessa 

mesma região a inclua. 

2. Os CVoc do ensino Secundário requer a aprovação de uma candidatura anual ao Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), via SIGO e mediante aviso anual, através da submissão de um projeto, 

elaborado pelo agrupamento, justificando a adequação desta resposta formativa ao público-alvo em 

causa, o seu potencial de adaptação às necessidades das diferentes realidades socioeconómicas da 
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área em que a escola se encontra inserida, ao mercado de trabalho local ou regional e a sua vocação 

para a ligação entre os universos empresarial e escolar, e sujeito a parecer técnico-pedagógico da 

DGEstE e ANQEP, I. P., onde estarão incluídos a autorização prévia do encarregado de educação sem-

pre que o aluno tiver menos de 18 anos e outros elementos tais como: Enquadramento geral do pro-

jeto; Matriz curricular; Recursos humanos; Recursos físicos existentes; Previsão dos custos; Qualifica-

ção profissional; As UFCD; Perfil de desempenho; Parcerias estabelecidas com a comunidade empre-

sarial; Parcerias estabelecidas com instituições do ensino superior; Parecer da autarquia local, nos 

casos em que tal se justifique. 

3. No que se refere à qualificação profissional, os CVoc terão de seguir as normas gerais defini-

das pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da educação e do emprego e concretizadas 

pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. (ANQEP, I. P.). 

4. Para o desenvolvimento da oferta formativa dos CVoc serão estabelecidas parcerias entre 

escolas, entidades ou instituições sediadas na área geográfica da escola promotora, incluindo autar-

quias e associações empresariais, que permitam, por um lado, estreitar as relações com a realidade 

empresarial envolvente e, por outro, dar respostas formativas adequadas aos alunos. Sempre que 

apropriado, serão estabelecidos protocolos entre o Ministério da Educação e Ciência e as empresas, 

as instituições e/ou as autarquias para o desenvolvimento de cursos que correspondam a necessida-

des gerais de formação e os quais devem assegurar a realização de Estágio Formativo em contexto 

de trabalho (EF) e prever possíveis contributos dos parceiros na lecionação da componente vocacio-

nal. Os protocolos a estabelecer com os Institutos Politécnicos, devem assegurar o apoio e acompa-

nhamento técnico-científico dos projetos e, quando se justifique, proporcionar o uso de instalações 

e material, disponibilizar recursos de apoio docente e promover o prosseguimento de estudos dos 

alunos para o ensino superior. 

5. O financiamento decorre do orçamento de estado, à semelhança do aplicado às restantes 

modalidades formativas e, desde que cumpridos os requisitos fixados nos avisos de candidatura, de 

financiamento comunitário pelo POCH ou pelos POR. 

6. Os alunos destes cursos continuam abrangidos pela ação social escolar pelo seguro escolar e 

pelo ensino especial. 

Artigo 2º - Destinatários e Condições de acesso 

1. A oferta formativa de CVoc destina-se a alunos com pelo menos 16 anos de idade completa-

dos até 31 de dezembro do ano escolar em que iniciam o curso e que concluíram o 3.º ciclo do en-

sino Básico ou equivalente, ou que, tendo frequentado o ensino Secundário, pretendam reorientar o 
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seu percurso escolar para uma oferta educativa mais técnica, designadamente os que se encontrem 

em risco de abandono escolar ou em situação de insucesso escolar. 

2. O ingresso nos CVoc deve ser precedido de um processo de orientação vocacional realizado 

pelo psicólogo escolar, que deve acompanhar todo o processo, competindo-lhe a orientação vocaci-

onal de cada aluno, promover o aconselhamento psicológico ao longo do processo de ensino, em ar-

ticulação com a família, e que fundamente ser esta via adequada às necessidades de formação do 

aluno, correspondente aos seus interesses vocacionais e, no caso daqueles com necessidades educa-

tivas especiais, ajustada ao seu perfil de funcionalidade. 

4. No ingresso nos CVoc deverão ser acautelados os requisitos referidos nos números anterio-

res, garantindo que, em caso algum, os alunos poderão terminar o respetivo ciclo antes da idade 

prevista para a conclusão do mesmo, caso tivessem realizado o seu percurso escolar sem qualquer 

retenção. 

 

Artigo 3º - Turmas, Duração e Reorientação 

1. As turmas dos CVoc são constituídas, tendo como referência um máximo de 24 alunos e um 

mínimo de 20, devendo-se ter em conta o grau de homogeneidade de conhecimentos e as dificulda-

des apresentadas pelo grupo para justificar alterações a estas referências. 

2. Sempre que se justifique, devem ser agregados cursos ou turmas do mesmo nível de escola-

ridade para assegurar uma oferta diversificada e adaptada aos alunos em causa. 

3. A escola, pode efetuar desdobramentos de turmas nas áreas vocacionais, utilizando para o 

efeito as horas de crédito pedagógico. Caso o crédito da escola seja insuficiente, as turmas podem 

ainda ser objeto de desdobramento, necessitando de autorização dos serviços desconcentrados do 

Ministério, sempre que tal implique a contratação adicional de pessoal docente. 

4. Podem ainda ocorrer desdobramentos nas seguintes situações: 

a) Na disciplina de língua estrangeira, na totalidade da carga horária semanal, independen-

temente 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 vocacional, na totalidade da carga horária semanal, quando o número de 

alunos for superior a 10; 
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c) Nas disciplinas de carácter laboratorial da componente de formação complementar, até 1 

tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 12. 

5. A duração dos cursos é de dois anos escolares. 

6. Os alunos com insucesso podem ter uma diversificada reorientação do seu percurso escolar, 

quando tal se revele pertinente, por exemplo mudança de curso, com as equivalências possíveis a 

conceder pela diretora do Agrupamento. 

 

Artigo 4º - Currículo 

1. Os CVoc têm uma estrutura curricular organizada por módulos, sendo o seu plano de estu-

dos constituído pelas seguintes componentes de formação e respetivas durações: 

Componentes do currículo 
Por Ano 

Horas (60’) Tempos (45’) 

Geral 

Português  

Comunicar em Inglês  

Educação física  

 

150 

90 

60 

 

200 

120 

80 

Complementar 

Matemática aplicada 

Oferta(s) de escola - História e Cultura 

das Artes 

 

50 

100 

 

67 

134 

Vocacional 

Atividade vocacional A 

Atividade vocacional B 

Atividade vocacional C 

 

150 

100 

100 

 

200 

134 

134 

Estágio Formativo: 

UFCD 

Formação em Contexto de Trabalho 

 

150 

550 

 

200 

- - - 

Total anual 1.100 ≥1.187 

2. As atividades escolares decorrem de segunda a sexta-feira, em horário a definir pela escola. 

Excecionalmente as atividades poderão ocorrer em feriados ou fins-de-semana desde que a pro-

posta proporcione aos alunos uma oportunidade efetiva para sua valorização e seja previamente va-

lidada pela direção do agrupamento. 

3. As disciplinas da Formação Geral e Complementar são organizadas de forma articulada com 

a referência aos programas das correspondentes disciplinas das componentes de formação sociocul-

tural e científica dos cursos profissionais, de forma a dar resposta às exigências da qualificação pro-

fissional. 
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4. A componente vocacional e a de Estágio Formativo são referenciadas à componente tecno-

lógica de uma qualificação de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), constantes do Ca-

tálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e devem desenvolver-se num quadro de flexibilidade, com 

vista a obedecer aos perfis profissionais e a dar cumprimento aos referenciais de formação constan-

tes do CNQ. 

5. Os alunos podem inscrever-se em Educação Moral e Religião Católica, de acordo com as re-

gras e tempos previstos nas restantes ofertas educativas. 

 

Artigo 5º - Equipa Pedagógica 

Único. A equipa pedagógica de cada curso tem a seguinte constituição: 

a) O subcoordenador dos CVoc do agrupamento;  

b) O coordenador do curso e o DT ou equivalente se diferentes; 

c) Os professores e formadores das diferentes componentes de formação; 

d) O psicólogo escolar. 

e) Os responsáveis pelo curso das entidades de acolhimento do EF; 

 

Artigo 6º - Estágio Formativo 

1. O EF deve, se possível, realizar-se através de um modelo de alternância, ao longo do pro-

cesso formativo, entre formação real em contexto de empresa e formação prática em que se desen-

volve a aprendizagem decorrente das UFCD que constituem o respetivo referencial de formação. 

2. A equipa de docentes da área vocacional, o coordenador do curso e o responsável da enti-

dade de acolhimento elaboram, em conjunto, um plano do EF, a submeter à direção até um mês an-

tes do início do EF. 

3. Uma vez aprovado, o plano do EF concretiza-se, até 10 dias úteis, antes do início do EF, no 

protocolo e seus anexos, onde se identificam os responsáveis, os objetivos, os conteúdos, a progra-

mação, o período, horário, o local de realização e os demais requisitos das atividades, o acompanha-

mento (partilhado entre o coordenador de curso e o orientador técnico responsável pelo aluno) e o 

desempenho do aluno, adequado às áreas funcionais do mesmo, à idade e aos conteúdos, bem 

como os direitos e deveres dos diversos intervenientes, da escola e da entidade acolhedora, e a 

eventual contribuição da empresa ou instituição para a lecionação de módulos da componente voca-

cional. 
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4. Toda a informação pertinente bem como os parâmetros de cumprimento e de desempenho 

são facultados ao Encarregado de Educação e ao aluno até uma semana antes do início do EF. 

5. O coordenador do curso/docente de área vocacional deve acompanhar e monitorizar, no mí-

nimo, semanalmente o EF dos seus alunos, assegurando a respetiva integração inicial, a monitoriza-

ção intermédia de cumprimento e desempenho e a efetivação da avaliação pelo responsável, apoi-

ando ainda a resolução de problemas e orientando a redação do relatório do EF pelo aluno. 

 

Artigo 7º - Assiduidade e recuperação do excesso de faltas 

1. Os alunos têm de assistir a, pelo menos, 90% dos tempos letivos de cada módulo integrando 

as componentes geral, complementar e vocacional e participar integralmente no EF cumprindo, pelo 

menos, 90% dos tempos destinados a esta componente. 

2. Caso se verifique o incumprimento do previsto no número anterior, o DT, em conjunto com 

outros corresponsáveis, e obrigatoriamente o Encarregado de Educação e o aluno, devem encontrar 

soluções que permitam a este último concluir com sucesso o seu percurso educativo, sempre de 

acordo com os requisitos pedagógicos necessários. 

3. Uma vez reunidas reais condições de recuperação pelo aluno, o CT ou o responsável do EF, 

em parceria com a entidade acolhedora, deverá definir um plano de recuperação do(s) excesso(s) de 

faltas e/ou do EF, a submeter a aprovação do CT. 

4. O plano de recuperação de excesso de faltas a módulos é proposto à direção pelo CT, no 

modelo aprovado para o efeito e concretiza-se no cumprimento de tempo na escola, além da carga 

letiva semanal, na proporção de 15 minutos por módulo com excesso de faltas, arredondado por ex-

cesso para o tempo letivo mais próximo. Este tempo será preferencialmente utilizado em projetos 

de recuperação de módulos sem sucesso ou, caso estes não sejam suficientes, em atividades de inte-

gração escolar ou social definidas pela direção, sob proposta do CT (ver também ponto 1, artigo 19º). 

5. O plano de recuperação do EF é definido pelo formador acompanhante do EF em parceria 

com uma entidade acolhedora e concretiza-se pelo cumprimento, no local de EF, das atividades pre-

vistas para o mesmo, segundo o quadro abaixo. Pode ocorrer ao sábado. 

Incumprimento do EF  Por faltas justificadas Por faltas injustificadas 

Até 10% (55h)  sem recuperação sem recuperação 

>10 a 20% 2 dias úteis 4 dias úteis 

>20 a 30% 5 dias úteis 8 dias úteis 
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>30 a 50% 10 dias úteis 15 dias úteis 

>50 a 75% 20 dias úteis 30 dias úteis 

>75% 30 dias úteis 40 dias úteis 

 
Artigo 8º - Avaliação interna 

1. À avaliação nos CVoc aplicam-se as regras em vigor para a avaliação no Ensino Secundário 

exceto nas especificidades seguintes. 

2. A avaliação visa informar o aluno, o encarregado de educação e outros intervenientes no 

processo de avaliação ou entidades legalmente autorizadas, quando for o caso, sobre os progressos, 

as dificuldades e os resultados obtidos pelo aluno, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; 

adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas 

áreas cognitiva, relacional, social e psicomotora; e certificar a aprendizagem realizada. 

3. No início de cada ano, o conselho pedagógico ou equivalente, ouvidos os docentes, as estru-

turas de coordenação e supervisão pedagógica e as empresas ou instituições parceiras, aprova os 

critérios e os procedimentos de avaliação a aplicar, tendo em conta a dimensão integradora da avali-

ação, incluindo, designadamente: a) condições de desenvolvimento do processo formativo; b) A di-

mensão transdisciplinar das atividades a desenvolver; c) Os conhecimentos e as capacidades a que se 

referem os pontos 5 e 6 do presente artigo; d) As estratégias de apoio educativo; e) A participação 

dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e o mundo do trabalho; f) O desem-

penho, perante um júri, numa prova, designada por Prova Final (PF), dependente da natureza do 

curso, demonstrativo dos conhecimentos e das capacidades profissionais adquiridos ao longo da for-

mação e estruturantes no futuro profissional do aluno. 

4. No início de cada curso deverá proceder-se a um diagnóstico sumário dos alunos, tendo em 

vista a caracterização da turma, a aferição dos conhecimentos adquiridos pelos alunos e as suas ne-

cessidades e interesses, com vista à seleção e reunião das condições organizacionais, pedagógicas e 

didáticas que permitam estimular a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacida-

des dos alunos, nomeadamente, as estratégias e materiais didáticos, as adequações dos tempos e 

espaços, a metodologia de monitorização e avaliação e os recursos psicopedagógicas diferenciados. 

5. A avaliação sumativa interna de cada módulo ou do conjunto de módulos de uma disciplina 

ocorre nos finais dos período letivos, incide sobre os conhecimentos teóricos e práticos, as capacida-

des técnicas adquiridas e desenvolvidas no âmbito da mesma e sobre o EF, é da responsabilidade do 

professor/formador e é validada em reunião do conselho de turma. 
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6. Quando no final do período letivo não existam módulos concluídos numa disciplina ou área 

vocacional não haverá avaliação quantitativa da mesma, devendo o docente responsável apresentar 

uma avaliação qualitativa global do desempenho de cada aluno ao CT, e incluí-la na síntese descritiva 

a disponibilizar aos encarregados de educação. 

 

Artigo 9º - Registo, avaliação externa, classificação e aprovação 

1. No registo individual de cada aluno deve constar a identificação e classificação dos módulos 

concluídos em cada disciplina ou UFCD, bem como a classificação final das disciplinas concluídas; a 

identificação e classificação do EF desenvolvido com sucesso, assim como a identificação das empre-

sas ou instituições em que decorreu; a identificação da PF, a constituição do júri e a respetiva classifi-

cação. A classificação de cada disciplina e do EF só são publicitadas no final de cada ano letivo e a da 

PF no final do ciclo. 

2. A avaliação externa realiza-se nos mesmos termos que para os alunos dos cursos profissio-

nais, sendo-lhe aplicável a regulamentação dos exames do nível Secundário. 

3. Todas as classificações são expressas na escala de 0 a 20 valores, mas apenas publicadas se 

iguais ou superiores a 10 valores. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmé-

tica simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em todos os módulos ou UFCD 

dessa disciplina, contando com zero valores os módulos sem sucesso.  

4. A classificação de cada período de EF é atribuída pelo(s) responsável(eis) pelo curso na(s) en-

tidade(s) de acolhimento. A classificação final do EF é a média ponderada pelo número de horas de 

cada período de Estágio Formativo que decorre em contexto real de empresa, a definir pela escola 

em articulação com as empresas em função da duração, intensidade e relevância de cada compo-

nente e integra ainda a avaliação da PF, cuja classificação perante um júri se rege segundo os crité-

rios definidos no Regulamento Interno e é ratificada pelo professor coordenador. 

5. Não há lugar a retenção no final do primeiro ano do curso, sendo aplicado ao longo de cada 

ano e no final do curso os planos de recuperação de módulos não concluídos de acordo com o pre-

visto no art. 11º deste regulamento. 

 

Artigo 10º - Conclusão, certificação e prosseguimento de estudos 

1. A conclusão com aproveitamento de um curso vocacional obtém-se pela aprovação em to-

das as disciplinas, UFCD e no EF que integra a PF e confere direito à emissão de um diploma de dupla 



14 
 

certificação ou de um certificado de dupla certificação que inclua a classificação final do curso, as dis-

ciplinas do plano de estudos e respetivas classificações finais, discrimine os módulos das disciplinas 

da componente de formação vocacional e a classificação do EF e que apresente a designação da PF. 

2. A requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidos, em qualquer momento do per-

curso escolar do aluno, os correspondentes documentos comprovativos da conclusão de disciplinas, 

módulos, UFCD e do EF, bem como as respetivas classificações. 

3. Embora seja considerada para efeitos de conclusão do curso, a disciplina de Educação Física 

não entra no apuramento da classificação final (CF) do mesmo, exceto quando o aluno pretende 

prosseguir estudos nessa área. A CF é a média, arredondada às unidades, da média das disciplinas, às 

décimas, da média das UFCD às décimas e do EF. 

4. A Classificação Final Para Efeitos de Prosseguimento de Estudos no ensino superior (CFCEPE) 

é o valor, se igual ou superior a 95 pontos, arredondado às unidades, resultante da expressão:    

CFCEPE = (7CF+3M)/10, sendo CF a classificação final de curso, calculada até às décimas, sem arre-

dondamento, subsequentemente convertida para a escala de 0 a 200 pontos e M a média aritmética 

simples, arredondada às unidades, das classificações, na escala de 0 a 200 pontos, dos exames a que 

se refere o n.º 4, do artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 139/2012. 
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Artigo 11º - Recuperação de módulos sem aproveitamento 

1. A recuperação de módulos não concluídos, durante a lecionação do curso, processa-se se-

gundo o fluxograma seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O projeto de recuperação de módulo(s) é definido pelo docente/grupo coordenador da disci-

plina ou da área vocacional e consiste, por exemplo: no cumprimento das tarefas em falta para o 

cumprimento mínimo do previsto para o módulo; na elaboração/completamento e defesa do porte-

fólio; na elaboração de um trabalho de pesquisa/crítico e sua apresentação/defesa; na realização de 

um teste/exame de recuperação; etc. Este projeto pode integrar parte teórica e/ou parte prática, 

parte de trabalho autónomo e/ou parte de trabalho presencial; ou ser ainda concretizada num 

exame formal, a calendarizar nos finais de período. 

Recuperação de mó-
dulos durante a lecio-

nação do curso 

A recuperação de módulos decorre em simul-
tâneo com as atividades letivas podendo in-

cluir parte presencial e parte autónoma. 

No final do      
módulo este     
é classificado. 

≥ 9,5v < 9,5v O docente apresenta ao 
aluno o projeto de re-

cuperação. 

O módulo está con-
cluído; a classificação 

é lançada. 

O projeto de 
recuperação 

é classifi-

O aluno realiza o projeto de 
recuperação, no prazo (1 a 4 

semanas) e nas condições de-
finidas pelo docente. 

 

≥ 9,5v 

< 9,5v 

No final de cada período, é 
proposto um projeto de recu-

peração por aluno de até 6 
módulos não concluídos. 

< menor que 
≥ maior ou igual a 
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3. A recuperação de módulos não concluídos no final do curso processa-se segundo o fluxo-

grama seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A recuperação de módulos ou do EF não concluídos, para conclusão de curso, processa-se de 

dois modos diferentes: os alunos que se encontrem na escolaridade obrigatória, terão de cumprir 

com sucesso um plano de recuperação onde pode estar incluída a realização, com sucesso de exa-

mes, a calendarizar nos finais de período; os alunos fora da escolaridade obrigatória, terão de reali-

zar, com sucesso, os exames dos módulos necessários, nas épocas especiais de setembro e dezem-

bro/janeiro. Os exames podem integrar parte teórica e parte prática. 

 

Artigo 12º - Disposições finais, revisão e promulgação 

1. Aos alunos maiores de 18 anos que, após as diligências para regressão do absentismo, per-

sistam neste registo, é elaborado e aplicado o plano de recuperação de excesso de faltas previsto no 

ponto 3 do artigo 13º e o seu incumprimento ou a falta injustificada posterior, determina a exclusão 

da frequência por excesso de faltas. 

O desempenho 
global do aluno  

é avaliado. 

O aluno está den-
tro da escolari-

dade obrigatória. 

O aluno integra uma nova 
turma e/ou cumpre um 
plano de recuperação. 

O aluno concluiu 
o curso e o ciclo 

de estudos. 

Todas as discipli-
nas e EF ≥ 9,5v 

O aluno inscreve-se nas épocas de 
recuperação em até 8 módulos 

não concluídos ou no próximo EF. 

Recuperação 
de módulos no 

fim do curso 

O aluno está fora 
da escolaridade 

obrigatória. 

Não concluiu 
o curso 



17 
 

2. Este regulamento integra, como anexos, nos casos em que se aplique: A- Regimento dos cur-

sos vocacionais; B- Estrutura do processo técnico-pedagógico (que inclui os modelos de apoio e ori-

entação); C- Operacionalização da recuperação do excesso de faltas de cada turma; D- Operacionali-

zação da recuperação de módulos e/ou EF sem sucesso de cada turma; E- Operacionalização da 

Prova Final de cada curso vocacional de Secundário e sua recuperação. Os anexos C a E, são aprova-

dos pelo Conselho Pedagógico, no 2º período de cada ano letivo, mediante proposta do subcoorde-

nador dos CEF e CVoc. 

3. Em tudo o omisso aplica-se o Regulamento Interno do Agrupamento e, na omissão deste, a 

decisão da direção. Este regulamento é revisto e aprovado pelo Conselho Pedagógico, sob proposta 

da diretora ou do subcoordenador dos CEF e CVoc. 
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REGIMENTO DOS CURSOS VOCACIONAIS – ANEXO A-I ao REGULAMENTO  
1. O conselho dos diretores de turma (DT) dos cursos vocacionais reúne em conjunto com o 

dos cursos profissionais, ordinariamente, duas vezes por período letivo, sob convocatória e presidên-

cia do coordenador dos cursos profissionais e vocacionais que também os representa em Conselho 

Pedagógico, competindo ao subcoordenador dos cursos vocacionais facultar as orientações e norma-

tivos específicos aos DT destes cursos. 

2. Ao subcoordenador dos cursos compete coordenar, apoiar e dar parecer sobre o funciona-

mento e procedimentos dos cursos, dos EF, do trabalho dos DT e dos coordenadores de curso, em 

articulação com a direção e o psicólogo escolar; monitorizar os resultados alcançados e auxiliar na 

definição das estratégias de melhoria; propor a organização das épocas de recuperação formais de 

módulos e EF não concluídos, propor e atualizar o regulamento e elaborar um relatório final. 

3. Compete ao psicólogo escolar monitorizar a continuidade da adequação do curso às carate-

rísticas e perfil de funcionalidade dos alunos; colaborar com os docentes na resposta diferenciada 

que os alunos/grupos requeiram e a eventual reorientação dos respetivos percursos educativos. 

4. Ao DT, além competências do cargo, em articulação com os docentes, compete estruturar e 

manter atualizado(s) o(s) dossiê(s) no local e formato definidos e facultar as informações solicitadas 

superiormente. 

5. Ao coordenador de curso compete tratar de todo o processo conducente à concretização do 

EF, em estreita colaboração com os formadores das entidades acolhedoras, conciliar os conteúdos, 

competências e atividades a desenvolver nas aulas com as atividades a realizar pelos alunos no EF, 

dispondo de um tempo semanal para o efeito e facultar os dados formais do EF ao DT, com conheci-

mento ao subcoordenador dos CVoc. 

6. No atraso na colocação ou na ausência prolongada de um docente, a direção informa o CT 

com a brevidade possível, para este substituir no possível o docente em falta. Não poderá ser atribu-

ído outro serviço a um docente durante o período equivalente aos tempos letivos que antecipar, 

nem o respetivo tempo deixar de ser contabilizado como serviço efetivo, após a lecionação. 

7. O primeiro Conselho de Turma define o procedimento e opções de permuta/substituição a 

aplicar na falta de um docente, os quais, em caso de falta, devem informar os colegas e o DT, pelo 

meio mais expedito. 
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PROCESSO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DOS CURSOS VOCACIONAIS – ANEXO B-II ao REGULAMENTO 

Os dossiês abaixo indicados devem incluir os documentos possíveis logo a pós a sua produção 
ou até 15 dias úteis após a entrada em funções dos docentes/grupos responsáveis, estarem estrutu-
rados como indicado abaixo e disponíveis no local e formato definidos. Devem ser utilizados os mo-
delos disponibilizados e as matrizes dos documentos aprovadas, com os logotipos atualizados. 

 
DOSSIÊ de CURSO 

A – Caraterização do curso: 

1. Relação da turma com os seus dados gerais (imprimir do INOVAR) 

2. Relação da turma com fotos (imprimir do INOVAR); 

3. Caraterização da turma (imprimir do INOVAR) e fundamentação da seleção dos alunos; 

4. Horários anuais da turma (imprimir do INOVAR); 

5. Relatórios das atividades letivas, extracurriculares e reuniões (imprimir do INOVAR e da plata-

forma AG4 e assinar); 

6. Elenco Modular do curso – módulos de cada ano e sua duração (imprimir do INOVAR); 

7. Ficha de satisfação dos alunos no curso (sugestão disponível, ver cursos profissionais); 

8. Resultados do curso (Pautas a imprimir do INOVAR e análise sumária dos resultados). 

 
B – Divulgação, Parcerias e Empregabilidade: 

1. Plano da divulgação do curso; 

2. Materiais da divulgação do curso; 

3. Lista de potenciais entidades empregadoras do curso; 

4. Resultados da empregabilidade do curso nos primeiros 6 meses. 

 
DOSSIÊ de DISCIPLINA/ÁREA VOCACIONAL 

A - Documentos Gerais: 

1. Planificações anuais discriminando os módulos e sua duração (modelo geral); 

2. Cronograma anual até ao ano em curso (ver modelo); 

3. Critérios específicos de avaliação da disciplina; 

4. Protocolos, relatório e resultados da avaliação do EF e da PF (ver modelo do protocolo). 

 
B - Documentos Modulares (separados por módulo): 

1. Planificação modular (ver modelo); 

2. Materiais relevantes produzidos para o módulo pelo docente/grupo;  

3. Enunciados, critérios e resultados da avaliação não formativa - testes, fichas/trabalhos, obser-

vações, etc., incluindo os projetos de recuperação de módulo sem sucesso; 

4. Resultados da avaliação da aprendizagem/ensino pelos alunos 

5. Pauta de avaliação modular (imprimir do INOVAR); 
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 Agrupamento de Escola n.º 4 de Évora – 135562 
Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia 

 

 

 

CURSO:                                                                    PLANIFICAÇÃO TRIMESTRAL/MODULAR                           ANO LETIVO:            /           . 

      º ano, turma                     Disciplina                                           __          , Período/Módulo nº:     _-                                                                     . 

Conteúdos Objetivos/Competências Atividades/Estratégias Recursos 
Tempos 

(45’) 
Instrumentos             
de avaliação 

Tema 1: 

(tópico de conteúdo); 

(tópico de conteúdo). 

1.1.  

1.2.  

A1.1. 

 

R1.1.  

 

Diagnóstica: 

Formativa: 

Sumativa: 

Tema 2: 

(tópico de conteúdo); 

(tópico de conteúdo). 

2.1.  

2.2.  

A2.1. 

 

R3.1.   Diagnóstica: 

Formativa: 

Sumativa: 

Tema 3: 

(tópico de conteúdo); 

(tópico de conteúdo). 

3.1.  

3.2.  

A3.1. 

 

R3.1.   Diagnóstica: 

Formativa: 

Sumativa: 

Observações: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________.  O prof. _______________________, ____/_____. 
 


