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Anexo V – Regulamento do Curso de Educação e Formação 
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CAPÍTULO I – OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Artigo 1.º - Objeto e âmbito de aplicação 

O presente regulamento estabelece as diretrizes essenciais ao funcionamento dos cursos de Educação e 

Formação de Jovens (CEF), adequando, esclarecendo e integrando as normas legais presentes no Despacho 

Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho, retificado pela Retificação n.º 1673/2004, de 7 de setembro, com as 

alterações introduzidas pelos Despachos n.º 12568/2010, de 4 de agosto e n.º 9752/2012, de 18 de julho.  

Este regulamento segue as orientações do Guia de Orientação de abril de 2017, publicado pela Agência 

Nacional para a Qualificação do Ensino Profissional (ANQEP), bem como as Orientações Técnicas n.º 2/2017 e 

n.º1/2019 da ANQEP. 

Artigo 2.º - Enquadramento Geral do Projeto 

 O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe e o Contrato de Autonomia que o Agrupamento 

celebrou com o Ministério da Educação e Ciência, em novembro de 2013, definem, no quadro da sua missão, 

filosofia e valores, entre outros, os seguintes objetivos: promover a qualidade do serviço público de educação, 

das aprendizagens e dos resultados escolares; prevenir o absentismo e o abandono escolar; promover a 

equidade social, criando condições para a concretização de igualdade e de oportunidades para todos. Neste 

contexto, a oferta formativa de CEF surge como uma oportunidade, por um lado, de promover o sucesso 

educativo e prevenir o abandono escolar; e, por outro lado, de preparar os jovens com competências que lhes 

permitam, no final da escolaridade, encarar os desafios do mercado de trabalho.  

CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Artigo 3.º - Equipa Pedagógica  

1 – Da Equipa Pedagógica fazem parte:  

a) O Coordenador do Curso; 

b) O Diretor de Turma; 

c) Os Professores/Formadores das diferentes disciplinas;  

d) O Psicólogo Escolar (quando existir); 

e) Os Professores acompanhantes de estágio;  

f) Os responsáveis pelo curso das entidades de acolhimento, nomeadamente o orientador técnico da 

empresa responsável pelo aluno no desenvolvimento da Formação Prática em Contexto de Trabalho 

(FCT), sempre que convidado.  

2 – Compete à Equipa Pedagógica a organização, implementação e avaliação do curso, nomeadamente:  

a) A articulação interdisciplinar;  
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b) Apoio à ação pedagógica dos docentes/formadores que a integram e a promoção do trabalho articulado 

na Equipa Pedagógica;  

c) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, em articulação com o Diretor de Curso e Diretor 

de Turma, promovendo o sucesso educativo e uma adequada inserção no mundo do trabalho ou prosseguimento 

em percursos subsequentes;  

d) A elaboração do Plano de Turma; 

e)  A elaboração de propostas dos regulamentos específicos da FCT e da PAF (Prova de Avaliação Final), 

os quais deverão ser homologados pelos órgãos competentes da escola e integrados no respetivo regulamento 

interno;  

f)  A elaboração da PAF. 

3 – A Equipa Pedagógica reunirá sempre que o Diretor de Curso, o Diretor de Turma, ou o Diretor do 

Agrupamento entendam necessário.  

Artigo 4.º - Competências específicas do Diretor de Turma 

Compete ao Diretor de Turma as atribuições emanadas no Regulamento Interno do Agrupamento. 

Artigo 5.º - Competências específicas do Diretor de Curso 

 

1 – Compete ao Diretor de Curso: 

a) Coordenar o processo técnico-pedagógico dos cursos; 

b) Coordenar as reuniões da Equipa Pedagógica; 

c) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica; 

d) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, 

selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de trabalho e dos 

contratos de formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando o 

acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor orientador e o tutor, responsáveis 

pelo acompanhamento dos alunos; 

e) Promover a articulação entre as diferentes componentes de formação, entre as diferentes disciplinas e, 

em articulação com o Serviço de Psicologia e Orientação, tudo o que se relaciona com a preparação da 

prática em contexto de trabalho; 

f) Articular com o Diretor e com as estruturas de coordenação pedagógica e orientação educativa; 

g) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 5.º Serviço de Psicologia e Orientação  

1 – Compete ao Serviço de Psicologia e Orientação: 
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a) Colaborar na organização da oferta educativa e formativa, através da identificação dos interesses dos 

alunos da comunidade educativa, no levantamento das necessidades de formação e das saídas profissionais 

emergentes na comunidade local, bem como, na divulgação da oferta educativa e formativa em articulação com 

outras escolas/ entidades formadoras, de forma a contribuir para uma rede diversificada e complementar de 

ofertas de cursos a nível local;  

b) Contribuir, em colaboração com a Equipa Pedagógica, para a definição e aplicação de estratégias 

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

desenvolvimento de competências cognitivas e sociais; 

c) Colaborar com o professor acompanhante de estágio, com o Diretor do Curso e com o Diretor de Turma 

no acompanhamento dos alunos em situação de FCT, nomeadamente, na elaboração do plano individual de 

estágio e atividades de preparação para a integração dos alunos no estágio; 

d) Sempre que, em acordo com o Diretor de Turma, se considere relevante participar nas reuniões do 

Conselho de Turma.  

e) Disponibilizar apoio contínuo e articulado, na sua área de especialidade, ao Diretor de Curso, ao Diretor 

de Turma e aos professores da turma; 

f) Acompanhar individualmente e/ou em grupo os alunos, garantindo a orientação vocacional e promoção 

de apoio e aconselhamento psicológico, ao longo do processo de ensino.  

 

CAPÍTULO III – FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

Artigo 6.º Cumprimento do plano de estudos 

 

1 – De modo a assegurar o total de horas anuais efetivas de formação previstas na matriz dos CEF efetuam-se, 

sempre que necessário e possível, permutas de aulas entre as diferentes disciplinas, nos seguintes termos: 

a) O professor em falta avisa o Diretor e o Diretor de Turma, sempre que possível, com 48 horas de 

antecedência; 

b) Para cumprimento do ponto anterior, a Equipa Pedagógica elabora um horário de disponibilidade dos 

professores. 

Artigo 7.º Regulamento de Estágio 

 

1 – A FCT tem lugar no final da lecionação e rege-se por um regulamento de estágio elaborado pela Equipa 

Pedagógica, em reunião de Conselho de Turma. O Regulamento de estágio deve conter: 

a) as normas de funcionamento. 
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b) modelo de plano individual de estágio que deve incluir os seguintes elementos: objetivos do estágio, 

programação das atividades, horário a cumprir, data de início e de conclusão do estágio, bem como 

competências a desenvolver. Ao plano individual do aluno deve ser anexo um regulamento de estágio com 

normas de funcionamento do estágio, nomeadamente, o regime de assiduidade e os parâmetros de avaliação;  

c) modelo de um protocolo a acordar entre a entidade formadora e a entidade enquadradora de estágio. 

2  – Todos os tempos letivos destinados à FCT deverão ser sumariados em folha criada para o efeito. 

3 – Caso se verifique inadaptação do aluno às características da empresa protocolada, será elaborado um 

Plano    de Recuperação, com vista à recuperação das horas não realizadas, podendo o aluno completar as 

horas de formação em falta no Agrupamento, em condições similares às do contexto real, ou noutra empresa.  

Artigo 8.º Prova de Avaliação Final 

 

1 No final da FCT, o aluno realiza uma PAF, que assume o carácter de prova de desempenho profissional 

e consiste na realização, perante um júri tripartido, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas atividades 

definidas para o perfil de competências visado, devendo avaliar os conhecimentos e competências mais 

significativos.   

2 O regulamento da PAF é elaborado pela Equipa Pedagógica, sendo afixada uma matriz com, pelo 

menos, um mês de antecedência relativamente à data de início da mesma. 

3 – A PAF deve integrar: 

a) Enquadramento legal;  

b) Natureza e âmbito; (prova individual)  

c) Objetivos;  

d) Estrutura da prova (poderá ser constituída por uma prova prática mediante enunciado, apresentação e 

discussão);  

e) Calendarização;  

f) Local de desenvolvimento;  

g) Orientação/ acompanhamento;  

h) Avaliação;  

i) Constituição e competências do júri.  

4  – É afixada uma pauta com a identificação dos alunos admitidos à prova, o local de realização, o dia e a hora 

em que a mesma tem lugar. 

5  – A defesa da prova perante o júri não deve ultrapassar os 30 min.  

6 – O júri da PAF tem a seguinte constituição:  

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

o Diretor de Curso / professor acompanhante de estágio;  
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b) Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao curso que tem 

de representar as confederações patronais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social;  

c) Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao curso que tem de 

representar as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social.  

d) No caso de o representante referido na alínea c) não poder comparecer, será convidada “uma 

personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de atividade afins ao 

curso”. Nesta situação, sempre que exista empate na votação do júri, o Diretor de Curso ou o professor 

acompanhante terá voto de qualidade.  

7– Para além do acompanhamento, avaliação e classificação da prova, o júri é ainda responsável pela 

elaboração da ata de encerramento das provas de avaliação final e compete-lhe deliberar sobre as reclamações 

apresentadas, quando as houver.  

8–Aos alunos que não tenham obtido aprovação ou tenham faltado à PAF, será facultada a possibilidade de a 

repetirem, desde que o solicitem ao Diretor do Agrupamento, e que a falta esteja devidamente justificada. 

9–  O requerimento deverá ser feito nos Serviços Administrativos no prazo de 3 dias úteis. 

10 – A resposta ao pedido de deferimento deve ser dada no prazo de 2 dias úteis. 

11 – Caso o pedido seja deferido, a PAF deve realizar-se no prazo máximo de 10 dias seguidos após a tomada 

de decisão do Diretor.  

12–Do resultado obtido na PAF, o aluno pode interpor recurso nos 2 dias úteis, após a afixação dos resultados. 

13– Os alunos que reprovam no estágio por falta de assiduidade não realizam a PAF.  

Artigo 9.º - Visitas de estudo 
 

1 – A apresentação da planificação da visita de estudo é feita pelo docente que a organiza ou pela Equipa 

Pedagógica, obedecendo às regras definidas no Regulamento Interno do Agrupamento. 

2 – As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos, de acordo com os blocos previstos para 

os turnos da manhã e da tarde. Os tempos letivos devem ser divididos por todos os docentes organizadores e 

acompanhantes envolvidos na visita como horas de formação efetuadas quer o docente tenha ou não atividade 

letiva prevista nesse dia com a turma.  

3 – Os alunos que não participarem na visita deverão permanecer na escola durante o tempo previsto no seu 

horário, devendo os professores acompanhantes prever atividades de ocupação para estes alunos. 

4 – Aos alunos que, por motivos de força maior, não puderem ir à visita de estudo, mas que tenham cumprido o 

seu horário com o desenvolvimento de todas as atividades previstas, ser-lhes-ão contabilizadas as mesmas 

horas dos alunos participantes. 

5 – Deverá ser elaborado o respetivo relatório da visita que constará do dossiê técnico-pedagógico. 
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Artigo 10.º - Regime de assiduidade 

 

1 – O regime de assiduidade deve ter em conta as exigências da certificação e as regras de co-financiamento, 

pelo que: 

a) Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com aproveitamento, deve ser considerada a 

assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 90% da carga horária total de cada disciplina. No que 

respeita à Componente Tecnológica, constituída por UFCD (Unidades de Formação de Curta Duração), o aluno 

não pode ter uma assiduidade inferior a 90% da carga horária total de cada UFCD.  

b) Para efeitos da conclusão da componente de formação prática com aproveitamento, deve ser considerada a 

assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 95% da carga horária do estágio. 

2 – Caso se verifique o incumprimento do previsto no número um, alínea a), quando as faltas são injustificadas 

devem ser desenvolvidas atividades de recuperação das aprendizagens (ARA) uma única vez, no decurso de 

cada ano letivo, excetuando-se as faltas decorrentes da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da 

sala de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão que não são recuperáveis.  

3 – As ARA são decididas pelo professor da disciplina em que foi ultrapassado o limite de faltas, de acordo com 

as regras definidas pelo Conselho Pedagógico que privilegiam a simplicidade e a eficácia, de acordo com o 

estabelecido no Artigo 146.º no Regulamento Interno do Agrupamento. 

4 - Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as 

faltas em excesso.  

5.– No caso da alínea a), em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente 

justificada, devem ser desenvolvidos os mecanismos de recuperação necessários, tendo em vista o cumprimento 

dos objetivos de formação inicialmente definidos.  

6.– Caso se verifique o incumprimento do previsto no número um, alínea b): 

a) o Diretor de Curso/Turma, o Professor Acompanhante de Estágio e o SPO, articuladamente com o aluno e a 

respetiva família, deverão estabelecer um Plano de Recuperação, com vista à recuperação das horas não 

realizadas, podendo o aluno completar as horas de formação em falta noutra empresa ou no Agrupamento 

(preferencialmente em condições similares às do contexto real).   

b) Em situações excecionais, em que a falta de assiduidade seja devidamente justificada, os alunos poderão 

prosseguir o estágio, de forma a totalizar as 210 horas.  

7 – O aluno encontra-se na situação de excesso de faltas quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e/ou 

injustificadas daí decorrentes, relativamente a cada disciplina/UFCD. 

8 – Quando for atingido metade do limite de faltas justificadas e/ou injustificadas, previsto no número um, os pais 

ou encarregados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são informados, pelo meio mais expedito, 

pelo Diretor de Turma. 
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9 – Sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então 

adotados pela Escola e pelos encarregados de educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a 

sua falta de assiduidade. 

10 – O incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação implica, independentemente da idade do aluno, 

a exclusão da frequência da(s) disciplina(s), exceto na componente de formação prática em que implica a 

exclusão da componente. [Estatuto do Aluno 51/2012, artigo 21.º, ponto 5] 

11– A exclusão acima referida tem como consequência a retenção do aluno no ano em que se encontra a 

frequentar. 

12– Sempre que o aluno esteja abrangido pelo regime de escolaridade obrigatória, deverá frequentar o percurso 

iniciado até ao final do ano, ainda que tenha ultrapassado o limite de faltas permitido.  

13– O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades aplicadas, implica a não realização de provas de 

equivalência à frequência. 

14 – Do incumprimento reiterado do dever de assiduidade ou das atividades a que se refere o número anterior, 

serão aplicadas medidas disciplinares sancionatórias. 

15 – A ausência dos alunos a aulas para participação em atividades promovidas pela escola ou em sua 

representação não é considerada falta. O responsável pela atividade deve informar previamente o Diretor de 

Turma e, após a sua realização e se aplicável, comunicar-lhe a ausência do aluno à atividade. 

 

CAPÍTULO IV – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Artigo 11.º - Avaliação  

 

1 – A avaliação é contínua e reveste um caráter regulador, proporcionando um reajustamento do processo 

ensino-aprendizagem e o estabelecimento de um plano de recuperação que permita a apropriação pelos alunos 

de métodos de estudo e de trabalho e proporcione o desenvolvimento de atitudes e de capacidades que 

favoreçam uma maior autonomia na realização das aprendizagens. 

2 – Detetadas dificuldades na aprendizagem e diagnosticadas as causas efetivas de insucesso, será: 

a) Aplicado um Plano de Individual de Apoio à Aprendizagem (PIAA), com vista à superação das mesmas. 

b)  Realizado um processo de reorientação, por manifesto desinteresse ou inaptidão do aluno para 

prosseguir no curso. A concretização da reorientação/ encaminhamento do aluno deve ser efetuada até 31 de 

dezembro ou no final do ano letivo, e com a concordância do próprio aluno e encarregado de educação quando 

for menor de 18 anos.  

c) O PIAA bem como a reorientação/ encaminhamento serão submetidas à ratificação do Conselho 

Pedagógico e ao Diretor do estabelecimento de ensino, que promove as condições para o seu desenvolvimento  
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3 – A avaliação processa-se em momentos sequenciais predefinidos, ao longo do curso, não havendo lugar a 

retenção no primeiro ano. 

4 – No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação tecnológica, não frequentará 

a FCT, nem realizará a PAF. 

5 - Para conclusão, com aproveitamento, os alunos terão de obter uma classificação final igual ou superior a 

nível 3 em todas as componentes de formação e na PAF.   

6 – A classificação de cada disciplina das componentes de formação sociocultural, científica e tecnológica resulta 

da média aritmética simples das classificações obtidas nos módulos/UFCD que constituem cada disciplina. A 

classificação atribuída a cada módulo resulta da aplicação dos critérios de avaliação definidos para a disciplina. 

Se, aquando da publicitação da pauta do 1.º momento de avaliação sumativa, ainda não tiver sido concluído 

qualquer módulo, a classificação da disciplina publicitada em pauta resulta do conjunto dos elementos de 

avaliação apurados à data. Esta classificação poderá não ser coincidente com a classificação final atribuída a 

esse módulo.  

  B – No caso da componente tecnológica ser organizada apenas pelo conjunto das UFCD previstas para a   

formação em causa, deverá ser apurada a média aritmética simples de todas as UFCD concluídas à data e 

publicitada a classificação da componente que daí resultar.  

  C– Deve ser dado conhecimento ao aluno das classificações atribuídas a cada módulo/UFCD à medida que 

estes vão sendo concluídos (com ou sem aproveitamento), mesmo que o momento não seja coincidente com os 

períodos de avaliação estabelecidos no calendário escolar.  

  D  – O registo formal destas classificações deve constar do processo individual do aluno.  

7– As Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) da componente de formação tecnológica são 

certificadas autonomamente e, por esse motivo, devem manter o código, a designação, a organização e a carga 

horária.  

8 – A classificação final da Componente de Formação obtém-se pela média aritmética simples das classificações 

obtidas em cada uma das UFCD que a constituem, e, no caso das componentes de formação sociocultural e 

científica, através das classificações obtidas em cada disciplina que a constituem. 

9 – A avaliação na FCT é contínua e formativa, apoiada na apreciação sistemática das atividades desenvolvidas 

pelo aluno na sua experiência de trabalho. Os resultados desta apreciação são formalizados numa avaliação 

final. 

10 – O desenvolvimento da FCT é acompanhado por um registo de assiduidade e avaliação preenchido pelo 

monitor da entidade enquadradora que dá conhecimento do mesmo ao professor acompanhante de estágio. 

11 –  A avaliação da FCT assenta na apreciação, pelo monitor, com base nos seguintes critérios: 

a)  Qualidade de trabalho; 

b)  Rigor e destreza; 
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c)  Ritmo de trabalho; 

d)  Aplicação das normas de segurança; 

e)  Assiduidade e pontualidade; 

f)  Capacidade de iniciativa; 

 g)  Relacionamento interpessoal; 

  h)  Apropriação da cultura da empresa; 

 i)  Competências Técnicas. 

12 – A classificação final da FCT resultada das classificações do estágio e da PAF, com a ponderação de 70% e 

30%, respetivamente. 

13 – A classificação final de cada disciplina corresponde à classificação obtida no último momento de avaliação 

do ano letivo. 

14 –  A classificação final do curso obtém-se pela média ponderada das classificações obtidas em cada 

componente de formação, aplicando a fórmula: CF=FSC+FC+2FT+FP 

                                                                                                5 

 sendo:  

CF=classificação final; FSC= classificação final da componente de formação sociocultural; FC=classificação final 

da componente de formação científica; FT=classificação final da componente de formação tecnológica; 

FP=classificação da componente de formação prática. 

15 - No caso de o aluno ter obtido aproveitamento nas componentes tecnológica e prática, mas sem aprovação 

na componente formação sociocultural ou científica, é-lhe dada, para efeitos de conclusão do curso, a 

oportunidade de realizar exame de equivalência à frequência a, no máximo, uma disciplina de cada componente 

de formação em que não obteve aproveitamento. 

Artigo 13.º - Instrumentos de avaliação 

 

1 – Devem ser consideradas, para efeitos de avaliação, as informações recolhidas, através de:  

a) Observação direta; 

b) Provas escritas e/ou práticas; 

c) Trabalhos individuais (orais, escritos ou práticos);  

d) Trabalhos de grupo (orais, escritos ou práticos); 

e) Material escolar. 

2 – A calendarização das provas escritas deve ser comunicada atempadamente aos alunos.  

3 – Nos trabalhos individuais e cooperativos, o professor deve indicar, claramente, aos alunos os objetivos, o 

tema a explorar, o formato, a bibliografia e o prazo de entrega.  
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Artigo 14.º - Critérios de avaliação 

 

Os critérios gerais de avaliação são definidos em Conselho de Turma, de acordo com as orientações emanadas 

pelo Conselho Pedagógico, e aprovados por este órgão, sendo depois disponibilizados aos alunos e 

encarregados de educação.  

 

Artigo 15.º - Medidas educativas de apoio pedagógico 

 

O apoio pedagógico para os alunos com dificuldades de aprendizagem traduzir-se-á essencialmente no reforço 

de estratégias de aprendizagem e avaliação dentro e fora da sala de aula e na integração nas medidas de 

promoção de sucesso escolar disponibilizadas pela Escola. 

 

Artigo 16.º Certificação 

 

1 – Aos alunos que concluírem com aproveitamento o curso em todas as componentes de formação são emitidos 

um certificado profissional e um certificado escolar de conclusão do 9.º ano de escolaridade. 

 2 – Aos alunos que obtiverem, nas componentes de formação sociocultural e científica, uma classificação final 

igual ou superior a nível 3 e tenham respeitado o regime de assiduidade em todas as componentes, com 

exceção da componente de formação prática, é emitido um certificado escolar de conclusão do 9.º ano de 

escolaridade. A fórmula a aplicar na situação referida no número anterior será a seguinte: CFE=FSC+FC 

                                                                                                                  2 

sendo: CFE=classificação final escolar; FSC=classificação final da componente de formação sociocultural; 

FC=classificação final da componente de formação científica. 

 

Artigo 17.º - Publicitação da classificação 

 

1 –  No final de cada período, de acordo com o calendário escolar para o ensino básico regular, será afixada uma 

pauta com as classificações obtidas nas disciplinas de cada componente. 

 

Artigo 18.º - Prosseguimento dos estudos 

 

1 – Os alunos dos CEF que concluam o 9.º ano podem progredir para as seguintes vias de ensino: 

a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas provas finais nacionais de 9.º ano; 
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b) No ensino profissional, desde que tenham concluído com aproveitamento as componentes sociocultural e 

científica. 

3 – Os alunos do CEF podem candidatar-se a provas finais nacionais. 

 

CAPÍTULO V – PROCESSO TÉCNICO – PEDAGÓGICO 

Artigo 19.º Organização 

 

1 – É organizado um processo técnico de candidatura, de onde constam os documentos comprovativos da 

execução das suas diferentes ações, podendo os mesmos ter suporte digital e manuscrito, o qual, no caso das 

ações de formação, corresponde ao seu processo pedagógico. 

2 –  O processo técnico-pedagógico referido no número anterior é estruturado segundo as características 

próprias do projeto, devendo incluir, com as necessárias adaptações, a seguinte documentação: 

a) Programa da Ação e respetivo cronograma; 

b) Manuais e textos de apoio, bem como a indicação de outros recursos didáticos a que a formação recorra, 

nomeadamente os meios audiovisuais utilizados; 

c) Indicação dos formadores que intervêm na ação, contrato de prestação de serviços, se forem externos, e 

certificado de aptidão profissional, quando tal seja exigido;  

d) Processo de orientação/encaminhamento dos alunos; 

e)Sumários das sessões formativas e relatórios de acompanhamento de estágios, visitas e outras atividades 

formativas e não formativas, devidamente validadas pelos formadores ou outros técnicos responsáveis pela sua 

execução; 

f) Fichas de registo ou folhas de presença de alunos e dos professores/formadores, no caso da FCT; 

g)Provas, testes e relatórios de trabalhos e estágios realizados, assim como pautas ou outros documentos que 

evidenciem o aproveitamento ou classificação dos alunos; 

h) Avaliação do desempenho dos formadores, incluindo a perspetiva dos alunos; 

i) Informação sobre as atividades e mecanismos de acompanhamento para a promoção de empregabilidade dos 

alunos; 

j) Relatórios, atas de reuniões ou outros documentos que evidenciem eventuais atividades de acompanhamento 

e avaliação do projeto e as metodologias e instrumentos utilizados; 

l) Outros documentos que permitam demonstrar a evidência fáctica da realização das ações de carácter não 

formativo; 

m) Originais de toda a publicidade e informação produzida para a divulgação das ações. 

3 –  O processo técnico -pedagógico deve estar sempre atualizado e disponível.  
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CAPÍTULO VI – INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE 

 

Artigo 20.º Informação e publicidade 

 

1 – As medidas de informação e publicidade devem respeitar o disposto nos artigos 8.º e 9.º do Regulamento 

(CE) n.º 1828/2006, da Comissão, de 27 de dezembro, assegurando, nomeadamente, a inclusão das insígnias 

nacional e da União Europeia, a referência ao financiamento do FSE e um lema a definir pela autoridade de 

gestão. 

2 – Estas obrigações aplicam -se: 

a) Nos anúncios publicados ou editados por qualquer meio de comunicação; 

b) Nas capas ou contracapas de materiais documentais, tais como estudos e recursos técnico -pedagógicos e 

manuais; 

c) Nos diplomas ou certificados de frequência da ação de formação; 

d) Nos seminários, workshops, ações de formação ou outros eventos; 

e) Nas infraestruturas. 

 

 

 

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 21.º - Divulgação 

O presente regulamento deve ser dado a conhecer à Equipa Pedagógica, aos alunos dos CEF e aos respetivos 

encarregados de educação. 

 

Artigo 22.º Dúvidas e Omissões 

1 – Em tudo o que o que este regulamento for omisso aplica-se, subsidiariamente a legislação em vigor.  

2– Os casos de omissão na legislação em vigor, ouvida a Equipa Pedagógica e o Conselho Pedagógico, serão 

analisados pelo Diretor do Agrupamento que agirá em conformidade. 

 

Artigo 23.º Revogação 

Todas as disposições regulamentares serão automaticamente revogadas sempre que houver alterações à 

legislação em vigor.  

 

Aprovado pelo Conselho Geral, em 20 de julho de 2022 

 


