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Artigo 1º  

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. 

2. O projeto a que se refere o número anterior 

centra-se em temas e problemas 

perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em 

estreita ligação com os contextos de trabalho e 

realiza-se sob orientação e acompanhamento 

de um ou mais professores.  

3. A PAP distingue-se pela sua natureza, 

consistindo num projeto transdisciplinar 

integrador de todos os saberes e competências 

profissionais adquiridos ao longo da formação, 

e estruturante do futuro profissional do aluno.  

4. 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 2º  

Objetivos 

 

A PAP visa o cumprimento dos seguintes 

objetivos:  

a. Desenvolver a capacidade de seleção, de 

análise e de síntese do(s) aluno(s), 

incentivando-os à tomada de opções por um 

tema/problema atraente do ponto de vista 

pessoal.  

b. Fomentar a conceção, elaboração e 

execução de um projeto transdisciplinar.   

c. Desenvolver o espírito crítico, a criatividade 

e a inovação, o sentido da responsabilidade e 

da autonomia do(s) aluno(s) na conceção, 

elaboração e execução das tarefas que lhe são 

confiadas, e ainda na redefinição, 

transformação e adaptação do projeto quando, 

em confronto com a realidade, isso se revelar 

adequado e necessário.   

d. Contribuir para o reconhecimento do 

trabalho como valorização e realização 

pessoal.  

e. Proporcionar ao aluno o contacto com 

métodos e técnicas situadas para além dos 

proporcionados pela formação na sala de aula.   

f. Permitir a revelação das aptidões do aluno e 

da sua idoneidade para iniciar uma atividade 

profissional.  

 

Artigo 3º  

Conceção e Concretização do Projeto 

 

1. A concretização do projeto compreende 

três momentos essenciais:  

a. Conceção do projeto.  

b. Fases de desenvolvimento. 

c. Autoavaliação e elaboração do relatório 

final.  

2. O relatório final integra, nomeadamente:  

a. A fundamentação da escolha do projeto. 

b. Os documentos ilustrativos da 

concretização do projeto.  

c. A análise crítica global da execução do 

projeto, considerando as principais 

dificuldades e obstáculos encontrados e 

as formas de os superar.  

d. Os anexos, designadamente os registos 

de autoavaliação das diferentes fases do 

projeto e das avaliações intermédias do 

professor ou professores orientadores. 

3. Nos casos em que o projeto revista a forma 

de uma atuação perante o júri, os momentos 

de concretização previstos nos números 

anteriores poderão ser adaptados em 

conformidade.  

 

Artigo 4º  

Calendarização da PAP 

 

 1. No primeiro momento, o(s) aluno(s) 

deve(m):   

a. Proceder à seleção de um 

tema/problema, de acordo com seu 

interesse pessoal e exequibilidade.  

b. Redigir um esboço do seu projeto, 

determinando o tema, a sua 

fundamentação e os seus objetivos.   

c. O esboço referido no número anterior 

será entregue ao(s) professor(es) 

orientador(es) para apreciação e recolha 
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de parecer técnico, que poderá sugerir as 

reformulações que entender 

convenientes.   

d. Após a definição do projeto dar-se-á 

conhecimento ao Conselho de Turma 

através do(s) professo(es) orientador(es) 

com o intuito de os professores de cada 

uma das disciplinas do plano curricular 

contribuírem, com as suas orientações, 

para que o projeto manifeste um carácter 

transdisciplinar e integrador de múltiplos 

saberes, capacidades e competências, 

cuja aquisição está prevista no decurso da 

formação.   

e. O anteprojeto deverá ser apresentado ao 

professor orientador até ao final do 

primeiro período.   

3. No segundo momento, o(s) aluno(s), de 

acordo com a natureza do projeto e o 

faseamento previsto para a sua execução 

deverá(ão):  

a. Desenvolver de forma mais ou menos 

explanada o projeto, pormenorizando os 

objetivos, atividades e recursos a utilizar.  

b. Proceder à sua execução.   

4. No terceiro momento, o(s) aluno(s) 

deverá(ão):  

a. Entregar ao(s) professor(es) orientador(es) 

um exemplar do relatório do projeto 

desenvolvido nos momentos referidos no 

artigo 3º antes da apresentação ao júri. 

b. Após a apreciação do relatório efetuada 

pelo(s) professor(es) orientador(es) do 

respetivo projeto, o(s) aluno(s) deverá(ão) 

proceder às devidas retificações.  

c. A versão final deverá ser entregue ao(s) 

professor(es) orientador(es).  

5. Para dar cumprimento ao referido nos 

números anteriores, o8s) professor(es) 

orientador(es) deve(m) elaborar, no início do 

ano letivo, a calendarização da PAP, a aprovar 

em Conselho Pedagógico. 

6. A apresentação do projeto perante o júri não 

poderá ultrapassar 45 minutos 

 

Artigo 5º  

Negociação da PAP nos diferentes 

contextos 

 

1. A prova de aptidão profissional pode ser 

desenvolvida em estreita ligação com os 

contextos de trabalho.  

2. Os alunos desenvolvem a PAP em contextos 

de trabalho de ambiente escolar e/ou em 

contextos de trabalho de ambiente 

extraescolar.  

a. São contextos de trabalho de ambiente 

escolar as atividades desenvolvidas em 

projetos na escola.  

b. São contextos de trabalho de ambiente 

extraescolar as atividades desenvolvidas nas 

instituições que se disponibilizaram para a 

execução do projeto dos alunos.  

 

Artigo 6º  

Direitos e deveres dos seus intervenientes 

 

1. No processo da PAP intervêm o aluno 

formando, o(s) professor(es) orientador(es) e 

acompanhante(s) da PAP, o conselho de 

turma, o diretor de curso, o júri de avaliação e 

o diretor. 

 

2. Do aluno formando: 

2.1 Usufruir de um acompanhamento efetivo 

durante o desenvolvimento da PAP. 

2.2  Ser ajudado pelo(s)

 professor(es)  orientador(es), pelo 

Diretor de Curso e pelo Conselho de Turma 

durante a realização da PAP. 

2.3 Compete ao aluno, sob orientação da equipa 

de acompanhamento, desenvolver as tarefas 

inerentes à concretização da PAP. 

2.4 Utilizar linguagem adequada quer a nível 

da expressão escrita e científica, quer a nível 

de expressão oral. 

2.5 Considerar as sugestões apresentadas 

pelo(s) professor(es)  orientador(es). 

2.6 Respeitaraopiniãodetodos os intervenientes. 

2.7 Manterasinstalaçõesem perfeitas condições 

quando parte do projeto é realizado em contexto 

de ambiente escolar e/ou extraescolar. 

 

3. Da equipa de orientação e acompanhamento 

da PAP: 

3.1 Orientar o aluno na escolha do projeto a 

apresentar, na sua realização e na redação do 

respetivo relatório. 

3.2 Informar os alunos sobre os critérios de 

avaliação. 
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3.3 Decidir se o projeto e o relatório estão em 

condições de serem presentes ao júri. 

3.4 Orientar o aluno na preparação da 

apresentação a realizar na PAP. 

3.5 Registar a classificação da PAP na respetiva 

pauta. 

3.6 Elaborar os itens das grelhas de avaliação. 

 

4. Do conselho de turma: 

4.1 Sensibilizar os alunos para a adoção de 

atitudes e valores exigidos pelo mundo 

laboral, como estratégia facilitadora da sua 

inserção na vida ativa. 

4.2 Conhecer o projeto que o(s) aluno(s) 

pretende(m) desenvolver como prova da sua 

aptidão profissional.  

4.3 Contribuir através da gestão flexível do 

plano curricular, tendo em consideração o 

ritmo de aprendizagem individual e as 

carências específicas de formação do aluno, 

de forma a orientá-lo no desenvolvimento do 

projeto. 

4.4 Contribuir para a aquisição por parte dos 

alunos de noções básicas para a elaboração 

de um trabalho científico como estratégia 

facilitadora da conceção, execução do projeto e 

elaboração do relatório. 

4.5 Desenvolver a competência linguística dos 

alunos, particularmente no domínio da 

expressão escrita, conduzindo-os à 

elaboração de exposições e relatórios. 

 

5. Do diretor de curso: 

5.1 Dar um parecer favorável aos projetos em 

conjunto com o(s) professor(es) orientador(es). 

5.2 Propor ao Diretor processos optimizadores 

para o desenvolvimento dos projetos; 

5.3 Elaborar em parceria com o(s) professor(es) 

orientador(es) o plano/calendarização das 

atividades de todos os intervenientes da PAP. 

5.4 Assegurar a articulação entre os 

professores das várias disciplinas, de modo a 

que sejam cumpridos, de acordo com a 

calendarização estabelecida, todos os 

procedimentos necessários à realização da PAP.  

5.5 Coadjuvar o trabalho, nomeadamente 

quanto ao esclarecimento de dúvidas de 

legislação e outras de teor pragmático, de 

todos os intervenientes. 

5.6 Propor para aprovação do conselho 

pedagógico os critérios de avaliação da PAP e as 

datas de apresentação, depois de ouvidos os 

professores das disciplinas da componente de 

formação técnica. 

5.7 Avaliar a execução/elaboração das provas 

de aptidão profissional. 

 

6. Do diretor: 

6.1 Proceder aos contactos protocolares com os 

representantes das Instituições 

intervenientes na avaliação (Associações 

Empresariais e Sindicatos). 

6.2 Assegurar todas as condições para a 

realização da PAP, para que os alunos possam 

desenvolver o seu projeto. 

6.3 Asseguraracolaboraçãode outras entidades, 

quando osprojetos são desenvolvido em 

contextos de trabalho de ambiente escolar 

e/ou extraescolar. 

 

7. Do júri de avaliação: 

7.1 Tomar conhecimento do processo de 

execução do projeto através do(s) 

professor(es) orientador(es)  

7.2 Avaliar a execução/elaboração das provas 

de aptidão profissional, devendo para o efeito 

questionar, num período máximo de quinze 

minutos, em matéria que permita evidenciar a 

cultura técnica e científica do(s) aluno(s), a sua 

capacidade de análise crítica do projeto e 

algumas qualidades humanas.  

 

Artigo 7º  

Constituição e competências do júri 

 

1. O júri de avaliação da PAP é designado pelo 

Órgão de Gestão da escola e terá a seguinte 

composição: 

a. O diretor da escola ou o diretor pedagógico 

ou equivalente, que preside.  

b. O diretor de curso.  

c. O orientador educativo da turma ou diretor 

de turma.  

d. Um professor orientador do projeto.  

e. Um representante das associações 

empresariais ou das empresas de sectores 

afins ao curso. 

f. Um representante das associações sindicais 

dos sectores de atividade afins ao curso.  

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

sectores de atividade afins ao curso.  

2. O júri de avaliação para deliberar 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. Nas suas faltas ou impedimentos o 

presidente é substituído pelo seu substituto 

legal previsto nos termos do regulamento 

interno, ou, na omissão destes ou na 

impossibilidade daquele, e pela ordem 

enunciada, por um dos professores a que se 

referem as alíneas b) e c) do n.º 1, ou, ainda, 

no impedimento destes, por um professor a 

designar pelo Diretor da escola.  

4. O júri deve tomar conhecimento do produto 

final da PAP, através do(s) professor(es) 

orientador(es).  

5. O júri deve avaliar a execução/elaboração 

das provas de aptidão profissional, devendo 

para o efeito questionar, num período máximo 

de quinze minutos, em matéria que permita 

evidenciar a cultura técnica e científica do(s) 

aluno(s) e a sua capacidade de análise crítica 

do projeto.  

 

Artigo 8º  

Critérios de Avaliação da PAP 

 

1. Os critérios de avaliação da PAP são 

definidos no ano referente à realização da PAP, 

pelo(s) professor(es) orientador(es), e 

aprovados em conselho pedagógico, até ao 

final do primeiro período, tendo em conta a 

especificidade e a natureza do curso. 

2. A apresentação e defesa da PAP a realizar 

pelos alunos, deverá responder aos seguintes 

itens de avaliação, que se constituem como 

elementos aferidores:  

a. Qualidade e rigor da expressão e exposição 

escritas e dos suportes materiais que 

constituem a PAP.  

b. Nível de utilização, integração e aplicação 

dos saberes e competências adquiridas e 

desenvolvidas ao longo do processo formativo.  

c. Capacidade, convicção, coerência e 

credibilidade da defesa da PAP.  

d. Nível de articulação da PAP, com a realidade  

laboral abordada e com o mundo do trabalho 

em geral.  

e. Potencialidade de contribuição da PAP, para 

uma efetiva melhoria de uma atividade ou 

sector profissional/empresarial ou para a 

efetiva perspetivação de emprego.  

3. De acordo com os itens acima referenciados 

e as fases definidas para a organização da PAP, 

é atribuída uma pontuação numa escala de 0 a 

20 valores.  

4. Cada um dos itens referenciados no ponto 

2, será classificado de 0 a 20 valores, por cada 

membro do júri, obtendo-se em seguida as 

médias aritméticas, segundo as seguintes 

fórmulas: 

 a. Avaliação de cada membro do júri 

 

=(2a) + 4b) + 2c) + 2d) + e)) / 11 

 

b. A avaliação global do júri corresponde à 

média aritmética das classificações atribuídas 

pelos membros do júri.  

5. O júri reúne para avaliação da PAP, devendo 

dessa reunião ser lavrada ata, a qual é, depois 

de assinada por todos os elementos do júri, 

remetida ao órgão de gestão da escola. 

6. A avaliação da PAP é classificada numa 

escala de 0 a 20 valores, considerando-se 

aprovados na PAP os alunos com nota igual ou 

superior a 10 valores.  

7. O aluno que, por razão justificada, não 

compareça à defesa da PAP deve apresentar, 

no prazo de dois dias úteis a contar da data da 

realização da defesa da prova, a respetiva 

justificação ao Diretor, podendo aquela ser 

entregue através do encarregado de educação.  

8. No caso de ser aceite a justificação, pelo 

Diretor, em articulação com o Diretor de Curso 

é remarcada a data de realização da defesa da 

PAP 

 9. A injustificação da falta defesa inicial da 

PAP, bem como a falta à nova defesa da PAP, 

determina sempre a impossibilidade de realizar 

a PAP nesse ano escolar.  

10. O aluno, que tendo comparecido à defesa 

da PAP e não tenha sido considerado aprovado, 

bem como aquele cujo projeto não atingiu 

avaliação positiva nas fases anteriores à 
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defesa, deve solicitar autorização ao diretor 

para realizar nova defesa da PAP ou novo 

acompanhamento do projeto.  

11. A classificação da PAP não pode ser objeto 

de pedido de reapreciação. 

 

Artigo 9º  

Disposições Finais 

 

Os casos omissos no presente regulamento 

serão analisados pelo Diretor em colaboração 

com os órgãos pedagógicos da escola. 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 

11/12/2019 
 

 


