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1. PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

 

1. Concretização da Prova de Aptidão Profissional  

O sistema de avaliação dos alunos dos cursos profissionais definido pela Portaria 550-C/2004 de 21 

de Maio prevê um plano curricular diversificado, gerido num regime modular, com três modalidades de 

avaliação, assumindo um carácter diagnóstico, formativo e sumativo.  

No final do ciclo o aluno deverá, ainda, realizar uma Prova de Aptidão Profissional (PAP) e a 

Formação no Contexto de Trabalho, indispensáveis para a obtenção de um diploma de qualificação 

profissional. 

A Prova de Aptidão Profissional será planeada e a sua candidatura apresentada por cada aluno e 

aprovada pelo Conselho de Curso respetivo, no final do 2.º ano.  

O presente regulamento determina um conjunto de normas a serem aplicadas por todos os 

intervenientes, com competências e graus de responsabilidade diferenciada, no processo da PAP. 

 

Âmbito e definição 

2.1. A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projecto, 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa 

actuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respectivo 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. 

2.2. O projecto a que se refere o número um centra-se em temas e problemas perspectivados 

e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se 

sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

2.3. Tendo em conta a natureza do projecto, 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. 

2.4. A PAP não deverá ser encarada apenas como um simples trabalho que temporalmente 

coincide com o final do curso, mas como um projecto que se desenvolve durante um 

período de tempo mais longo, no qual o formando demonstrou possuir capacidades para 

um desempenho profissional rigoroso, no sector de actividade em que futuramente se 

integrará. 

2.5. Faz parte integrante da avaliação a realização de uma PAP, pelo que é obrigatória para 

todos os alunos, quer pretendam ingressar na vida activa, quer desejem aceder ao ensino 

superior. 

 



Objectivos 

3.1. A prova de aptidão profissional visa o cumprimento dos seguintes objectivos: 

3.1.1. Contactar com métodos e técnicas situadas para além das proporcionadas pela 

formação na sala de aula. 

3.1.2. Aplicar a actividades concretas os conhecimentos adquiridos ao longo da formação. 

3.1.3. Desenvolver hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de 

responsabilidade em contexto de trabalho (profissional). 

3.1.4. Incentivar o trabalho autónomo e a auto-formação. 

3.1.5. Contactar com vivências inerentes às relações interpessoais no trabalho, bem como 

perceber a sua importância para o seu desenvolvimento/formação social e 

profissional. 

3.1.6. Promover a inserção do jovem no mercado de trabalho de forma dinâmica e 

sustentada. 

3.1.7. Permitir a certificação profissional – técnicos de nível III (U.E.). 

 

Concepção e Concretização do Projecto 

4.1. A concretização do projecto compreende quatro momentos essenciais: 

4.1.1. Concepção do projecto: 

4.1.1.1. O aluno apresentará ao Director de Curso a sua candidatura à realização de 

PAP, até à data limite por este estabelecida, através do preenchimento da 

Ficha de Candidatura PAP. 

4.1.1.2. Compete ao Director de Curso e aos Professores Orientadores proceder à 

análise da candidatura que poderá ser aceite ou recusada. 

4.1.1.3. Caso a candidatura seja recusada, o aluno deverá, com a ajuda dos 

professores orientadores, reformulá-la e apresentá-la novamente, no prazo 

que for estabelecido. 

4.2.1. Desenvolvimento do projecto devidamente faseado; 

4.2.1.1. O desenvolvimento do projecto pressupõe a realização de investigação, 

experimentação e concretização. 

4.2.1.2. O aluno deverá racionalizar o seu tempo de modo a concretizar o seu projecto 

em tempo útil, sem sobressaltos e de acordo com a calendarização de 

actividades planificadas. 

4.2.1.3. A escola disponibilizará, em horários a definir, os seus equipamentos a todos 

os alunos. 

4.3.1. Auto-avaliação e elaboração do relatório final. 

4.3.1.1. Relatório final: 



4.3.1.1.1. O relatório da Prova de Aptidão Profissional deverá ser entregue 

em data a estipular pelo Coordenador de Curso. 

4.3.1.1.2. O relatório da prova deverá respeitar a seguinte estrutura e 

conteúdo (mínimo obrigatório): 

4.3.1.1.2.1. Capa: título do projecto, autor, curso, professores 

orientadores e nome da instituição; 

4.3.1.1.2.2. Índice; 

4.3.1.1.2.3. Introdução: breve descrição do projecto, com 

referência à fundamentação da escolha do projecto, 

aos objectivos e capítulos que integram o trabalho; 

4.3.1.1.2.4. Desenvolvimento: As realizações e os documentos 

ilustrativos da concretização do projecto; 

4.3.1.1.2.5. Conclusão: breve descrição daquilo que foi realmente 

concretizado com a análise crítica global da execução 

do projecto, considerando as principais dificuldades e 

obstáculos encontrados e as formas encontradas para 

os superar; 

4.3.1.1.2.6. Recursos: bibliografia e outros recursos utilizados; 

4.3.1.1.2.7. Anexos: 

4.3.1.1.2.7.1. ficha de candidatura; 

4.3.1.1.2.7.2. registo da auto-avaliação das diferentes 

fases do projecto e das avaliações 

intermédias do(s) professor(es) 

orientador(es); 

4.3.1.1.2.7.3. actas das reuniões previstas no ponto 

4.2.1.ii. cuja elaboração é da 

responsabilidade dos alunos e que deverão 

ser assinadas pelo professor orientador. 

4.3.1.2. Apresentação e defesa do projecto 

4.3.1.2.1. O aluno deverá apresentar e defender o seu relatório perante um 

júri. 

4.3.1.2.2.  Esta apresentação não deverá ultrapassar 45 minutos. 

 

Intervenientes e Competências 

5.1. Negociação da PAP nos diferentes contextos 

5.1.1. A prova de aptidão profissional deve ser desenvolvida em estreita ligação com os 

contextos de trabalho. 



5.1.2. Os alunos desenvolvem a PAP em contextos de trabalho de ambiente escolar e/ou 

em contextos de trabalho de ambiente extra-escolar. 

5.1.2.1. São contextos de trabalho de ambiente escolar as actividades desenvolvidas 

em projectos na escola. 

5.1.2.2. São contextos de trabalho de ambiente extra-escolar as actividades 

desenvolvidas nas instituições que se disponibilizaram para a execução do 

projecto dos alunos. 

5.1.3. Os alunos acordam com o professor acompanhante, o Órgão de Gestão e a entidade 

de FCT as actividades desenvolvidas em contexto de ambiente escolar e extra-

escolar, sendo o Coordenador do Curso intermediário deste processo 

5.2. Competências e Direitos do Aluno  

5.2.1. Usufruir de um acompanhamento efectivo durante o desenvolvimento da PAP. 

5.2.2. Ser ajudado pelos professores acompanhantes, pelo Director de Curso e pelo 

Conselho de Turma durante a realização da PAP. 

5.2.3. Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação e o esforço no desenvolvimento 

da PAP. 

5.2.4. Cumprir, no que lhe compete, a calendarização estipulada no artigo 5º, para a 

consecução do projecto. 

5.2.5. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito da PAP. 

5.2.6. Utilizar linguagem adequada quer a nível da expressão escrita e científica, quer a 

nível de expressão oral. 

5.2.7. Aceitar as sugestões emanadas pelos professores acompanhantes e pelo 

Coordenador de Curso. 

5.2.8. Respeitar a opinião de todos os intervenientes. 

5.2.9. Manter as instalações em perfeitas condições quando parte do projecto é realizado 

em contexto de ambiente extra-escolar. 

5.3. Competências da Equipa Pedagógica 

5.3.1. Sensibilizar os alunos para a adopção de atitudes e valores exigidos pelo mundo 

laboral, como estratégia facilitadora da sua inserção na vida activa. 

5.3.2. Conhecer o projecto que o aluno(s) pretende(m) desenvolver como prova da sua 

aptidão profissional. 

5.3.3. 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 projecto. 

5.3.4. Contribuir para a aquisição por parte dos alunos de noções básicas para a elaboração 

de um trabalho científico como estratégia facilitadora da concepção, execução do 

projecto e elaboração do relatório. 



5.3.5. Desenvolver a competência linguística dos alunos, particularmente no domínio da 

expressão escrita, conduzindo-os à elaboração de exposições e relatórios. 

 

5.4. Competências do Professor Acompanhante 

5.4.1. Informar os alunos sobre os critérios de avaliação. 

5.4.2. Orientar o aluno na escolha do projecto a apresentar, na sua realização e na 

redacção do respectivo relatório. 

5.4.3. Emitir um parecer sobre o esboço do projecto apresentado pelos alunos. 

5.4.4. Apoiar a execução do projecto nos contextos definidos no artigo 6°, conduzindo-os à 

superação das dificuldades. 

5.4.5. Contribuir para o desenvolvimento da reflexão, do sentido da responsabilidade e 

autonomia dos aluno(s) na execução do projecto. 

5.4.6. Apreciar o relatório do(s) aluno(s). 

5.4.7. Corrigir os relatórios dos alunos que foram entregues dentro dos prazos 

estabelecidos. 

5.4.8. Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri. 

5.4.9. Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP. 

5.4.10.Assumir-se como verdadeiro elo de ligação entre os vários projectos, de forma a 

assegurar a articulação possível entre as várias fases e intervenientes. 

5.4.11.Avaliar a concepção e o desenvolvimento do projecto, bem como o relatório final. 

5.4.12.Encaminhar a classificação da PAP para o Director de Turma a fim de a lançar na 

respectiva pauta. 

5.5. Competências do Director de Curso 

5.5.1. Dar um parecer favorável aos projectos em conjunto com o orientador. 

5.5.2. Propor ao Órgão de Gestão processos optimizadores para o desenvolvimento dos 

projectos; 

5.5.3. Elaborar em parceria com o Órgão de Gestão o plano/calendarização das actividades 

de todos os intervenientes da PAP. 

5.5.4. Assegurar a articulação pedagógica entre os diferentes intervenientes na elaboração 

do projecto. 

5.5.5. Propor para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de avaliação da PAP, 

depois de ouvidos os professores acompanhantes. 

5.5.6. Garantir que os critérios aprovados estão de acordo com os princípios gerais e os 

critérios de avaliação adoptados pela escola. 

5.5.7. Coadjuvar o trabalho, nomeadamente quanto ao esclarecimento de dúvidas de 

legislação e outras de teor pragmático, de todos os intervenientes. 

5.5.8. Coordenar, fazendo cumprir a calendarização estabelecida, o processo de avaliação 

da PAP em todas as suas etapas e momentos constituintes; 



5.5.9. Elaborar os itens das grelhas de avaliação. 

5.5.10.Avaliar a execução/elaboração das provas de aptidão profissional. 

5.6. Competências do Órgão de Gestão 

5.6.1. Proceder aos contactos protocolares com os representantes das Instituições 

intervenientes na avaliação. 

5.6.2. Elaborar o plano de actividades da PAP, em conjunto com o Coordenador de Curso e 

de todos os intervenientes do processo. 

5.6.3. Calendarizar com o Coordenador de Curso, as actividades e momentos decisivos de 

todo o processo. 

5.6.4. Avaliar a execução/elaboração das provas de aptidão profissional. 

5.6.5. Assegurar todas as condições para a realização da PAP, de forma ao aluno 

desenvolver o seu projecto. 

5.6.6. Assegurar a colaboração de outras entidades, quando os projectos são desenvolvidos 

em contextos de trabalho de ambiente extra-escolar. 

5.7. Constituição e competências do júri 

5.7.1. O júri de avaliação da PAP é designado pela direcção da escola e terá a seguinte 

composição:  

5.7.1.1. O director pedagógico da escola, que preside. 

5.7.1.2. O coordenador do departamento ou estrutura pedagógica intermédia 

competente. 

5.7.1.3. O director de curso. 

5.7.1.4. O director de turma. 

5.7.1.5. Um professor orientador do projecto. 

5.7.1.6. Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores 

afins ao curso. 

5.7.1.7. Um representante das associações sindicais dos sectores de actividade afins 

ao curso. 

5.7.1.8. Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional 

ou dos sectores de actividade afins ao curso. 

5.7.2. 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 f) a h) do 

número anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas 

votações. 

5.7.3. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído pelo seu substituto legal 

previsto nos termos regimentais, ou, na omissão destes ou na impossibilidade 

daquele, 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 da 



Formação Técnica do respectivo Conselho de Turma com maior carga horária lectiva 

semanal. 

5.7.4. Receber até oito dias antes da defesa da PAP, todas as informações e o produto final 

da PAP. 

5.7.5. Compete ao júri tomar conhecimento do processo de execução do projecto através 

do professor acompanhante e do Director de Curso. 

Avaliação da PAP 

6.1. Critérios de Avaliação 

6.1.1. A PAP a realizar pelos aluno(s), deverá responder aos seguintes itens, que se 

constituem como elementos aferidores: 

6.1.1.1. Qualidade e rigor da expressão e exposição escritas e dos suportes materiais 

que enformam a PAP, na perspectiva da sua boa inteligibilidade. 

6.1.1.2. Nível de utilização, integração e aplicação dos saberes e competências 

adquiridas e desenvolvidas ao longo do processo formativo. 

6.1.1.3. Capacidade, convicção, coerência e credibilidade da defesa da PAP. 

6.1.1.4. Nível de articulação da PAP, com a realidade laboral abordada e com o mundo 

do trabalho em geral. 

6.1.1.5. Potencialidade de contribuição da PAP, para uma efectiva melhoria de uma 

actividade ou sector profissional/empresarial ou para a efectiva 

perspectivação de emprego. 

6.1.2. Cada um dos itens acima referenciados, será classificado de 0 a 20 valores, por cada 

membro do júri, achando-se em seguida as médias aritméticas, segundo as seguintes 

fórmulas: 

6.1.2.1. Avaliação de cada membro do júri = a) + b) + c) + d) + e) 

                                                                                           5 

6.1.2.2. Avaliação global do júri = júri 1 + júri 2+ júri 3 + júri 4 + júri 5 

                                                                                     5 

6.1.2.3. A avaliação sumativa da PAP tem lugar na escala de 0 a 20 valores, 

considerando-se aprovados na PAP os aluno(s) com nota igual ou superior a 

10 valores. 

 

6.1.3. O júri reúne para avaliação da PAP, devendo dessa reunião ser lavrada acta, a qual é, 

depois de assinada por todos os elementos do júri, remetida ao órgão de direcção 

executiva da escola. 

6.2. Avaliação 

6.2.1. A avaliação da Prova far-se-á em duas fases distintas, embora complementares: 

6.2.1.1. 1ª Fase: percurso efectuado durante a sua execução: 



6.2.1.1.1. Os professores orientadores realizam uma avaliação contínua 

eminentemente formativa. 

6.2.1.1.2. Os professores orientadores fixarão com o aluno os momentos 

intermédios da avaliação formativa do desenvolvimento da Prova. 

6.2.1.1.3. As reuniões agendadas de acordo com o número anterior são de 

realização obrigatória. 

6.2.1.1.4. Nesta fase haverá ainda um momento formal de avaliação da Prova, 

onde o Director de Curso e os professores orientadores se reunirão 

para analisar o percurso do aluno no que concerne ao 

desenvolvimento da Prova pronunciando-se sobre: 

6.2.1.1.4.1. a avaliação efectuada pelos professores orientadores; 

6.2.1.1.4.2. o relatório do aluno; 

6.2.1.1.4.3. auscultação das dificuldades e obstáculos encontrados 

pelos alunos. 

6.2.1.1.5. Apresentação de uma proposta de avaliação. 

6.2.1.2. 2ª Fase: avaliação final da Prova: 

6.2.1.2.1. O júri deverá ter em conta os  critérios de avaliação/classificação 

previstos em Critérios de Avaliação. 

6.2.1.2.2. A avaliação terá lugar até 15 de Junho.  

6.2.1.2.3. Não serão divulgadas as classificações dos alunos que não obtenham 

aprovação, sendo, neste caso, convidados a reformular a sua Prova. 

6.2.1.2.4. Na situação referida no ponto anterior, o aluno poderá apresentar o 

relatório reformulado até 15 de Julho, sendo a defesa da prova 

realizada até ao final do mesmo mês de Julho. 

6.3. Avaliação Extraordinária da PAP 

6.3.1. O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar, no prazo 

de dois dias úteis a contar da data da realização da prova, a respectiva justificação ao 

órgão de direcção executiva da escola, podendo aquela ser entregue através do 

encarregado de educação. 

6.3.2. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de realização 

da nova prova. 

6.3.3. A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à 

nova prova, determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar. 

6.3.4. O aluno que, tendo comparecido à PAP, não tenha sido considerado aprovado pelo 

júri poderá realizar nova prova, no mesmo ano escolar, em data a definir pelo 

presidente do órgão de direcção executiva da escola, em articulação com o 

presidente do júri. 



6.3.5. A falta de aproveitamento na nova prova determina sempre a impossibilidade de 

realizar a PAP nesse ano escolar. 

6.3.6. A classificação da PAP não pode ser objecto de pedido de reapreciação. 

6.3.7. Os dispositivos para aplicação dos critérios de avaliação previstos no presente 

regulamento aos alunos que frequentam o 3° ano serão objecto de decisão e de 

aprovação pelo Conselho Pedagógico. 

 

 Anexos PAP 

7.1. Anexo: FICHA DE CANDIDATURA / PROJECTO DE PAP. 

Ver anexo nº 2 

7.2. Anexo: RELATÓRIO DE ORIENTAÇÕES INTERMÉDIAS DA PAP. 

Ver anexo nº3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo nº2 – FICHA DE CANDIDATURA / PROJECTO DE PAP. 

 

1. DENTIFICAÇÃO 

 
ALUNO: __________________________________________________________________________ Nº: ____________________ 

CURSO: __________________________________________________________________________ DATA: _____/ _____ / _____ 

PROFESSOR ACOMPANHANTE: _______________________________________________________________________________ 

     

2. TEMA 

 

 

 

3. MOTIVAÇÃO / FUNDAMENTAÇÃO  

 

 

 

4. OBJECTIVOS  

Gerais Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLANO DE ACTIVIDADES A DESENVOLVER / FASES DE EXECUÇÃO 

 

 

 

6. OBSERVAÇÕES 

 

 

 

       O ALUNO:         O PROFESSOR ACOMPANHANTE 

 

_____________________________                                    _________________________________       

       

                           



PARECER DO COORDENADOR DO CURSO 

 

 Aprovado       Não Aprovado 

Fundamentação: 

 

O COORDENADOR DE CURSO      

 

_____________________________                                                         em : ________/_________/__________       



 

Anexo nº3 – RELATÓRIO DE ORIENTAÇÕES INTERMÉDIAS DA PAP. 

 

Curso:  __________________________________________________________________________  

 

Nome do(a) aluno(a)  

Professor(a) Orientador(a) 

 _____ 

Data da Reunião  __________________________________________________________________________________  

Atividades Desenvolvidas – De  _____ /  _____ /  _____ Até  ________ /  _____ /  _____  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 

atividades a Desenvolver – De  _____ /  _____ /  _____ Até  ________ /  _____ /  _____  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 

Observações 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 

     O(A) Professor(a) Orientador(a)                            O(A) Aluno(a) 

 

           

 


