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2 NOTA DE ABERTURA 

 

A Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL., 

criada em 1989 é proprietária de seis Escolas Profissionais Gustave Eiffel, que iniciaram o seu 

funcionamento pela seguinte sequência: Queluz em 1989, Amadora (Venteira) em 1990, 

Entroncamento em 1991, Amadora (Venda Nova) em 2001, Lumiar em 2007 e Arruda dos 

Vinhos em 2008. 

No ano em que se comemora 20 anos de existência, editamos, em Livro o Código 

Regulamentar Gustave Eiffel que contém a Carta de Princípios, o Organograma Institucional, 

a Oferta Formativa, o Projecto Educativo, os Regulamentos Específicos e os Guias de 

Aluno/Formando e Professor/Formador. 

O Código Regulamentar é um contributo para o reforço do Ensino, em particular, do Ensino 

Profissional. 

Este documento, a ser distribuído a toda a comunidade educativa, está disponível em 

www.gustaveeiffel.pt. 

 

 

 

 

Augusto Ferreira Guedes 
Presidente da Cooptécnica Gustave Eiffel. 
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3 CARTA DE PRINCÍPIOS 

 

Mudanças no Ensino e a Valorização da Escola 

 

Introdução 

É uma verdade insofismável que o País precisa, para o seu desenvolvimento, de técnicos de 

nível intermédio devendo, por isto, serem incentivados e encaminhados os jovens que 

ambicionem seguir esse percurso escolar, canalizando as suas capacidades para este 

objectivo abrindo, concomitantemente, o acesso a uma profissão e ao prosseguimento de 

estudos no ensino superior. Aliás, há muito que os países do norte da Europa, os chamados 

“países ricos”, possuem um ensino secundário no qual, a principal via é a educação 

tecnológica. A diferença entre a nossa realidade e a destes países está na atitude das 

pessoas, moldada ao longo dos anos pela convicção que o reconhecimento social só se atinge 

com a obtenção de um diploma de ensino superior. 

Se é verdade que a decisão histórica de extinguir as Escolas industriais e comerciais se 

justificou pelo estigma social que as marcava, levando os filhos das classes sociais mais 

pobres a adquirir competências em profissões menos qualificadas, apostando na forte 

formação profissional em detrimento da educação cívica e da cultura científica, não é menos 

verdade que em 1989 houve quem tivesse diagnosticado o vazio educativo que daqui resultou 

e, em consequência deste diagnóstico, tivesse a visão de conceber e implementar o modelo 

das Escolas Profissionais que trouxe, ao panorama educativo português, planos curriculares e 

estratégias metodológicas para formação de técnicos intermédios de qualidade e de cidadãos 

de corpo inteiro, em simultâneo. Deve-se notar que o modelo das Escolas Profissionais 

assentou na sua integração no meio envolvente, com fortes ligações ao tecido empresarial 

local, tentando que os seus cursos respondessem às necessidades do mercado de emprego. O 

sucesso das Escolas Profissionais está directamente ligado à empregabilidade comprovada 

dos seus diplomados e ao sucesso que muitos dos seus alunos, que optam pelo 

prosseguimento de estudos, obtêm nos cursos de ensino superior. 

Recentemente, o Estado decidiu alargar o modelo das Escolas Profissionais ao ensino público 

e criou os Cursos de Educação Formação para Jovens, acabando com cursos alternativos - 

tecnológicos e/ou técnico-profissionais. Com estes cursos pretendeu-se mobilizar o sistema 
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público, por um lado, para a necessidade de aumentar a escolarização dos jovens, 

combatendo o insucesso, o abandono precoce da Escola e preparando a adopção de 12 anos 

de escolaridade obrigatória e, por outro, aumentar a oferta educativa ao nível profissional e 

artístico. Começou-se, na nossa opinião, a dar os primeiros passos no sentido de incrementar 

a importância destes cursos no nosso panorama educativo. Contudo, para que esta mudança 

seja consolidada, torna-se obrigatória uma mudança de atitude. Estes cursos são, na sua 

génese, muito mais exigentes que os cursos científico-humanísticos. São cursos que exigem 

dos alunos a aquisição de uma sólida educação cultural e científica a par da aquisição de 

competências e conhecimentos e do desenvolvimento de atitudes para o desempenho 

profissional. São cursos que se realizam por vocação e não por obrigação, daí que a oferta 

educativa deva ser larga. Contudo, a organização curricular destes cursos e sua oferta deve 

estar na razão directa das necessidades do mercado de emprego actual ou que se perspectiva 

como vindo a existir a curto/médio prazo. A Escola pode e deve contribuir para a evolução das 

profissões. Para que o Ensino Profissional aceda ao lugar a que tem direito no panorama do 

sistema educativo português falta, agora, o passo mais importante: fazer do ensino profissional 

e artístico a via prioritária do ensino secundário e não um subsistema para onde se “empurram” 

os alunos com problemas de aprendizagem, de comportamento ou com desvios detectados em 

relação às normas comportamentais vigentes. Ao Estado compete implementar o modelo, 

garantir a sua qualidade e consolidar as necessidades em termos de recursos humanos e 

materiais para o seu desenvolvimento. À sociedade civil compete-lhe mudar a sua forma de 

olhar este tipo de ensino, exigindo a qualificação adequada dos seus diplomados, garantindo 

que o património de excelência que as Escolas Profissionais têm construído e acumulado, ao 

longo da sua existência, não se esboroe pela tentação de facilitar a exigência que é requerida – 

só a exigência conduzirá à excelência.  

A EPGE tem 20 anos de trabalho em prol deste modelo e confiamos no que o futuro nos trará, 

norteados pelos princípios que seguidamente apresentamos: 

 

Princípios 

a. A EPGE é uma Escola Privada, assumindo os alunos, enquanto pessoas, como a única 

razão da sua existência; 

b. A EPGE é uma Escola para todos, tentando ser tanto mais inclusiva quanto as suas 

possibilidades lho permitam; 
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c. A EPGE promove a valorização do indivíduo apostando num processo educativo 

integral; 

d. A EPGE pugna por manter uma oferta educativa diversificada com o intuito de 

responder às necessidades do tecido empresarial. Assim, promove cursos de 

educação profissional de qualidade implementando estratégias que acompanhem a 

evolução tecnológica e mantém fortes ligações com as empresas solicitando-lhes, 

constantemente, opiniões sobre a qualidade dos seus alunos e as necessidades do 

mercado de trabalho.  

e. A EPGE busca formas de estimular, no Corpo Discente, o gosto e a necessidade de 

aprender, respeitando o seu ritmo de aprendizagem mas responsabilizando-os pela 

gestão da mesma. Assim, os seus objectivos são os seguintes: 

i. Desenvolver uma pedagogia centrada no aluno; 

ii. Adequar a formação às necessidades específicas do aluno, permitindo a 

cada um realizar escolhas apropriadas ao desenvolvimento de um processo 

pessoal de formação; 

iii. Melhorar a capacidade de resposta da formação face às necessidades do 

mundo do trabalho, incrementando a adaptação permanente dos cursos ao 

desenvolvimento tecnológico e produtivo das actividades económicas; 

iv. Reconhecer e integrar os conhecimentos e competências adquiridas, 

anteriormente, pelos alunos; 

v. Melhorar os mecanismos de orientação e as condições de auto-orientação 

do aluno dentro do processo de aprendizagem; 

vi. Manter actualizado todos os recursos materiais que disponibiliza para o 

processo de ensino/aprendizagem. 

f. A EPGE pretende ser um lugar onde todos os intervenientes, no processo de 

ensino/aprendizagem, evoluam na sua diversidade e ao seu ritmo; 

g. A EPGE norteia a sua actividade pela busca constante de metodologias inovadoras de 

aprendizagem que facultem uma formação de qualidade. Procura, constantemente, 

formas de estimular no Corpo Docente o gosto pela pesquisa de novas estratégias 
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pedagógicas e de novas didácticas, visando a optimização do processo de 

ensino/aprendizagem. Assim: 

i. Espera-se dos Professores/Formadores, fundamentalmente, motivação 

para a mudança e atitude inovadora; 

ii. Propõe-se um papel de orientador e mediador das aprendizagens, 

consultor e “estimulador”; 

iii. Apela-se para que transforme a sua actividade de Professor/Formador em 

actividades de investigação, apostando em: 

1. Projectos de investigação/acção centradas nas suas práticas 

pedagógicas e nos projectos da Escola; 

2. Produção de materiais pedagógicos de apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem; 

3. Diversificação das práticas pedagógico-didácticas; 

iv. Sugere-se que exija formação contínua e que pratique auto-formação. 

h. A EPGE entende que um currículo é um instrumento dinâmico. Assim, procura, naquilo 

em que lhe é permitido, actualizá-lo constantemente fruto das tecnologias que o 

mercado utiliza; 

i. Para a EPGE a avaliação tem por objectivo central fornecer, ao aluno, elementos que 

lhe permitam gerir da melhor forma o seu próprio processo de aprendizagem. Para 

tanto, deve a avaliação proporcionar informação e elementos de apreciação sobre os 

pontos de êxito e os factores de dificuldade encontrados na aprendizagem, suas 

causas e modalidades alternativas de trabalho que favoreçam o sucesso. Assim: 

i. A avaliação é de natureza fundamentalmente contínua; 

ii. A avaliação organiza-se de molde a permitir a certificação dos 

conhecimentos e competências adquiridas; 

iii.  A avaliação supõe a participação e responsabilidade de todos os 

intervenientes no processo de ensino/aprendizagem, designadamente dos 

alunos, sem diluir a responsabilidade profissional do Professor/Formador 

pelo seu contributo para a avaliação. 
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j. A EPGE promove o trabalho em equipa como forma de rentabilizar conhecimentos de 

cada membro, melhorar a qualidade da formação e da relação entre os actores 

envolvidos. 

k. A EPGE implementa actividades que visam detectar, precocemente, insuficiências de 

progresso curricular e, como consequência, promove actividades de enriquecimento 

curricular com o intuito de as evitar. Neste ponto encontra-se o nosso modelo de 

Tutoria;  

l. A EPGE mantém um sistema de controlo de qualidade, medindo o grau de satisfação 

de todos os seus actores e buscando alternativas de carácter organizativo que 

potenciem a sua melhoria;  

m. A EPGE coloca à disposição dos seus alunos, funcionários e professores/formadores o 

acesso a novas tecnologias, tentando mantê-las actualizadas o mais possível; 

n. A EPGE será, cada vez menos, uma Escola onde alguns “Ensinam” e, cada vez mais, 

uma Escola onde todos “Aprendem”. 

 

Minus doceri plusque plusque disceri 

 

Aprovada em reunião de Direcção a 8 de Abril de 2009 

 



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

18 CARTA DE PRINCÍPIOS 

 



CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL CRGE 

 

ORGANIGRAMA DA COOPTÉCNICA GUSTAVE EIFFEL 19 

 

 

4 ORGANIGRAMA DA COOPTÉCNICA GUSTAVE EIFFEL 

 



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

20 ORGANIGRAMA DA COOPTÉCNICA GUSTAVE EIFFEL 

 



CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL CRGE 

 

ORGANIGRAMA DA COOPTÉCNICA GUSTAVE EIFFEL 21 

 

 

Explicação Sumária do Organigrama 

 

Escola Profissional Gustave Eiffel - EPGE 

Cursos Profissionais - percursos de nível secundário com uma componente de ensino mais 

prático e voltado para o mundo do trabalho e que permitem o prosseguimento de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Aprendizagem – Formação Profissional em Alternância que se destina a qualificar os 

jovens que estão à procura do 1.º emprego, de forma a facilitar a sua integração na vida activa. 

 

 

 

 

 

 

DESTINATÁRIOS 

Indivíduos com: 

• 9.º ano ou 
equivalente; 

• Idade inferior a 25 
anos. 

Sociocultural 

Cientifica  

Técnica 

COMPONENTES DE 

FORMAÇÃO 

12.º ano 

Qualificação 

Profissional de Nível 3 

CERTIFICAÇÃO DURAÇÃO 

 

3 anos 

DESTINATÁRIOS 

• Jovens à procura 
do 1º emprego; 

• Idade entre os 15 
e 25 anos; 

• 9.º ano ou 
equivalente. 

Sociocultural 

Cientifica  

Técnica 

COMPONENTES DE 

FORMAÇÃO 

12.º ano 

Qualificação 

Profissional de Nível 3 

CERTIFICAÇÃO DURAÇÃO 

 

3 anos 

N

í

v

e

l

 

3 

N

í

v

e

l

 

3 
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Curso de Educação e Formação – percursos flexíveis que permitem concluir a escolaridade 

obrigatória e, posteriormente, prosseguir estudos ou entrar de forma qualificada no mundo do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Educação e Formação de Adultos – formação para indivíduos não qualificados ou 

sem qualificação adequada para efeitos de (re) inserção ou progressão no mercado de 

trabalho. 

Formações Modulares Certificadas – formação que permite que os adultos possam adquirir 

mais competências, saberes e conhecimentos, no sentido da obtenção de habilitações escolares e 

qualificações profissionais, de modo a uma maior progressão no mercado de trabalho. Estas 

formações são capitalizáveis na obtenção das qualificações que constam do Catálogo Nacional de 

Qualificações, permitindo a realização de percursos flexíveis e adaptados de duração variável. 

Academia Microsoft – formação que exige conhecimentos e experiência na área da 

certificação desejada, bem como ao nível da língua inglesa, de modo a permitir tirar o melhor 

partido dos recursos disponibilizados para a formação. 

Cursos de Especialização Tecnológica – formação pós-secundária, não superior, que 

prepara indivíduos para uma especialização científica e tecnológica numa determinada área de 

formação, apresentando-se, simultaneamente, como uma alternativa para a melhoria da 

qualificação dos jovens e requalificação profissional dos activos. 

DESTINATÁRIOS 

Indivíduos com: 

• 15 anos de idade 

• 6.º, 7.º, 8.º ou 
frequência do 9.º 
ano 

Sociocultural 

Cientifica  

Técnica 

COMPONENTES DE 

FORMAÇÃO 

9.º ano 

Qualificação 

Profissional de Nível 2 

CERTIFICAÇÃO DURAÇÃO 

 

1 a 2 anos 

 

N

í

v

e

l

 

2 
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Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel - CNOGE 

O Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel tem como objectivo melhorar os níveis de 

certificação escolar dos adultos maiores de 18 anos de idade que não possuam o nível básico 

ou secundário, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 

 

Núcleo de Investigação e Desenvolvimento - NID 

O Núcleo de Investigação e Desenvolvimento é um espaço direccionado para alunos e 

professores/formadores onde se planificam e executam projectos, nomeadamente na área da 

Robótica. O NID tem alcançado vários prémios com a sua participação em Festivais Nacionais 

e Internacionais na área da Robótica. 

 

Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel - CQAGE 

O Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel promove e desenvolve Cursos de 

Formação Profissional Contínua e de Reconversão para activos, dotando-os de conhecimentos 

e competências que lhes permitem melhor responder às permanentes mudanças da sociedade, 

promovendo o sucesso profissional. 

 

Gabinete de Inovação Pedagógica - GIPE 

O Gabinete de Inovação Pedagógica visa promover a qualidade do processo pedagógico, 

fomentando a reflexão e auto-crítica da instituição, no sentido da sua constante actualização, 

potenciadora de um processo de ensino/aprendizagem eficaz e eficiente, e do desenvolvimento 

pessoal e social daqueles que a frequentam.  

Para a prossecução dos seus objectivos implementa o processo de auto-avaliação da 

qualidade da instituição, a monitorização dos projectos promovidos, concebe e promove 

medidas conducentes ao desenvolvimento completo e apoiado das competências, saberes e 

atitudes, na formação de cidadãos plenos. Afirma-se como um parceiro atento da Direcção 

Pedagógica da instituição, envolvendo todos os actores, com responsabilidade no processo de 

ensino/aprendizagem, nas suas actividades. Desenvolve iniciativas ligadas à transparência do 

processo educativo e formativo na sua ligação ao mundo laboral. 
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Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo tem como função principal monitorizar o processo de desenvolvimento 

pedagógico da Escola, emitindo parecer de índole geral acerca das grandes linhas de 

desenvolvimento do Projecto Educativo. Compete ainda ao Conselho Consultivo emitir parecer 

acerca dos temas/matérias a desenvolver no plano curricular de cada um dos cursos 

leccionados, no sentido de aferir da sua permanente actualização em termos humanos, 

científicos e tecnológicos. 

 

Escolas Participadas 

A Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, 

CRL., adiante designada por Cooptécnica Gustave Eiffel, CRL. é proprietária de 100% da 

Escola Profissional Gustave Eiffel com Escolas em Queluz, Amadora, Venteira e Venda 

Nova, Lisboa, Arruda dos Vinhos e Entroncamento e detém participações nas seguintes 

Escolas e entidades: 

• EPS - Escola Profissional do Sal (Cabo Verde) em funcionamento desde Novembro 

de 2006, dedica-se à Formação Profissional, com cursos de nível 2 e 3, nas áreas da 

Electricidade, Construção Civil, Canalização e Carpintaria. 

• EPAV - Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Sintra) em 

funcionamento desde Setembro de 2007, ministra cursos de Ensino Profissional de 

nível 3, nas áreas do Ambiente, Apoio a Crianças e Jovens, Viticultura e Enologia, 

Jardinagem, Restauração, entre outros. 

• EPH - Escola Politécnico do Huambo (Angola) em funcionamento desde Fevereiro 

de 2008, ministra cursos da área Técnica, Administração e Serviços, entre outros. 

• AEMAR – Associação de Estudos e Ensino para o Mar – ITN - Instituto de 

Tecnologias Náuticas (Paço de Arcos) em funcionamento desde 1991, ministra 

cursos de Ensino Profissional de nível 3 e cursos de qualificação aos inscritos 

marítimos como os oficiais, mestrança e marinhagem, entre outros. 

• Escola Profissional da Nazaré em funcionamento desde Setembro de 2008 ministra 

cursos de Ensino Profissional de nível 3 nas áreas do Turismo, Recepção, Apoio 

Social, entre outros. Também ministra Cursos de Educação e Formação. 
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• Universitas, CRL. proprietária do Instituto Superior de Educação e Ciência – ISEC 

– que ministra cursos na área das Ciências da Educação, Tecnologias, Ciências 

Empresariais e Administração, entre outros. 

• EIPDA - Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora em 

funcionamento desde 1998, ministra cursos de Formação Extra-Escolar. 

• Sociedade de Ensino Studium, Lda. que ministra o ensino recorrente em regime 

nocturno e que possui o Externato Alexandre Herculano, na Amadora e o Externato 

Mouzinho de Albuquerque, no Entroncamento. 

• APRODAZ – Associação para a Promoção do Desenvolvimento dos Açores, 

entidade sem fins lucrativos, que tem por objecto social a promoção do 

desenvolvimento sustentado de toda a Região Autónoma dos Açores. 
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5 OFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO PROFISSIONAL 
Cursos de Nível 3 (*) 

 

Construção Civil e Engenharia Civil 
• Técnico de Desenho de Construção Civil 
• Técnico de Medições e Orçamentos 
• Técnico de Condução de Obra  
• Técnico de Topografia 

Ciências Informáticas 
• Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
• Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos 

Electrónica e Automação  
• Técnico de Electrónica, Automação e Comando  
• Técnico de Mecatrónica  
• Técnico de Electrónica, Automação e Computadores  

Electricidade e Energia 
• Técnico de Energias Renováveis  

Trabalho Social e Orientação 
• Animador Sociocultural 

Serviço de Apoio a Crianças e Jovens 
• Técnico de Apoio à Infância  

Design  
• Técnico de Design  

Gestão e Administração  
• Técnico de Gestão 

Secretariado e Trabalho Administrativo  
• Técnico de Secretariado 

Comércio 
• Técnico de Comércio 

Audiovisuais e Produção dos Media 
• Técnico de Multimédia 

Marketing e Publicidade 
• Técnico de Comunicação – Marketing, Relações 

Públicas e Publicidade 

Segurança e Higiene no Trabalho 
• Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e 

Ambiente  

Protecção de Pessoas e Bens 
• Técnico de Protecção Civil 

Desporto  

Sistema Aprendizagem 
Formação Inicial 

 
• Assistente Comercial Bancário 
• Técnico de Seguros 
• Técnico de Qualidade 

 

Educação e Formação  
Cursos de Nível 2 

 
• Práticas Técnico-Comerciais  
• Práticas Administrativas 
• Práticas da Acção Educativa 
• Electricidade de Instalações  
• Instalação e Reparação de Computadores 
• Instalação e Operação de Sistemas 

Informáticos 
• Operação de Sistemas Ambientais 

Educação e Formação de Adultos 
 
Básico - Nível 2 

• Geriatria 
 
Secundário – Nível 3 

• Técnicas de Acção Educativa 
• Técnicas Administrativas 
• Técnicas Comerciais 
• Técnicas de Apoio à Gestão 
• Instalação e Gestão de Redes Informáticas 
• Topografia 
• Segurança e Higiene no Trabalho 

 
Secundário 

• EFA – Escolar 

Formações Modulares Certificadas 
 

• Gestão e Administração 
• Construção Civil e Engenharia Civil 
• Ciências Informáticas 
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Processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências – RVCC 

 
Escolar: 

• 4.º ano 
• 6.º ano 
• 9.º ano 
• Secundário 

 
Profissional: Construção Civil 

• Técnico de Obra 
• Técnico de Medições e Orçamentos 
• Técnico de Desenho de Construção Civil 

 

Formação para Obtenção de 
Certificados de Aptidão Profissional  

(CAP) 
 
Formação Pedagógica de Formadores 
(Cursos homologados pelo IEFP) 

• Inicial (96 h) 
• Contínua (60 h) 

 
Transportes Rodoviários 
(Cursos homologados pelo IMTT) 
 

Transporte em Táxi 
• Curso de Formação de Motorista de Táxi - 

Tipo I (550 h) 
• Curso de Formação de Motorista de Táxi - 

Tipo II (200 h) 
• Curso de Actualização (24 h)  
• Curso de Aperfeiçoamento (30 h) 

 
Transporte Colectivo de Crianças 

• Curso de Formação de Motorista de 
Transporte Colectivo de Crianças (35h) 

 
Transporte de Mercadorias 
 
 
Segurança e Higiene do Trabalho 
(Cursos homologados pelo ACT) 
 

• Coordenador de Segurança na Construção 
(200 h) * 

• Técnico Superior de Segurança e Higiene do 
Trabalho (540 h) 

• Técnico de Segurança e Higiene do 
Trabalho (1200 h) 

 
* a aguardar legislação de enquadramento 
 

Certificado Microsoft * 
 
Administração de Redes e Suporte ao Sistema 
Operativo 

• MCSA - Microsoft Certified System Administrator 
• MCSE - Microsoft Certified System Engeneer 

 
Desenvolvimento e Manutenção de Software 

• MCAD - Microsoft Certified Aplication Developer 
 
* no âmbito do programa It Academy 
 

Formação à Medida 
 
Organizamos soluções de formação para empresas à 
medida das necessidades 
 

• Comunicação e Relações Interpessoais 
• Liderança e Gestão de Equipas 
• Excelência no Posto de Trabalho 
• Técnicas de Procura Activa de Emprego 
• Balanço de Competências  
• Desenvolvimento de Competências 
 

(*) Classificação aprovada pela Portaria n.º 256/2006, de 16 de Março 
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6 PROJECTO EDUCATIVO DA ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL 

 

DA EXPERÊNCIA À COMPETÊNCIA 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Um Projecto Educativo, manifestando a autonomia e identidade própria de uma Escola, 

especifica as linhas de acção de toda uma comunidade educativa. Da sua metodologia de 

concepção e implementação, nasce a partilha de ideias, intenções, objectivos e metas, porque 

uma comunidade educativa é um espaço interactivo. 

O texto que se segue é resultado do desenvolvimento histórico do projecto que a Escola 

Profissional Gustave Eiffel (EPGE) tem vindo a desenvolver desde a data da sua fundação. O 

anterior Projecto Educativo já definia, com clareza, as finalidades a que nos propúnhamos 

enquanto instituição de ensino. O nosso modelo e os nossos princípios mantêm-se: queremos 

educar e formar técnicos profissionais, dinâmicos, competentes e inovadores, criando 

para tal um ambiente académico de rigor e inovação. O trabalho realizado até ao momento 

e o diagnóstico do que fomos, do que somos e do que queremos ser, atestam todo um 

amadurecimento que este documento agora pretende repercutir para os próximos quatro anos 

lectivos. 

O êxito de um Projecto advém da clareza dos seus princípios e do compromisso de todos os 

que nele se envolvem. 

A nossa Escola tem vindo a conquistar uma identidade própria e ocupa um espaço reconhecido 

na comunidade escolar em que nos inserimos. 

Estamos certos que o título deste Projecto Educativo – Da Experiência à Competência – 

espelha, com sentimento de profundidade, o investimento que qualquer Escola ou sistema de 

ensino deve procurar. Competência, como resultado de um saber que se constrói, fazendo. 

O projecto não é uma simples representação do futuro, 
mas um futuro para fazer, um futuro a construir, uma ideia 
a transformar em acto. 

Jean Marie Barbier 
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL 

 

6.2.1 A IDEIA 

 

A EPGE foi criada a partir de uma ideia existente nos meados da década de 80, quando 

se reconhecia a existência de assinaláveis insuficiências na formação técnico-

profissional de base, no sistema de ensino português. Este projecto de Escola pretendeu 

contribuir para o desenvolvimento e consolidação de um modelo - o do ensino 

profissional – no qual se tem empenhado desde a primeira hora. 

Sendo esta a sua matriz de referência, a actividade educativa/formativa que desenvolve 

visa, em primeira linha, a formação integral do jovem que terminou o terceiro ciclo de 

estudos do Ensino Básico (9º ano de escolaridade ou equivalente), preparando-o para o 

seu futuro desempenho profissional e pessoal, enquanto cidadão. 

 

Em resposta ao desafio que o Estado Português lançou à sociedade civil, na época, foi 

fundada a EPGE, em Agosto de 1989, com o intuito de formar técnicos intermédios 

qualificados, de forma a responder às crescentes necessidades do mercado de trabalho, 

resultantes do desenvolvimento tecnológico e das exigências decorrentes da integração 

de Portugal na União Europeia. 

 

A EPGE assume-se como uma comunidade escolar em permanente desenvolvimento, 

na prossecução dos seguintes objectivos: 

• Promover uma sólida formação de base que permita a valorização do indivíduo, 

apostando num processo educativo integral, nomeadamente nos domínios 

profissional, cívico, moral, social e afectivo. 

• Desenvolver formação profissional de reconhecida qualidade, que permita aos 

diplomados, uma vez colocados na vida activa, progressão técnica e adaptação 

permanente à evolução tecnológica e às complexas mutações do mundo do 

trabalho. 

• Estimular o gosto e a necessidade de aprender, reconhecendo e respeitando 

ritmos diferenciados, auto-responsabilizando o aluno pela gestão do seu próprio 

percurso. 
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• Incentivar a ambição do querer saber mais, como meio de combate à exclusão 

social e abandono escolar. 

• Fomentar o trabalho em equipa, rentabilizando experiências individuais e 

colocando-as ao serviço de todos, como forma de optimizar a qualidade da 

formação e a relação dos diversos agentes do processo de 

ensino/aprendizagem. 

• Desenvolver a integração de saberes a partir de processos de 

ensino/aprendizagem que motivem o aluno para o trabalho de pesquisa. 

• Reconhecer e incentivar novos conceitos de currículo, onde possam ser 

aplicadas a experiência e iniciativa dos membros da comunidade escolar. 

• Assegurar o direito à diferença dos membros da comunidade escolar, 

independentemente da sua origem socioeconómica ou cultural, desenvolvendo 

atitudes de respeito, tolerância e solidariedade. 

• Apostar em práticas pedagógicas democráticas, criando estruturas que permitam 

a participação de todos os membros da comunidade educativa nas actividades 

da Escola. 

• Criar condições de trabalho e apoiar iniciativas que promovam a formação 

pessoal e profissional do pessoal docente e não docente. 

• Dinamizar intercâmbios e parcerias com organizações, empresas, associações 

do mundo do trabalho e outras instituições locais, regionais, nacionais e 

internacionais. 

 

Em suma, a EPGE pretende oferecer aos seus diplomados e a todos quantos nela 

trabalham, oportunidades que lhes permitam desempenhos profissionais e cívicos 

de grande exigência, capacidade de adaptação, inovação e realização pessoal. 

 

6.2.2 O NOME DA ESCOLA  

 

Aquando da criação da Escola, houve a necessidade de encontrar uma denominação 

que identificasse com clareza as nossas referências. Analisadas as várias propostas, foi 

escolhido o nome de “Gustave Eiffel”, emérita individualidade da História da Engenharia, 

responsável pela construção de grandes obras de arte, algumas delas em Portugal. O 

seu trabalho caracterizou-se por uma grande preocupação pelos aspectos humanos, 

bem como pela inovação, o recurso a novas técnicas e tecnologias, sendo de realçar o 

espírito de iniciativa e universalidade do seu trabalho, tendo construído e espalhado a 
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sua obra em vários países e continentes. Por último, não é despiciendo o facto de se 

tratar de um engenheiro químico que se dedicou a outras áreas do conhecimento, 

resultado certamente de uma formação de base de espectro largo tal como a que 

pretendemos implementar na nossa Escola. 

Algumas das obras mais importantes de Gustave Eiffel estão representadas no símbolo 

da EPGE: a ponte D. Maria, no Porto, construída entre 1875 e 1877 e a Torre Eiffel, em 

Paris, construída entre 1887 e 1889. 

 

6.2.3 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

 

A EPGE possui instalações em cinco localidades: Amadora, Arruda dos Vinhos, 

Entroncamento, Lisboa e Queluz. 

Em 1989 iniciou a sua actividade num rés-do-chão do n.º 15 da Rua César de Oliveira 

em Queluz, adaptado à função de estabelecimento de ensino pelo seu grupo fundador, 

onde se instalaram 2 salas de aula e dois laboratórios destinados às componentes 

tecnológicas. Funcionavam 4 turmas e 2 cursos (Informática Fundamental e Construção 

Civil) e leccionavam 16 professores/formadores. A sua estrutura administrativa era 

constituída por 5 funcionários.  

A EPGE funciona, actualmente, em 6 Pólos/Escolas e 2 extensões, com 14 Cursos do 

Ensino Profissional, 5 Cursos de Educação e Formação e 7 Cursos de Educação e 

Formação de Adultos. 

Sendo no Ensino Profissional a maior percentagem da sua actividade, a Educação e 

Formação e a Educação e Formação de Adultos são novas apostas da EPGE, não só 

por responderem às orientações do Ministério da Educação mas também pela 

necessidade de facultar, aos nossos jovens assim como aos adultos, uma alternativa 

profissionalizante que responda os seus ritmos de trabalho e aprendizagem. 

Na Amadora, a EPGE está instalada no edifício de uma Escola quase centenária, o 

Externato Alexandre Herculano, na Rua Luís de Camões, 4 e 6, onde em 1991, com o 

apoio do FEDER, foram executadas obras de reabilitação e ampliação visando adaptá-lo 

às necessidades mais prementes do Ensino Profissional. Foi concluída, em finais de 

1998, uma segunda fase de obras, com a comparticipação financeira do PRODEP, que 

permitiu dotar este Pólo/Escola de maior capacidade em termos de instalações e 
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equipamentos. Hoje possui ainda uma extensão nas antigas instalações do Externato 

Amadis. 

No Entroncamento a EPGE está instalada num edifício adquirido em 1991, onde 

funcionou o Externato Mouzinho de Albuquerque, na Rua Mouzinho de Albuquerque, nº 

8. O edifício estava bastante degradado, tendo sido executadas obras de restauro e 

ampliação com o apoio do FEDER. Em 2006 foi efectuada, uma remodelação da 

cobertura do edifício e uma ampliação das instalações, de forma a criar novos espaços. 

Possui ainda uma extensão no Campus Escolar do Entroncamento 

Desde 1989, ano em que se iniciou a actividade da EPGE, o Pólo/Escola de Queluz 

triplicou a área das suas instalações, tendo sido dotado de todos os espaços 

necessários ao seu bom funcionamento. De salientar que a maioria das obras 

executadas, neste Pólo/Escola, foram financeiramente suportadas pela Cooptécnica 

Gustave Eiffel, CRL. 

A Sede da EPGE situa-se, a partir de 2001, no Pólo/Escola da Venda Nova, na Rua 

Elias Garcia n.º 29, na Amadora. 

Este Pólo/Escola é composto por seis pisos, dos quais três se destinam à Formação, 

com Laboratórios de Informática/Software, Laboratórios de Informática/Hardware, Salas 

de Desenho, Salas Polivalentes, Sala de Professores/Formadores, Espaço para a 

Prática de Educação Física, Terraço, Esplanada, Bar e outros. 

Nos restantes três pisos funcionam: a Direcção, a Direcção Pedagógica, a Direcção de 

Recursos Humanos, os Serviços Financeiros e os Gabinetes Administrativos. 

Em 2007 e 2008 a EPGE ampliou as suas instalações com a criação de dois novos 

Pólos/Escolas: O Pólo/Escola do Lumiar, situado na Alameda das Linhas de Torres n.º 

179, Campus Universitário do ISEC, em Lisboa e o Pólo/Escola de Arruda dos Vinhos 

situado no Pavilhão Multiusos - Vale Quente, em Arruda dos Vinhos. 

O tipo de ensino desenvolvido pela EPGE implica a existência de grande número de 

laboratórios, de forma a garantir aprendizagens baseadas na experimentação e na 

prática simulada. Estes pressupostos justificam os grandes investimentos realizados, 

tanto em instalações como em equipamentos. 

Após a fase de investimento em infra-estruturas e equipamentos, pode-se afirmar que a 

EPGE está equipada de acordo com as necessidades, tornando-se agora fundamental o 

investimento na sua manutenção e actualização. 
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6.2.4 ÁREAS DE FORMAÇÃO/PLANO DE FORMAÇÃO 

 

Desde o início da sua fundação que a EPGE centrou a sua actividade nas áreas de 

Ciências Informáticas, Construção Civil e Engenharia Civil e Gestão e Administração. Na 

última década, para responder à procura dos candidatos, a EPGE alargou a sua oferta 

formativa às áreas de Design, Electrónica e Automação, Trabalho Social e Orientação, 

Serviços de Apoio a Crianças e Jovens, Trabalho Social e Orientação, Marketing e 

Publicidade, Electricidade e Energia, Segurança e Higiene no Trabalho, Audiovisuais e 

Produção dos Media, Protecção de Pessoas e Bens, Secretariado e Trabalho 

Administrativo, Comércio e Desporto. Nestas áreas, tem vindo a diversificar a oferta de 

formação, quer pela implementação de cursos existentes dentro da oferta de formação 

do Ensino Profissional, quer através da proposta de novos cursos, nomeadamente ao 

nível dos Cursos de Educação e Formação (CEF), Cursos de Educação e Formação de 

Adultos (Cursos EFA) e Formações Modulares Certificadas (FMC). 

 

6.2.5 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A EPGE é uma instituição de ensino privada criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 26/89, 

de 21 de Janeiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 70/93, de 10 de Março), com base no 

contrato-programa assinado em 4 de Outubro de 1989 entre a Cooptécnica Gustave 

Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional CRL., o Ministério da 

Educação e o Ministério do Emprego e Segurança Social. 

O presente Projecto Educativo atende ao recente enquadramento do Ensino Profissional 

decorrente do Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro. 
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Os Cursos do Ensino Profissional ministrados na EPGE previstos no sistema educativo 

português são reconhecidos pelo Despacho Normativo n.º 45/90, de 3 de Junho e criados por 

portaria, conforme o quadro que a seguir se apresenta: 

CURSO PORTARIA 

Animador Sociocultural (AI) Portaria n.º 1280/2006, de 21deNovembro 

Técnico de Apoio à Infância (TAI) Portaria n.º 1283/2006, de 21 de Novembro 

Técnico de Comércio (TC) Portaria n.º 909/2005, de 26 de Setembro, rectificada 
pela Portaria n.º996/2007, de 28 de Agosto 

Técnico de Comunicação – Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade (TCMRPP) 

Portaria n.º 1286/2006, de 21 de Novembro 

Técnico de Construção Civil (TCC) Portaria n.º1276/2006, de 21 de Novembro 

Técnico de Design (TD) Portaria n.º 1279/2006, de 21 de Novembro, rectificada 
pela Portaria n.º216/2007, de 23 de Fevereiro 

Técnico de Electrónica, Automação e Comando 
(TEAC) 

Portaria n.º 903/2005, de 26 de Setembro 

Técnico de Electrónica, Automação e Computadores 
(TEAComp) 

Portaria n.º 889/2005, de 26 de Setembro 

Técnico de Energias Renováveis (TER) Portaria n.º 944/2005, de 28 de Setembro 

Técnico de Gestão (TG) Portaria n.º 899/2005, de 26 de Setembro 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
(TGEI) 

Portaria n.º 897/2005, de 26 de Setembro 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos (TGPSI) 

Portaria n.º 916/2005, de 26 de Setembro 

Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e 
Ambiente (THSTA) 

Portaria n.º 891/2005, de 26 de Setembro 

Técnico de Mecatrónica (TM) Portaria n.º 910/2005, de 26 de Setembro 

Técnico de Multimédia (TM) Portaria n.º 1315/2006, de 23 de Novembro 
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Técnico de Protecção Civil (TPC) Portaria n.º 1204/2008, de 17 de Outubro 

Técnico de Secretariado (TS) Portaria n.º 915/2005, de 26 de Setembro 

Técnico de Gestão Desportiva (TGD) A aguardar publicação 

 

Os Cursos do Ensino Profissional têm a duração de 3 anos num total de 3100 horas, 

incluindo Estágio/Formação em Contexto de Trabalho, distribuídas pelas componentes 

Sociocultural, Científica e Tecnológica. Cada ano lectivo é organizado em 36 semanas, 

originando uma ocupação média semanal, por turma, de aproximadamente 30 horas. 

 

Os Cursos de Educação e Formação ministrados na EPGE foram criados ao abrigo do 
Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho e são uma oportunidade para os jovens 
concluírem a escolaridade obrigatória. 

CURSO TIPO QUALIFICAÇÂO 

Electricidade de Instalações 2 9ºano/Nível 2 

Instalação e Operação de Sistemas 
Informáticos 2 e 3 9ºano/Nível 2 

Instalação e Reparação de 
Computadores 

2 e 3 9ºano/Nível 2 

Operação de Sistemas Ambientais 2 e 3 9ºano/Nível 2 

Práticas Administrativas 2 e 3 9ºano/Nível 2 

Práticas de Acção Educativa 2 e 3 9ºano/Nível 2 

Práticas Técnico-Comerciais 2 e 3 9ºano/Nível 2 

Gestão Desportiva 5 12ºano/Nível 3 
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Duração dos Cursos de Educação e Formação 

O plano curricular e o referencial de formação dos CEF são organizados em conformidade com 

o seguinte quadro: 

PERCURSOS 
DE 

FORMAÇÃO 
HABILITAÇÕES DE ACESSO 

DURAÇÃO 
MÍNIMA 
(horas) 

CERTIFICAÇÃO 
ESCOLAR E 

PROFISSIONAL 

Tipo 2 

Com o 6º ano de escolaridade, 7º ou 
frequência do 8º ano  

Com capitalizações de 1/3 da totalidade das 
unidades que constituem o plano curricular do 
3.º ciclo do ensino básico recorrente  

2109 
(Percurso com a 

duração de 2 
anos) 

9º ano de escolaridade  

Qualificação de nível 2 

Tipo 3 

Com o 8º ano de escolaridade ou frequência, 
sem aprovação, do 9º ano de escolaridade   

Com capitalizações de 2/3 da totalidade das 
unidades que constituem o plano curricular do 
3.º ciclo do ensino básico recorrente 

1200 
(Percurso com a 

duração de 1 
ano) 

9º ano de escolaridade  

Qualificação de nível 2 

Tipo 5 

Com o 10º ano de um curso do ensino 
secundário ou equivalente, ou frequência do 
11º ano, sem aproveitamento, ou titular de 
percurso tipo 4, ou 10º ano profissionalizante, 
ou curso de qualificação inicial de nível 2 com 
curso de formação complementar 

2276 
(Percurso com a 

duração de 2 
anos) 

Ensino Secundário 
(12º ano) 

 
Qualificação de nível 3 

 

 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos ministrados na EPGE integram-se nos 

referenciais de formação constantes no Catálogo Nacional de Qualificações da Agência Nacional para 

a Qualificação (ANQ), sendo reconhecidos pela Portaria n.º 230/2008 de 7 de Março: 

CURSO TIPO QUALIFICAÇÃO REGIME 

Instalação e Gestão de Redes Informáticas A 12ºano/Nível 3 Pós-Laboral 

Segurança e Higiene no Trabalho A 12ºano/Nível 3 Pós-Laboral 

Técnicas Administrativas A 12ºano/Nível 3 Pós-Laboral 
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Técnicas Comerciais A 12ºano/Nível 3 Pós-Laboral 

Técnicas de Acção Educativa A 12ºano/Nível 3 Pós-Laboral 

Técnicas de Apoio à Gestão A 12ºano/Nível 3 Pós-Laboral 

Topografia A 12ºano/Nível 3 Pós-Laboral 

Geriatria  9ºano/Nível 2 Pós-Laboral 

 

CURSO TIPO QUALIFICAÇÃO REGIME 

EFA - Escolar A 12ºano Pós-Laboral 

 

Duração dos Cursos de Educação e Formação de Adultos 

O plano curricular e o referencial de formação dos cursos EFA de nível secundário e nível 3 de 

formação são organizados em conformidade com o seguinte quadro: 

PERCURSO FORMATIVO 
CONDIÇÕES MÍNIMAS DE 

ACESSO 
TOTAL 

S3 – Tipo A 9º ano 2045 horas 

S3 – Tipo B 10º ano 1680 horas 

S3 – Tipo C 11º ano 1575 horas 

Percurso flexível a partir de processo de RVCC <ou = 9º ano 1 

 

                                                                 

1
 O número de horas dos percursos flexíveis será ajustado (em termos de duração) em resultado do processo de RVCC. 
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Nos cursos EFA que conferem apenas a habilitação escolar, o plano curricular e o referencial 

de formação são organizados em conformidade com o seguinte quadro: 

PERCURSO FORMATIVO CONDIÇÕES MÍNIMAS DE 
ACESSO 

TOTAL 

S3 – Tipo A 9º ano 1150 horas 

S3 – Tipo B 10º ano 625 horas 

S3 – Tipo C 11º ano 315 horas 

Percurso flexível a partir de processo de RVCC <ou = 9º ano 2 

 

Os planos curriculares dos cursos EFA podem ainda ser organizados à medida das 
necessidades de formação identificadas a partir de um processo RVCC, desenvolvido num 
Centro Novas Oportunidades. 

 

As Formações Modulares Certificadas ministradas na EPGE integram-se nos referenciais de 

formação constantes no Catálogo Nacional de Qualificações da Agência Nacional para a 

Qualificação (ANQ), sendo reconhecidas pela Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março: 

ÁREA  REGIME 

345 – Gestão e Administração  Pós-Laboral 

582 – Construção Civil e Engenharia Civil  Pós-Laboral 

481 – Ciências Informáticas  Pós-Laboral 

 

                                                                 

2
 O número de horas dos percursos flexíveis será ajustado (em termos de duração) em resultado do processo de RVCC, sempre 

que aplicável.  
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6.2.6 POPULAÇÃO ESCOLAR 

 

Actualmente, a EPGE tem 30 turmas de 1º ano, 21 turmas de 2º ano e 16 turmas de 3º 

ano, num total de 67 turmas de Ensino Profissional, distribuídas da seguinte forma: 

 

Pólo/Escola Curso N.º de Turmas 

Amadora - Venda Nova 

TAI 4 

ASC 4 

TCMRPP 1 

TDesign 3 

TER 1 

TGestão 1 

TGEI 3 

TMultimédia 4 

Amadora – Venteira 

TAI 1 

TEAC 3 

TGEI 4 

TGPSI 4 

TMecatrónica 1 

Arruda dos Vinhos 
ASC 1 

TGEI 1 

Entroncamento 

ASC 2 

TCC 3 

TEAComp. 1 

TGestão 1 

TGEI 2 

THSTA 2 

Lumiar 

TAI 3 

TCC 5 

TCMRPP 1 
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THSTA 2 

Queluz 

TGestão 4 

TGPSI 3 

TMultimédia 2 

 

Encontram-se também em funcionamento 23 turmas de CEF das quais 8 em parceria 

com outras instituições e 7 turmas dos Cursos EFA. 

 

No Ensino Profissional as turmas têm em média 23 alunos, nos CEF 20 alunos e nos 

Cursos EFA 25 alunos. A Escola, no total, tem 1 789 alunos. 

 

O corpo docente é constituído por 65 professor e 152 formadores. O corpo não docente 

é constituído por 87 funcionários distribuídos por pessoal dirigente, técnico, 

administrativo e auxiliar. 

 

6.2.7 ADMISSÃO DE CANDIDATOS 

 

6.2.7.1 MATRÍCULA NA HORA 

 

Um dos princípios da EPGE é de ser uma Escola para todos. Assim, e de modo a 

irmos ao encontro deste princípio, criámos um novo processo de matrícula e 

diagnóstico que se ajusta às expectativas e monitorização das necessidades dos 

jovens a partir do momento da decisão de entrada nesta Escola. 

A partir de Novembro de 2007, a EPGE tem vindo a concentrar esforços na elaboração 

de um novo modelo de admissão que se traduz numa forma inovadora de encarar o 

processo formativo dos jovens. De acordo com o princípio da simplificação de 

processos e procedimentos pretende-se que os jovens, que se candidatam a um 

Curso de Educação e Formação ou a um Curso Profissional, possam efectuar a sua 

matrícula numa única deslocação à Escola – processo designado por Matrícula na 

Hora. 

O processo decorre da seguinte forma: o candidato quando se dirige à Escola 

preenche o Boletim de Matrícula (pode seleccionar até três cursos por ordem de 
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preferência) e, de seguida, uma Ficha de Diagnóstico. Fica de imediato matriculado no 

curso que escolheu em primeiro lugar, desde que existam vagas. A matrícula torna-se 

efectiva logo que o aluno entregue todos os documentos necessários e que a turma 

tenha um número suficiente de elementos para poder funcionar. 

A Ficha de Diagnóstico foi construída em colaboração com os Coordenadores de Curso 

e sujeita a um pré-teste que envolveu mais de duas centenas de alunos do 1º ano e 

tem como finalidade aferir as expectativas em relação ao futuro profissional e avaliar 

alguns dos seus conhecimentos que são suporte fundamental para o desenvolvimento 

das aprendizagens futuras. O principal objectivo desta prova é despistar expectativas 

desajustadas, de modo a que o jovem não ingresse o seu percurso académico num 

curso que não lhe permita desenvolver a sua formação na área em que deseja 

trabalhar futuramente. 

Esta Ficha é composta por duas partes: na primeira consta um grupo de afirmações 

que se relacionam com o futuro profissional de cada um dos cursos disponíveis na 

oferta formativa da Escola, na segunda parte há um conjunto de perguntas e exercícios 

simples que requerem a mobilização de conhecimentos gerais, transversais a todas as 

áreas, como Português, Tecnologias de Informação e Comunicação, Inglês e Cultura 

Geral e de conhecimentos específicos, onde se apela à compreensão verbal, ao 

raciocínio lógico, matemático, interpretação gráfica, raciocínio mecânico e dedutivo. Os 

Professores/Formadores e Coordenadores de Curso colaboraram na elaboração das 

afirmações referentes às expectativas e classificaram os vários exercícios, de acordo 

com o grau de importância para cada curso.  

As Fichas, depois de preenchidas pelos candidatos, serão analisadas e, no caso de 

serem encontradas incongruências entre o curso em que se matriculou e o curso para 

o qual tem expectativas mais elevadas em termos de futuro profissional, o candidato 

(ou o Encarregado de Educação, consoante a idade), será contactado telefonicamente, 

com a maior brevidade possível, no sentido de esclarecer, informar e levar à 

ponderação da decisão. Se for entendido por ambas as partes como necessário, o 

candidato poderá deslocar-se à Escola para uma conversa com um técnico de forma a 

ajustar as expectativas que tem em relação ao curso escolhido, ou alterar a sua 

matrícula para um outro curso que seja mais congruente com as suas expectativas. 

Esta medida tem, sobretudo, o objectivo de reduzir o insucesso ou abandono 

escolar decorrente da “desmotivação” dos alunos face à descoberta de que o 

curso frequentado não é aquele que lhe permite formar-se no profissional 

desejado. 



CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL CRGE 

 

PROJECTO EDUCATIVO DA ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL 43 

 

A análise dos conhecimentos, aferidos, a um nível simples, permite perceber logo no 

arranque do ano lectivo, se há dificuldades na interpretação dos exercícios, ou na 

mobilização de raciocínios em determinadas áreas, decorrendo daí a necessidade de 

um apoio acrescido na evolução e desenvolvimento de conhecimentos e competências 

ao longo do curso. 

Desta forma, a EPGE não pretende excluir os jovens pelos conhecimentos que 

revelam, mas preparar-se para promover o sucesso de todos os alunos, partindo do 

princípio que a informação sobre o perfil de conhecimentos da turma permite trabalhar 

a partir daquilo que sabem, desenvolvendo os saberes nas áreas onde apresentam 

mais dificuldades. 

Pretende-se, ainda, através dos resultados relativos aos conhecimentos, constituir 

turmas heterogéneas, que enriqueçam o processo educativo com diferentes saberes. 

Crê-se que a tomada de consciência, por parte dos professores/formadores das 

características da turma permite desenvolver propostas flexíveis de ensino-

aprendizagem levando a que todos os alunos evoluam, promovendo a colaboração e 

cooperação entre colegas e potenciando o desenvolvimento de saberes escolares, 

sociais e culturais.  

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE 

 

6.3.1 AMADORA 

 

O concelho da Amadora situa-se a Noroeste do concelho de Lisboa, possui uma área de 

cerca de 24 km², que se desenvolve entre os vales da ribeira do Jamor e Carenque a 

Oeste, os contrafortes da serra de Monsanto a Sul, as várzeas de Odivelas a Este e os 

vales das Águas Livres Caneças a Norte.  

A Amadora tem tido, ao longo do tempo, alterações constantes na sua estrutura 

socioeconómica. A história recente, deste ainda jovem município, ilustra com clareza, 

este facto. 

Após a 2.ª Grande Guerra e sobretudo a partir da década de 50, começaram a instalar-

se nesta região, então concelho de Oeiras, inúmeras empresas e indústrias que 
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procuraram a Amadora para aqui desenvolverem a sua actividade. Este crescimento 

idêntico, embora em menor escala, a fenómenos da mesma natureza que sucederam 

noutras áreas próximas de Lisboa, trouxe consigo movimentos migratórios que, vindo ao 

encontro dessas indústrias, acorreram à Amadora devido à perspectiva de aqui 

encontrarem emprego, nas indústrias que então se estabeleciam. 

A estes movimentos, que se prolongaram ao longo das décadas seguintes, juntaram-se 

outros que, em resultado das profundas alterações políticas ocorridas em Portugal ao 

longo da década de 70, trouxeram a esta região inúmeras famílias oriundas das ex-

colónias portuguesas. 

Esta realidade, juntamente com as alterações permanentes no tecido económico do 

concelho, hoje, em fase de acelerada desindustrialização e consequente terciarização da 

sua estrutura económica, tem conduzido a mudanças e oscilações que colocam este 

concelho perante um quadro social de grande complexidade, que requer medidas 

inovadoras que possam lançar as bases de uma mudança que se pretende transversal e 

estruturante. 

A Amadora de hoje é um concelho eminentemente urbano, coexistindo, no entanto, com 

estas áreas, algumas com vestígios rurais, e marcado por uma imensa diversidade social 

que se reflecte na amplitude sócio económica da sua população. 

O concelho possui, actualmente, 175.872 habitantes3, distribuídos por 11 freguesias com 

áreas relativamente diferentes, sendo no entanto todas elas marcadamente urbanas e 

possuindo, entre si, uma razoável variação populacional. As freguesias são as seguintes: 

Alfornelos, Alfragide, Brandoa, Buraca, Damaia, Falagueira, Mina, Reboleira, São Brás, 

Venteira e Venda Nova. 

Em matéria de acessibilidades o concelho da Amadora é, de entre todos os concelhos 

de Portugal, um dos melhores em infra-estruturas desta natureza, sejam rodoviárias 

sejam ferroviárias. 

Atravessam este concelho, a CREL (Circular Regional Exterior a Lisboa) a Norte, a 

CRIL-IC17 (Circular Regional Interior a Lisboa) a sul, o IC19 (Radial de Sintra) que 

atravessa o concelho de Este para Oeste, o IC16 (Radial da Pontinha) que liga a CRIL 

IC17 à CREL e atravessa o concelho de Sudeste a Noroeste e a EN117, entre outras 

                                                                 

3
 Census 2001 
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vias de menor importância. A Amadora é ainda atravessada pela Linha de Caminho de 

Ferro de Sintra, tendo esta ligações directas à Linha do Oeste e à Linha do Norte, e o 

metropolitano, com estações nas freguesias da Falagueira e Alfornelos. 

Próximas do concelho encontram-se ainda outras vias e equipamentos da maior 

importância no contexto da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e do país, como por 

exemplo a A1 (Auto estrada do Norte), a A2 (Auto-estrada do Sul com ligação à A6-

ligação a Espanha), a A8 (Auto-estrada do Oeste) e a A5 (Auto-estrada Lisboa Cascais), 

a linha de caminho e ferro do Norte, a linha de caminho de ferro do Oeste, o Porto de 

Lisboa e o Aeroporto da Portela. 

A Amadora possui ainda uma rede de transportes públicos que abrange todo o concelho 

e que é actualmente explorada por duas empresas, a CARRIS e a Lisboa Transportes 

(LT). 

 

6.3.2 QUELUZ 

 

O concelho de Sintra engloba o conjunto dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa 

(AML) que registaram, nas últimas décadas, um acentuado crescimento demográfico. Os 

contrastes entre a concentração populacional no corredor urbano (linha férrea) e o resto 

do município foram-se tornando cada vez mais nítidos. Nesta área, foram-se fixando 

sucessivas vagas de população migrante constituídas, essencialmente, por adultos e 

jovens. 

Nos dias de hoje, o concelho detém uma área geográfica de 33.245,9 hectares e uma 

média de habitantes na ordem dos 360.000, espalhados pelas suas 20 freguesias: 

Algueirão/Mem-Martins, Almargem do Bispo, Agualva, Belas, Cacém, Colares, 

Montelavar, Massamá, Mira Sintra, Monte Abraão, Casal de Cambra, Pêro Pinheiro, 

Queluz, Rio de Mouro, São João das Lampas, São Marcos, Santa Maria/São Miguel, 

São Martinho, São Pedro de Penaferrim e Terrugem. 

Destacam-se como freguesias de maior crescimento Agualva, Cacém, Rio de Mouro, 

Algueirão/Mem-Martins, Queluz, Monte Abraão e Massamá. 

Em matéria de acessibilidades o concelho de Sintra é servido por importantes infra-

estruturas de transporte, quer ferroviárias quer rodoviárias. No que concerne às 

ferroviárias sobressai a Linha de Sintra que foi durante décadas um grande factor de 
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dinamização e que, na actualidade, continua a assumir-se como o principal eixo de 

sustentação do transporte colectivo. 

Quanto às rodovias há que destacar os vários itinerários complementares que servem o 

concelho – IC19, IC18/CREL e IC16 (este apenas parcialmente construído) itinerários de 

grande importância, quer para o concelho de Sintra quer para a Área Metropolitana de 

Lisboa. O IC19, em particular, tem-se assumido como uma via de destacada 

importância, porque é através dela que uma grande parte das pessoas que utilizam o 

automóvel efectua os percursos Sintra/Lisboa e Lisboa/Sintra. 

Em relação à base económica do município de Sintra esta tem tido um crescimento 

significativo, sendo de destacar a criação de zonas de características específicas, em 

conjuntos de unidades industriais. Este desenvolvimento reafirmou o município de Sintra, 

como um concelho industrial em crescimento. Em relação à AML, o seu peso industrial 

cresceu de 9,8% em 1988 para 14,8% em 1995. Sintra demarca-se na AML nos ramos, 

alimentar, com maior significado, dado que se trata do ramo com maior preponderância 

no concelho, a fabricação de produtos metálicos, química, edição e impressão, 

equipamento e material de transformação de pedra. 

Os espaços industriais de Sintra ocupam, no total, uma área de cerca de 1289 hectares, 

valor que ultrapassa a dimensão conjunta dos espaços industriais dos concelhos 

vizinhos da Amadora, Cascais e Oeiras. Sintra apresenta a sua maior área industrial, 

estruturada ao longo do IC19. 

A estrutura empresarial é dominada por pequenas e médias empresas. Atendendo ao 

volume de vendas, 57% das empresas facturam menos de 250 mil euros/ano. A 

estrutura da actividade industrial é complementada com a existência de um número 

reduzido de grandes empresas (só 14 firmas têm volume de negócios superior a 25 

milhões de euros/ano). Na globalidade da actividade industrial, contam-se cerca de 93% 

de estabelecimentos com menos de cinquenta pessoas ao serviço, mas 68%, do 

conjunto total, têm menos de dez pessoas a trabalhar. No extremo oposto, existem 

apenas cinco estabelecimentos industriais com mais de quinhentas pessoas (dados da 

Câmara Municipal de Sintra, Plano Estratégico). 

Apesar do estado de relativa saturação urbana ao longo da linha do comboio, Sintra é 

um concelho com grande dinamismo económico, porque é um dos municípios 

portugueses que mais investimento atrai, criando mais emprego. 
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6.3.3 ENTRONCAMENTO 

 

Não obstante a sua reduzida dimensão territorial, 13,8 Km2, o Entroncamento é um dos 

concelhos mais proeminentes do distrito de Santarém, o que deriva do seu peso na 

economia regional, do seu potencial de crescimento e, sobretudo, da sua localização 

geográfica privilegiada. De facto, os excepcionais meios e vias de comunicação e 

transporte do concelho (estação ferroviária de relevância nacional do Entroncamento e 

proximidade com a A23 e a A1) fazem com que diariamente muitos dos habitantes dos 

concelhos limítrofes se desloquem até aqui para usufruírem da variedade de serviços 

que a cidade oferece (financeiros, administrativos, comerciais, culturais, educativos, 

entre outros). 

Segundo dados oficiais do último Censo (2001), a população do concelho do 

Entroncamento era de 18 174 habitantes, mas dados mais recentes incluídos no Anuário 

Estatístico da Região Centro, que reporta a 2006, indicam a existência de 20 896 

habitantes no concelho. Dados actuais da autarquia local apontam para mais de 22 000 

habitantes. Esta informação é suportada pelo historial do índice de crescimento 

populacional (27,8% entre 1991 e 2001), sendo um dos poucos concelhos do interior do 

país a revelar esta dinâmica. Este crescimento da população assenta em fenómenos de 

migração permanentes e pendulares, mas também numa taxa de natalidade superior à 

média da região. 

O Entroncamento é ladeado pelos concelhos de Vila Nova da Barquinha (8 050 

habitantes), Torres Novas (37 180 habitantes) e Golegã (5 710 habitantes), integrando a 

NUTS III, região do Médio Tejo, juntamente com os concelhos de Abrantes, Alcanena, 

Constância, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da 

Barquinha. 

O tecido produtivo assenta em actividades tradicionais de transformação como os 

curtumes e indústria têxtil. Recentemente, atendendo às vias de comunicação da região 

e à sua localização estratégica, a região tem acolhido bases logísticas de grandes 

grupos nacionais e internacionais. Ganha também expressão nesta região, o 

desenvolvimento do sector dos serviços, que procura responder de forma adequada às 

solicitações cada vez mais exigentes da população aqui residente. Serviços no domínio 

das novas tecnologias, da construção civil, das condições de segurança e higiene no 

trabalho, da qualidade dos produtos e processos e da assistência às famílias e à 
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população requerem cada vez mais uma mão-de-obra qualificada, que prima pela 

inovação e autonomia, no sentido de fomentar e satisfazer uma procura crescente 

nestes domínios. 

Partindo deste cenário, os grandes desafios da região consistem em reforçar a qualidade 

de vida da população aqui residente, de modo a fixar a população e, simultaneamente, 

em procurar atrair mais investimentos, geradores de emprego. Para alcançar este 

objectivo é essencial apostar na formação dos jovens e adultos, proporcionando 

percursos educativos e formativos qualificantes que, simultaneamente respondam às 

necessidades do tecido empresarial da região. 

 

6.3.4 LUMIAR  

 

Pertencendo à NUTS III da Grande Lisboa, o concelho de Lisboa encontra-se limitado a 

norte pelos municípios de Odivelas e Loures, a Oeste por Oeiras, a Noroeste pela 

Amadora e a Leste e Sul pelo estuário do Tejo. 

O concelho subdivide-se em 53 freguesias, nomeadamente, as freguesias de Ajuda, 

Alcântara, Alto do Pina, Alvalade, Ameixoeira, Anjos, Beato, Benfica, Campo Grande, 

Campolide, Carnide, Castelo, Charneca, Coração de Jesus, Encarnação, Graça, Lapa, 

Lumiar, Madalena, Mártires, Marvila, Mercês, Nossa Senhora de Fátima, Pena, Penha 

de França, Prazeres, Sacramento, Santa Catarina, Santa Engrácia, Santa Isabel, Santa 

Justa, Santa Maria de Belém, Santa Maria dos Olivais, Santiago, Santo Condestável, 

Santo Estêvão, Santos-o-Velho, São Cristóvão e São Lourenço, São Domingos de 

Benfica, São Francisco Xavier, São João, São João de Brito, São João de Deus, São 

Jorge de Arroios, São José, São Mamede, São Miguel, São Nicolau, São Paulo, São 

Sebastião da Pedreira, São Vicente de Fora, Sé e Socorro. 

A freguesia do Lumiar criada a 2 de Abril de 1266 e com 625 hectares, demarca-se das 

restantes freguesias do concelho de Lisboa pelo facto de ser uma das poucas freguesias 

deste município que tem tido um progressivo aumento da população residente nos 

últimos anos, registando-se um acréscimo de 2303 residentes entre os anos de 1991 e 

2001.  

Em termos de grupos etários, 11 465 residentes da freguesia do Lumiar possuem entre 

25 a 44 anos, correspondendo a mais de metade da população da freguesia, e 31% têm 
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até 24 anos. Daqui se conclui que a freguesia do Lumiar possui uma população 

maioritariamente jovem.  

A freguesia do Lumiar é uma das freguesias do concelho de Lisboa com maior número 

de residentes com, pelo menos, a escolaridade obrigatória e com o ensino superior 

completo. 

A taxa de abandono escolar desceu de 7.62% em 1991 para 0.71% em 2001, sendo 

uma das mais baixas das freguesias que compõe o concelho de Lisboa. Em 2001, este 

concelho possuía uma taxa de abandono escolar de 2.22%. 

Existem na freguesia do Lumiar e arredores oito entidades que ministram Cursos do 

Ensino Secundário, nomeadamente a EPGE, o Colégio Manuel Bernardes, o Colégio 

Moderno, o Colégio Planalto entre outros. 

Esta freguesia encontra-se delimitada pelo concelho de Odivelas e as freguesias de 

Campo Grande, S. João de Brito, Santa Maria dos Olivais, Charneca do Lumiar, 

Ameixoeira e Carnide.  

Do Lumiar fazem parte integrante a Alta de Lisboa – um bairro recentemente criado e em 

franca expansão demográfica que inclui os antigos bairros da Musgueira Norte, 

Musgueira Sul e Calvanas – o Paço do Lumiar, Telheiras e o Bairro da Cruz Vermelha. 

Esta freguesia possui como pontos de interesse o Chafariz do Boneco, o Convento de 

Nossa Senhora das Portas do Céu, a Ermida de São Sebastião, a Igreja do Lumiar 

(Igreja de São João Baptista), Museu Nacional do Teatro (Palácio Monteiro Mor), Parque 

Monteiro Mor, Museu Nacional do Traje (Palácio Angeja Palmela), Quinta dos Azulejos e 

Quinta das Conchas e dos Lilases. 

A taxa de analfabetismo desceu de 5.88% no ano de 1991 para 3.84% no ano de 2001, 

sendo que em 2001, a taxa de analfabetismo do concelho de Lisboa era de 6.01%. 

Neste mesmo ano, 8 825 residentes da freguesia do Lumiar são licenciados, cerca de 

23% da população residente na freguesia, 6 695 residentes (18% dos residentes) não 

possuem qualquer grau de qualificação académica ou não sabem ler nem escrever, um 

número próximo do total de residentes que possuem o ensino secundário. 

A freguesia do Lumiar possui uma das mais elevadas taxas de actividade do concelho de 

Lisboa. Em 2001,a taxa de desemprego era de 5.2%, 2.1% inferior à do concelho de 

Lisboa, no mesmo ano. 
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Em 2001, cerca de 85% da população empregada residente na freguesia do Lumiar, 

exercia funções relacionadas com o sector terciário e 14% com o sector secundário. O 

sector primário quase não tem expressão nesta freguesia, como também no resto do 

concelho. 

No mesmo ano, 2931 habitantes da freguesia do Lumiar exercem actividades 

imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas, 2385 na área da educação e 

2328 na área do comércio grosso e a retalho. Em sentido inverso, 7 habitantes exercem 

actividade na área da pesca, 12 nos organismos internacionais e outras instituições 

extra-territoriais e 13 nas indústrias extractivas. 

Em 2001, 7174 dos empregados da freguesia do Lumiar são especialistas em profissões 

intelectuais e científicas (37%), 2628 são quadros superiores da administração pública, 

dirigentes e quadros superiores de empresas (14%) e 2628 são técnicos e profissionais 

de nível intermédio. Uma minoria são das forças armadas, agricultores e trabalhadores 

qualificados da agricultura e pescas ou operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores de montagem. 

 

6.3.5 ARRUDA DOS VINHOS 

 

Inserido na região do Oeste, o concelho da Arruda dos Vinhos encontra-se limitado a 

Nordeste pelo município de Sobral de Monte Agraço, a Sul por Loures e Oeste por 

Mafra, a Este por Vila Franca de Xira e a Norte por Alenquer.  

Abrange uma área total de 77,7 Km2, (representando 2,8% da superfície do distrito) e 

tem cerca de 11 000 habitantes. Este Concelho é constituído por 4 freguesias: Arruda 

dos Vinhos (34,24 km2), Arranhó (21,23 Km2), S. Tiago dos Velhos (16,25 km2) e 

Cardosas (5,99 km2). 

Apesar das características rurais do concelho, actualmente a actividade laboral divide-se 

fundamentalmente entre os serviços e a indústria. 

Com a conclusão do troço da A10 Arruda/Carregado, inaugurado em Dezembro de 2006, 

o Concelho de Arruda dos Vinhos passou a estar ligado a quase todo o país por auto-

estrada, o que permite deslocações mais rápidas e cómodas. 
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A freguesia de Arruda dos Vinhos tem 5835 habitantes, seguindo-se Arranhó com 2495 

habitantes, S. Tiago dos Velhos com 1274 habitantes e a freguesia, mais pequena, 

Cardosas, com 746 habitantes. A estrutura etária da população encontra-se dividida em 

quatro faixas etárias, sendo que a maior parte enquadra-se na faixa etária dos 25 aos 64 

anos. 

A Freguesia de Arruda dos Vinhos é muito diversificada, apresentando zonas mais 

urbanas e zonas muito rurais, onde existem Casais e Quintas Agrícolas. Ao nível das 

actividades secundárias estão implantadas algumas indústrias, nomeadamente na Zona 

Industrial de Corredouras. O sector terciário é o que mais prolifera. No lugar de Casal do 

Telheiro está localizado o condomínio fechado do Núcleo Empresarial de Arruda dos 

Vinhos (NEAV). 

 

6.3.6 RELACIONAMENTO COM ENTIDADES LOCAIS 

 

De acordo com a estrutura orgânica da EPGE, o Conselho Consultivo tem como função 

principal monitorizar o processo de desenvolvimento pedagógico da Escola, emitindo 

parecer de índole geral acerca das grandes linhas de desenvolvimento do Projecto 

Educativo. Compete ainda ao Conselho Consultivo emitir parecer acerca dos 

temas/matérias a desenvolver no plano curricular de cada um dos cursos leccionados, 

no sentido de aferir da sua permanente actualização em termos humanos, científicos e 

tecnológicos. 

Fazem parte do Conselho Consultivo: 

• Personalidades a título individual com méritos reconhecidos; 

• Professores/Formadores de estabelecimentos de Ensino Superior que leccionam 

cursos relacionados com as áreas de formação da EPGE; 

• Técnicos com reconhecida credibilidade, tanto pessoal, como profissional; 

• Associações ou empresas com áreas de actividade relacionadas com a 

formação ministrada na EPGE. 

Além do Conselho Consultivo, também as entidades que proporcionam estágios ou 

períodos de formação em contexto de trabalho, participam de uma forma activa no 

processo de formação do aluno. As informações recolhidas deste processo são 

consideradas altamente relevantes nos processos de actualização e monitorização dos 

cursos. 
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Por outro lado, a EPGE tem vindo, ao longo do tempo, a celebrar protocolos de 

colaboração com Empresas, Instituições de Ensino Superior, Autarquias e outras 

Instituições que, pela sua missão, são parceiros valiosos na promoção do sucesso da 

formação ministrada. 

No que concerne à formação em contexto de trabalho, e porque todos os nossos alunos 

realizam um estágio numa empresa do ramo da sua formação, a EPGE tem vindo a 

diversificar protocolos com várias empresas e instituições. 

 

6.3.7 PARTICIPAÇÃO EM REDES DE COOPERAÇÃO 

 

Correspondendo à iniciativa e desejo manifestado pelo Ministério da Educação em 

dinamizar e desenvolver a criação de Redes de Cooperação, a EPGE tem participado 

activamente nas reuniões das Redes de Cooperação das Escolas Profissionais, 

promovendo debates sobre os planos curriculares, modularização, articulação e 

discussão intensa sobre os conteúdos de cada módulo. 

A EPGE participa nestas reuniões dando os seus contributos para os processos de 

caracterização do perfil profissional dos diplomados, na revisão dos planos curriculares e 

programas, na unificação de cursos similares e na divulgação dos cursos junto das 

Associações Empregadoras e Profissionais. 

A EPGE tem manifestado determinação e empenho para que, do trabalho desenvolvido 

nas Redes de Cooperação, seja possível o seguinte: 

• Promover a colaboração e o diálogo entre as Escolas Profissionais; 

• Reforçar a autonomia pedagógica e científica das Escolas; 

• Propor actualizações aos Planos Curriculares dos cursos; 

• Contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas, através de permuta de 

experiências e materiais didácticos; 

• Dinamizar a formação em contexto de trabalho; 

• Incentivar a troca de experiências no âmbito dos Estágios e da Prova de Aptidão 

Profissional (PAP); 

• Desenvolver estratégias que promovam a inserção profissional dos jovens 

diplomados; 

• Estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas. 
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6.4 RECURSOS EDUCATIVOS/FORMATIVOS 

 

6.4.1 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

De modo a permitir e facilitar a implementação do Projecto Educativo há que organizar o 

espaço da Escola, o que requer cuidados específicos. O funcionamento e organização 

do espaço têm que ser objecto de uma gestão de pormenor, permanentemente 

adaptável às circunstâncias. Podem, no entanto, tipificar-se os espaços necessários à 

sua implementação, da seguinte forma: 

• Salas de Trabalho – espaços equipados e adaptados às disciplinas/cursos, 

onde se realizam aulas de turma, aulas de apoio e sessões de desenvolvimento 

de projecto; 

• Laboratórios – espaços equipados de acordo com a especificidade de cada 

curso; 

• Centros de Recursos – Espaços de utilização geral, que permitem apoiar o 

processo de ensino/aprendizagem, as actividades e trabalho individual de alunos 

e professores/formadores, sendo um local de inovação, de pesquisa e de 

diversificação de estratégias pedagógicas, equipado com biblioteca, recursos 

audiovisuais, Internet, entre outros. 

 

6.4.1.1 CAPACIDADE INSTALADA 

 

A EPGE dispõe actualmente de instalações e recursos que permitem acolher diferente 

número de discentes. Assim, a relação entre o Pólo/Escola e o número de alunos é a 

seguinte: 

• Pólo/Escola da Venda Nova – 525 alunos 
• Pólo/Escola de Amadora – 400 alunos 
• Pólo/Escola de Arruda dos Vinhos – 144 alunos 
• Pólo/Escola de Entroncamento – 290 alunos 
• Pólo/Escola do Lumiar – 200 alunos 
• Pólo/Escola de Queluz – 250 alunos 
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6.4.2 ORGANIZAÇÃO DO TEMPO 

 

6.4.2.1 HORÁRIO – TIPO 

 

O horário escolar do aluno deve atender a um tempo de permanência na Escola, para 

que possam ser contempladas todas as horas previstas no respectivo plano de 

formação. Os horários são elaborados dentro de uma mancha compreendida entre as 

08h00 e as 19h00, de 2ª a 6ª feira, e entre as 08h00 e as 14h00, ao sábado. 

Aos Professores contratados pela Escola são atribuídas funções para o cumprimento 

de tarefas definidas pela Direcção Técnico-Pedagógica. Essas funções são designadas 

por Actividades Técnico-Pedagógicas (ATP) e podem ser utilizadas em actividades de 

acompanhamento curricular, actividades de complemento curricular, actividades 

extracurriculares, reuniões de trabalho e auto-formação. 

 

6.4.2.2 TEMPOS LECTIVOS 

 

Atendendo à carga horária semanal das disciplinas e às especificidades dos cursos, os 

tempos lectivos possuem duração variável, preferencialmente de 90 minutos, sempre 

em múltiplos de 45 minutos. As disciplinas da componente tecnológica podem 

desenvolver-se em aulas com tempos de duração superior, pelo seu carácter 

eminentemente prático, não excedendo, normalmente, um limite de 180 minutos. 

A estrutura adoptada no projecto educativo anterior, reservava um dia por semana, 

designado por Dia Multidisciplinar, com o objectivo de acompanhar os diferentes ritmos 

de aprendizagem dos alunos, de modo a proporcionar espaços temporais para o 

trabalho individual e incentivar a auto-aprendizagem. Da experiência obtida com esse 

modelo, e de uma experiência piloto realizada no ano lectivo 1997/1998 (utilizando as 

tardes de 4ª feira para esse efeito), e retomada no ano lectivo 2006/2007 conclui-se 

que, para efeitos de organização do trabalho de professores/formadores e alunos, é 

preferível adoptar uma estrutura mista, em que a tarde de 4ª feira é disponibilizada, 
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simultaneamente, em todos os horários, para esse efeito. Assim, a nova organização 

do tempo configura uma mancha como a seguir se apresenta: 

 

 
Dias da Semana 

Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

08h00       
09h00       
10h00       
11h00       
12h00       
13h00       
14h00   

A
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e 
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r 

   
15h00      
16h00      
17h00      
18h00      
19h00      

 

6.5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES – MODELO DE FORMAÇÃO 

 

O modelo de formação implementado na EPGE aponta para um processo de 

ensino/aprendizagem centrado no aluno, apoiado em estímulos à auto-aprendizagem e à 

integração de saberes, sem contudo esquecer a turma enquanto referencial social e 

académico. Uma metodologia de ensino/aprendizagem que aposte na auto-aprendizagem é a 

que melhor se coaduna com as exigências da sociedade em geral e, em particular, do mundo 

profissional que os futuros diplomados irão encontrar. A rápida evolução tecnológica exige, dos 

profissionais, uma atitude permanente de investigação e predisposição para aprender, 

renovando e actualizando conhecimentos. A Escola deve respeitar a individualidade de cada 

um, estimulando nos alunos os valores de solidariedade e cooperação, o que pressupõe uma 

postura democrática e flexibilidade no desempenho das suas funções. 
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6.5.1 MODELO DE ENSINO 

 

A EPGE adoptou, em 1991, um modelo de ensino designado por Ensino Modular, em 

que os cursos se organizam em disciplinas e estas em módulos, pelo que a 

certificação se faz relativamente a todas as unidades de ensino e não apenas a 

uma parte delas. Este é o motivo pelo qual se considera que a qualidade da formação, 

que este modelo de ensino oferece, é diferente à do modelo tradicional. 

No entanto, o sucesso deste modelo de ensino depende da capacidade organizativa, da 

motivação e do empenho de todos os que nele estão envolvidos. É da comunhão de 

objectivos de alunos, pessoal docente, pessoal não docente, pessoal dirigente e 

Encarregados de Educação/Pais que resulta o sucesso escolar e profissional destes 

jovens. 

 

6.5.1.1 PERFIL DO ALUNO 

 

A entrada neste modelo de ensino implica, necessariamente, da parte dos alunos, uma 

mudança de atitude. Na maioria dos casos não é fácil alterar comportamentos 

decorrentes do seu percurso escolar anterior, sendo fundamental que lhes sejam 

oferecidas condições de integração num sistema que ao ser diferente, lhes oferece um 

novo desafio enquanto alunos e enquanto pessoas. É necessário que os alunos 

interiorizem esta nova atitude, gradualmente, e entendam que o modelo de formação 

proposto, exige uma atitude activa de aprendizagem, responsável e, acima de tudo, 

que reconheçam que este sistema lhes exige grande capacidade de gestão do seu 

próprio percurso. 

Esta nova atitude vai-se desenvolvendo progressivamente, tendo início com a entrada 

dos alunos na EPGE, e continua com a participação na vida da Escola, em entreajuda 

com os demais agentes escolares. 
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6.5.1.2 PERFIL DO PROFESSOR/FORMADOR 

 

O Professor/Formador é um dos agentes primordiais nas aprendizagens dos alunos 

pelo que o seu perfil se reveste de uma enorme importância, destacando-se: 

Aspectos Humanos 
• Manifesta abertura para a mudança e optimismo pedagógico; 

• Empenha-se com uma atitude crítica na consecução dos objectivos gerais do 

ensino; 

• Enriquece-se sob o ponto de vista profissional e humano; 

• Está disponível para trabalhar em grupo; 

• Revela estabilidade emocional e enfrenta situações de conflito; 

• Mostra capacidade de análise crítica; 

• Contribui para o desenvolvimento da consciência ecológica; 

• Está consciente da importância e da necessidade de uma sociedade mais 

justa; 

• Revela criatividade.  

• Manifesta disponibilidade afectiva em relação a alunos e colegas. 

Aspectos Relativos ao Conhecimento 
• Amplia, aprofunda e actualiza conhecimentos científicos e psicopedagógicos; 

• Organiza os conhecimentos para que a sua transmissão seja correcta; 

• Desenvolve práticas de pesquisa/investigação; 

• Evita cometer erros. 

Preparação e Concretização das Aulas 
• Define objectivos adequados ao nível dos alunos; 

• Selecciona conteúdos e distingue o essencial do acessório; 

• Planifica as aulas e prepara o material necessário com cuidado e antecedência; 

• Diversifica as práticas e estratégias pedagógico-didácticas; 

• Organiza o espaço de aula de forma adequada à matéria a ministrar; 

• Interessa-se pelos alunos, confia neles e tenta compreendê-los; 

• Motiva os alunos e cria um bom ambiente de trabalho; 

• Fomenta a autonomia dos alunos e supera situações imprevistas;  

• Dá tempo aos alunos para pensar e procura mantê-los todos activos. 
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6.5.1.3 PERFIL DO COORDENADOR DE CURSO 

 

O Coordenador de Curso executa todas as acções conducentes ao sucesso educativo 

do curso de que é responsável. 

As suas principais competências são: 

• Promover a actuação integrada dos professores/formadores do curso; 

• Promover a interligação e a coordenação curricular entre as diferentes 

disciplinas; 

• Propor as linhas orientadoras do processo de ensino/aprendizagem que, 

segundo o Projecto Educativo da Escola, traduzam a especificidade do curso; 

• Coordenar a gestão dos vários recursos inerentes ao curso; 

• Promover junto dos professores/formadores a elaboração de materiais técnico-

pedagógicos de apoio ao curso; 

• Acompanhar o desempenho do corpo docente adstrito ao curso, 

designadamente, no que concerne ao cumprimento do cronograma de 

execução modular, lançamento de notas e faltas dos docentes; 

• Acompanhar de perto o percurso escolar das várias turmas do curso; 

• Coordenar toda a actividade conducente ao desenvolvimento do Projecto 

Tecnológico (PT) e à Prova de Aptidão Profissional (PAP); 

• Promover, dinamizar e coordenar actividades de investigação de novas 

estratégias de ensino/aprendizagem de âmbito Nacional ou Internacional que 

envolvam a temática do seu curso. 

 

6.5.1.4 PERFIL DO ORIENTADOR EDUCATIVO DE TURMA 

 

O Orientador Educativo de Turma (OET) desempenha funções de importância 

determinante para o sucesso do grupo/turma. É ele quem, pormenorizadamente, 

acompanha os alunos, quer do ponto de vista do seu percurso escolar, quer do ponto 

de vista dos contactos a realizar com Pais e Encarregados de Educação. 
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Os principais objectivos da sua acção são os seguintes: 

• Dirigir todas as reuniões dos Conselhos de Turma e manter actualizadas as 

actas; 

• Promover a integração dos professores/formadores no Projecto Educativo da 

Escola; 

• Garantir a efectivação e oficialização das deliberações do Conselho de Turma; 

• Supervisionar a publicação atempada das avaliações dos módulos concluídos; 

• Controlar a assiduidade dos alunos; 

• Contribuir para uma acção pedagógica de maior eficácia em sintonia com as 

linhas de orientação do Projecto Educativo da Escola; 

• Possibilitar maior aproximação e compreensão entre todos os agentes 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem; 

• Coordenar o processo de acompanhamento individualizado dos alunos da sua 

turma considerando, cada um, na especificidade dos seus problemas e 

expectativas. 

 

6.5.1.5 PERFIL DO TUTOR 

 

O Tutor é um Professor/Formador (ou um técnico superior com CAP de Formador) que 

se voluntarie para esta actividade e que possua, entre outras, as seguintes 

características: 

• Ter facilidade de relacionamento; 

• Ter capacidade de negociar/moderar; 

• Ser coerente, flexível e persistente; 

• Ter capacidade para criar com o aluno um clima propício onde ele se sinta com 

confiança e à vontade para colocar os seus problemas, angústias, desilusões, 

etc; 

• Ter capacidade para inferir as dificuldades sentidas pelo aluno a diferentes 

níveis. 

Tomando como suporte as bases enunciadas anteriormente, as funções do Tutor 

são as seguintes: 
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• Desenvolver uma relação individualizada com os seus tutorandos, 

considerando, cada um, na especificidade dos seus problemas e expectativas; 

• Promover a integração dos tutorandos na comunidade escolar através duma 

atitude participativa que inclua o exercício activo dos seus direitos e deveres; 

• Desenvolver uma orientação global de cada tutorando para a construção de um 

projecto pessoal de formação, levando-o a ponderar as suas opções em cada 

momento do curso, de forma racional, coerente e estratégica; 

• Apoiar os tutorandos na programação do seu tempo de trabalho escolar; 

• Diagnosticar, precocemente, dificuldades no desenvolvimento regular da 

aprendizagem, despoletando as acções que ele e o tutorando entendam por 

convenientes; 

• Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar; 

• Incentivar e dinamizar o diálogo construtivo entre a Escola e os Encarregados 

de Educação dos seus tutorandos menores; 

• Estabelecer um diálogo permanente com os outros professores/formadores, 

especialmente com o Orientador Educativo de Turma, no sentido de se manter 

constantemente informado da qualidade do percurso escolar do seu tutorando; 

• Implicar os professores/formadores das disciplinas onde os tutorandos revelam 

maiores dificuldades em actividades de recuperação precoce, em articulação 

com o Orientador Educativo de Turma; 

• Informar uma vez por período e sempre que solicitado o Orientador Educativo 

de Turma sobre as actividades desenvolvidas e, concomitantemente, sobre o 

rendimento do tutorando; 

• Agilizar o contacto entre os professores/formadores da turma do tutorando e o 

seu Encarregado de Educação. 

 

6.5.1.6 DESEMPENHO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

A atitude do pessoal não docente, quer seja auxiliar ou administrativo, tem particular 

relevância no sucesso de toda uma organização, em particular numa Escola. 

O seu desempenho de tarefas e serviços de apoio a toda a estrutura directiva e 

administrativa da Escola, assim como a sua acção pedagógica junto dos alunos e o seu 

relacionamento com o pessoal docente são factores determinantes para uma boa 

coesão entre todos. 
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A frequência de acções de formação reforçará a valorização da sua função e 

competência profissional. 

 

6.5.1.7 INTERVENÇÃO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

O relacionamento dos Pais e Encarregados de Educação com a nossa Escola tem 

vindo a aumentar significativamente ao longo do tempo, resultado dos contactos 

efectuados pelos Orientadores Educativos de Turma, Coordenadores de Curso e dos 

convites que lhes têm sido dirigidos pela Direcção. O acompanhamento que Pais e 

Encarregados de Educação têm efectuado aos seus educandos mostra, cada vez mais, 

a importância da sua acção enquanto agentes educadores. Não podemos afirmar que 

esta seja a atitude da maioria dos Pais e Encarregados de Educação, mas é a de uma 

parte significativa. 

Para além do horário semanal de atendimento que cada Orientador Educativo de 

Turma disponibiliza para os receber, verificam-se, com frequência, contactos de Pais e 

Encarregados de Educação com a Direcção Técnico-Pedagógica. 

Inúmeras, outras actividades têm tido a participação dos Pais e Encarregados de 

Educação, nomeadamente reuniões promovidas pela Direcção Técnico-Pedagógica, 

Festas de Convívio, Dia do Curso ou Disciplina, assistência às apresentações de 

Projectos Tecnológicos, Provas de Aptidão Profissional, Provas de Aptidão Final e 

cerimónias de entrega de Diplomas. 

O processo de aproximação entre a Escola e os Pais e Encarregados de Educação 

aumenta a sua dinâmica através da criação da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, a qual permitirá uma participação mais directa e assídua na vida da Escola 

designadamente no Conselho Pedagógico. 
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6.5.1.8 INTERVENÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS 

 

Diz-nos a experiência que é factor de motivação adicional dos alunos o contacto com 

colegas que já terminaram os cursos e seguiram percursos diferenciados. Eles são 

olhados como exemplos concretos de pessoas que transportaram para o exterior, as 

aprendizagens desenvolvidas na EPGE e que, agora de outra perspectiva, contribuem 

para a formação dos colegas mais novos. 

É esta mais-valia de grande significado que se pretende incentivar e desenvolver 

através da criação da Associação de Antigos Alunos da EPGE, bem como das 

actividades que esta Associação possa desenvolver. 

 

6.5.1.9 DESEMPENHO DA DIRECÇÃO TÉCNICO – PEDAGÓGICA 

 

A Direcção Técnico-Pedagógica tem como principal desígnio a organização de suporte 

ao processo de ensino/aprendizagem na Escola, nomeadamente: 

• Gerir a implementação do Projecto Educativo; 

• Elaborar, anualmente, um Plano de Actividades; 

• Organizar e gerir todo o processo de ensino/aprendizagem; 

• Monitorizar a evolução modular dos diversos cursos em funcionamento, 

introduzindo-lhe elementos de rectificação no sentido de melhorar, 

permanentemente, os cursos; 

• Indagar as áreas de actividade mais carenciadas, propondo a abertura de novos 

cursos e concebendo a respectiva organização modular; 

• Avaliar a qualidade de formação ministrada, bem como a de todos os agentes do 

processo de ensino - aprendizagem; 

• Assegurar o cumprimento dos direitos e deveres dos professores/formadores e 

alunos; 

• Propor à Direcção a contratação dos considerados necessários em cada ano 

lectivo; 

• Acompanhar o percurso escolar dos alunos da EPGE, intervindo sempre que 

necessário no sentido de procurar melhorar o seu desempenho; 
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• Promover o desenvolvimento de materiais de apoio à formação, sejam de índole 

pedagógica, técnica, científica ou didáctica; 

• Elaborar e divulgar as comunicações internas necessárias e outro expediente de 

âmbito pedagógico; 

• Propor a aquisição de diferentes recursos considerados necessários e ajustados 

ao desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. 
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6.5.2 A ESTRUTURA MODULAR NA FORMAÇÃO 

 

A adopção da estrutura modular na organização da formação exige que a Escola esteja 

apta a: 

• Desenvolver uma pedagogia centrada no aluno; 

• Adequar a formação às necessidades específicas do aluno, permitindo a cada 

um realizar escolhas apropriadas ao desenvolvimento de um processo pessoal 

de formação; 

• Melhorar a capacidade de resposta da formação face às necessidades do 

mundo do trabalho, incrementando a capacidade de adaptação dos cursos de 

acordo com o desenvolvimento tecnológico; 

• Reconhecer e integrar aprendizagens anteriormente adquiridas pelos alunos; 

• Melhorar os mecanismos de acompanhamento e as condições de auto-

orientação dos alunos no processo de aprendizagem. 

Cada curso é constituído por três componentes – Sociocultural, Científica e Técnica. 

Cada componente está organizada em disciplinas e estas organizadas em módulos. 

O curriculum de cada curso é organizado de acordo com um plano coerente de módulos, 

assegurando a cobertura de todas as disciplinas determinadas pelo referencial de 

formação, no respeito pelo modelo geral de uma formação integral e completa e não 

apenas técnica. 

Os módulos não se posicionam isoladamente no contexto de uma disciplina ou de um 

curso. Obedecem a um desenvolvimento sequencial de forma a permitir 

interdependências dentro das disciplinas e entre as diversas disciplinas do curso. Esta 

estruturação dos cursos obriga a uma permanente avaliação e monitorização, de forma a 

verificar se o referencial de formação pretendido se mantém, se a sequência prevista 

para os módulos é a mais adequada e se as precedências definidas dentro das 

disciplinas ou do curso são as mais apropriadas. 

Ao longo do ano lectivo, sempre que os conteúdos, os objectivos e as competências a 

desenvolver nos módulos o justifiquem, poderão ocorrer substituições de 
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Professores/Formadores para a leccionação de alguns módulos. Estas situações 

verificam-se essencialmente nas componentes tecnológicas, pretendendo-se assim 

rentabilizar o perfil do Professor/Formador em termos de especialização científica e 

experiência profissional. 

 

6.5.3 MÓDULOS 

 

Módulos são unidades de aprendizagem autónomas integradas num todo coeso, que 

permitem a um aluno ou a um grupo de alunos adquirir um conjunto de conhecimentos, 

capacidades, atitudes através de experiências ou actividades de aprendizagem 

cuidadosamente concebidas, respeitando a diversidade dos alunos. 

Os módulos constituem componentes significativas, completas entre si mesmas, mas 

interligadas, fazendo parte de um todo cuja estrutura interna permite sequências 

alternativas 

Os módulos devem conter em si próprio indicações específicas que permitam ao aluno 

percorrer o seu próprio caminho, no sentido de apreender os seus conteúdos 

programáticos, estimulado e orientado pelo Professor/Formador da disciplina, pelo 

Orientador Educativo e pelo grupo de Professores/Formadores da turma. 

A progressão modular exige um elevado grau de responsabilidade e capacidade de 

gestão individual do processo de ensino/aprendizagem, sem o que poderá originar 

elevados índices de insucesso. Os alunos que frequentam os nossos cursos, não 

possuem a priori estes requisitos essenciais, facto compreensível pela sua experiência 

académica anterior e pelo nível etário a que pertencem. Ou seja, essas são 

competências que se vão desenvolvendo paralelamente à formação, tornando a 

flexibilidade característica de uma estrutura modular, inevitavelmente condicionada pela 

progressão do aluno, e pelo acompanhamento realizado por todos os agentes 

envolvidos, no processo de ensino/aprendizagem. Por isso, o documento de planificação 

do módulo deve conter, em si próprio, indicações específicas que permitam ao aluno 

percorrer o seu próprio caminho, no sentido de alcançar aprendizagens e adquirir 

competências, estimulado e orientado pelo grupo de docentes, pelo Orientador 

Educativo de Turma e pelo Coordenador de Curso. 

Para uma melhor compreensão da importância que os módulos assumem no curso, eles 

classificam-se como precedentes, obrigatórios e opcionais. 
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6.5.3.1 MÓDULO PRECEDENTES 

 

Módulos cujas aprendizagens adquiridas são competências fulcrais, sem as quais se 

considera altamente improvável que se progrida efectivamente na disciplina. 

 

6.5.3.2 MÓDULOS OBRIGATÓRIOS 

 

Módulos cujas aprendizagens são consideradas relevantes para o curso. O insucesso 

momentâneo nestes módulos não é, no entanto, impeditivo para a progressão do 

aluno. Considera-se, assim, que o aluno pode, posteriormente, realizar a sua 

recuperação sem que isso implique uma não compreensão das matérias leccionadas 

nos módulos em anos seguintes. No entanto, até à data da conclusão do curso, todos 

estes módulos têm que ser realizados com sucesso. 

 

6.5.3.3 MÓDULOS OPCIONAIS 

 

Módulos complementares que configuram especificações terminais, devendo ser claro 

quais os módulos que devem ser realizados para obter uma determinada especificação 

terminal. Dentro de cada curso, e face às expectativas dos alunos, podem ser 

configurados, no 2º ou 3º ano do curso, percursos modulares diferenciados que 

possibilitem uma especialização em uma, ou mais áreas. 

Ou seja, são módulos realizados em opção face à oferta que uma disciplina 

proporciona. 
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6.5.3.4 DESCRITIVO DO MÓDULO 

 

O descritivo do módulo é o documento de planificação das actividades curriculares, 

sendo composto por: 

• Título do módulo; 

• Carácter do módulo no curriculum (precedente, obrigatório ou opcional); 

• Duração (em contexto de classe e trabalho individual do aluno); 

• Módulos antecedentes; 

• Módulos consequentes; 

• Pré-requisitos; 

• Competências a desenvolver; 

• Competências a adquirir; 

• Avaliação; 

• Conteúdos programáticos; 

• Recursos necessários. 

 

6.5.4 DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 

6.5.4.1 DESENVOLVIMENTO MODULAR 

 

Existem três fases no desenvolvimento de cada módulo: 

• Lançamento 

• Desenvolvimento 

• Avaliação 

Na fase de lançamento são apresentados aos alunos os elementos constantes da 

folha descritiva dos módulos, as estratégias de desenvolvimento do módulo e os 

elementos de avaliação que vão ser considerados, realçando-se sempre as 

competências a desenvolver e a sua importância no contexto do curso. 
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Durante esta fase poderá ser efectuado um diagnóstico, utilizando estratégias 

diversificadas (trabalhos, baterias de testes, software educativo, etc.) no sentido de 

observar os conhecimentos do aluno face aos pré-requisitos e objectivos do módulo. 

Consoante os resultados obtidos, o Professor/Formador implementará as estratégias 

de ensino aprendizagem mais adequadas à situação, do seguinte modo: 

• Realizando um trabalho intensivo de apoio aos alunos que não possuem os 

pré-requisitos previstos e necessários; 

• Realizando um trabalho de desenvolvimento modular mais aprofundado para 

os alunos que demonstrem níveis mais elevados, de forma a optimizar o seu 

desempenho e a aumentar a respectiva motivação. 

Os trabalhos complementares, tanto de apoio como de desenvolvimento de maior 

profundidade, serão realizados, sobretudo, em regime de auto-aprendizagem, 

colocando a Escola, à disposição dos alunos, os meios humanos e os equipamentos 

para a sua realização. 

A fase de desenvolvimento do módulo apresenta diferentes estruturas, consoante o 

tipo de módulos e os aspectos próprios da disciplina a que pertence. 

A fase de avaliação consiste na auto-avaliação e hetero-avaliação do aluno, de acordo 

com o estipulado no regulamento geral de avaliação. 

 

6.5.4.2 ACTIVIDADES DE APOIO 

 

As actividades de apoio são proporcionadas ao aluno com vista ao apoio pedagógico 

(situações conducentes à recuperação de módulos) e a experiências de aprendizagens 

enriquecedoras do seu processo de educação/formação, designadamente visitas de 

estudo, colóquios, palestras, actividades desportivas, intercâmbios com outras 

instituições de ensino nacionais e internacionais, etc. 

Semanalmente, existe um espaço de flexibilidade nos horários das turmas para o 

desenvolvimento destas actividades. 
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6.5.4.3 O TRABALHO DE PROJECTO 

 

O Trabalho de Projecto imprime uma dinâmica ao processo de ensino/aprendizagem, e 

é uma metodologia imprescindível permitindo: 

• A construção activa do saber e do saber fazer por parte dos alunos; 

• Desenvolver capacidades de pesquisa, momentos de interpretação de 

problemas e a apresentação das possíveis soluções; 

• A interactividade entre os diversos elementos de um grupo; 

• Situações de negociação e partilha de experiências; 

• A aplicação numa perspectiva multi-disciplinar de aprendizagens anteriores; 

• A autogestão dos tempos previstos para a realização de tarefas; 

• A autonomia e a criatividade. 

Para além dos projectos que podem ser desenvolvidos com carácter uni ou 

pluridisciplinares, todos os cursos configuram: 

• O Projecto Tecnológico (PT) é desenvolvido no 2º ano do Ensino 

Profissional. Os alunos utilizam as aprendizagens adquiridas e desenvolvem 

competências próprias relativamente ao curso que frequentam, para a 

consecução de um projecto, que é avaliado por um júri; 

• A Prova de Aptidão Profissional (PAP) é desenvolvida pelos alunos no 3º 

ano do Ensino Profissional e no final dos Cursos de Educação e 

Formação os alunos desenvolvem uma Prova de Aptidão Final (PAF) que 

equivale à planificação, implementação e sua defesa pública, perante um júri, 

de um projecto onde são aplicadas as competências adquiridas ao longo do 

curso. A composição do júri obedece a requisitos específicos para validar e 

credibilizar a aptidão profissional do aluno em termos globais da formação; 

• A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) consiste num estágio integrado 

no plano curricular. Aos alunos é proporcionado um contacto com o trabalho 

em empresa. Esta formação, em contexto de trabalho, poderá proporcionar a 

realização da PAP ou PAF, desde que reunidos os requisitos exigidos pelo 

respectivo regulamento. 
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6.5.4.4 ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

 

São actividades de carácter facultativo que permitem o reforço da relação que o aluno 

mantém com a comunidade escolar através da sua promoção e relação pessoal e 

comunitária. Desenvolvem-se através da organização e participação em actividades 

lúdicas, desportivas, núcleos, clubes, ou outras. 

 

6.5.5 PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL E PROVA DE APTIDÃO FINAL 

 

No 3º ano do curso, os alunos do Ensino Profissional desenvolvem a Prova de Aptidão 

Profissional e, no final do curso, os alunos dos CEF desenvolvem a Prova de Aptidão 

Final designadas abreviadamente por PAP e PAF, respectivamente. Fazendo parte 

integrante do curso, a PAP ou a PAF devem possuir uma natureza de projecto 

transdisciplinar integrador de todos os saberes e capacidades desenvolvidas ao longo do 

curso e ser, preferencialmente, realizada em contexto de trabalho. A PAP ou PAF deve 

ser encarada como estruturante do futuro profissional do jovem na medida em que 

resulta num produto tecnicamente relevante para a actividade empresarial do sector, 

pela sua utilidade e qualidade, permitindo demonstrar a sensibilidade e preparação do 

aluno para as necessidades concretas do sector de actividade em que se integrará 

funcionando como uma oportunidade de demonstrar, aos potenciais empregadores, a 

capacidade do aluno para um desempenho profissional válido e rigoroso. No final do 

processo, o aluno apresentará e defenderá publicamente a sua prova, perante um júri. 

 

6.5.6 FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

No desenvolvimento do processo de formação, realizam-se períodos de formação em 

contexto de trabalho, preferencialmente enquadrados com a PAP ou PAF, de duração 

variável conforme o plano de formação de cada curso. A participação dos alunos em 

estágios, além do contributo que poderá dar à boa implementação do projecto de PAP 

ou PAF, deverá ser encarada na perspectiva de facilitar e ajudar a futura 
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empregabilidade dos diplomados. Para tal, a Escola compromete-se a efectuar todas as 

diligências necessárias para proporcionar estágios aos alunos que frequentam o 3º ano 

do Ensino Profissional e, mediante a especificidade dos diferentes cursos, no 1º e 2º ano 

e no final do curso, aos alunos que terminem a componente académica dos CEF. 

A formação em contexto de trabalho desenvolve-se em sintonia com as características 

das diversas áreas de formação e respectivas especificações.  

 

6.5.7 AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

A avaliação tem por objectivo central fornecer ao aluno os elementos que lhe permitam 

gerir da melhor forma o seu próprio processo de aprendizagem. Para tanto, deve 

proporcionar informação e elementos de apreciação sobre os pontos de êxito e os 

factores de dificuldade encontrados na aprendizagem, as suas causas e as modalidades 

alternativas de trabalho que favoreçam o sucesso. 

A avaliação fornecerá, igualmente, elementos de controlo sobre a organização do 

processo educativo, permitindo identificar as alterações que a própria Escola ou qualquer 

um dos seus intervenientes devem introduzir para melhorar as condições de 

ensino/aprendizagem. 

A avaliação, em cada módulo, é de natureza fundamentalmente contínua. Uma avaliação 

com intenção educativa pressupõe a participação e a responsabilização de todos os 

intervenientes do processo de ensino/aprendizagem, sem diluir a responsabilidade 

profissional de cada um dos docentes. 

 

6.5.8 PRÉMIO DE MÉRITO 

 

O Prémio de Mérito visa reconhecer, o mérito do melhor aluno, no âmbito das formações 

implementadas pela Escola. O Prémio é atribuído anualmente, em Setembro, e abrange 

todos os alunos que se candidatem e que terminem qualquer ano lectivo até essa data.  
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6.5.9 INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA VIDA ACTIVA 

 

A formação do indivíduo não se esgota com a sua formação académica curricular. Assim 

a EPGE tem vindo a acompanhar o percurso profissional dos ex-alunos. 

As regras da oferta/procura do Mercado de Emprego são, nos dias de hoje, 

extremamente complexas. O empregador, ao pretender preencher um posto de trabalho, 

recorre, quase invariavelmente, aos meios tradicionais - imprensa escrita e Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP). Por seu lado, o aluno que termina o curso e 

pretenda ingressar no mercado de trabalho, faz também a sua pesquisa nos meios de 

comunicação social escrita ou então inscreve-se no IEFP. Ambos os intervenientes do 

processo utilizam os mesmos métodos indirectos de procura mas, na realidade, ambos 

se desconhecem mutuamente. 

Face a esta situação, após constatar-se a necessidade de existência de um conjunto de 

informações que pudesse facilitar todo o processo de colocação no mercado de trabalho 

dos seus alunos, foram criadas duas bases de dados, que contêm a caracterização dos 

alunos em termos das suas capacidades e potencialidades humanas, técnicas e outras, 

assim como informação relativa a empresas da região, expondo as suas áreas de 

trabalho e dimensão. É dessa maneira possível, tanto a alunos quanto a potenciais 

empregadores interessados, consultar o mercado existente em cada momento. 

 

6.5.10 EDIÇÃO/PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 

Na procura de uma efectiva qualidade na formação, e constatada a falta generalizada de 

publicações técnicas em língua portuguesa com os padrões de qualidade que são por 

nós exigidos, a EPGE tem vindo a produzir documentação técnica/materiais didácticos 

para apoio das aulas. 

Desse trabalho resultou e resulta um conjunto significativo de publicações editadas em 

livro, que constituem um património importante da EPGE. 
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A adicionar a estas publicações, é importante destacar a edição dos Elencos Modulares 

dos cursos em funcionamento na EPGE, da revista “EIFFEL” e de diversas sebentas e 

selectas de textos de apoio às aulas e elaboradas pelos professores/formadores. 

 

6.5.11 A VERTENTE INTERNACIONAL DA FORMAÇÃO 

 

Um dos objectivos da EPGE é o de reforçar a cooperação, também a nível Europeu, no 

sentido de proporcionar aos alunos e professores/formadores experiências 

enriquecedoras, quer na vertente humana, quer na cultural e técnica. Das várias 

iniciativas já realizadas, permitimo-nos destacar as actividades do Núcleo de 

Investigação e Desenvolvimento (NID) que são hoje reconhecidas nacional e 

internacionalmente pela sua inovação. 

A EPGE continuará a apoiar e a incentivar estas iniciativas que permitem uma vertente 

internacional da formação dos alunos e também dos professores/formadores.  

 

6.5.12 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Consciente da importância da formação ao longo da vida e na sequência de uma atitude 

de valorização e qualificação dos seus quadros, a EPGE, tem vindo a realizar Acções de 

Formação dirigidas ao Corpo Docente e não Docente. 

Com este tipo de intervenções melhoram-se os índices de qualidade de toda a 

comunidade educativa, valorizando-os pessoal e profissionalmente. 
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6.6 LINHAS DE ACÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO 

 

6.6.1 OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS 

 

Objectivo 1: Desenvolver uma formação de qualidade 

Para desenvolver uma formação de qualidade deve ter-se em consideração os seguintes 

aspectos: 

• Ministrar cursos que permitam formar técnicos com sólidas aprendizagens na 

componente sociocultural, científica e técnica; 

• Proporcionar um desenvolvimento integral e humanista dos jovens; 

• Aplicar metodologias dinâmicas e inovadoras; 

• Conferir um diploma profissional de equivalência ao 12º ano de escolaridade que 

permitirá o acesso ao ensino superior, de modo a garantir igualdade de 

oportunidades no prosseguimento de estudos; 

• Desenvolver mecanismos de acompanhamento aos diplomados, após a sua 

inserção na vida activa. 

Estratégias para a consecução deste objectivo: 

• Desenvolver uma formação técnica sólida, rigorosa e aprofundada; 

• Proporcionar uma formação de qualidade ao nível dos saberes científicos, 

técnicos e tecnológicos; 

• Fomentar atitudes que levem à criação de hábitos de trabalho nos alunos 

criando condições para a investigação bibliográfica, para a organização do 

trabalho pessoal, para a recolha de informação através de fichas de leitura, etc. 

• Estimular e incentivar a dimensão europeia da formação através de parcerias 

com Escolas e entidades de formação estrangeiras, ao abrigo de programas 

comunitárias, permitindo intercâmbios e estágios de professores/formadores e 

alunos. 

• Proporcionar ofertas de primeiro emprego aos alunos que terminam o curso; 

• Criar bases de dados com a situação profissional/académica dos alunos 

diplomados na EPGE. 
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• Interligar a Matemática à tecnologia, criando módulos integrados que associem 

as aprendizagens matemáticas com as tecnológicas. Relacionar a Matemática 

com a cultura, através de abordagens que salientem a importância da 

matemática como realização cultural da História da Humanidade e como 

utensílio de desenvolvimento social. Intensificar o experimentalismo através de 

práticas laboratoriais. 

• Na Língua Portuguesa é necessário desenvolver competências que possibilitem 

uma boa comunicação quer oral quer escrita utilizando metodologias activas. 

Impulsionar a escrita de textos criativos, poesias, peças de teatro, entre outros, 

que posteriormente poderão ser apresentados/representados à comunidade 

educativa em colaboração com alunos de diferentes cursos. Incentivar os alunos 

a participar na revista Eiffel, dinamizar programas de rádio, criar clubes de leitura 

e escrita podem ser algumas das actividades a desenvolver. A utilização dos 

Centros de Recursos, a Biblioteca, os recursos informáticos, a Internet, entre 

outros, pode contribuir igualmente para desenvolver novas capacidades. 

• Na Língua Estrangeira é necessário desenvolver competências que possibilitem 

uma boa comunicação quer oral quer escrita promovendo contactos com 

Escolas de outros países, efectuando visitas de estudo guiadas, na Língua 

Estrangeira, editando um pequeno jornal escrito na Língua Estrangeira, 

participando em actividades lúdicas faladas na Língua Estrangeira. 

 

Objectivo 2: Inserir a Escola no seu contexto 

Dinamizar a projecção da imagem da EPGE é necessário para o seu desenvolvimento e 

indispensável à inserção dos diplomados na vida activa. 

Estratégias para a consecução deste objectivo: 

• Participar em actividades que permitam a divulgação da Escola tais como: feiras 

de actividades económicas, eventos promovidos pelas autarquias, fóruns 

estudantis, entre outros; 

• Realizar colóquios com a participação de elementos de outras Escolas; 

• Desenvolver relações de grande proximidade com Escolas do ensino público e 

dos respectivos Serviços de Psicologia e Orientação, em especial daquelas onde 

as possibilidades de recrutamento de novos alunos são mais fortes; 

• Intensificar os contactos com empresas onde têm decorrido estágios dos nossos 
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alunos e continuar a estratégia de celebração de protocolos com novas 

empresas, em especial daquelas cuja actividade as torna relevantes como 

potenciais empregadoras dos nossos diplomados; 

• Manter uma participação activa ao nível das Redes de Cooperação das Escolas 

Profissionais; 

• Promover e incentivar a constituição da Associação dos Antigos Alunos da 

EPGE, como forma de facilitar a ligação ao mundo do trabalho e como 

mecanismo auxiliar de identificação de empregos adequados aos nossos 

diplomados. 

 

Objectivo 3: Manter a actualização dos Planos Curriculares 

A modularização dos planos curriculares, cuja construção tem vindo a ser feita e 

consolidada nos últimos anos, teve o efeito positivo de permitir uma reflexão profunda 

acerca das aprendizagens a desenvolver e dos métodos de formação mais 

aconselháveis. No entanto, algumas dificuldades têm surgido, nomeadamente no que 

respeita à sua extensão e ao grau de profundidade dos conteúdos e competências que 

são propostos aos alunos. A monitorização permanente dos nossos cursos exige que, 

sem alterar o referencial de formação pretendido, sejam tidas em atenção as 

características dos nossos alunos.  

Estratégias para a consecução deste objectivo: 

• Adaptar os planos curriculares às constantes evoluções técnicas e tecnológicas; 

• Definir com clareza as precedências consideradas necessárias para que possam 

ser transmitidos aos alunos sinais claros da importância de determinados 

módulos para a sua progressão no curso; 

• Clarificar em que condições os estágios realizados pelos alunos permitem a 

elaboração da PAP ou PAF em contexto de trabalho. 

 

Objectivo 4: Implementar novas estratégias de Avaliação e Progressão Modular 

As práticas de avaliação mais correntes têm sido, em grande parte dos casos, 

exclusivamente voltadas para objectivos de nível cognitivo, não realçando 

suficientemente algumas competências que os alunos vão paralelamente adquirindo. 

Este aspecto deve ser alvo de reflexão profunda, para que os momentos de avaliação 

permitam, efectivamente, avaliar todo o resultado do processo de ensino/aprendizagem 
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e não apenas o nível cognitivo. 

 

Estratégias para a consecução deste objectivo: 

• Implementar, cada vez mais, o carácter formativo da avaliação, para que os 

alunos obtenham, em tempo útil, todos os elementos necessários para a gestão 

da sua progressão modular; 

• Prever, na elaboração dos horários, períodos de tempo semanais de apoio aos 

alunos com mais dificuldades e com módulos para recuperar; 

• Promover o trabalho de projecto para que os alunos melhorem e controlem o seu 

processo de ensino/aprendizagem; 

• Intensificar o apoio psico-pedagógico e a orientação profissional dos alunos. 

 

Objectivo 5: Construir um ambiente de ensino/aprendizagem mais estimulante  

A EPGE tem desenvolvido um grande esforço no sentido de tornar, cada vez mais, o 

espaço físico agradável e estimulante, assim como tem adquirido os equipamentos 

necessários que permitam ministrar uma formação adequada. 

Para além deste aspecto importa também apelar a uma maior participação da 

comunidade educativa na vida da Escola. 

Estratégias para a consecução deste objectivo: 

• Reforçar o equipamento dos laboratórios específicos para as componentes 

técnicas dos cursos, nomeadamente laboratórios de desenho, electrónica, 

construção civil, hardware e software; 

• Oferecer melhores condições de utilização dos actuais Centros de Recursos, de 

forma a estimular os alunos à pesquisa e ao trabalho individual dentro da Escola; 

• Dinamizar espaços onde os professores/formadores possam planificar as suas 

actividades lectivas e organizar materiais de apoio para os alunos; 

• Apoiar actividades extracurriculares que permitam o espírito de inovação e 

criatividade de alunos e professores/formadores, em especial a partir da criação 

de núcleos e clubes e do pleno funcionamento dos já existentes; 

• Apelar à participação de alunos e professores/formadores no embelezamento 

dos espaços físicos da Escola; 

• Apelar a um maior dinamismo da Associação de Estudantes; 

• Organizar momentos de discussão e debate sobre as experiências e práticas 

pedagógicas dos professores/formadores; 
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• Apoiar a edição de materiais didácticos produzidos pelos 

professores/formadores. 

Objectivo 6: Optimizar o funcionamento da estrutura Pedagógica 

A estrutura Pedagógica da EPGE, para que funcione de forma autónoma e 

independentemente das pessoas que ocupam os seus cargos e desempenham as suas 

funções, deverá atender a alguns ajustes. 

Estratégias para a consecução deste objectivo: 

• Apelar a uma participação mais activa dos Delegados de Turma nos Conselhos 

de Turma; 

• Apelar a uma maior participação dos representantes dos alunos no Conselho 

Pedagógico; 

• Simplificar os Serviços Académicos, de forma a optimizar todos os processos 

administrativos e a rentabilizar os recursos humanos; 

• Fomentar a constituição da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

dos alunos da EPGE, bem como a sua participação no Conselho Pedagógico e 

outras actividades. 

 

6.6.2 DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO 

 

A implementação deste Projecto far-se-á após a sua aprovação em Conselho 

Pedagógico e Ratificação em reunião de Direcção. Vigorará durante um período de 

quatro anos lectivos a iniciar em 2009/2010 e será aplicado através de Planos Anuais de 

Actividades. No último ano de vigência, uma Comissão de Revisão do Projecto 

Educativo apresentará, para discussão e aprovação uma nova proposta de Projecto. 

O debate deste documento, após a sua apresentação à Direcção e aos elementos do 

Conselho Pedagógico, far-se-á de modo a serem tidas em atenção todas as opiniões e 

propostas de alteração, enriquecimento e actualizações. 
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6.7 AVALIAÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO 

 

A avaliação do Projecto Educativo é da responsabilidade da Direcção Técnico-Pedagógica. 

Efectuar-se-á através de questionários e outros documentos escritos e de inquéritos à 

Comunidade Educativo 

Para além da avaliação contínua a que o Projecto Educativo estará sujeito, existirão outros 

momentos de avaliação previstos nos Planos Anuais de Actividades, realizando-se o mais 

importante deles no final de cada ano lectivo. Esta avaliação tem como principal finalidade 

permitir a introdução de alterações para o ano lectivo seguinte, sempre que os objectivos 

propostos não estiverem em conformidade com a prática. 

Uma Comissão de Avaliação do Projecto Educativo, ao longo do último ano de vigência do 

Projecto, elaborará um relatório global do período dos quatro anos de execução. 
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7 APQ - AVALIAR PARA A QUALIDADE 

 

O Projecto ApQ – Avaliar para a Qualidade tem como objectivo conhecer a percepção dos 

vários actores sociais envolvidos no universo da Cooptécnica Gustave Eiffel em relação à sua 

satisfação com as Escolas e centros do grupo, no sentido de compreender a realidade escolar 

no seu todo, assim como proceder às alterações necessárias ao bom funcionamento de toda a 

estrutura conducentes à satisfação de todos os intervenientes. 

Questão de investigação: 

Saber qual o grau de satisfação dos vários Actores, Alunos, Docentes, Formadores, 

Formandos, Funcionários, Adultos em processo de RVCC, Técnicos de RVCC, Entidades 

Empregadoras, Encarregados de Educação e ex-alunos com a Cooptécnica Gustave Eiffel. 

Dimensões de análise: 

• Física 

• Humana 

• Pedagógica 

• Laboral 

Definiram-se estas quatro dimensões de análise pois entende-se que quer nos vários 

Pólos/Escolas da EPGE, quer no Centro de Novas Oportunidades Gustave Eiffel e no Centro 

de Qualificação de Activos Gustave Eiffel, a qualidade sentida pelos actores sociais envolvidos 

depende da satisfação com a componente Física, Humana, Pedagógica e Laboral.  

Assim, entende-se que a satisfação com as instalações, espaço disponível, equipamentos, 

materiais e mobiliário (dimensão física) é uma componente essencial e transversal às Escolas 

e centros em análise, pois o bem-estar proporcionado pelo espaço e/ou mobiliário, a agilidade 

garantida pelos equipamentos, pelas próprias características das instalações, se relacionam 

com o grau de desempenho, empenho e motivação dos indivíduos que desenvolvem actividade 

laboral ou educativa e formativa na instituição. 

Também a dimensão Humana tem um importante papel que pode afectar e ser afectado pela 

dimensão Física. Assim, de uma forma geral pode considerar-se dimensão Humana o conjunto 

das relações desenvolvidas na instituição entre os vários grupos de actores sociais, aos 

diferentes níveis hierárquicos, funcionais e relações entre pares. O clima relacional, a forma 
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como o conjunto das relações é vivenciado pelos indivíduos, pode condicionar o seu 

envolvimento e desempenho na instituição.  

O referido “jogo” entre ambas as dimensões prende-se com a importância atribuída por cada 

indivíduo a uma ou outra dimensão, isto é, aqueles para quem as condições técnicas e 

espaciais têm um peso preponderante o grau de satisfação causado pela dimensão Física terá 

um impacto maior no seu envolvimento na instituição e pode afectar a sua satisfação com a 

dimensão Humana, quer na disposição para as relações interpessoais, quer ao nível da 

atribuição de responsabilidades das características da dimensão Física. 

O mesmo se pode reflectir acerca da dimensão Humana, estando esta mais relacionada com o 

auto-conceito e auto-estima, pois a avaliação e comparação com o outro assim como o 

sentimento de aceitação ou reconhecimento externo afectam a forma como os indivíduos se 

vêem a si próprios e o grau de implicação nas tarefas ou relações interpessoais. 

Pode considerar-se, nesta esfera de raciocínio, que alguém que dê especial importância à 

dimensão Humana e se sinta pouco satisfeito com esta encare de forma distinta a dimensão 

Física e o conjunto de características que a compõem. Assim, poderá tender a encarar mais 

negativamente constrangimentos da dimensão Física aquele que se sente insatisfeito com a 

dimensão Humana e vice-versa. 

As dimensões Pedagógica e Laboral têm um cariz mais específico e estão mais 

directamente ligadas aos papéis que cada actor social desempenha no seio da 

instituição. Apesar disto, entende-se que estas dimensões implicam e são implicadas 

pelas anteriores. Assim, o grau de satisfação com a dimensão Física e Humana vai 

afectar a dimensão Pedagógica e Laboral e ambas têm no seu interior as dimensões 

referidas. 
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8 REGIMENTO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

O Regimento do Conselho Pedagógico é um documento elaborado de acordo com os estatutos 

da EPGE e destina-se a normalizar procedimentos conducentes ao seu eficaz funcionamento. 

Artigo 1º 

Definição 

O Conselho Pedagógico é um órgão consultivo da Direcção Técnico-Pedagógico da EPGE. 

Artigo 2º 

Competências 

Ao Conselho Pedagógico compete a discussão e aprovação de propostas nas seguintes 

matérias: 

1. Projecto Educativo; 

2. Plano de Actividades; 

3. Planos Curriculares; 

4. Regulamento Geral de Avaliação do: 

i. Corpo Discente; 

ii. Corpo Docente. 

Artigo 3º 

Composição 

O Conselho Pedagógico é presidido pelo Director Pedagógico e é constituído por membros que 

a ele pertencem por inerência de funções e por membros eleitos. 

Membros por inerência de funções: 

a. Directores de Pólo/Escola; 

b. Assessores Pedagógicos de Pólo/Escola; 

c. Coordenadores de Curso; 

d. Responsáveis de Área de Formação; 

e. Responsáveis de Disciplina; 

f. Responsável pelos Orientadores Educativos de Turma. 
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Membros eleitos pelo conjunto dos Pólos/Escolas de Amadora e respectiva extensão, 

Queluz, Venda Nova e Lumiar: 

a. Um representante do corpo discente por área de formação; 

b. Um representante dos Encarregados de Educação. 

Membros eleitos do Pólo/Escola do Entroncamento e respectiva extensão: 

a. Um representante do corpo discente por área de formação; 

b. Um representante dos Encarregados de Educação. 

Membros eleitos do Pólo/Escola de Arruda dos Vinhos: 

a. Um representante do corpo discente por área de formação; 

b. Um representante dos Encarregados de Educação. 

Em face dos assuntos a tratar, o Director Pedagógico pode convidar outros intervenientes para 

participar. 

Artigo 4º 

Eleição 

1. Os Coordenadores de Curso, Responsáveis de Disciplina, Responsáveis de Área de 

Formação e Responsável pelos Orientadores Educativos de Turma são nomeados, 

anualmente, pelo Director Pedagógico. 

2. Os representantes dos discentes são eleitos directamente por todos os alunos do 

respectivo Pólo/Escola. 

3. Todos os alunos se podem candidatar, a representantes do corpo discente no 

Conselho Pedagógico, mediante a apresentação de uma candidatura, devendo constar 

da lista um discente efectivo e um suplente. 

4. Quando o candidato efectivo, for aluno do 3º ano, o candidato suplente terá que ser, 

obrigatoriamente, aluno do 1º e/ou 2º ano, com vista a garantir a manutenção da 

representação após o fim do ano lectivo. O representante efectivo será o aluno mais 

votado e o representante suplente, o que se segue em número de votos. 

5. No caso de não ser apresentada qualquer candidatura nos prazos previstos, a eleição 

dos discentes far-se-á por votação nominal de entre todos os delegados de turma, 

desde que não seja aluno do 3º ano. 
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6. O representante dos Encarregados de Educação é indicado de entre eles. 

7. O processo de eleição dos representantes dos corpos docente e discente é organizado 

pela Direcção Técnico-Pedagógica, no início do ano lectivo. 

8. Os membros eleitos para o Conselho Pedagógico devem entrar em exercício de 

funções no primeiro trimestre do ano lectivo para que foram eleitos. 

Artigo 5º 

Duração do Mandato 

O mandato do Conselho Pedagógico tem a duração de um ano. 

Artigo 6º 

Periodicidade das Reuniões 

O Conselho Pedagógico reúne em sessão ordinária, duas vezes por ano, e em sessão 

extraordinária, sempre que considerado necessário pelo Director Pedagógico. 

Artigo 7º 

Duração das Reuniões 

As reuniões do Conselho Pedagógico terão a duração máxima de quatro horas, ressalvando-se 

as situações de absoluta necessidade em que poderá ser prolongada por um período nunca 

superior a sessenta minutos. 

Artigo 8º 

Convocatórias 

1. As reuniões ordinárias são convocadas pelo Presidente do Conselho Pedagógico com a 

antecedência mínima de 8 dias, devendo constar da convocatória, a respectiva ordem de 

trabalhos. 

2. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com uma antecedência mínima de 

quarenta e oito horas. 

Artigo 9º 

Quórum 

As reuniões do Conselho Pedagógico realizar-se-ão à hora marcada ou trinta minutos após a 

hora marcada, com qualquer número de membros. 



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

88 REGIMENTO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

 

Artigo 10º 

Ordem de Trabalhos 

1. Da ordem de trabalhos deve constar um ponto, que se designará por informações e que se 

destina a apresentar assuntos e/ou informações genéricas que não se enquadram nos 

pontos da Ordem de Trabalhos. 

2. O período das “informações” não pode ultrapassar trinta minutos. 

Artigo 11º 

Formas de Votação 

1. Sem prejuízo dos casos em que a lei exija maioria qualificada, as deliberações são 

tomadas por maioria simples de voto. 

2. Sempre que se realizem eleições, ou votações que envolvam pessoas, a votação terá de 

ser feita por escrutínio secreto. 

3. O presidente tem voto de qualidade, em caso de empate, em todas as votações que não 

sejam por escrutínio secreto. 

Artigo 12º 

Acta das Reuniões 

1. De todas as reuniões do Conselho Pedagógico será lavrada Acta, em livro próprio e 

confiado à guarda do Director Pedagógico. 

2. A Acta será lavrada por um membro do Conselho Pedagógico, designado em cada reunião 

pelo Presidente. 

3. A leitura e aprovação da Acta de cada reunião do Conselho Pedagógico serão feitas na 

reunião seguinte. 

4. A Acta depois de lida e aprovada será assinada pelo Secretário da reunião e pelo 

Presidente. 

5. As alterações ao texto da Acta decorrentes da sua aprovação serão feitas em adenda e ou 

corrigenda lavrada pelo Secretário da reunião. 
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Artigo 13º 

Faltas 

1. As faltas ao Conselho Pedagógico deverão ser comunicadas e justificadas perante o 

Director Pedagógico. 

2. Os representantes no Conselho Pedagógico que não justifiquem duas faltas às reuniões 

poderão ser suspensos das suas funções. 

3. Em caso de perda de mandato ou vacatura de lugar, assume funções o respectivo 

suplente. 

4. Em caso de não existir membro suplente, decorrerão imediatamente eleições 

extraordinárias para preenchimento da vaga deixada em aberto. 

Artigo 14º 

Entrada em Vigor 

O presente regimento entra em vigor na data da sua aprovação. 
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9 REGULAMENTO DAS COMISSÕES PEDAGÓGICAS DE PÓLO/ESCOLA 

 

O Regulamento das Comissões Pedagógicas de Pólo/Escola é um documento elaborado de 

acordo com os estatutos da EPGE e destina-se a normalizar procedimentos conducentes ao 

seu eficaz funcionamento, nomeadamente no que respeita a aspectos pedagógico/didácticos. 

Artigo 1º 

Definição 

As Comissões Pedagógicas de Pólo/Escola são órgãos consultivos da Direcção Técnico-

Pedagógica no que concerne aos actos que visam o acompanhamento sistemático da 

realidade de cada Pólo/Escola, no sentido de optimizar a execução do Projecto Educativo da 

EPGE. 

Artigo 2º 

Competências 

Às Comissões Pedagógicas de Pólo/Escola compete: 

a. Acompanhar o trabalho desenvolvido, sendo um fórum de avaliação do seu 

funcionamento, debatendo assuntos específicos de cada Pólo/Escola; 

b. Propor as medidas adequadas à resolução de problemas detectados; 

c. Acompanhar a execução do Plano de Actividades da EPGE; 

d. Propor actividades extracurriculares; 

e. Fazer propostas à Direcção Técnico-Pedagógica no que concerne à abertura de novos 

cursos e novas turmas para os anos subsequentes; 

f. Avaliar os procedimentos utilizados na instrução de processos disciplinares dos 

discentes. 
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Artigo 3º 

Composição 

A Comissão Pedagógica de Pólo/Escola é constituída por: 

a. Director Pedagógico, que preside; 

b. Director de Pólo/Escola; 

c. Assessor do Director Pedagógico (quando aplicável); 

d. Coordenadores de Curso; 

e. Responsáveis de Área de Formação; 

f. Responsáveis de Disciplina; 

g. Responsável dos Orientadores Educativos de Turma. 

O Director Pedagógico, face aos assuntos a tratar, pode convidar outros intervenientes para 

participarem. 

Artigo 4º 

Periodicidade das Reuniões 

As Comissões Pedagógicas de Pólo/Escola reúnem na semana seguinte aos Conselhos de 

Turma, em sessões ordinárias, e em sessões extraordinárias, sempre que considerado 

necessário pela Direcção Técnico-Pedagógica. 

Artigo 5º 

Duração das Reuniões 

As reuniões das Comissões Pedagógicas de Pólo/Escola terão a duração máxima de quatro 

horas, ressalvando-se as situações de absoluta necessidade em que poderá ser prolongada 

por um período nunca superior a sessenta minutos. 
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Artigo 6º 

Convocatórias 

1. As reuniões ordinárias são convocadas pelo Director Pedagógico com a antecedência 

mínima de quarenta e oito horas, devendo constar da convocatória a respectiva Ordem de 

Trabalhos. 

2. As reuniões extraordinárias são convocadas, também, com uma antecedência mínima de 

quarenta e oito horas. 

Artigo 7º 

Ordem de trabalhos 

1. Da Ordem de Trabalhos deve constar um ponto, que se designará por Informações e que 

se destina a apresentar assuntos e/ou informações genéricas que não se enquadram nos 

outros pontos da Ordem de Trabalhos. 

2. O período das “Informações” não pode ultrapassar trinta minutos. 

Artigo 8º 

Acta das Reuniões 

1. De todas as reuniões das Comissões Pedagógicas de Pólo/Escola será lavrada Acta, em 

livro próprio e confiado à guarda do Director de Pólo/Escola. 

2. A Acta será lavrada por um membro da Comissão Pedagógica de Pólo/Escola, designado 

em cada reunião pelo Director Pedagógico. 

3. A leitura e aprovação da Acta de cada reunião da Comissão Pedagógica de Pólo/Escola 

serão feitas no final de cada reunião, ou no início da reunião seguinte. 

4. A Acta depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 

5. As alterações ao texto da Acta decorrentes da sua aprovação serão feitas em adenda e ou 

corrigenda lavrada pelo secretário da reunião. 
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Artigo 9º 

Faltas 

As faltas às reuniões das Comissões Pedagógicas de Pólo/Escola deverão ser comunicadas e 

justificadas perante o Director Pedagógico. 

Artigo 10º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor na data da sua aprovação. 
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10 REGULAMENTO DOS CONSELHOS DE TURMA 

 

O Conselho de Turma é um órgão de análise, discussão e gestão do percurso da turma, em 

geral, e do processo de ensino/aprendizagem da turma, em particular. 

Constituição e funcionamento do Conselho de Turma: 

1. O Conselho de Turma é constituído por todos os professores/formadores da turma, 

sendo o seu Presidente o Orientador Educativo de Turma e o Secretário, alguém 

nomeado pela Direcção Pedagógica, ou pelo Presidente em caso de ausência do 

Secretário nomeado. 

2. São ainda convocados, pelo Orientador Educativo de Turma, para estar presentes no 

Conselho de Turma o Delegado e/ou o Subdelegado de Turma. 

3. As tarefas distribuídas nas reuniões, pelo Orientador Educativo de Turma, são de 

aceitação obrigatória; 

4. As reuniões de Conselho de Turma devem ser convocadas, no mínimo, com 48 horas 

de antecedência; 

5. Considera-se falta, o atraso superior a 15 minutos, relativamente à hora estipulada para 

o início da reunião; 

6. Em caso de falta de algum Professor/Formador, não comunicada antecipadamente ao 

Presidente do Conselho de Turma e à Direcção Técnico-Pedagógica, a reunião será 

novamente convocada, num prazo máximo de 48 horas, considerando-se desde logo 

convocados, todos os professores/formadores presentes; 

7. O Presidente do Conselho de Turma informará de imediato a Direcção Técnico -

Pedagógica, do dia e hora do novo Conselho de Turma, que convocará, pelo meio 

mais expedito, os professores/formadores ausentes; 

8. A falta do Professor/Formador deverá ser assinalada a vermelho, após o nome, na 

folha de presenças do Conselho de Turma; 

9. Consideram-se injustificadas as faltas dadas aos Conselhos de Turma, excepto as 

justificadas por atestado médico; 



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

96 REGULAMENTO DOS CONSELHOS DE TURMA 

 

10. No caso de a ausência ser presumivelmente longa, o Conselho de Turma reúne com os 

restantes membros, devendo o respectivo Presidente dispor de todos os elementos 

referentes à avaliação e restantes informações de cada aluno, previamente fornecidos 

pelo Professor/Formador ausente. 

11. Nas reuniões de final de período, o Professor/Formador de cada disciplina apresenta, 

em reunião de Conselho de Turma, uma informação sobre o aproveitamento de cada 

aluno e deverá propor um conjunto de estratégias que considere pertinentes colocar 

em prática, no sentido de resolver eventuais dificuldades; 

12. As decisões do Conselho de Turma devem resultar do consenso dos 

professores/formadores que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação 

quando se verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso; 

13. No caso de recurso à votação, todos os membros do Conselho de Turma devem votar 

mediante voto nominal, não sendo permitida a abstenção; 

14. A deliberação só pode ser tomada mediante maioria absoluta, tendo o Presidente do 

Conselho de Turma voto de qualidade, em caso de empate; 

15. Na Acta do Conselho de Turma devem ficar registadas todas as decisões e a 

respectiva fundamentação; 

16. A duração máxima de cada Conselho de Turma é a seguinte: 

a. Conselho de Turma Intercalar – 1h30 

b. Conselho de Turma de Final de Período – 2h00 

c. Conselho de Turma de Final de Ano – 2h30 

d. Conselho de Turma Disciplinar – 2h00 

e. Conselho de Turma Extraordinário – 2h30 

17. Decorrido o período de tempo previsto para a realização dos trabalhos e se estes ainda 

não tiverem sido concluídos, a reunião deve ser suspensa e marcada nova data para a 

continuação do Conselho de Turma. 

18. Compete ao Presidente do Conselho de Turma informar a Direcção Técnico-

Pedagógica do sucedido e da nova data. 

19. Antes dos Conselhos de Turma, compete ao Orientador Educativo de Turma, levantar 

nos serviços administrativos (ou em local designado para o efeito), todos os 

documentos necessários à realização da reunião; 
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20. O Conselho de Turma só fica concluído após leitura e aprovação da respectiva Acta; 

21. Todos os documentos terão de ser entregues, na Secretaria de cada Pólo/Escola, 

imediatamente após a reunião, excepto no caso da Acta do Conselho de Turma que 

poderá ser entregue, até ao prazo máximo de 48 horas, após a sua realização, na 

Direcção Técnico-Pedagógica; 

22. Os documentos produzidos no Conselho de Turma não podem ser rasurados e devem 

ser preenchidos a preto ou azul; 

23. O lançamento de notas tem que ser efectuado com um mínimo de 5 dias úteis 

antecedentes à realização do Conselho de Turma; 

24. Durante a realização do Conselho de Turma não é permitido o lançamento de notas; 

25. Qualquer assunto de índole pessoal sobre um aluno deverá ser discutido na ausência 

do Delegado ou Subdelegado de Turma; 

26. A reunião com os Encarregados de Educação após o Conselho de Turma, será 

convocada pelo Orientador Educativo de Turma de acordo com o período de marcação 

estabelecido pela Direcção Técnico-Pedagógica. 
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11 ENSINO PROFISSIONAL - REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

11.1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

A organização curricular dos cursos da EPGE é estruturada segundo o sistema modular. Deste 

modo, as competências associadas a cada módulo traduzem-se numa avaliação que reflecte o 

trabalho desenvolvido e as aprendizagens efectuadas pelo aluno. 

A avaliação tem por objectivo central fornecer ao aluno os elementos que lhe permitem gerir da 

melhor forma o seu próprio processo de aprendizagem. Para tanto, deve proporcionar 

informação e elementos de apreciação sobre os pontos de êxito e os factores de dificuldade 

encontrados na aprendizagem, as suas causas e as modalidades alternativas de trabalho que 

favoreçam o sucesso. 

A avaliação fornecerá, igualmente, elementos de controlo sobre a organização do processo 

educativo, permitindo identificar as alterações que a própria Escola ou qualquer um dos seus 

intervenientes devem introduzir para melhorar as condições de ensino/aprendizagem. 

A avaliação é de natureza, fundamentalmente, contínua ao módulo e pressupõe a participação 

e a responsabilização de todos os intervenientes do processo de ensino/aprendizagem, sem 

diluir a responsabilidade profissional de cada um dos professores/formadores. 

 

11.2 A AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

A avaliação refere-se, sempre, a objectivos e critérios de desempenho definidos no descritivo 

do módulo. 

Os objectivos podem ser enquadrados em três vertentes: 

1. Aquisição de competências e domínio das aprendizagens; 

2. Aquisição de metodologias de trabalho; 

3. Educação de capacidades, atitudes e comportamentos. 

Os objectivos e as competências a adquirir são sempre apresentados pelo 

Professor/Formador, no início de cada módulo, para que todos os elementos envolvidos no 
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processo de ensino/aprendizagem tenham noção, logo à partida, das estratégias de 

desenvolvimento modular e dos critérios de avaliação. 

O quadro de objectivos comporta: 

1. Os pré-requisitos – conjunto mínimo de competências que os alunos devem possuir 

no início de cada módulo; 

2. Os objectivos gerais – aprendizagens, métodos e desempenhos que devem ser 

desenvolvidos pelos alunos; 

3. Os objectivos de excelência – competências exigidas para a obtenção do sucesso do 

módulo. 

Dentro de cada módulo é igualmente explicitada a bibliografia obrigatória, assim como a 

bibliografia aconselhada para o aprofundamento das aprendizagens específicas. 

A Direcção Técnico-Pedagógica garantirá a equidade de todos os processos de avaliação para 

os mesmos módulos de cada curso. 

O Professor/Formador tem 5 dias úteis para proceder ao lançamento das classificações nas 

pautas e termos da turma. As classificações serão publicadas no final de cada período lectivo. 

 

11.3 AGENTES DE AVALIAÇÃO 

 

São agentes do processo de avaliação: 

1. O próprio aluno (auto-avaliação); 

2. O Professor/Formador que lecciona o módulo (hetero-avaliação vertical); 

3. Os restantes alunos do grupo-turma (hetero-avaliação horizontal), cuja participação 

deverá ser sempre solicitada; 

4. Outros elementos exteriores à Escola que tenham participado no processo de 

ensino/aprendizagem (hetero-avaliação externa). São exemplos deste tipo de avaliação 

os elementos empresariais que acompanham estágios ou que participaram nos júris da 

PAP; 

5. O conselho de turma, enquanto elemento de ratificação das classificações. 
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11.4 TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação processa-se segundo duas vertentes: 

a. Avaliação Formativa – ao longo de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

b. Avaliação Sumativa – no final de cada módulo, para a qual contribuem todos os 

elementos recolhidos ao longo do desenvolvimento do módulo, atendendo a que a 

avaliação é de natureza, fundamentalmente, contínua. 

 

11.4.1 AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

A Avaliação Formativa visa introduzir, no decurso do processo de ensino/aprendizagem, 

momentos de avaliação global da actividade desenvolvida. Assim, atendendo aos 

objectivos delineados no início do módulo, a avaliação formativa permite diagnosticar, do 

ponto de vista cognitivo e comportamental, a forma como o aluno vai acompanhando o 

processo de ensino/aprendizagem. Este feedback é essencial para o aluno reconstruir os 

seus saberes e reformular os seus processos de trabalho.  

A Avaliação Formativa fornecerá, ao Professor/Formador, informações importantes sobre 

a eficácia das estratégias utilizadas permitindo-lhe introduzir, em tempo útil, as 

alterações consideradas adequadas. 
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11.4.2 AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

A Avaliação Sumativa visa, ao classificar, traduzir o processo de avaliação contínua num 

referencial universalmente reconhecido (escala), possibilitando a certificação.  

Assim: 

a. A Avaliação Sumativa é realizada por módulo; 

b. A quantificação dos resultados obtidos faz-se numa escala de valores de 0 a 20 

(sendo registadas em pauta as classificações entre 10 e 20); 

c. No final de cada período lectivo é publicada uma pauta de Avaliação Sumativa, 

relativa a todos os módulos leccionados em cada turma; 

d. Uma vez concluídos todos os módulos de uma disciplina, é atribuída uma 

classificação Sumativa que pondera as classificações de todos os módulos; 

e. É da responsabilidade de cada Professor/Formador proporcionar as condições 

ideais para que a Avaliação Sumativa de cada módulo resulte, efectivamente, da 

ponderação de todos os parâmetros de avaliação definidos anteriormente. 

f. O Conselho de Turma oficializa as Avaliações Sumativas. 

 

11.5 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 

Nos momentos de avaliação devem ser tidos em conta os seguintes parâmetros: 

a. O desenvolvimento de capacidades, atitudes e competências pessoais e profissionais; 

b. A aquisição e compreensão de conhecimentos; 

c. A utilização das aprendizagens em novas situações; 

d. A progressão nas aprendizagens propostas; 

e. A pontualidade e a assiduidade. 
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11.6 MÓDULOS EM ATRASO 

 

Os alunos devem recuperar os módulos em atraso de acordo com o regulamento próprio 

referente à Assiduidade/Avaliação. 

Cabe ao Professor/Formador, da disciplina, organizar o processo de recuperação de módulos, 

tendo em conta os mecanismos descritos nos pontos seguintes: 

1. Para cada recuperação de módulo, deverá o aluno, proceder a uma prévia inscrição 

nos Serviços Administrativos e efectuar o pagamento de um valor, de acordo com a 

Tabela de Custos Administrativos, publicada anualmente; 

2. O comprovativo da inscrição para recuperação deverá ser entregue ao 

Professor/Formador, da disciplina, até 48 horas antes da data marcada para a 

recuperação; 

3. Nenhum Professor/Formador poderá permitir a realização do processo de recuperação 

de módulo, sem o documento emitido pelos Serviços Administrativos. 

 

11.7 APROVAÇÃO, CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

11.7.1 APROVAÇÃO 

 

1. A Aprovação num módulo depende da obtenção de uma classificação igual ou 

superior a 10 valores; 

2. A notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o 

aluno atingir a nota mínima de 10 valores; 

3. A Avaliação Sumativa por módulo poderá resultar de um processo de avaliação 

descontínua, sempre que o aluno não adquira as competências e conhecimentos 

exigidos, durante o número de horas previsto. No decurso desse processo, o aluno 



 



 

 

poderá ter que recorrer a aulas suplementares de apoio, susceptíveis de encargos 

adicionais. 



 



A Conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se após a conclusão 

do Plano Curricular (aprovação em todos os módulos que fazem parte das disciplinas do 

curso) da Formação em Contexto de Trabalho e da Prova de Aptidão Profissional.  

A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

A classificação final respeitante à conclusão do plano curricular obtém-se 

aplicando a seguinte formula: 

 



Sendo: 

CF = Classificação final do curso, arredondada às unidades; 

MCD = Média aritmética simples das classificações finais de todas as 

disciplinas que integram o plano de estudos do curso, arredondada às décimas; 

FCT = Classificação da Formação em Contexto de Trabalho, arredondada às 

décimas; 

PAP = Classificação da Prova de Aptidão Profissional, arredondada às 

décimas; 

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

3
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11.7.3 CERTIFICAÇÃO 

 

A conclusão de um curso profissional, de nível secundário, é certificada através da 

emissão de: 

• Um Diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique 

o curso concluído; 

• Um Certificado de qualificação profissional, de nível 3, que indique a média final do 

curso. 

O pedido de Diploma e Certificado efectua-se nos Serviços Administrativos estando 

sujeitos ao pagamento de um valor de acordo com a Tabela de Custos Administrativos 

publicada anualmente. 
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11.8 REGULAMENTO DO PROJECTO TECNOLÓGICO 

 

11.8.1 ENQUADRAMENTO 

 

Está previsto, durante o 2º ano de cada curso, o desenvolvimento de um Projecto 

Tecnológico (PT) com as características de módulo integrado, sujeito a Avaliação 

Sumativa, contribuindo para a avaliação final das disciplinas intervenientes. 

É objectivo fundamental deste Projecto Tecnológico a aplicação das competências 

adquiridas pelos alunos, designadamente, na componente tecnológica. Este projecto, 

depois de monitorizado ao longo do seu desenvolvimento por professores/formadores, 

culmina numa apresentação perante um júri interno à Escola, do qual farão parte, 

preferencialmente, jurados que não sejam professores/formadores dos alunos que estão 

a ser avaliados. 

O principal objectivo deste PT é o desenvolvimento de competências ao nível de 

concepção, desenvolvimento e apresentação de um trabalho, no âmbito da componente 

tecnológica dos cursos, permitindo o confronto com dificuldades que surgirão de forma 

muito mais intensa e com grau de dificuldade muito maior no momento de apresentação 

da Prova de Aptidão Profissional (PAP).  

 

11.8.2 CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

 

O projecto será, preferencialmente, desenvolvido durante as aulas da Componente 

Tecnológica existentes no horário de cada turma do 2º Ano, não invalidando, no entanto, 

a participação dos outros professores/formadores, sempre que se justifique. 

O projecto será, preferencialmente, desenvolvido em grupos de, pelo menos, 2 alunos 

podendo, no entanto, ser realizado individualmente sempre que os recursos disponíveis 

o possibilitem e essa situação seja autorizada pelo Coordenador de Curso. 

A assistência às aulas de desenvolvimento do Projecto Tecnológico é 

obrigatoriamente de 95%. 
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11.8.3 ESCOLHA DO PROJECTO TECNOLÓGICO 

 

Aos alunos, em condições de realização do Projecto Tecnológico, serão entregues 

enunciados dos quais cada grupo deverá escolher um, sendo no entanto aceite para 

apreciação as propostas dos alunos.  

 

11.8.4 CALENDARIZAÇÃO 

 

Escolhido o enunciado, cada grupo deverá planificar as actividades, elaborando um 

guião de tarefas a realizar e uma proposta de calendário de execução, nunca perdendo 

de vista a data limite para a entrega do trabalho, as quais deverão ser submetidas à 

aprovação do Professor/Formador Orientador do Projecto Tecnológico.  

Este documento de planificação é apresentado por escrito ao Coordenador do Curso, 

com o parecer do Professor/Formador Orientador do Projecto Tecnológico. À medida 

que cada uma das fases vai ficando concluída, o aluno deverá entregar ao 

Professor/Formador Orientador um relatório de progresso. 

O grupo deverá, dentro do calendário que elaborou, executar todas as actividades 

conducentes à concretização de cada uma das fases do projecto.  

 

11.8.5 ENTREGA 

 

Concluídas todas as fases, o grupo reúne todos os elementos do projecto, organizando-os 

na forma de um trabalho final e entrega-o ao Coordenador do Curso, assinado pelo 

Professor/Formador Orientador do Projecto Tecnológico. Não serão aceites quaisquer 

trabalhos que não cumpram estes requisitos. 
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11.8.6 APRESENTAÇÃO 

 

Cada grupo deverá apresentar, oralmente, o trabalho efectuado perante um júri interno 

da Escola, que irá avaliar a qualidade do trabalho realizado e o seu grau de 

complexidade, bem como a apresentação efectuada. Apesar de o trabalho ser 

desenvolvido e apresentado em grupo, o júri irá atribuir uma classificação individual a 

cada aluno. 

 

11.8.7 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

O Projecto Tecnológico é considerado como peça fundamental do plano curricular do 

curso, já que vai servir de “balão de ensaio” para o momento culminante do curso: a 

Prova de Aptidão Profissional. 

No Projecto Tecnológico não é aceite qualquer tipo de plágio. Constitui plágio qualquer 

cópia total ou parcial de trabalho literário ou científico alheio, fazendo-se passar por 

original. Para redigir os relatórios deve consultar-se sempre diversas fontes, fazendo o 

tratamento crítico da informação, com a salvaguarda dos direitos de autor e sem 

transcrição directa de nenhuma delas e, sempre que exista necessidade de transcrição, 

deverá ser colocada entre aspas indicando a origem. 

Qualquer trabalho em que se verifique a existência de plágio será recusado e 

sujeito a reformulação. 
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11.9 REGULAMENTO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

A assistência às aulas de desenvolvimento da Prova de Aptidão Profissional é 

obrigatoriamente de 95%. 

 

11.9.1 CARACTERIZAÇÃO  

 

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) faz parte integrante do curso e é realizada 

pelos alunos do 3º ano, devendo possuir uma natureza de projecto transdisciplinar, 

integrador de todos os saberes e capacidades desenvolvidas ao longo do curso, 

podendo ser realizada em contexto de trabalho.  

A PAP deve ser encarada como estruturante do futuro profissional do jovem na medida 

em que: 

a. Deve resultar num produto tecnicamente relevante para a actividade 

empresarial do sector, pela sua utilidade e qualidade; 

b. Permite demonstrar a percepção e preparação do aluno para as necessidades 

concretas do sector de actividade em que se integrará; 

c. Funcione como uma oportunidade de demonstrar aos potenciais empregadores 

a capacidade do aluno para um desempenho profissional capaz e rigoroso. 

A PAP é, em princípio, um trabalho individual. Admite-se, contudo, a possibilidade de se 

realizarem PAP envolvendo dois ou três alunos, desde que seja possível identificar 

claramente os percursos individualizados que a constituem. 

A PAP será objecto de avaliação contínua, com a participação de todos os 

intervenientes, em especial dos professores/formadores Orientadores e/ou Técnico 

Orientador. 
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11.9.2 PROCEDIMENTOS INERENTES À REALIZAÇÃO DA PAP 

 

O processo de preparação e realização da PAP organiza-se em três fases: 

1. Planificação e aprovação da proposta de projecto; 

2. Desenvolvimento e relatório do projecto; 

3. Apresentação e defesa. 

 

11.9.3 PLANIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJECTO 

 

Até à data indicada pelo Coordenador de Curso, e durante os horários definidos para o 

efeito, é desenvolvida a actividade de "Planificação da PAP", na qual o aluno prepara 

uma proposta de projecto, documento individual que deverá conter, designadamente: 

1. Identificação e descrição sumária do projecto; 

2. Faseamento do projecto, indicando as etapas a percorrer, tarefas a desenvolver 

e objectivos a atingir em cada uma das etapas; 

3. Inventário dos recursos necessários à realização da prova, tais como: 

equipamento, bibliografia, ocupação previsível de laboratórios, tempo a 

despender fora da Escola; 

A actividade "Planificação da PAP" é supervisionada pelo Professor/Formador Orientador 

(designado pelo Coordenador de Curso), competindo a esse Professor/Formador a 

recepção do documento de proposta de projecto. Assim que a proposta de projecto for 

aceite, o aluno poderá passar à fase de desenvolvimento da PAP. 

Os alunos terão que respeitar, escrupulosamente, todas as datas indicadas pelo 

Coordenador de Curso na realização das várias etapas do projecto. O não respeito por 

qualquer data poderá impedir a realização do estágio e a apresentação da PAP. 

Na Prova de Aptidão Profissional não é admissível qualquer tipo de plágio. Constitui 

plágio qualquer cópia total ou parcial de trabalho literário ou científico alheio, fazendo-se 

passar por original. Para redigir os relatórios deve consultar-se sempre diversas fontes, 
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fazendo o tratamento crítico da informação, com a salvaguarda dos direitos de autor e 

sem transcrição directa de nenhuma delas e, sempre que exista necessidade de 

transcrição, deverá ser colocada entre aspas, indicando a origem. 

Qualquer trabalho em que se verifique a existência de plágio será recusado e sujeito a 

reformulação. 

 

11.9.4 DESENVOLVIMENTO E RELATÓRIO DO PROJECTO 

 

A partir da aprovação da proposta de projecto da PAP são admitidos à sua 

implementação os alunos que reúnam as seguintes condições: 

1. Não tenham, nenhum módulo em atraso, na componente tecnológica. 

2. Não tenham três, ou mais, módulos em atraso concentrados na mesma 

disciplina. 

3. Nos casos em que os alunos tenham cinco, ou mais, módulos em atraso 

deverão requerer à Direcção Técnico-Pedagógica a autorização para 

realizar a PAP. 

Reunindo estas condições, o aluno inicia o desenvolvimento da PAP, sob a supervisão 

do Coordenador de Curso, do Professor/Formador Orientador e, nos casos em que a 

natureza da prova o exija, de um Técnico Orientador. 

As condições acima referidas devem, igualmente, estar reunidas no final da fase de 

planificação da PAP. 

Tendo concluído a implementação do projecto, o aluno entrega um Dossiê-PAP ao 

Coordenador de Curso, ficando a aguardar a calendarização do momento de 

apresentação e defesa da PAP. 
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11.9.4.1 O DOSSIÊ - PAP 

 

O Dossiê - PAP é constituído por: 

1. Todos os trabalhos realizados pelo aluno especificamente para a Prova de 

Aptidão Profissional; 

2. Relatório de todas as actividades desenvolvidas, indicando toda a evolução do 

processo, incluindo parecer do aluno acerca de todas as fases por que passou; 

3. Parecer, obrigatório, por escrito, do Professor/Formador Orientador, que de 

uma forma clara, expresse a aceitação da apresentação da PAP. 

 

11.9.5 APRESENTAÇÃO E DEFESA 

 

Após a entrega do relatório, a Direcção Técnico-Pedagógica nomeará um júri para 

apreciação da prova, com a seguinte composição: 

1. Um elemento da Direcção Técnico-Pedagógica, que preside ao Júri; 

2. O Coordenador do Curso; 

3. O Professor/Formador Orientador; 

4. O Orientador Educativo de Turma; 

5. Os Técnicos Orientadores; 

6. Um elemento representante de uma organização de classe do futuro técnico (ex: 

Associações Profissionais, Sindicatos, etc.); 

7. Um elemento representante de uma organização das potenciais entidades 

empregadoras do futuro técnico (ex: Associações Comerciais, Empresas, etc.). 
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O aluno apresentará e defenderá publicamente a sua prova, perante o júri, numa data 

divulgada para o efeito. A arguição da prova estará a cargo do Professor/Formador 

Orientador e do Técnico Orientador. 

O Júri, para deliberar, necessita da presença de pelo menos três membros, cabendo ao 

seu Presidente o voto de qualidade, em caso de empate. 

São critérios determinantes na avaliação da PAP: 

1. A concretização do projecto; 

2. A demonstração de uma aprendizagem global com sucesso e relevante para a 

inserção do aluno na vida activa; 

3. A demonstração de profissionalismo na concepção e implementação do projecto; 

4. A qualidade e interesse das actividades e produtos realizados para a actividade 

económica do sector em causa; 

5. A qualidade da apresentação. 

Consideram-se aprovados na PAP os alunos que obtenham uma classificação igual ou 

superior a 10 valores, numa escala de 0 a 20, sendo lavrado auto, em livro próprio, e 

assinado por todos os elementos do júri. 

Das decisões do Júri sobre a Prova de Aptidão Profissional não cabe recurso. 

Todos os produtos resultantes da implementação da PAP são propriedade comum da 

EPGE e dos seus autores, devendo ser acordado em conjunto o destino a dar-lhes. 

 

11.9.6 CALENDÁRIO  

 

Os alunos que estiverem a desenvolver a PAP podem iniciar e calendarizar livremente 

as suas actividades. No entanto, o momento de apresentação e defesa da PAP, por 

envolver um conjunto de pessoas e entidades que não está permanentemente 

disponível, é anualmente calendarizado pela Direcção Técnico-Pedagógica para o mês 

de Julho. 
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Os períodos destinados à recuperação da PAP são afixados anualmente, por 

Pólo/Escola e por curso. A apresentação da PAP fora da época normal tem um custo 

de acordo com a Tabela de Custos Administrativos. 

 

11.9.7 ESTÁGIO/FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENQUADRADO 

NA PREPARAÇÃO DA PAP 

 

Poderão realizar-se períodos de formação em contexto de trabalho (aqui designados por 

estágios), enquadrados na preparação ou no desenvolvimento da PAP. 

A Escola compromete-se a identificar as empresas que possam permitir os lugares de 

estágio suficientes para o número de alunos, cuja candidatura à PAP tenha sido 

aprovada. 

A participação dos alunos em estágios, além do contributo que dará à boa 

implementação do projecto de PAP, deverá ser encarada numa perspectiva futura de 

facilitar a empregabilidade dos diplomados pela EPGE. Para que tal seja possível, terá 

de ser dada oportunidade às empresas de participarem na selecção dos estagiários que 

desejam admitir. 

A Escola dará todo o apoio aos alunos no sentido de que consigam colocação em 

estágio numa empresa. No entanto, face à população escolar, poderá ocorrer que não 

seja possível angariar o número de estágios necessário para todos os alunos. Nesse 

caso, a Escola organizará, internamente, estágios para esses alunos. Os estágios 

internos serão, para todos os efeitos, equiparados aos estágios em empresas. A sua 

concepção deve privilegiar o contacto com as necessidades técnicas da Escola 

enquanto organização com mecanismos de funcionamento comuns. Isto é, a EPGE 

organizará estágios enquanto "ambiente profissional" e não enquanto "ambiente 

escolar". 

Omissões 

Em todos os assuntos relacionados com a Avaliação, os casos omissos serão resolvidos 

pela Direcção Técnico-Pedagógica. 
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12 CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO - REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

12.1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

A organização curricular dos CEF está organizada em componentes de formação que, por sua 

vez, se organizam em disciplinas ou domínios: 

1. Componente de formação sociocultural: visa a aquisição de competências no 

âmbito das línguas, cultura e comunicação, cidadania e sociedade e a sua integração 

no processo de desenvolvimento profissional e social dos indivíduos, com vista à sua 

inserção no mundo do trabalho. 

2. Componente de formação científica: visa a aquisição de competências no âmbito 

das diferentes ciências aplicadas que servem a componente de formação tecnológica. 

Os domínios que integram esta formação serão seleccionados de acordo com o perfil 

de saída visado, no quadro da formação em que se insere. 

3. Componente de formação tecnológica: organiza-se por unidades ou módulos 

associados em disciplinas para a aquisição dos conhecimentos necessários ao domínio 

das técnicas específicas e ao desenvolvimento de actividades práticas, de ensaio ou 

experiência e à resolução de problemas inerentes ao exercício profissional. Esta 

componente de formação pretende, de um modo geral, desenvolver competências 

pessoais, sociais de organização empresarial 

4. Componente de formação prática: assume a forma de estágio de 210 horas (6 

semanas) e visa consolidar os conhecimentos e competências adquiridos em contexto 

de formação, bem como, a aquisição de competências técnicas, relacionais, 

organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional a 

adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e para a formação ao longo da vida. 
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12.2 AVALIAÇÃO – ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A avaliação tem por objectivo central fornecer ao aluno os elementos que lhe permitam gerir da 

melhor forma o seu próprio processo de aprendizagem. Para tanto, deve proporcionar 

informação e elementos de apreciação sobre os pontos de êxito e os factores de dificuldade 

encontrados na aprendizagem, as suas causas e as modalidades alternativas de trabalho que 

favoreçam o sucesso. 

A avaliação fornecerá, igualmente, elementos de controlo sobre a organização do processo 

educativo, permitindo identificar as alterações que a própria Escola ou qualquer um dos seus 

intervenientes devem introduzir para melhorar as condições de ensino/aprendizagem. 

A avaliação é de natureza fundamentalmente contínua e pressupõe a participação e a 

responsabilização de todos os intervenientes do processo de ensino/aprendizagem, sem diluir 

a responsabilidade profissional de cada um dos professores/formadores. 

 

12.3 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação refere-se sempre a objectivos e critérios de desempenho. 

Os objectivos podem ser enquadrados em três vertentes: 

1. Aquisição de competências e domínio das aprendizagens; 

2. Aquisição de metodologias de trabalho; 

3. Educação de capacidades, atitudes e comportamentos. 

Os objectivos e os critérios de desempenho são sempre apresentados pelo 

Professor/Formador para que todos os elementos envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem tenham noção, logo à partida, das estratégias de desenvolvimento das 

disciplinas e dos critérios de avaliação. 
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O quadro de critérios de desempenho deverá comportar um conjunto substantivo de 

competências que são exigidas para a obtenção de sucesso nas disciplinas. 

Dentro de cada disciplina é igualmente explicitada a bibliografia obrigatória, assim como a 

bibliografia aconselhada para o aprofundamento das aprendizagens específicas. 

A Direcção Técnico-Pedagógica garantirá a equidade de todos os processos de avaliação para 

as mesmas disciplinas de cada curso ministrado na Escola. 

 

12.4 MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação das componentes escolares ocorre em cada ano de formação em três momentos 

sequenciais, coincidentes com os períodos de avaliação estabelecidos no calendário escolar. 

Nos cursos com a duração de um ano ou no ano terminal dos cursos com a duração de dois 

anos, o último momento de avaliação ocorre no final do mesmo. 

A avaliação final do curso só será realizada e publicitada após a conclusão do estágio e na 

sequência do conselho de turma convocado para o efeito. 

Nos cursos de Tipo 2, a avaliação processa-se ao longo do curso, nos momentos 

referenciados, não havendo lugar a retenção no 1º ano. 

 

12.5 OS AGENTES DE AVALIAÇÃO 

 

São agentes do processo de avaliação: 

a. O próprio aluno (auto-avaliação); 

b. O Professor/Formador que lecciona o módulo, domínio ou disciplina (hetero-avaliação 

vertical); 

c. Os outros alunos do grupo-turma (hetero-avaliação horizontal), cuja participação 

deverá ser sempre solicitada; 
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d. Outros elementos exteriores à Escola que tenham participado no processo de 

ensino/aprendizagem (hetero-avaliação externa). São exemplos deste tipo de avaliação 

os técnico orientadores, das empresas, que acompanham os estágios; 

e. O conselho de turma, enquanto elemento de ratificação das classificações. 

 

12.6 AVALIAÇÃO 

 

12.6.1 TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação processa-se segundo duas vertentes: 

a. Avaliação Formativa – ao longo de todo o processo de ensino/aprendizagem. 

b. Avaliação Sumativa – no final de cada módulo, para a qual contribuem todos os 

elementos recolhidos ao longo do desenvolvimento do módulo, atendendo a que 

a avaliação é de natureza, fundamentalmente, contínua. 

 

12.6.2 AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

A Avaliação Formativa visa introduzir, no decurso do processo de ensino/aprendizagem, 

momentos de avaliação global da actividade desenvolvida. Assim, atendendo aos 

objectivos delineados no início do módulo, a Avaliação Formativa permite diagnosticar, 

do ponto de vista cognitivo e comportamental, a forma como o aluno vai acompanhando 

o processo de ensino/aprendizagem. Este feedback é essencial para o aluno reconstruir 

os seus saberes e reformular os seus processos de trabalho.  

Ao Professor/Formador, a Avaliação Formativa fornecerá informações importantes sobre 

a eficácia das estratégias utilizadas permitindo-lhe introduzir, em tempo útil, as 

alterações consideradas adequadas. 
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12.6.3 AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

A Avaliação Sumativa visa, ao classificar, traduzir o processo de avaliação contínua num 

referencial universalmente reconhecido (escala), possibilitando a certificação.  

Assim: 

a. A avaliação Sumativa é realizada por disciplina; 

b. A quantificação dos resultados obtidos faz-se numa escala de valores de 1 a 5; 

É da responsabilidade de cada Professor/Formador proporcionar as condições ideais 

para que a Avaliação Sumativa resulte efectivamente da ponderação de todos os 

parâmetros de avaliação definidos anteriormente. 

O Conselho de Turma oficializa as Avaliações Sumativas, elaborando uma pauta de 

avaliação. 

 

12.6.4 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 

Nos momentos de avaliação devem ser tidos em conta os seguintes parâmetros: 

a. O desenvolvimento de capacidades, atitudes e competências pessoais e 
profissionais; 

b. A aquisição e compreensão de conhecimentos; 

c. A utilização das aprendizagens em novas situações; 

d. A progressão nas aprendizagens propostas. 
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12.7 CLASSIFICAÇÕES 

 

12.7.1 AVALIAÇÃO DA COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRÁTICA 

 

A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações da 

formação Prática em Contexto de Trabalho (PCT) e da Prova de Avaliação Final (PAF), 

com a ponderação de 70% e 30% respectivamente. 

A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, apoiada 

na apreciação sistemática das actividades desenvolvidas pelo aluno na sua experiência 

de trabalho. Os resultados desta apreciação são formalizados numa avaliação final. 

O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho é acompanhado por um 

registo de assiduidade e avaliação a ser entregue, periodicamente, ao 

Professor/Formador Orientador pelo Técnico Orientador da entidade onde o estágio se 

realiza. 

A avaliação da formação prática em contexto de trabalho assenta na apreciação 

efectuada, pelo monitor, com base em critérios tais como: 

• Qualidade de trabalho; 
• Rigor e destreza; 
• Ritmo de trabalho; 
• Aplicação das normas de segurança; 
• Assiduidade e pontualidade; 
• Capacidade de iniciativa; 
• Relacionamento interpessoal; 
• Apropriação da cultura da empresa; 
• Conhecimento da área da actividade económica; 



 



 

 



      





Nas componentes de formação sociocultural, científica e tecnológica, as classificações 

finais obtêm-se pela média aritmética simples das classificações obtidas em cada uma 

das disciplinas de formação que as constituem. 

A classificação final de cada disciplina corresponde à classificação obtida no último 

momento de avaliação do ano lectivo, no caso dos cursos de um ano, ou no último 

momento do 2º, no caso dos cursos de 2 anos. 



 



A classificação final do curso obtém-se pela média ponderada das classificações obtidas 

em cada componente de formação, aplicando a seguinte fórmula: 



 

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. 

FSC + FC + 2FT + FP
CF =

5



 



 

 



12.8 CERTIFICAÇÃO E CONCLUSÃO 



 



Aos alunos que obtenham nas componentes de formação sociocultural e científica uma 

classificação final igual ou superior a três, e tenham respeitado o regime de assiduidade 

em todas as componentes, com excepção da componente de formação prática, poderá 

ser emitido um Certificado Escolar de conclusão do 9º ano de escolaridade. A fórmula a 

aplicar, nesta situação será a seguinte: 

 

 

Sendo: 

CFE = Classificação Final Escolar; 

FSC = Classificação Final da Componente de Formação Sociocultural; 

FC = Classificação Final da Componente de Formação Científica. 

 

Aos alunos que tenham obtido aproveitamento numa ou mais componentes de formação, 

mas não na sua totalidade, poderá ser emitido um Certificado da, ou das Componentes 

em que obtiveram Aproveitamento. 

Aos alunos que só tenham aproveitamento em algumas disciplinas poderá ser passada, 

quando solicitada, uma Certidão/Declaração comprovativa das disciplinas em que 

obtiveram Aproveitamento. 

Os Certificados são emitidos pela entidade formadora responsável pelo curso. O pedido 

dos mesmos efectua-se nos Serviços Administrativos estando sujeito ao pagamento de 

um valor de acordo com a Tabela de Custos Administrativos, publicada anualmente. 

FSC + FC
CFE =

2
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Sempre que se verifiquem as condições de certificação profissional e de avaliação 

específica exigida pelo Sistema Nacional de Certificação Profissional – SNCP, os 

titulares de um certificado de formação têm acesso ao correspondente Certificado de 

Aptidão Profissional (CAP). 

 

12.8.2 CONCLUSÃO DO CURSO 

 

Para concluir o curso, com aproveitamento, os alunos terão de obter uma classificação 

final igual, ou superior a 3, em todas as componentes de formação e na Prova de 

Avaliação Final. 

No caso de o aluno ter obtido aproveitamento nas componentes tecnológica e prática, 

mas sem aprovação na componente de formação sociocultural ou científica, poderá, 

para efeitos de conclusão do curso, realizar um exame de equivalência à frequência a, 

no máximo, uma disciplina/domínio de qualquer das referidas componentes de formação 

em que não obteve aproveitamento.  

Nas situações em que o aluno tenha obtido aproveitamento numa ou mais componentes 

de formação, mas não suficientes para a conclusão do curso, poderá requer a 

certificação das componentes de formação em que obteve aproveitamento, as quais não 

terá de repetir para efeitos de conclusão do respectivo percurso. 

Nas situações em que o aluno só tiver aproveitamento em alguns domínios ou 

disciplinas, a entidade formadora poderá emitir uma certidão comprovativa do 

aproveitamento obtido naqueles domínios, os quais não terá de repetir para conclusão 

do respectivo percurso. 



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

124 CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO - REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

 

12.8.3 PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL 

 

A Prova de Avaliação Final (PAF) assume o carácter de prova de desempenho 

profissional e consiste na realização e defesa, perante um júri, de um ou mais trabalhos 

práticos, baseados nas actividades do perfil de competências visado, devendo avaliar os 

conhecimentos e competências mais significativos. 

 

12.8.4 CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

 

A PAF tem uma duração de referência equivalente à duração de um dia de estágio, 

podendo ser alargada, sempre que a natureza do perfil de competências o justifique, a 

uma duração não superior a trinta e cinco horas. 

A avaliação é acompanhada por um Júri composto por: 

1. O Director de Curso/Coordenador da Acção, e ou representante da entidade 
certificadora, para as profissões regulamentadas, que preside; 

2. Um Professor/Formador, preferencialmente o orientador do estágio; 

3. Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores 
afins do curso, que tem de representar as confederações patronais com assento 
na Comissão Permanente de Concertação Social, sempre que a formação vise o 
acesso ao CAP; 

4. Um representante das associações sindicais dos sectores de actividade afins ao 
curso, que tem de representar as confederações sindicais com assento na 
Comissão Permanente de Concertação Social, sempre que a formação vise o 
acesso ao CAP; 

5. Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou 
dos sectores de actividade afins ao curso. 
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13 REGIME DE AVALIAÇÃO/ASSIDUIDADE 

 

A organização curricular dos cursos da EPGE é estruturada segundo o sistema modular. Deste 

modo, os conhecimentos e as competências associadas a cada módulo traduzem-se numa 

avaliação que reflecte o trabalho desenvolvido e as aprendizagens efectuadas pelo aluno, na 

qual, será igualmente tido em conta, o factor referente à assiduidade. 

A adaptação do Regulamento Interno da EPGE à legislação existente sobre o regime de 

assiduidade (Lei n.º3/2008, de 18 de Janeiro; Ofício Circular n.º 14 - DRELVT; Ofício Circular 

n.º 16 - DRELVT; Despacho n.º 30265/2008) levou à adopção, por parte da EPGE, de um novo 

modelo de assiduidade em que o limite de faltas permitido, para efeitos de avaliação, é de 

10% do total de horas da Disciplina/Ano, a partir do qual é considerado que o aluno não tem a 

assiduidade mínima exigida à Disciplina/Ano. Para a contabilização daquele limite, todas as 

faltas devidamente justificadas, de acordo com a legislação em vigor e com o Guia do 

Aluno, não serão consideradas. 

O Cálculo do Número de Faltas à Disciplina é realizado, no momento de avaliação do 

módulo, da seguinte forma: 

Número de Faltas à Disciplina = Total de Faltas Injustificadas à Disciplina/Ano – Trabalho 

Complementar Desenvolvido pelo aluno à Disciplina/Ano 

Para o cálculo do Trabalho Complementar Desenvolvido à Disciplina/Ano será tido em 

conta a presença do aluno em todas as actividades complementares da disciplina: aulas de 

apoio, planos complementares de formação ou outros devidamente planificados entre o 

Professor/Formador da disciplina e o Orientador Educativo da Turma. 

Assim: 

1. Se o aluno não ultrapassar o limite de faltas à Disciplina / Ano (n.º faltas ≤ 10% do 

total horas da disciplina/ano), o modelo de avaliação adoptado, no momento de 

avaliação de cada módulo, é o seguinte: 

a. Caso o aluno tenha aproveitamento, demonstrando a aquisição das 

competências e dos conhecimentos exigidos, o módulo é dado como concluído, 

funcionando, obrigatoriamente, a assiduidade como uma componente da 

avaliação; 
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b. Caso o aluno não tenha aproveitamento, terá de efectuar o Processo de 

Recuperação do Módulo.  

Este processo tem por objectivo a recuperação dos eventuais défices de aprendizagem 

por parte do aluno e, consequentemente, uma nova avaliação do módulo. O processo 

desenvolve-se em 4 etapas: 

1. Diagnóstico, por parte do Professor/Formador da disciplina, das necessidades 

de apoio ao nível dos conhecimentos não adquiridos no módulo: 

a. Através dos elementos de avaliação registados durante o desenvolvimento 

do módulo ou 

b. Através de uma Prova de Recuperação para aferição dos conhecimentos; 

2. Planeamento das Medidas de Apoio de acordo com as informações obtidas no 

ponto 1.  

Caso o aluno considere as Medidas de Apoio insuficientes, poderá 

inscrever-se num Plano Complementar de Formação (PCF) que terá um 

custo financeiro, de acordo com a Tabela de Custos Administrativos; 

3. Execução e controlo das medidas de apoio; 

4. Nova avaliação global do módulo. 

 

2. Se o aluno ultrapassar o limite de faltas à Disciplina / Ano (considerando apenas as 

faltas injustificadas) a avaliação é a seguinte:  

a. Inicia um Processo de Recuperação, em que o aluno é submetido, 

obrigatoriamente, a um Plano Complementar de Formação a essa disciplina, 

constituído por aulas suplementares de apoio, com a duração mínima de 3% do 

total de horas da Disciplina/Ano. Se o aluno excedeu aquele limite num número de 

horas superior àqueles 3%, a duração do seu Plano Complementar de Formação 

deverá ser a do diferencial entre o número de faltas que deu e o limite permitido. 

Após ter cumprido o Plano Complementar de Formação, o aluno estará em condições de 

efectuar as provas de avaliação/recuperação referentes a cada um dos módulos não 

concluídos da respectiva disciplina. 
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No caso da falta de assiduidade mínima exigida à disciplina, o Plano Complementar de 

Formação tem carácter obrigatório para que o aluno possa concluir os módulos da disciplina 

desse ano lectivo e terá um custo correspondente à sua duração, de acordo com a Tabela de 

Custos Administrativos em vigor. 

Só serão consideradas justificadas as faltas dadas nas condições previstas na 

legislação em vigor e no Guia do Aluno. 

Custo do PCF = Valor Hora do PCF x N.º Horas do PCF 

O PCF, de acordo com a situação diagnosticada, é organizado pela Direcção Técnico-

Pedagógica e controlado pelo Orientador Educativo de Turma (OET) e vinculará a participação 

do Encarregado de Educação.  

O planeamento e o controlo do cumprimento do PCF serão efectuados através do 

preenchimento do documento que a seguir se apresenta. 
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PLANO COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO/APOIO 

N.º Aluno:  Nome Aluno: Data: Rubrica do E.E. 

Curso:  Turma: Duração [h]:  

Módulo:  Disciplina: 
Rubrica Prof. Disc. Rubrica do OET 

Dificuldades diagnosticadas:   

     

     

Data Duração Sumário Rubrica do Aluno Rubrica do Prof. 

     

     

     

     

     

 

Nota: Este documento deverá fazer parte integrante de um Dossiê de PCF/Apoio da 

Disciplina. Este Dossiê deverá estar organizado por turma.  

No final de cada ano lectivo, todos os Dossiês de PCF/Apoio serão arquivados juntamente com 

os Livros de Ponto. 
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14 REGULAMENTO DOS PLANOS COMPLEMENTARES DE FORMAÇÃO 

 

O artigo 35º da Portaria n.º 797/2006, de 10 de Agosto, define: 

O Cumprimento do Plano de Estudos – Cursos Profissionais 

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

a. A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária do conjunto 

dos módulos de cada disciplina;  

b. A assiduidade do aluno, na Formação em Contexto de Trabalho (FCT), não pode 

ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

2. Em situações excepcionais, quando a falta de assiduidade do aluno for 
devidamente justificada, as Escolas deverão assegurar o seguinte: 

a. Prolongamento das actividades até ao cumprimento do número total de horas de 

formação estabelecidas;  

Ou 

b. Desenvolvimento de mecanismos de recuperação, tendo em vista o cumprimento 

dos objectivos de aprendizagem; 

c. No caso de FCT, deve possibilitar-se o seu prolongamento, a fim de permitir o 

cumprimento do número de horas estabelecido. 

Notas:  

As faltas justificadas não são contabilizadas nos 90% e/ou 95% da assiduidade. 

Ultrapassado o limite de faltas, o aluno fica sem aproveitamento no módulo e/ou na FCT (ver 

Guia do Aluno – Capítulo Limite de Faltas). 

As faltas são contabilizadas em horas e não em aulas, tendo como referência o número de 

horas de cada módulo. Por exemplo: num módulo de 30 horas, o aluno poderá faltar a 3 horas 

(2 blocos de 90 minutos ou 4 segmentos de 45 minutos, etc.) 

Tendo em conta o nº 2, do artigo supra citado, a EPGE desenvolve Planos Complementares 

de Formação (PCF), que permitem aos seus alunos cumprirem o seu Plano de Estudos. 
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Assim: 

1. Todos os alunos com faltas superiores a 10% da carga horária dos módulos, deverão 

dirigir-se à Secretaria e preencher a respectiva ficha de inscrição e efectuar o devido 

pagamento, informando qual a disciplina, o módulo e o número de horas a que 

pretende assistir. 

2.  O custo de cada hora está definido na Tabela de Custos Administrativos em vigor. 

3. Os horários para a realização destes planos serão afixados pela Direcção de cada 

Pólo/Escola. 

4. Na marcação destes períodos serão privilegiadas as interrupções lectivas podendo, 

no entanto, cada Pólo/Escola agendar outros períodos, de acordo com as 

necessidades e sempre com o intuito de possibilitar aos alunos a melhor prossecução 

do seu percurso escolar.  

 

Um aluno só poderá ter avaliação num módulo se tiver a assiduidade mínima exigida por lei, 

pelo que: 

a. Se aquele requisito estiver cumprido no final do módulo e se o aluno tiver 

aproveitamento positivo, não haverá lugar a recuperação e, assim sendo, a 

qualquer pagamento; 

b. Se no final do módulo o aluno não tiver a assiduidade mínima exigida, ficará com 

módulo em atraso e terá que iniciar um Plano Complementar de Formação. 

 

Os casos excepcionais serão analisados pela Direcção Técnico – Pedagógica. 
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15 REGULAMENTO DAS TUTORIAS 

 

15.1 O CONCEITO 

 

Entende-se por Tutoria a acção dinâmica e colaborativa entre diferentes actores 

(Professores/Formadores Tutores, Professores/Formadores, Alunos, Encarregados de 

Educação e Orientadores Educativos de Turma, Coordenadores de Acção/Turma, 

Coordenadores de Curso e Responsáveis de Área de Formação) que visa a promoção do 

sucesso do aluno no processo de aprendizagem através do diagnóstico precoce de: 

• Dificuldades de aprendizagem; 

• Dificuldades de relacionamento com os outros actores; 

• Desinteresse ou desmotivação; 

• Eventuais conflitos; 

• Falta de hábitos de trabalho e métodos de estudo. 

 

Soluções que atenuem ou corrijam as situações detectadas. Como bases de suporte a esta 

actividade teremos: 

• Responsabilidade: induzir nos alunos a necessidade de decidirem de forma 

responsável sobre o presente e o futuro ao nível do seu próprio percurso de 

aprendizagem, da sua relação com os outros e sobre a sua futura inserção na vida 

social e profissional; 

• Disponibilidade: proporcionar um espaço “contínuo” de diálogo entre a Escola 

(através do Tutor) o aluno e o Encarregado de Educação; 

• Individualidade: respeitar a especificidade própria de cada aluno que deve ser 

reconhecida e valorizada; 

• Agilidade: construir um espaço de moderação entre todos os actores envolvidos no 

processo de ensino/aprendizagem, ágil e de fácil acesso por parte dos alunos. 
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15.1.1 O TUTOR 

 

É um Professor/Formador (ou um Técnico Superior com CAP de Formador) que se 

voluntarie para esta actividade e que deverá possuir, entre outras, as seguintes 

características: 

• Facilidade de relacionamento; 

• Capacidade de negociar/moderar; 

• Coerência, Flexibilidade e Persistência; 

• Capacidade para criar com o aluno um clima propício onde ele se sinta com 

confiança e à vontade para colocar os seus problemas, angústias, desilusões, 

etc; 

• Capacidade para inferir as dificuldades sentidas pelo aluno a diferentes níveis. 

Tomando como suporte as bases enunciadas anteriormente, as funções do Tutor 

são as seguintes:  

• Desenvolver uma relação individualizada com os seus tutorandos considerando, 

cada um, na especificidade dos seus problemas e expectativas; 

• Promover a integração dos tutorandos na comunidade escolar através duma 

atitude participativa que inclua o exercício activo dos seus direitos e deveres; 

• Desenvolver uma orientação global de cada tutorando para a construção de um 

projecto pessoal de formação, levando-o a ponderar as suas opções em cada 

momento do curso, de forma racional, coerente e estratégica; 

• Apoiar os tutorandos na programação do seu tempo de trabalho escolar; 

• Diagnosticar, precocemente, dificuldades no desenvolvimento regular da 

aprendizagem, despoletando as acções que ele e o tutorando entendam por 

convenientes; 

• Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar; 

• Incentivar e dinamizar o diálogo construtivo entre a Escola e os Encarregados de 

Educação dos seus tutorandos menores; 

• Estabelecer um diálogo permanente com os outros Professores/Formadores, 

especialmente com o Orientador Educativo de Turma, no sentido de se manter 

constantemente informado da qualidade do percurso escolar do seu tutorando; 
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• Implicar os professores/formadores das disciplinas onde os tutorandos revelam 

maiores dificuldades em actividades de recuperação precoce, em articulação 

com o Orientador Educativo de Turma; 

• Informar, uma vez por período lectivo e sempre que solicitado, o Orientador 

Educativo de Turma sobre as actividades desenvolvidas e, concomitantemente, 

sobre o rendimento do tutorando; 

• Agilizar o contacto entre os professores/formadores da turma do tutorando e o 

seu Encarregado de Educação. 

 

Para desempenhar estas funções o Tutor deve pautar a sua actividade a cinco 

níveis: 

• Nível do Tutorando 

• Nível do Orientador Educativo de Turma 

• Nível dos Professores/Formadores da Turma 

• Nível do Encarregado de Educação 

• Nível do Coordenador de Curso 

 

15.1.1.1 NÍVEL DO TUTORANDO 

 

Ao nível do Tutorando, o Tutor deverá: 

• Clarificar no primeiro contacto as tarefas que se propõe realizar dando 

oportunidade ao tutorando para se expressar sobre a organização das sessões 

de Tutoria: objectivos, calendário, outras formas de contacto, etc; 

• Estimular o tutorando para que exponha as suas dificuldades, expectativas, 

necessidades e problemas; 

• Embora as acções de Tutoria sejam predominantemente individuais, poderá 

organizar sessões de grupo com todos ou alguns dos tutorandos; 

• Aprofundar o conhecimento das atitudes, interesses e motivações dos alunos 

para os ajudar na tomada de decisões; 

• Ajudar o tutorando a reflectir sobre a sua melhor forma de organizar o seu 

estudo e de encontrar soluções para os seus problemas, promovendo acções 

que conduzam ao melhor auto-conhecimento; 
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• Apoiar a integração do tutorando nas actividades de Formação em Contexto de 

Trabalho, trabalhando em estreita colaboração com o coordenador de estágio 

nomeado pela Escola; 

• Manter uma atitude tão reservada quanto possível sobre os diálogos que tem 

com o seu tutorando; 

• Registar todos os contactos com o tutorando em folha própria. 

 

15.1.1.2 NÍVEL DO ORIENTADOR EDUCATIVO DE TURMA 

 

Manter com os OETs dos seus tutorandos um relacionamento de proximidade visando 

suprir dificuldades resultantes da existência de funções comuns, obtendo do OET a 

visão do Conselho de Turma sobre o normal desenvolvimento educativo do tutorando e 

transmitindo-lhe informação sobre os diagnósticos que realizou e as opiniões que 

formou sobre o seu tutorando. 

 

15.1.1.3 NÍVEL DOS PROFESSORES/FORMADORES DA TURMA 

 

Ao nível dos Professores/Formadores da turma deverá o Tutor: 

• Obter uma visão global sobre os objectivos de cada unidade curricular/área 

curricular, sobre as metodologias definidas para esse ano, sobre os trabalhos 

práticos; 

• Transmitir aos Professores/Formadores da turma toda a informação julgada 

relevante para o exercício da sua função docente; 

• Obter a visão do Professor/Formador sobre o desempenho do seu tutorando 

nessa disciplina, concertando com ele actividades que possam melhorar o seu 

desempenho escolar e comportamental; 
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15.1.1.4 NÍVEL DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Ao nível do Encarregado de Educação deverá o Tutor: 

• Clarificar no primeiro contacto as tarefas que se propõe realizar com o seu 

educando dando oportunidade para que ele expresse os seus pontos de vista e 

motivando-o para participar neste processo;  

• Promover a colaboração do Encarregado de Educação na organização do 

tempo de estudo e de lazer do seu educando, programando com ele 

actividades conjuntas que possam potenciar o sucesso do tutorando; 

• Reunir com os Encarregados de Educação quando estes o solicitarem ou 

quando o Tutor considerar necessário, de forma a antecipar a resolução de 

situações de inadaptação, insucesso ou outros. 

 

15.1.1.5 NÍVEL DO COORDENADOR DE CURSO 

 

Ao nível do Coordenador de Curso deverá o Tutor: 

• Manter com os Coordenadores de Curso dos seus tutorandos um 

relacionamento de proximidade visando obter uma visão abrangente dos 

respectivo curso e suas especificidades; 

• Criar, juntamente com o Coordenador de Curso, um farol orientador da 

pertinência e aplicabilidade das aprendizagens, definindo assim as estratégias 

necessárias à promoção das expectativas dos formandos durante todo o 

processo de ensino/aprendizagem;  

• Promover a actuação integrada de todos os Professores/Formadores do curso;  

• Transmitir-lhe informação sobre os diagnósticos que realizou e as opiniões que 

formou sobre o seu tutorando. 
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15.1.2 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Propõe-se os seguintes princípios orientadores da implementação deste processo: 

1. Os tutorandos a atribuir a cada Tutor deverão ser cerca de 10, nunca 

ultrapassando o limite máximo de 15; 

2. Um Tutor não deve ter por tutorandos alunos seus, sendo desejável que o grupo 

que lhe seja atribuído possua a maior heterogeneidade possível em termos de 

turmas de origem dos tutorandos; 

3. No ano lectivo 2008/2009 as actividades de tutória são exclusivas para os alunos 

do 1º ano, sendo alargada aos outros anos, nos anos lectivos seguintes; 

4. É desejável que o Tutor acompanhe o tutorando durante toda a sua vida na 

Escola. Contudo, a pedido do tutorando ou do Tutor, com razões justificadas 

poderá haver alterações; 
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16 REGULAMENTO DAS VISITAS DE ESTUDO 

 

16.1 INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS 

 

As visitas de estudo são actividades que decorrem do Projecto Educativo da Escola, 

enquadradas no âmbito do desenvolvimento dos projectos curriculares. Nesta acepção, uma 

visita de estudo é uma actividade curricular intencionalmente planeada, resultante da 

preparação do ano lectivo, elaborada pela Direcção Técnico-Pedagógica, servindo objectivos 

para desenvolver/complementar conteúdos de todas as áreas curriculares e constante no 

Plano de Actividades da Escola. 

Considerando que as visitas de estudo e intercâmbio escolar devem estar em consonância 

com o Projecto Educativo da Escola e com o Projecto Curricular de Turma, e que estas 

actividades são consideradas como estratégias previstas para a concretização das prioridades 

curriculares definidas nos respectivos projectos, cabe ao aluno de acordo com o dever de 

assiduidade que lhe assiste (alínea h do artigo 15º da Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro 

alterada pela Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro) participar nas mesmas. Contudo, caso o aluno 

não participe nas actividades escolares, deverá, de acordo com o normativo supramencionado, 

justificar o motivo da sua não participação. 

As visitas de estudo que não se encontrem incluídas no Plano de Actividades da Escola 

carecem, da parte dos seus organizadores, de um pedido de autorização a ser analisado pela 

Direcção Técnico-Pedagógica e Direcção da Cooptécnica Gustave Eiffel. 

 

16.1.1 ORGANIZAÇÃO 

 

As visitas de estudo devem constar da planificação do trabalho lectivo de cada disciplina 

e/ou componente e nos respectivos Plano de Actividades e Plano Curricular, respeitando 

os seguintes itens: 

• Razões justificativas da visita; 

• Objectivos específicos; 
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• Guiões de exploração do (s) local (ais) a visitar; 

• Aprendizagens e resultados esperados; 

• Regime de avaliação dos alunos e do projecto; 

• Calendarização do roteiro da visita; 

• Professores/Formadores a envolver (o rácio professor/formador/aluno deverá variar 

consoante a idade dos alunos sendo que o ponto 5 do Despacho nº 28/ME/91, de 

28 de Março considera adequado o seguinte: 1 Professor/Formador por cada 15 

alunos no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário); 

• Apresentação obrigatória de um plano de ocupação/proposta de actividades para 

os alunos não participantes da visita de estudo ou intercâmbio escolar ou cujos 

professores/formadores se encontram integrados na visita; 

• Data da aprovação da visita de estudo/intercâmbio escolar; 

• Data da reunião de Encarregados de Educação, ou envio do pedido, para 

autorização da participação dos educandos na respectiva actividade. 

Apesar de constarem no Plano de Actividades e no Plano Curricular, as propostas de 

visitas de estudo devem ser apresentadas, em impresso próprio, pelo 

Professor/Formador responsável à Direcção Técnico-Pedagógica que dará, 

posteriormente, conhecimento da mesma ao Coordenador de Curso. 

Os prazos para a apresentação das propostas são os seguintes: 

• 15 dias de antecedência para visitas de 1 dia dentro do território nacional; 

• 60 dias de antecedência para visitas de mais de um dia e/ou fora do território 

nacional. 

O Professor/Formador responsável pela visita de estudo encarregar-se-á da organização 

da mesma, não devendo esquecer que, toda a documentação necessária à realização 

da actividade carece de autorização dos órgãos competentes da Escola. 

O Professor/Formador responsável pela visita de estudo deverá elaborar uma lista de 

alunos e professores/formadores envolvidos na actividade, a ser entregue aos 

Orientador Educativo de Turma e Director de Pólo/Escola, para validação. Essa lista, 

validada, será colocada nos respectivos livros de ponto. 

O trabalho dos professores/formadores envolvidos na visita de estudo é considerado 

como actividade lectiva. Assim, este deverá ser sumariado nos livros de ponto das 

turmas envolvidas na actividade. 
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Na organização do plano de visitas de estudo dever-se-á evitar a realização das mesmas 

nos períodos de testes de avaliação e avaliações finais. 

A autorização dos Encarregados de Educação para a participação do seu educando na 

visita de estudo deverá ser arquivada no Dossiê Pedagógico da Turma. 

A declaração de autorização de saída para o estrangeiro deverá ser expressa pelo 

Encarregado de Educação. Caso se verifiquem situações de divórcio ou separação de 

facto, tal autorização deverá ser assinalada por ambos os progenitores, salvo se outra 

for a indicação do Ministério Público e/ou Tribunal competente. 

Sem detrimento do dever de vigilância e custódia que recai sobre as funções dos 

Professores/Formadores em qualquer actividade, deverão ser objecto de co-

responsabilização dos Encarregados de Educação os eventuais danos que os alunos 

causem no decurso da mesma e que não estejam cobertos pelo seguro escolar, 

independentemente de qualquer processo disciplinar. 

 

16.1.2 FUNCIONAMENTO E AUTORIZAÇÃO 

 

No caso de visitas de estudo superiores a três dias em território nacional e de qualquer 

visita de estudo ao estrangeiro, independentemente da sua duração, deverá ser emitida 

a respectiva autorização pela Direcção Regional. 

A Escola deverá apresentar o projecto e o preenchimento do Anexo II do Despacho nº 

28/ME/91, de 28 de Março, com a antecedência mínima de 30 dias a contar da data 

prevista para o início da visita (número 11, alínea 2 do Despacho nº 28/ME/91). 

As visitas de estudo/intercâmbios culturais, em território nacional, estão cobertas pelo 

seguro escolar. 

No caso da realização de visitas de estudo ao estrangeiro, a Escola deverá enviar, 

atempadamente, o comprovativo do seguro de viagem, o qual terá de mencionar o 

número de segurados. 
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16.1.3 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

 

Cada visita de estudo implica a apresentação de um relatório final da actividade à 

Direcção Técnico-Pedagógica, no prazo máximo de 15 dias após a realização da 

mesma. 

No relatório deverão constar itens como: 

• Local; 

• Data; 

• Participantes;  

• Lista de presenças; 

• Objectivos didácticos e pedagógicos;  

• Itinerário seguido; 

• Avaliação global;  

• Sugestões, etc. 

O relatório será elaborado pelo Professor/Formador responsável e rubricado por todos 

os professores/formadores participantes na actividade.  

Este Regulamento foi elaborado com base no Ofício Circular nº 2, de 4 de Janeiro 

de 2005, da Direcção Regional de Educação de Lisboa. 
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17 REGULAMENTO DO PRÉMIO DE MÉRITO 

 

A Cooptécnica Gustave Eiffel, C.R.L., institui, anualmente, o Prémio de Mérito Gustave Eiffel. 

Este Prémio visa reconhecer, em cada EPGE, o mérito ao melhor aluno, no âmbito das 

formações implementadas pela Escola. O Prémio é atribuído em Setembro de cada ano e 

abrange todos os alunos que se candidatem e que terminem qualquer ano lectivo até essa 

data. As candidaturas ao Prémio decorrem até 15 de Agosto. 

O Prémio a atribuir será divulgado no início do mês de Setembro.  

Para poder concorrer ao Prémio, o aluno, deve preencher a ficha de candidatura e obedecer 

aos seguintes requisitos: 

1. Ter média, por disciplina, igual ou superior a 16 de valores. 

2. Não possuir notas de módulos (Ensino Profissional) ou avaliações quadrimestrais 

(Sistema Aprendizagem) inferiores a 14 de valores. 

3. Não exceder o limite de 1h30 de faltas injustificada por mês (consideram-se faltas 

justificadas as previstas na lei).  

4. A selecção do vencedor em cada Pólo/Escola será feito através do valor (arredondado 

às centésimas) apurado pela fórmula seguinte:  

NC = MAN – NFI 

Sendo: 

NC = Nota de Candidatura 

MAN = Média Aritmética Anual (Arredondada às centésimas) 

NFI = Número de Faltas Injustificadas  

5. A Direcção, em cada ano, poderá decidir atribuir o prémio a mais do que um aluno que 

se tenha candidatado e reúna os requisitos obrigatórios. 
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18 GUIA DO PROFESSOR/FORMADOR 

 

18.1 INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS 

 

O Professor/Formador é, pela natureza das funções que exerce, exemplo e referência para os 

seus alunos. Neste contexto é, e será sempre, um elemento de orientação e dinamização do 

processo de ensino/aprendizagem de cada aluno uma vez que promove e facilita a aquisição 

de competências. Também, neste sentido, acompanha e educa cada aluno contribuindo para a 

sua inserção social. Sendo a EPGE um agente privilegiado na inserção de alunos diplomados 

no mercado de trabalho e/ou no Ensino Superior assume responsabilidades acrescidas na 

formação integral do indivíduo e do cidadão. 

O corpo Docente depende, em primeira instância, da Direcção Técnico-Pedagógica, a qual 

possui, entre outras atribuições, a organização e coordenação do seu trabalho, apoiando os 

professores/formadores nas suas actividades diárias e respondendo directamente pela 

formação ministrada/obtida. 

 

18.2 INFORMAÇÕES 

 

Todas as Informações, Comunicações e Convocatórias ser-lhe-ão enviadas por correio 

electrónico e estarão disponíveis na sala de professores/formadores, local onde deverá dirigir-

se sempre que chegar à Escola, para receber todas as informações, em tempo útil. 

 

18.3 DIREITOS DOS PROFESSORES/FORMADORES 

 

O Professor/Formador tem direito a: 

a. Um bom ambiente de trabalho e de convívio dentro do espaço da Escola; 

b. Ser respeitado por todos os agentes escolares; 

c. Receber a remuneração do trabalho prestado dentro dos prazos legais; 
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d. Usufruir dos períodos de férias legalmente previstos; 

e. Ser informado de todos as dificuldades da Escola, do modo que os órgãos de 

gestão entenderem mais conveniente; 

f. Ser informado da legislação aplicável à sua actividade; 

g. Ser informado, pela estrutura directiva, do modo que for julgado mais conveniente, 

das possíveis infracções disciplinares em que seja arguido; 

h. Ser ouvido em tudo o que diga respeito ao bom funcionamento da Escola; 

i. Dispor de boas condições de trabalho relativamente a instalações e serviços de 

apoio, quer a material didáctico, considerado necessário à formação e informação 

do pessoal docente, bem como ao exercício das actividades educativas; 

j. Participar, activa e dinamicamente, na vida da comunidade escolar; 

k. Participar na vida sindical, de acordo com o estabelecido legalmente; 

l. Ter acesso, sempre que solicitado, ao mapa de assiduidade mensal; 

m. Ter garantias de segurança pessoal e bens dentro do recinto escolar. 

 

18.4 DEVERES DOS PROFESSORES/FORMADORES 

 

O Professor/Formador tem o dever de: 

a. Contribuir para a formação dos alunos, estimulando o desenvolvimento integral 

das suas capacidades; 

b. Aceitar qualquer cargo de âmbito pedagógico para que seja eleito ou nomeado e 

desempenhá-lo com eficiência; 

c. Cumprir com assiduidade e pontualidade o horário que lhe for distribuído, de 

acordo com as normas em vigor, devendo justificar qualquer falta no prazo de 24 

horas; 

d. Não fumar dentro das instalações da Escola. 

e. Conhecer os regulamentos e demais legislação em vigor; 

f. Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a 

criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial entre 

docentes, alunos, Encarregados de Educação e pessoal não docente; 

g. Colaborar na preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e 

fazer propostas para a respectiva melhoria e renovação; 

h. Gerir o processo de ensino/aprendizagem, de acordo com os elencos modulares 

do curso, utilizando novos meios de ensino numa perspectiva de abertura à 

inovação e reforço da qualidade da educação e ensino; 
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i. Participar na organização e desenvolvimento das actividades lectivas; 

j. Cumprir, integralmente, o tempo destinado às aulas, sendo o primeiro a entrar e o 

último a sair da sala de aula, sendo responsável por todos os equipamentos 

existentes dentro da sala de aula, bem como pelas condições de higiene e 

limpeza. O Professor/Formador deve, sempre que qualquer equipamento seja 

danificado no decurso de uma sessão, elaborar uma folha de ocorrências para dar 

seguimento ao processo de reparação; 

k. Registar no livro de ponto o sumário de cada aula e as faltas dadas pelos alunos, 

escriturando apenas o sumário, o registo de faltas e a sua assinatura; 

l. Avaliar os seus alunos, publicar atempadamente os resultados e lançar as notas 

dentro dos prazos estipulados; 

m. Informar, com a periodicidade considerada adequada, sobre o aproveitamento e 

comportamento dos alunos, estabelecendo os contactos necessários com o 

Orientador Educativo de Turma; 

n. Não utilizar equipamentos de comunicações telefónicas durante o período 

destinado à aula. Qualquer equipamento deste tipo deverá estar desligado nesse 

período, sendo este preceito extensivo a todos os intervenientes na aula (alunos, 

professores/formadores, preparadores de laboratório, etc.); 

o. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

p. Participar nas reuniões dos conselhos de turma devidamente documentados de 

forma a emitir, não só os resultados da avaliação, mas também a opinião sobre os 

seus alunos no que concerne a assiduidade, comportamento e progressão, 

guardando sigilo sobre todos os assuntos debatidos no Conselho de Turma, não 

os divulgando em caso algum. 

 

18.5 PLANIFICAÇÃO DAS AULAS 

 

Na reunião com o Responsável de Disciplina/Coordenador de Curso é-lhe entregue o 

Programa da sua disciplina (conteúdos programáticos e calendarização dos módulos) que 

deverá ser cumprido. Deve verificar, ainda, se existem manuais escolares adoptados, ou outros 

materiais, a fim de solicitar aos alunos que os adquiram. Caso elabore sebentas, é necessário 

preencher uma Requisição de Fotocópias (impresso próprio disponível na recepção/secretaria) 
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para que estas sejam fotocopiadas. Posteriormente deverá informar os alunos que terão de se 

dirigir ao Centro de Recursos do Pólo/Escola a fim de as adquirirem. 

 

18.6 SUMÁRIOS E LIVRO DE PONTO 

 

O livro de ponto encontra-se na Recepção de cada Pólo/Escola e deverá ser levantado, junto 

com a chave da sala, no início de cada aula, a fim de registar o sumário e as faltas dos alunos 

(em caneta de tinta azul ou preta). No final da aula deverá devolver o livro de ponto e a chave 

na Recepção. Deve registar no sumário a informação de início e conclusão de módulo bem 

como o número do módulo que está a leccionar (por exemplo 1.1., isto é, 1º ano, 1º módulo, 

que deverá escrever na coluna correspondente ao nome da disciplina), de modo a facilitar a 

contagem do número de horas por módulo. 

O Livro de Ponto não pode ser rasurado nem poderá ser utilizado corrector pelo que deverá 

haver o máximo cuidado para evitar enganos. 

O sumário deve ser esclarecedor das actividades desenvolvidas/conteúdos leccionados e, caso 

existam dois blocos seguidos da mesma disciplina, no sumário do segundo bloco nunca 

deverá escrever-se “idem” ou colocar aspas. No caso de se desenvolverem os mesmos 

conteúdos que no primeiro bloco, poderá colocar-se “continuação dos conteúdos/actividades 

sumariados (as) na aula anterior”. 

 

18.7 FALTAS 

 

18.7.1 FALTAS DOS ALUNOS 

 

A marcação de faltas é feita por segmento de 45 minutos. É habitual serem concedidos 

aos Professores/Formadores e Alunos 10 minutos de tolerância no primeiro tempo do 

turno e 5 minutos de tolerância nos tempos seguintes. Quando as aulas contemplam 

dois segmentos horários, isto é, 2x45min, as faltas devem ser marcadas por segmentos 

individuais. 
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No caso do Professor/Formador se ter enganado a marcar uma falta e, pretender 

invalidá-la, deverá rubricar em cima da falta com a mesma rubrica que colocou no sítio 

da assinatura da aula. Deverá ainda fazer chegar à Direcção Pedagógica o motivo pelo 

qual foi anulada a falta. 

As faltas de material não são contempladas para efeitos de marcação de faltas no livro 

de ponto. Estas devem ser registadas pelo Professor/Formador nos seus registos 

pessoais, para serem contempladas como parâmetro de avaliação contínua do aluno no 

fim de cada módulo. 

As justificações das faltas dos alunos são feitas de acordo com o regulamento 

respectivo, em impresso próprio, a adquirir na portaria e/ou secretaria do Pólo/Escola e 

entregues ao Orientador Educativo de Turma. 

Caso um aluno seja convidado a sair da sala de aula, deverá ser marcada a respectiva 

falta no livro de ponto e, obrigatoriamente, entregue ao Orientador Educativo de Turma 

uma participação da ocorrência relatando o sucedido. 

 

18.7.2 FALTAS DOS DOCENTES/FORMADORES 

 

A assiduidade dos professores/formadores é decisiva para o bom funcionamento da 

Escola, pelo que, os professores/formadores não devem faltar às actividades lectivas, a 

não ser por motivos de força maior.  

Em cada turma devem ser integralmente cumpridas as horas de formação previstas, por 

módulo, no plano de formação de cada curso, em cada ano lectivo. Por este motivo, 

todas as aulas previstas têm que ser leccionadas. 

Sempre que um Professor/Formador constate que não tem possibilidades de cumprir 

uma determinada actividade lectiva deverá, por razões que se prendem com a ética e 

deontologia, recorrer a um dos mecanismos previstos neste regulamento com o objectivo 

de os alunos não ficarem, em caso algum, sem aulas.  

A falta por doença (com comprovativo médico) deve ser comunicada por telefone no 

próprio dia ou no seguinte, informando o período provável de ausência. 

Os impressos para justificação de falta estão disponíveis nos serviços administrativos, 

devendo aí ser entregues, devidamente preenchidos. 
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A não entrega das justificações nos prazos previstos pode levar à injustificação da falta 

com todas as consequências daí decorrentes. 

 

18.8 HORÁRIOS 

 

Os horários são distribuídos no início do ano lectivo na Reunião Geral de 

Professores/Formadores e, salvo motivos excepcionais, são mantidos até ao final do mesmo. 

Caso se verifique a impossibilidade de leccionar uma aula, deverá recorrer a um dos 

mecanismos a seguir previstos (Antecipação/Troca/Substituição) para que os alunos não 

fiquem sem aulas. Contudo, na impossibilidade de comparência a uma aula deverá, sempre 

que previsível, informar a Escola, para que os alunos sejam avisados em tempo útil. 

 

18.8.1 MECANISMOS DE ANTECIPAÇÃO/TROCA/SUBSTITUIÇÃO 

 

18.8.1.1 ANTECIPAÇÃO 

 

É possível antecipar uma aula sempre que o Professor/Formador avise, previamente, 

da impossibilidade da sua leccionação. 

 

18.8.1.2 TROCA 

 

Existe a possibilidade de uma troca de serviço Professor/Formador sempre que dois 

professores/formadores de disciplinas diferentes acordem que irão leccionar as suas 

aulas num período e numa turma que estava inicialmente destinado ao outro. 
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18.8.1.3 SUBSTITUIÇÃO 

 

Existe a possibilidade de uma substituição sempre que um Professor/Formador de uma 

disciplina, impossibilitado de leccionar uma aula ou um conjunto de aulas, é substituído 

por outro Professor/Formador, dando, no entanto, continuidade ao trabalho em curso. 

 

18.9 FOTOCÓPIAS 

 

Todas as fotocópias devem ser requisitadas com 48 horas de antecedência, através do 

impresso “Requisição de Fotocópias”, que se encontra no Centro de Recursos. 

 

18.10 MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 

De todos os materiais pedagógicos utilizados nas aulas, deve constar uma lista/fotocópia no 

Dossiê Pedagógico da Disciplina. 

 

18.11 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS 

 

Todos os equipamentos estão disponíveis para serem utilizados nas aulas devendo, para o 

efeito, ser requisitados com antecedência, mediante o preenchimento do impresso próprio 

(Boletim de Requisição), que se encontra na Recepção da EPGE. O mesmo procedimento 

deverá ser feito quando for necessário requisitar um Laboratório de Informática. 

Para os professores/formadores a quem esteja sempre atribuída no horário um Laboratório de 

Informática, não é necessário preencher qualquer impresso.  

Antes da aula, a chave do Laboratório ou o equipamento devem ser levantados na 

Recepção/Secretaria, junto com a Folha de Registos de Ocorrências, que deve ser sempre 

preenchida e devolvida com a chave ou o equipamento imediatamente após a conclusão da 
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aula. Nesse período, o equipamento fica sob inteira responsabilidade do 

Professor/Formador. Assim, é importante não deixar os alunos sozinhos no Laboratório 

ou na sala de aula em circunstância alguma. 

No caso específico da videoprojector, e dada a fragilidade deste tipo de equipamento, este 

apenas deverá ser arrumado e transportado depois de concluída a ventilação de arrefecimento. 

Sempre que surgirem dúvidas quanto ao funcionamento do equipamento poderá solicitar o 

apoio do Técnico de Informática. 

 

18.12 UTILIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA 

 

As salas de aula são limpas diariamente e encontram-se dotadas do material necessário para a 

leccionação das matérias. No entanto, caso necessite de um número suplementar de 

marcadores, apagadores ou giz, deve levantá-los junto da Recepção/Secretaria. É de extrema 

importância a manutenção da limpeza das salas, pelo que, o Professor/Formador deve 

limpar o quadro no final de cada aula e responsabilizar os alunos quanto à arrumação 

das cadeiras não permitindo que seja deixado lixo, quer no chão quer nas mesas. 

No final de cada aula deverá o Professor/Formador verificar o estado das cadeiras e 

mesas. Caso se verifiquem estragos devem ser responsabilizando os alunos que os 

deterioraram. 

 

18.13 AVALIAÇÃO 

 

As avaliações são feitas no final de cada módulo (ver Projecto Educativo, capítulo Estrutura 

Modular na Formação). Para tal, devem-se reunir os dados dos vários parâmetros de avaliação 

contínua, as notas dos testes sumativos e o indício de assiduidade do aluno. Esta última 

informação, na posse do Orientador Educativo de Turma, é de extrema importância para a 

avaliação, uma vez que nenhum aluno pode concluir uma disciplina sem cumprir o requisito de 

90% de aulas assistidas, quer para o caso do Ensino Profissional quer para o caso da 

Educação e Formação. As notas devem ser lançadas num prazo de cinco dias úteis após a 

conclusão do módulo, em sistema informático próprio para o efeito, procedendo-se à impressão 

da pauta modular, validando com assinatura e entregando-a na Secretaria do Pólo/Escola. 

Devem ser lançadas apenas as notas de 10 a 20 valores, no caso do Ensino Profissional, e de 
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1 a 5 valores, no caso da Educação e Formação, uma vez que é dada, aos alunos que não 

realizem o módulo, a possibilidade de o recuperarem. Nesta fase será importante recolher 

informações junto da Direcção Técnico–Pedagógica, Responsável da Disciplina ou 

Coordenador de Curso sobre quais são os procedimentos usuais para as recuperações dos 

módulos da sua disciplina. No entanto, nenhum aluno pode realizar a Recuperação do Módulo 

sem o comprovativo de pagamento da mesma, emitida pela Secretaria do Pólo/Escola. Uma 

última nota relativa à avaliação: os enunciados dos testes devem conter o cabeçalho próprio de 

avaliação, com o logótipo da EPGE, cotação por grupo/questão e deve ser arquivada uma 

cópia no Dossiê Pedagógico da Disciplina e da turma, assim como enunciados, guias de 

trabalhos e respectivos critérios e grelhas de avaliação. 

 

18.14 RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS 

 

Apesar da autonomia dos professores/formadores das várias disciplinas no processo de 

recuperação de módulos, lembramos que se trata de um mecanismo inerente ao nosso Modelo 

de Ensino/Aprendizagem e Projecto Educativo, pelo que devem manter-se os mesmos critérios 

de rigor, independentemente da área que lecciona. A recuperação de um módulo visa não só a 

aquisição de competências para a realização do mesmo, mas também a responsabilização do 

aluno quanto à gestão do seu processo de ensino-aprendizagem. Assim, só depois de 

constatar que o aluno reúne as condições para passar por um novo processo de avaliação 

deverá encetar a prova de avaliação que conduzirá a uma recuperação de módulo, que poderá 

ser realizada através de um teste sumativo, chamada oral, apresentação e defesa de um 

trabalho, etc., de acordo com o que for decidido na reunião do Grupo Disciplinar. Deve, 

contudo, ter em atenção a assiduidade mínima obrigatória. 
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18.15 DISCIPLINA 

 

A disciplina dentro das instalações escolares é da máxima importância na EPGE. A formação 

dos nossos alunos pressupõe um processo educativo integral, envolvendo a aquisição de 

competências académicas e profissionais e o desenvolvimento de valores cívicos, morais, 

sociais e afectivos. Assim, contamos com a colaboração dos professores/formadores no 

sentido de promover a disciplina dentro das instalações escolares, incentivando os vários 

membros da comunidade escolar à criação de um ambiente tranquilo, seguro e motivador. 

Sempre que se verificarem situações de indisciplina deverão accionar-se os mecanismos que 

se encontram previstos (por exemplo: ordem de saída da sala de aula pressupõe a marcação 

de falta ao aluno no livro de ponto e a redacção de um relatório a ser entregue ao Orientador 

Educativo de Turma, para posteriores averiguações).  

 

18.16 CONSELHOS DE TURMA 

 

No final de cada período têm lugar os Conselhos de Turma Ordinários, onde o grupo de 

professores/formadores da turma, para além da verificação das notas lançadas, deverá discutir 

e definir as estratégias a desenvolver, individualmente e/ou em grupo, com a turma, no seu 

todo e com cada aluno individualmente, no sentido de promover o sucesso escolar dos alunos. 

Os conselhos de turma são convocados pela Direcção Pedagógica na semana anterior à sua 

realização, que já se encontra prevista no calendário escolar. 

A presença nos Conselhos de Turma é obrigatória, sendo as faltas, apenas justificada de 

acordo com o regulamento próprio. 

 

Omissões 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Executivo. 
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19 GUIA DO ALUNO DO ENSINO PROFISSIONAL 

 

19.1 INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS 

 

O discente é a razão principal da existência da Escola. Por isso, existe toda uma estrutura de 

apoio à educação e ao ensino, designadamente no que concerne ao pessoal dirigente, 

docente, técnico, administrativo e auxiliar. 

Sendo a Escola, actualmente, em muitos aspectos um substituto efectivo e afectivo do papel 

social outrora desempenhado pelas famílias, o dinamismo da comunidade educativa assume, 

por isso, uma responsabilidade acrescida.  

As actividades desenvolvidas na EPGE visam a inserção social e profissional do aluno 

preparando-o para uma cidadania activa, participativa, solidária e um desempenho profissional 

de elevada exigência, em consequência das aprendizagens desenvolvidas e das competências 

e saberes adquiridos. 

Não obstante todas as normas sociais de conduta, é imprescindível que, qualquer instituição de 

educação/formação defina normas e princípios de enquadramento, para todos os agentes do 

processo educativo. Estas referências reflectem um padrão de comportamento o qual, aliado 

às actividades quotidianas que se desenvolvem no espaço escolar resulta na denominada 

“Cultura de Escola”.  

 

19.2 MATRÍCULA E INSCRIÇÃO ANUAL 

 

19.2.1 MATRÍCULA 

 

O processo de matrícula decorre da seguinte forma: o candidato quando se dirige, pela 

primeira vez à Escola, preenche o Boletim de Matrícula (pode seleccionar até três cursos 

por ordem de preferência) e de seguida uma Ficha de Diagnóstico. Fica de imediato 

matriculado no curso que escolheu em primeiro lugar, desde que existam vagas. A 
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matrícula torna-se efectiva logo que o aluno entregue todos os documentos necessários 

e que a turma tenha um número mínimo de elementos para poder funcionar. 

No acto da matrícula os candidatos devem: 

1. Preencher o Boletim de Matrícula; 

2. Entregar 5 fotografias tipo passe; 

3. Apresentar os seguintes documentos: 

a. Documento de identificação; 

b. Cartão de contribuinte; 

c. Documento de identificação e cartão de contribuinte do Encarregado de 

Educação; 

d. Cartão de utente (assistência médica); 

e. Boletim de vacinas actualizado; 

f. Cartão de eleitor quando maior de 18 anos; 

4. Realizar o pagamento de acordo com a Tabela de Custos Administrativos do 

Seguro Escolar. 

 

19.2.2 INSCRIÇÃO ANUAL 

 

A inscrição anual efectua-se na última semana de Julho. No acto da inscrição 

anual é necessário: 

1. Preencher o Boletim de Inscrição Anual; 

2. Entregar 3 fotografias tipo passe;  

3. Apresentar os seguintes documentos: 

a. Documento de identificação; 

b. Cartão de contribuinte; 

c. Documento de identificação e cartão de contribuinte do Encarregado de 

Educação; 

d. Cartão de utente (assistência médica); 

e. Boletim de vacinas actualizado; 

f. Cartão de eleitor quando maior de 18 anos; 

g. Declaração de IRS, respeitante ao ano civil anterior, para alunos fora 

do ciclo de formação. 
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4. Realizar o pagamento de acordo com a Tabela de Custos Administrativos de: 

a. Inscrição Anual; 

b. Seguro Escolar. 

Os alunos que efectuarem a Inscrição Anual, para além do período indicado, terão 

um agravamento de acordo com a Tabela de Custos Administrativos. 

 

Nota: A Tabela de Custos Administrativos é actualizada anualmente. 

 

19.3 PROPINA DE FREQUÊNCIA 

 

De acordo com os regulamentos de financiamento do Ensino Profissional, a formação é co-

financiada para os alunos que prosseguirem o plano de estudos pré-estabelecido para o curso. 

Sempre que um aluno não conclua o curso no ciclo de formação previsto, 3 anos, a sua 

formação deixa de ser co-financiada. Assim, estes alunos perdem a possibilidade de 

beneficiar de qualquer subsídio/bolsa e passam imediatamente a financiar a sua 

formação através do pagamento de uma propina mensal, constante da Tabela de Custos 

Administrativos. 

Os alunos fora do seu ciclo de formação ficam sujeitos ao pagamento mensal de uma 

propina de frequência, de acordo com a Tabela de Custos Administrativos, de Setembro 

a Julho, inclusive. Esta propina será paga nos Serviços Administrativos até ao dia 15 do mês 

a que diz respeito. Passado esse prazo a propina será agravada de: 

• 30% do valor da propina para pagamentos entre 16 e o último dia de cada mês; 

• 100% do valor da propina após o último dia de cada mês. 

Os alunos que tenham 2 meses de atraso, no pagamento de propinas, são imediatamente 

suspensos de todas as actividades lectivas, sendo disso dado conhecimento ao aluno e ao seu 

Encarregado de Educação. A matrícula será cancelada se a situação não for regularizada num 

prazo de 30 dias. 

Só será autorizada a Inscrição Anual e só serão emitidas Declarações, Certificados, 

Diploma e outros documentos, aos alunos que não tiverem dívidas perante a Escola. 



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

156 GUIA DO ALUNO DO ENSINO PROFISSIONAL 

 

 

19.4 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

No âmbito da Acção Social Escolar, os alunos poderão beneficiar de apoio social, em função 

do escalão de apoio em que cada agregado familiar se integra. Têm direito a beneficiar dos 

apoios os alunos pertencentes aos agregados familiares integrados no 1.º e no 2.º escalão, de 

rendimentos, determinados para efeitos de atribuição do abono de família, nos termos da 

legislação em vigor à data da atribuição dos mesmos. 

Os alunos podem candidatar-se a: 

1. Auxílios económicos destinados aos alunos do ensino básico e secundário; 

2. Bolsa de mérito destinada a alunos do ensino secundário; 

3. Apoio especial no acesso aos computadores pessoais e à banda larga a alunos do 3.º 

ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 

Os alunos matriculados no ensino secundário podem candidatar -se à atribuição de bolsa 

de mérito. Entende-se por “mérito” a obtenção pelo aluno candidato à atribuição da bolsa a 

seguinte classificação média anual, relativa ao ano de escolaridade anterior, com aprovação 

em todas as disciplinas do plano curricular do mesmo: 

a. 9.º ano de escolaridade — classificação igual ou superior a 4 valores; 

b. 10.º ou 11.º de escolaridade — classificação igual ou superior a 14 valores. 

Por bolsa de mérito entende-se a prestação pecuniária anual destinada à comparticipação 

dos encargos inerentes à frequência do ensino secundário. 

O montante da bolsa de mérito é o correspondente a duas vezes e meia o valor do Indexante 

dos Apoios Sociais (IAS) em vigor no início do ano lectivo. 

A bolsa de mérito é acumulável com a atribuição dos auxílios económicos definidos para os 

alunos carenciados do ensino secundário 

A candidatura a quaisquer apoios está condicionada à apresentação da seguinte 

documentação: 

a. Formulário n.º 167 – (Editorial do Ministério da Educação), devidamente preenchido; 

b. Fotocópia da declaração de IRS, respeitante ao ano civil anterior; 
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c. Documento emitido pelo serviço competente da segurança social ou, quando se trate 

de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador, do posicionamento 

nos escalões de atribuição de abono de família. 

Os Encarregados de Educação são responsáveis pela exactidão das informações prestadas e 

dos documentos entregues. 

As Escolas, em caso de dúvida sobre os rendimentos efectivamente auferidos, podem 

desenvolver as diligências que considerem adequadas ao apuramento da situação sócio -

económica do agregado familiar do aluno, e participar a situação às entidades competentes no 

sentido de prevenir ou corrigir situações de usufruto indevido do direito aos benefícios. 

 

19.5 TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Nas Escolas que prestam o serviço de Transporte Escolar (Entroncamento e Arruda dos 

Vinhos), os alunos sem transportes colectivos podem candidatar-se ao Transporte Escolar, 

através de preenchimento de impresso próprio, no acto de matrícula ou de inscrição anual. 

Para utilizar este serviço, o aluno tem que comparticipar, mensalmente, com o valor estipulado 

na Tabela de Custos Administrativos, entre Setembro e Julho inclusive. 

 

19.6 DIREITOS DO ALUNO 

 

O aluno tem direito a: 

a. Usufruir de um ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto 

na lei, em condições de efectiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma 

a propiciar a realização de aprendizagens bem sucedidas; 

b. Usufruir de um ambiente e de um projecto educativo que proporcionem as 

condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e 

cívico, para a formação da sua personalidade e da sua capacidade de auto-

aprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o conhecimento e a ética; 

c. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no 

desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 
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d. Ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias, em favor da comunidade 

em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na Escola ou fora dela, 

e ser estimulado nesse sentido; 

e. Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 

planificação equilibrada das actividades curriculares e extracurriculares, 

nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da 

comunidade; 

f. Beneficiar, no âmbito dos serviços de Acção Social Escolar, de apoios definidos 

pelo Ministério da Educação para o ensino profissional; 

g. Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades 

escolares ou às suas aprendizagens, através dos serviços de psicologia e 

orientação e de outros serviços especializados de apoio educativo; 

h. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da comunidade 

educativa; 

i. Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade 

física e moral; 

j. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença 

súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer das actividades escolares; 

k. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 

l. Eleger e ser eleito para as funções de delegado e subdelegado de turma e 

representante dos discentes no Conselho Pedagógico; 

m. Participar nas eleições para a associação de estudantes, elegendo e sendo eleito 

para os diferentes cargos; 

n. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da Escola e ser ouvido 

pelos professores/formadores, orientadores educativos de turma e órgãos de 

administração e gestão da Escola em todos os assuntos que, justificadamente, 

forem do seu interesse; 

o. Recorrer ao Professor/Formador, Orientador Educativo de Turma ou aos órgãos 

de administração e gestão da Escola para resolver qualquer problema com o 

processo de ensino/aprendizagem, de convívio escolar ou, até mesmo, pessoal; 

p. Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de 

tempos livres; 

q. Participar nas demais actividades da Escola, nos termos da lei e dos 

regulamentos existentes; 

r. Ser informado do Projecto Educativo e dos regulamentos existentes; 

s. Participar nas actividades de avaliação da Escola (intra-turma e extra-turma); 
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t. Participar no processo de avaliação, nomeadamente através de mecanismos de 

auto e hetero-avaliação; 

u. Ter conhecimento, atempado, de todas as avaliações e classificações; 

v. Usufruir de um seguro escolar que cubra os riscos inerentes à actividade escolar. 

 

19.7 DEVERES DO ALUNO 

 

O aluno tem o dever de: 

a. Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral, ser assíduo, 

pontual e cumprir todos os seus deveres no âmbito das actividades escolares;  

b. Seguir as orientações dos professores/formadores relativas ao seu processo de 

ensino e aprendizagem; 

c. Tratar com respeito qualquer membro da comunidade educativa, respeitando a 

integridade física e moral de cada um; 

d. Justificar todas as faltas dadas dentro do prazo estabelecido; 

e. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na 

Escola de todos os alunos; 

f. Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na Escola, bem 

como nas demais actividades organizadas que requeiram a participação dos 

alunos; 

g. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos 

mesmos; 

h. Zelar pela preservação e asseio das instalações, material didáctico, equipamento, 

mobiliário e todos os espaços da Escola, fazendo uso correcto dos mesmos; 

i. Custear as despesas inerentes à reparação ou substituição dos materiais e 

equipamentos por ele degradados por incúria. A reincidência neste facto dará 

origem a procedimento disciplinar; 

j. Comunicar toda e qualquer anomalia detectada a nível de funcionamento dos 

equipamentos e asseio das instalações; 

k. Utilizar indumentárias compatíveis com uma Escola que prepara pessoas para a 

sua inserção social e profissional; 

l. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade 

educativa, zelar pelos seus bens pessoais, não se responsabilizando a Escola 

pelos mesmos; 
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m. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 

n. Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos 

serviços da Escola e os regulamentos existentes; 

o. Não utilizar equipamentos de comunicação telefónica e de som (walkman, 

discman, leitor de MP3, leitor de minidisc, etc.) durante o período de aulas. 

Qualquer equipamento deste tipo deverá estar desligado nesse período, sendo 

este preceito extensivo a todos os intervenientes na sala de aula; 

p. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

q. Não fumar no interior da área escolar, mesmo nos espaços ao ar livre; 

r. Não comer nem beber, excepto água, dentro da sala de aula; 

s. Não é permitido jogos de azar ou fortuna no interior da área escolar, bem como, 

os jogos de computador no interior da sala de aula, assim como a prática de 

qualquer acto ilícito; 

t. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objectivamente, perturbarem o normal funcionamento das 

actividades lectivas, ou poderem causar danos físicos e morais aos alunos ou a 

terceiros; 

u. Apresentar o cartão de estudante emitido pela EPGE sempre que lhe seja 

solicitado. Na falta deste, atender e respeitar qualquer pedido de identificação 

alternativa. 

 

19.8 COMPORTAMENTO 

 

Sendo o comportamento uma componente essencial da vida de qualquer cidadão, assumem 

uma particular importância os aspectos relacionados com a postura dos alunos dentro do 

espaço escolar. Assim: 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos nos regulamentos, em termos que se 

revelem perturbadores do funcionamento normal das actividades da Escola ou das relações no 

âmbito da comunidade educativa, constitui infracção disciplinar, a qual pode levar, mediante 

processo disciplinar, à aplicação de medida disciplinar. Todas as medidas correctivas e 

medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, 

dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do 

aluno, a preservação do reconhecimento da autoridade e segurança dos 
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professores/formadores e funcionários, visando ainda o normal prosseguimento das 

actividades da Escola, a correcção do comportamento perturbador e o reforço da formação 

cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, 

do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

 

19.8.1 TIPIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

19.8.1.1 MEDIDAS DISCIPLINARES CORRECTIVAS 

 

São medidas disciplinares correctivas as seguintes: 

a. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar; 

b. A realização de tarefas e actividades de integração na Escola; 

c. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de 

certos materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afectos a 

actividades lectivas; 

d. A mudança de turma. 

 

19.8.1.2 MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS: 

 

São medidas disciplinares sancionatórias as seguintes: 

a. A repreensão registada; 

b. A suspensão da Escola até ao limite de dez dias úteis; 

c. A transferência de Escola. 

A ordem de saída da sala de aula implica a marcação de falta ao aluno e a sua 

permanência na Escola, se possível no Centro de Recursos, ou desempenhando 

outras actividades formativas. Estas situações são comunicadas ao Orientador 

Educativo de Turma, assim como, o trabalho que o aluno tem que desenvolver. 
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A decisão final da medida disciplinar a aplicar é notificada por contacto pessoal com o 

aluno e com o respectivo Encarregado de Educação. Não sendo a notificação por 

contacto pessoal possível, é feita por carta registada com aviso de recepção. 

 

19.9 PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da Escola até 10 dias 

úteis e de transferência de Escola depende de procedimento disciplinar, destinado a 

apurar a responsabilidade individual do aluno regulamentado no Estatuto do Aluno do 

Ensino não Superior, Lei nº 3/2008, de 18 de Janeiro. 

2. A dependência de procedimento disciplinar para a aplicação das medidas supra 

referidas, não prejudica as necessidades de comunicação, de registo e de 

procedimentos de averiguação para a aplicação das restantes medidas, com excepção 

da ordem de saída da sala de aula. 

3. Compete ao Presidente do Conselho Executivo ou Director instaurar o procedimento 

disciplinar, devendo fazê-lo no prazo de um dia útil, após lhe terem sido comunicados 

os factos passíveis de infracção, devendo no mesmo prazo nomear instrutor. 

4. A aplicação da pena tem que ser homologada pela Direcção. 

5. Um aluno a quem tenha sido aplicada a pena de transferência da Escola, não poderá 

voltar a matricular-se na EPGE. 

 

19.10 FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE 

 

1. Os alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade. 

2. Os Pais e Encarregados de Educação dos alunos são responsáveis, conjuntamente 

com estes, pelo cumprimento do dever referido no número anterior. 

3. O dever de assiduidade implica para o aluno, quer a presença na sala de aula e demais 

locais onde se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual 
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e comportamental adequadas, de acordo com a sua idade, ao seu processo de ensino 

e aprendizagem. 

4. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra actividade de frequência 

obrigatória, ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição; decorrendo as aulas em 

tempos consecutivos, serão marcadas tantas faltas, quantos os tempos de ausência do 

aluno; as faltas são registadas pelo Professor/Formador ou pelo Orientador Educativo 

de Turma em suportes administrativos adequados. 

5. Serão registadas faltas sempre que, sem justificação válida, o aluno entrar na sala de 

aula com um atraso superior a 10 minutos ao primeiro tempo do turno e 5 minutos nos 

restantes. 

6. Se o aluno não se fizer acompanhar do material necessário às actividades escolares, 

embora não implique falta de presença, constitui um elemento de avaliação. 

 

19.11 FALTAS JUSTIFICADAS 

 

São faltas justificadas as dadas pelos seguintes motivos: 

1. Doença do aluno, devendo esta ser declarada pelo médico; 

2. Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que 

coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária 

competente; 

3. Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento 

de familiar previsto no estatuto dos funcionários públicos; 

4. Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia seguinte; 

5. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 

possa efectuar-se fora do período das actividades lectivas; 

6. Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa, 

devidamente declarado, pelo médico; 
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7. Acto decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa 

efectuar-se fora do período das actividades lectivas e corresponda a uma prática 

comummente reconhecida como própria dessa religião; 

8. Participação em provas desportivas ou eventos culturais nos termos da legislação em 

vigor; 

9. Participação em actividades associativas, nos termos da lei; 

10. Cumprimento de obrigações legais; 

11. Outro facto impeditivo da presença na Escola, desde que, comprovadamente, não seja 

imputável ao aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo Orientador 

Educativo de Turma. 

 

19.12 JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

 

1. O pedido de justificação de faltas é apresentado por escrito pelos Pais e Encarregados 

de Educação ou, quando maior de idade, pelo aluno ao Orientador Educativo de Turma 

com indicação do dia, hora e da actividade em que a falta ocorreu, referenciando-se os 

motivos justificativos da mesma em impresso próprio; 

2. O Orientador Educativo de Turma deve solicitar os comprovativos adicionais que 

entenda necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer entidade 

que para esse efeito for contactada, contribuir para o correcto apuramento dos factos. 

3. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, 

nos restantes casos até ao 3º dia útil, subsequente à verificação da mesma. 

4. Nos casos em que, decorrido o prazo referido, não tenha sido apresentada justificação 

para as faltas ou quando a mesma não for aceite, deve tal situação ser comunicada no 

prazo de três dias úteis, pelo meio mais expedito, aos Pais e Encarregados de 

Educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo Orientador Educativo de Turma. 
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19.13 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

As faltas são injustificadas quando: 

1. Não tenha sido apresentada justificação; 

2. A justificação apresentada tenha sido entregue fora do prazo ou não tenha sido aceite; 

3. Forem interpoladas – as que correspondem a intervalos de ausência entre 2 aulas 

assistidas; 

4. A marcação da falta tenha decorrido da ordem de saída da sala de aula. 

 

19.14 LIMITE DE FALTAS 

 

1. As faltas não podem exceder, em cada disciplina/ano, 10% do seu número total de 

horas. 

2. As faltas à Formação em Contexto de Trabalho não podem exceder 5% da sua 

duração. 

3. Quando for atingida metade do limite de faltas, os Pais ou Encarregados de Educação 

do aluno são convocados, pelo meio mais expedito, pelo Orientador Educativo de 

Turma com o objectivo de se alertar para as consequências da situação. 
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19.15 EFEITO DA ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE FALTAS 

 

Ultrapassado o limite de faltas a uma disciplina/ano, não permitindo assim que o aluno assista 

a um mínimo de 90% da sua duração, implica que não possa existir avaliação na respectiva 

disciplina e a sua consequente conclusão. Caso esta situação se verifique o aluno será 

orientado para a frequência de um Plano Complementar de Formação de forma a poder 

regularizar a sua situação quanto à assiduidade. 

Omissões 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção Técnico-Pedagógica. 
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Existe um elevado número de jovens em situação de abandono escolar e em transição para a 

vida activa, nomeadamente os que entram precocemente no mercado de trabalho com níveis 

insuficientes de formação escolar e de qualificação profissional. É, portanto, importante garantir 

a concretização de respostas educativas e formativas que vão ao encontro destas 

necessidades. 

Os Ministérios da Educação e da Segurança Social e do Trabalho têm vindo a lançar iniciativas 

nas áreas da orientação escolar e profissional e da inserção profissional, bem como no domínio 

das medidas de educação e formação, como via privilegiada de transição para a vida activa. 

Para a prossecução deste objectivo, têm vindo a ser tomadas diversas medidas, entre as quais 

a criação de CEF. 

Os CEF foram criados ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho e 

destinam-se, 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 como àqueles que, após conclusão dos 12 anos de escolaridade, não possuindo uma 

qualificação profissional, pretendem adquiri-la para ingresso no mundo do trabalho. 

Os CEF têm como principal objectivo a aquisição de competências escolares, académicas, 

técnicas e sociais e relacionais, correspondentes a uma qualificação profissional de nível 1, 2 

ou 3, associada à equivalência ao 6º, 9º ou 12º ano de escolaridade, respectivamente. 

 

20.1 INTRODUÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS 

 

O discente é a razão principal da existência da Escola. Por isso, existe toda uma estrutura de 

apoio à educação e ao ensino, designadamente no que concerne ao pessoal dirigente, 

docente, técnico, administrativo e auxiliar. 

Sendo a Escola, actualmente, em muitos aspectos um substituto efectivo do papel social 

outrora desempenhado pelas famílias, o dinamismo da comunidade educativa assume, por 

isso, uma importância acrescida.  
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As actividades desenvolvidas na EPGE visam a inserção social e profissional do aluno 

preparando-o para uma cidadania activa, participativa, solidária e um desempenho profissional 

de elevada exigência, em consequência das aprendizagens desenvolvidas e das 

competências adquiridas. 

Não obstante todas as normas sociais de conduta, é imprescindível que qualquer instituição de 

educação/formação defina normas e princípios de enquadramento para todos os agentes do 

processo educativo. Estas referências reflectem um padrão de comportamento que, aliado às 

actividades quotidianas que se desenvolvem no espaço escolar resulta da denominada 

“cultura de Escola”.  

 

20.2 MATRÍCULA E INSCRIÇÃO ANUAL 

 

20.2.1 MATRÍCULA 

 

O processo de matrícula decorre da seguinte forma: o candidato quando se dirige, pela 

primeira vez à Escola, preenche o Boletim de Matrícula (pode seleccionar até três cursos 

por ordem de preferência) e de seguida uma Ficha de Diagnóstico. Fica de imediato 

matriculado no curso que escolheu em primeiro lugar, desde que existam vagas. A 

matrícula torna-se efectiva logo que o aluno entregue todos os documentos necessários 

e que a turma tenha um número mínimo de elementos para poder funcionar. 

No acto da matrícula os candidatos devem: 

1. Preencher o Boletim de Matrícula; 

2. Entregar 5 fotografias tipo passe; 

3. Apresentar os seguintes documentos: 

a. Certificado de habilitações 

b. Documento de identificação; 

c. Cartão de contribuinte; 

d. Documento de identificação e cartão de contribuinte do Encarregado de 

Educação; 

e. Cartão de utente (assistência médica); 

f. Boletim de vacinas actualizado; 

g. Cartão de eleitor quando maior de 18 anos; 
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4. Realizar o pagamento de acordo com a Tabela de Custos Administrativos do 

Seguro Escolar. 

 

20.2.2 INSCRIÇÃO ANUAL 

 

A inscrição anual efectua-se na última semana de Julho. No acto da inscrição 

anual é necessário: 

1. Preencher o Boletim de Inscrição Anual; 

2. Entregar 3 fotografias tipo passe; 

3. Apresentar os seguintes documentos: 

a. Documento de identificação; 

b. Cartão de contribuinte; 

c. Documento de identificação e cartão de contribuinte do Encarregado de 

Educação; 

d. Cartão de utente (assistência médica); 

e. Boletim de vacinas actualizado; 

f. Cartão de eleitor quando maior de 18 anos; 

4. Realizar o pagamento de acordo com a Tabela de Custos Administrativos do 

Seguro Escolar. 

 

20.3 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

No âmbito da Acção Social Escolar, os alunos poderão beneficiar de apoio social, em função 

do escalão de apoio em que cada agregado familiar se integra. Têm direito a beneficiar dos 

apoios os alunos pertencentes aos agregados familiares integrados no 1.º e no 2.º escalão, de 

rendimentos, determinados para efeitos de atribuição do abono de família, nos termos da 

legislação em vigor à data da atribuição dos mesmos. 

Os alunos podem candidatar-se a: 

1. Auxílios económicos destinados aos alunos do ensino básico e secundário; 

2. Bolsa de mérito destinada a alunos do ensino secundário; 
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3. Apoio especial no acesso aos computadores pessoais e à banda larga a alunos do 3.º 

ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 

Os alunos matriculados no ensino secundário podem candidatar-se à atribuição de bolsa de 

mérito. Entende-se por mérito a obtenção pelo aluno candidato à atribuição da bolsa a 

seguinte classificação média anual, relativa ao ano de Escolaridade anterior, com aprovação 

em todas as disciplinas do plano curricular do mesmo: 

a. 9.º ano de escolaridade — classificação igual ou superior a 4 valores; 

b. 10.º ou 11.º de escolaridade — classificação igual ou superior a 14 valores. 

Por bolsa de mérito entende-se a prestação pecuniária anual destinada à comparticipação 

dos encargos inerentes à frequência do ensino secundário. 

O montante da bolsa de mérito é o correspondente a duas vezes e meia o valor do Indexante 

dos Apoios Sociais (IAS) em vigor no início do ano lectivo. 

A bolsa de mérito é acumulável com a atribuição dos auxílios económicos definidos para os 

alunos carenciados do ensino secundário 

A candidatura a quaisquer apoios está condicionada à apresentação da seguinte 

documentação: 

a. Formulário n.º 167 – (Editorial do Ministério da Educação), devidamente preenchido; 

b. Fotocópia da declaração de IRS, respeitante ao ano civil anterior; 

c. Documento emitido pelo serviço competente da segurança social ou, quando se trate 

de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador, do posicionamento 

nos escalões de atribuição de abono de família. 

Os Encarregados de Educação são responsáveis pela exactidão das informações prestadas e 

dos documentos entregues. 

As Escolas, em caso de dúvida sobre os rendimentos efectivamente auferidos, podem 

desenvolver as diligências que considerem adequadas ao apuramento da situação sócio -

económica do agregado familiar do aluno, e participar a situação às entidades competentes no 

sentido de prevenir ou corrigir situações de usufruto indevido do direito aos benefícios; 
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20.4 TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Nas Escolas que prestam o serviço de Transporte Escolar (Entroncamento e Arruda dos 

Vinhos), os alunos sem transportes colectivos podem candidatar-se ao Transporte Escolar, 

através de preenchimento de impresso próprio, no acto de matrícula ou de inscrição anual. 

Para utilizar este serviço, o aluno tem que comparticipar, mensalmente, com o valor estipulado 

na Tabela de Custos Administrativos, entre Setembro e Julho inclusive. 

 

20.5 DIREITOS DO ALUNO 

 

O aluno tem direito a: 

a. Usufruir de um ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na 

lei, em condições de efectiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a 

propiciar a realização de aprendizagens bem sucedidas; 

b. Usufruir de um ambiente e de um projecto educativo que proporcionem as condições 

para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a 

formação da sua personalidade e da sua capacidade de auto-aprendizagem e de 

crítica consciente sobre os valores, o conhecimento e a ética; 

c. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no 

desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

d. Ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias, em favor da comunidade em 

que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na Escola ou fora dela, e ser 

estimulado nesse sentido; 

e. Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 

planificação equilibrada das actividades curriculares e extracurriculares, 

nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade; 

f. Beneficiar, no âmbito dos serviços de Acção Social Escolar, de apoios definidos pelo 

Ministério da Educação para o ensino profissional; 
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g. Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares 

ou às suas aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação e de outros 

serviços especializados de apoio educativo; 

h. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da comunidade educativa; 

i. Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade física e 

moral; 

j. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 

ocorrido ou manifestada no decorrer das actividades escolares; 

k. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 

l. Eleger e ser eleito para as funções de delegado e subdelegado de turma e 

representante dos discentes no Conselho Pedagógico; 

m. Participar nas eleições para a associação de estudantes, elegendo e sendo eleito para 

os diferentes cargos; 

n. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da Escola e ser ouvido 

pelos professores/formadores, orientadores educativos de turma e órgãos de 

administração e gestão da Escola em todos os assuntos que, justificadamente, forem 

do seu interesse; 

o. Recorrer ao Professor/Formador, Orientador Educativo de Turma ou aos órgãos de 

administração e gestão da Escola para resolver qualquer problema com o processo de 

ensino/aprendizagem, de convívio escolar ou, até mesmo, pessoal; 

p. Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos 

livres; 

q. Participar nas demais actividades da Escola, nos termos da lei e dos regulamentos 

existentes; 

r. Ser informado do Projecto Educativo e dos Regulamentos; 

s. Participar nas actividades de avaliação da Escola (intra-turma e extra-turma); 

t. Participar no processo de avaliação, nomeadamente através de mecanismos de auto e 

hetero-avaliação; 
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u. Ter conhecimento, atempado, de todas as avaliações e classificações; 

v. Usufruir de um seguro escolar que cubra os riscos inerentes à actividade escolar. 

 

20.6 DEVERES DO ALUNO 

 

O aluno tem o dever de: 

a. Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral, ser assíduo, pontual e 

cumprir todos os seus deveres no âmbito das actividades escolares;  

b. Seguir as orientações dos professores/formadores relativas ao seu processo de ensino 

e aprendizagem; 

c. Tratar com respeito qualquer membro da comunidade educativa, respeitando a 

integridade física e moral de cada um; 

d. Justificar todas as faltas dadas dentro do prazo estabelecido; 

e. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na Escola 

de todos os alunos; 

f. Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na Escola, bem 

como nas demais actividades organizadas que requeiram a participação dos alunos; 

g. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos mesmos; 

h. Zelar pela preservação e asseio das instalações, material didáctico, equipamentos, 

mobiliário e todos os espaços da Escola, fazendo uso correcto dos mesmos; 

i. Custear as despesas inerentes à reparação ou substituição dos materiais e 

equipamentos por ele degradados por incúria. A reincidência neste facto dará origem a 

procedimento disciplinar; 

j. Comunicar toda e qualquer anomalia detectada a nível de funcionamento dos 

equipamentos e asseio das instalações; 

k. Utilizar indumentárias compatíveis com uma Escola que prepara pessoas para a sua 

inserção social e profissional; 
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l. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa, 

zelar pelos seus bens pessoais, não se responsabilizando a Escola pelos mesmos; 

m. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 

n. Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da 

Escola e o regulamento interno da mesma; 

o. Não utilizar equipamentos de comunicação telefónica e de som (walkman, discman, 

leitor de MP3, leitor de minidisc, etc.) durante o período de aulas. Qualquer 

equipamento deste tipo deverá estar desligado nesse período, sendo este preceito 

extensivo a todos os intervenientes na sala de aula; 

p. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

q. Não fumar no interior da área escolar, mesmo nos espaços ao ar livre; 

r. Não comer nem beber, excepto água, dentro da sala de aula; 

s. Não é permitido jogos de azar ou fortuna no interior da área escolar, bem como, os 

jogos de computador no interior da sala de aula, assim como a prática de qualquer acto 

ilícito; 

t. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objectivamente, perturbarem o normal funcionamento das 

actividades lectivas, ou poderem causar danos físicos e morais aos alunos ou a 

terceiros; 

u. Apresentar o cartão de estudante emitido pela EPGE sempre que lhe seja solicitado. 

Na falta deste, atender e respeitar qualquer pedido de identificação alternativa. 

 

20.7 COMPORTAMENTO 

 

Sendo o comportamento uma componente essencial da vida de qualquer cidadão, assumem 

uma particular importância os aspectos relacionados com a postura dos alunos dentro do 

espaço escolar. Assim: 
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A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos nos regulamentos, em termos que se 

revelem perturbadores do funcionamento normal das actividades da Escola ou das relações no 

âmbito da comunidade educativa, constitui infracção disciplinar, a qual pode levar, mediante 

processo disciplinar, à aplicação de medida disciplinar. Todas as medidas disciplinares 

prosseguem finalidades pedagógicas e preventivas, visando, de forma sustentada, a 

preservação da autoridade dos professores/formadores e dos funcionários, o normal 

prosseguimento das actividades da Escola, a correcção do comportamento perturbador e o 

reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 

personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na 

comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

 

20.7.1 TIPIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

20.7.1.1 MEDIDAS DISCIPLINARES CORRECTIVAS 

 

São medidas disciplinares correctivas as seguintes: 

a. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar; 

b. A realização de tarefas e actividades de integração na Escola; 

c. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de 

certos materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afectos a 

actividades lectivas; 

d. A mudança de turma. 
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20.7.1.2 MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS: 

 

São medidas disciplinares sancionatórias as seguintes: 

a. A repreensão registada; 

b. A suspensão da Escola até ao limite de dez dias úteis; 

c. A transferência de Escola; 

A ordem de saída da sala de aula implica a permanência do aluno na Escola, se 

possível em sala de estudo ou desempenhando outras actividades formativas, a 

marcação de falta ao mesmo e a comunicação, para efeitos de adequação do seu 

plano de trabalho, ao Orientador Educativo de Turma; 

A decisão final da medida disciplinar a aplicar é notificada por contacto pessoal com o 

aluno e ao respectivo Encarregado de Educação; não sendo a notificação por contacto 

pessoal possível, é feita por carta registada com aviso de recepção. 

 

20.8 PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da Escola até 10 dias 

úteis e de transferência de Escola depende de procedimento disciplinar, destinado a 

apurar a responsabilidade individual do aluno regulamentado no Estatuto do Aluno do 

Ensino não Superior, Lei nº 3/2008, de 18 de Janeiro. 

2. A dependência de procedimento disciplinar para a aplicação das medidas supra 

referidas, não prejudica as necessidades de comunicação, de registo e de 

procedimentos de averiguação para a aplicação das restantes medidas, com excepção 

da ordem de saída da sala de aula. 

3. Compete ao Presidente do Conselho Executivo ou Director instaurar o procedimento 

disciplinar, devendo fazê-lo no prazo de um dia útil, após lhe terem sido comunicados 

os factos passíveis de infracção, devendo no mesmo prazo nomear instrutor. 
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4. A aplicação da pena tem que ser homologada pela Direcção. 

5. Um aluno a quem tenha sido aplicada a pena de transferência de Escola, não poderá 

voltar a matricular-se na EPGE. 

 

20.9 FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE 

 

1. Os alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade. 

2. Os Pais e Encarregados de Educação dos alunos são responsáveis, conjuntamente 

com estes, pelo cumprimento do dever referido no número anterior. 

3. O dever de assiduidade implica, para o aluno, quer a presença na sala de aula e 

demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar quer uma atitude de empenho 

intelectual e comportamental adequada, ao seu processo de ensino e aprendizagem. 

4. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra actividade de frequência 

obrigatória, com registo desse facto no livro de ponto, ou de frequência, pelo 

Professor/Formador, ou noutros suportes administrativos adequados, pelo Orientador 

Educativo de Turma; decorrendo as aulas em tempos consecutivos, serão marcadas 

tantas faltas, quantos os tempos de ausência do aluno. 

5. Serão registadas faltas sempre que, sem justificação válida, o aluno entrar na sala de 

aula com um atraso: 

a. Superior a 10 minutos no 1º tempo lectivo – o qual corresponde à 1ª aula do 

horário da turma nos respectivos turnos; 

b. Superior a 5 minutos nos restantes tempos lectivos; 

6. O facto de o aluno não se fazer acompanhar do material necessário às actividades 

escolares, embora não implique falta de presença, constitui um elemento de avaliação. 

7. Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com aproveitamento, a 

assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária total de cada 

disciplina ou domínio; 

8. Para efeitos da conclusão da componente de formação prática com aproveitamento, a 

assiduidade não pode ser inferior a 95% da carga horária do estágio. 
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20.10 FALTAS JUSTIFICADAS 

 

São faltas justificadas as dadas pelos seguintes motivos: 

1. Doença do aluno, devendo esta ser declarada pelo médico; 

2. Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que 

coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária 

competente; 

3. Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento 

de familiar previsto no estatuto dos funcionários públicos; 

4. Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

5. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 

possa efectuar-se fora do período das actividades lectivas; 

6. Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 

7. Acto decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa 

efectuar-se fora do período das actividades lectivas e corresponda a uma prática 

comummente reconhecida como própria dessa religião; 

8. Participação em provas desportivas ou eventos culturais nos termos da legislação em 

vigor; 

9. Participação em actividades associativas, nos termos da lei; 

10. Cumprimento de obrigações legais; 

11. Outro facto impeditivo da presença na Escola, desde que, comprovadamente, não seja 

imputável ao aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo Orientador 

Educativo de Turma. 
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20.11 JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

 

1. As faltas são justificadas pelos Pais e Encarregados de Educação ou, quando maior de 

idade, pelo aluno ao Orientador Educativo de Turma. 

2. A justificação é apresentada por escrito, em impresso próprio, com indicação do dia, 

hora e da actividade lectiva em que a falta se verificou, referenciando os motivos da 

mesma. 

3. As entidades que determinarem a falta do aluno devem, quando solicitadas para o 

efeito, elaborar uma declaração justificativa da mesma. 

4. O Orientador Educativo de Turma pode solicitar os comprovativos adicionais que 

entenda necessários à justificação da falta. 

5. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, 

nos restantes casos até ao 3º dia útil subsequente à mesma. 

6. Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, deve tal 

facto, devidamente justificado, ser comunicado, no prazo de três dias úteis, aos Pais e 

Encarregados de Educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo Orientador 

Educativo de Turma. 

 

20.12 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

Consideram-se faltas injustificadas se: 

1. Não for apresentada justificação; 

2. Quando a justificação tenha sido apresentada fora de prazo ou não tenha sido aceite; 

3. Quando forem interpoladas – as que correspondem a intervalos de ausência entre 2 

aulas assistidas – salvo em casos excepcionais; 

4. Quando a marcação da falta tenha decorrido da ordem de saída da sala de aula. 
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20.13 LIMITE DE FALTAS 

 

1. As faltas em contexto escolar, não podem exceder os 10% da carga horária total de 

cada disciplina; 

2. As faltas em contexto de trabalho, não podem exceder os 5% da carga horária total do 

estágio; 

3. Quando for atingida metade do limite de faltas, os Pais ou Encarregados de Educação 

do aluno são convocados, pelo meio mais expedito, pelo Orientador Educativo de 

Turma com o objectivo de se alertar para as consequências da situação. 

 

20.14 EFEITO DA ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE FALTAS 

 

1. Sempre que o aluno esteja abrangido pelo regime da escolaridade obrigatória deve 

frequentar o curso até ao final do ano lectivo, ainda que tenha ultrapassado o limite de 

faltas permitido; 

2. Os alunos que estejam fora do regime da escolaridade obrigatória e tenham 

ultrapassado o número de faltas permitido a uma disciplina, são excluídos da 

frequência do curso, não obtendo qualquer certificação; 

3. Os alunos que ultrapassem o número de faltas permitido no estágio não poderão obter 

qualquer certificação profissional podendo, no entanto, requerer Certidão das 

componentes ou das disciplinas em que obtiveram aproveitamento;  
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21 GUIA DO ESTÁGIO/FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

21.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente guia pretende ajudar o formando a situar-se no mercado de trabalho, facultando-lhe 

informações úteis ao seu futuro desempenho e enunciando um conjunto de atitudes 

comportamentais promotoras da sua inserção no mundo profissional.  

Ao formando compete realizar com profissionalismo o Estágio/Formação em Contexto de 

Trabalho, mobilizando as suas aptidões e capacidades e adoptando uma atitude que o leve a 

abrir portas no mercado de trabalho. 

Acreditamos que a informação é, sempre, o primeiro passo para um percurso pessoal ou 

profissional bem sucedido, em conjugação com uma formação de qualidade que estimule o 

gosto e a vontade de aprender e propicie níveis elevados de motivação e sucesso. 

Esperamos que este Guia ajude a colmatar as dúvidas dos formandos da EPGE e que se 

assuma, também, como o ponto de partida e sucesso profissional. 

 

21.2 ESTÁGIO/FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

No final do percurso formativo, é necessário proceder à transição para a vida activa. Surgem 

então notícias, pouco animadoras quando se constata que a grande maioria das entidades 

exigem experiência profissional anterior, requisito particularmente difícil de preencher por todos 

aqueles que, no final de mais um ano lectivo, se preparam para terminar os cursos e entrar no 

mercado de trabalho. 

Sendo a experiência uma premissa de recrutamento e condição de entrada no mercado de 

trabalho, cada vez mais competitivo, houve necessidade de criar estratégias indutivas duma 

aprendizagem mais prática realizada em contexto de trabalho. Os Estágios/Formação em 

Contexto de Trabalho conferem aos jovens candidatos a um emprego, a possibilidade de 

adquirirem uma formação prática, complementando todos os conhecimentos técnicos e 

científicos já adquiridos.  
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No último ano do curso, os formandos realizam um Estágio/Formação em Contexto de 

Trabalho de 1 a 4 meses, numa entidade ou empresa da região, onde se pretendem validar as 

verdadeiras competências do formando e identificar eventuais lacunas formativas. 

O Estágio/Formação em Contexto de Trabalho consubstancia um período de 

aprendizagem em que o futuro diplomado está presente, de forma permanente, numa 

entidade à qual pode não estar contratualmente ligado, com o objectivo de enriquecer ou 

aprofundar a sua formação de base. O Estágio/Formação em Contexto de Trabalho tem 

assim, como principal missão complementar a formação teórico/prática numa situação 

real de trabalho. 

É importante que o formando realize uma auto-avaliação dos seus conhecimentos técnicos e 

do seu próprio perfil psicológico e humano.  

Em todo o processo, desencadear-se-á, ainda, no formando, uma nova etapa de 

relacionamento social que lhe vai exigir novas competências e atitudes, como por exemplo 

saber comunicar, saber estar ou saber empreender. 

Todo o Estágio/Formação em Contexto de Trabalho é alvo de um acompanhamento técnico 

que procurará verificar a adequação do formando a todas as novas exigências, necessidades e 

posturas. 

 

21.3 PROCESSO DE ESTÁGIO/FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 

O período de Estágio/Formação em Contexto de Trabalho deve obedecer, necessariamente, a 

um plano de actividades, do conhecimento do formando e dos orientadores 

(Professor/Formador e Técnico), no qual estão detalhadas as actividades inerentes à sua 

formação. 

O plano de actividades deve conter os seguintes aspectos: 

• Actividades a desenvolver; 

• Duração de cada actividade. 
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O período de Estágio/Formação em Contexto de Trabalho inclui as seguintes fases, que 

podem ser interactivas: 

1. Fase de integração; 

2. Fase de realização das actividades; 

3. Fase de reflexão e execução do relatório final; 

4. Fase de avaliação. 

Especificando cada uma das fases, podemos dizer que: 

Na Fase de Integração, o formando toma contacto com a realidade profissional onde irá 

actuar, sendo de toda a utilidade a realização de uma reunião entre os orientadores de 

Estágio/Formação em Contexto de Trabalho e o formando. Nesta reunião informam-se e 

esclarecem-se as responsabilidades e os direitos de cada parte, o plano de actividades de 

Estágio/Formação em Contexto de Trabalho e as condições em que o mesmo decorre. 

Após esta reunião, o formando deverá realizar uma visita às instalações, acompanhada pelo 

seu técnico orientador e tomará contacto com os diferentes serviços, pessoal e áreas de 

produção. 

Na Fase de Realização das Actividades, o formando deve assumir as tarefas adequadas à 

sua formação, de acordo com o plano de Estágio/Formação em Contexto de Trabalho 

podendo, sempre que possível, também, propor outras actividades e novas formas de trabalho, 

acrescentando mais-valias técnicas à entidade, de acordo com a sua formação e a 

análise/estudo da realidade. 

Nesta fase é comum que o formando fique afecto a um serviço ou departamento específico, 

embora não fique posta de parte a possibilidade de circulação por outros sectores ou áreas 

funcionais da entidade, promovendo uma atitude de polivalência e flexibilidade funcional que os 

cursos profissionais procuram desenvolver. 

Na Fase de Reflexão e Execução do Relatório Final, o formando deverá organizar toda a 

informação entretanto recolhida e elaborar um documento descritivo das suas actividades, 

complementado por reflexões pessoais e possíveis sugestões para a melhoria da entidade. 

O Relatório deverá incluir a identificação do formando, identificação e caracterização da 

entidade acolhedora, actividades e trabalhos desenvolvidos, dificuldades encontradas, 

principais aprendizagens efectuadas e iniciativas pessoais concretizadas. 
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O Relatório deve ter por base os registos diários de actividades de Estágio/Formação em 

Contexto de Trabalho, que devem ser o mais desenvolvido possível. 

Na Fase de Avaliação, o formando será avaliado em diferentes parâmetros, onde se 

individualizam as competências técnicas, a assiduidade, o espírito de iniciativa, a linguagem 

técnica utilizada e os aspectos pessoais. Deste conjunto de parâmetros resultará uma 

avaliação global. 

Ao longo de todas estas fases, o formando conta sempre com a presença de dois orientadores: 

um por parte da Escola, Professor/Formador Orientador, e outro por parte da entidade 

acolhedora, Técnico orientador. Esta necessidade de orientação e acompanhamento é, 

particularmente, pertinente num contexto de formação activa em que o indivíduo não possui, na 

maior parte dos casos, experiência profissional anterior. 

O Professor/Formador Orientador terá como missão apoiar o formando, facultando-lhe 

complementos técnicos necessários ao seu desempenho. O Técnico Orientador terá 

como objectivo enquadrar o formando na entidade, ajudando-o a colmatar as suas 

dificuldades técnicas e/ou relacionais, bem como envidar todos os esforços para 

estabelecer um clima de trabalho favorável, na base da cordialidade mútua, da confiança 

e da estimulação positiva. 

 

21.4 INTEGRAÇÃO NAS ATITUDES E COMPORTAMENTOS 

 

Para se fazer a inserção numa entidade, seja em Estágio/Formação em Contexto de Trabalho, 

ou em inserção profissional, o respeito por uma série de requisitos do relacionamento 

interpessoal e de comportamento são fundamentais para um bom desempenho. 

Uma atitude positiva e dinâmica, que comprove energia, vontade e persistência pessoal, o grau 

de afirmação e auto-confiança e a forma empenhada com que lida com os responsáveis da 

entidade e seus colaboradores são, sem dúvida, a chave para o sucesso. 

Há que encarar a situação de Estágio/Formação em Contexto de Trabalho como uma 

oportunidade de revelar as competências adquiridas de forma a perspectivar uma inserção no 

mercado de trabalho, demonstrando confiança, simpatia e à vontade. 
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Existem quatro áreas com as quais se deve ter particular atenção durante o 

Estágio/Formação em Contexto de Trabalho: 

• A apresentação pessoal (aspecto e postura); 

• O relacionamento humano; 

• As competências técnicas; 

• A assiduidade/pontualidade. 

Apresentamos, de seguida, algumas recomendações e sugestões para que esta primeira 

experiência de Estágio/Formação em Contexto de Trabalho o conduza a um elevado nível de 

satisfação pessoal e desempenho. 

 

21.4.1 APRESENTAÇÃO 

 

Ao longo da sua permanência na entidade, a postura e o aspecto geral serão 

permanentemente observadas e avaliadas. Existe uma relação directa entre a sua 

aparência e a sua auto-confiança. Quanto melhor se sentir com a sua imagem tanto mais 

positivo será o seu desempenho. A maneira como se veste e o seu aspecto são de uma 

importância fundamental, pelo que deve respeitar os seguintes pontos: 

• Vista-se de uma forma cuidada e simples; 

• Cuide da sua aparência geral (cabelo, unhas, sapatos, higiene pessoal); 

• Opte por uma imagem discreta, mas de bom gosto. 
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21.4.2 ATITUDES A ADOPTAR 

 

Tenha sempre em atenção que as primeiras impressões são fundamentais. É, muitas vezes, 

através delas que se constrói a imagem do indivíduo. 

Atitudes no 1º Dia 

• Seja pontual; 

• Apresente-se cordialmente a quem o receber e pergunte pela pessoa que o espera; 

• Agradeça à pessoa e siga as instruções que lhe forem dadas; 

• Sorria (uma cara amigável é sempre mais agradável); 

• Esteja pronto a dar um aperto de mão (seja caloroso e firme nessa atitude. O 

representante da entidade poderá formar uma opinião consoante a sua reacção, o seu 

gesto e o seu carácter caloroso); 

• Esteja atento a tudo o que o rodeia, sobretudo às pessoas com quem fala. Tente fixar 

desde logo os seus nomes; 

• Olhe os seus interlocutores nos olhos; 

• Esteja calmo e descontraído e evite tiques nervosos; 

• Mostre entusiasmo pelo trabalho que vai realizar. 

Atitudes ao longo do Estágio/Formação em Contexto de Trabalho 

• Seja pontual, cumpra sempre os horários, rigorosamente;  

• Caso se atrase ou falte, faça todo o possível por avisar a entidade atempadamente; 

• Cumprimente sempre os responsáveis pela entidade e colegas de trabalho; 

• Trate as pessoas pelo seu nome e com deferência (Sr., Sra., Dr., Eng.º...); 

• Não fume nem coma durante o trabalho; 

• Não mastigue pastilhas elásticas; 

• Não use telemóveis para seu uso particular; 

• Não leve nem leia revistas nem jornais no tempo de trabalho; 

• Não tenha receio de falar com as pessoas quer, sejam empresários, directores, chefes, 

técnico orientador ou outros; 

• Esteja atento ao que lhe solicitam e registe-o para que não se esqueça; 

• Pense sempre sobre o objectivo do trabalho solicitado e tente dar contributos positivos; 

• Caso seja solicitado, esteja disponível para permanecer, na empresa para além do seu 

horário, se houver necessidade de terminar uma tarefa urgente; 
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• Não entre em discussões – a melhor maneira de vencer uma discussão é evitá-la; 

• Nunca se mostre insistente nem aborrecido; 

• Ao falar ao telefone, faça-o cordialmente, identificando-se e identificando sempre a 

entidade; 

• Se errar, reconheça e assuma imediatamente o seu erro; 

• Seja simpático e prestável. Disponibilize-se em todos os momentos; 

• Faça, periodicamente, um balanço do seu trabalho e transmita-o aos seus 

orientadores; 

• Faça com que as outras pessoas se sintam valorizadas, mas faça-o com sinceridade. 

A forma como se comporta e tudo o que transmite acerca da sua personalidade é tão relevante 

como o trabalho desenvolvido. Esforce-se para que as pessoas o apreciem verdadeiramente e 

possam emitir as melhores recomendações a seu respeito. Está em causa a sua imagem como 

futuro técnico. 

 

21.4.3 QUALIDADES QUE AS ENTIDADES VALORIZAM 

 

• Polivalência; 

• Iniciativa; 

• Espírito de organização; 

• Responsabilidade e sentido do dever; 

• Autonomia; 

• Criatividade; 

• Curiosidade, vontade de aprender; 

• Capacidade de expressão oral e escrita; 

• Controlo e auto-domínio; 

• Capacidade de relacionamento interpessoal. 
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21.4.4 AUTO-AVALIAÇÃO AO LONGO DO ESTÁGIO/FORMAÇÃO EM 

CONTEXTO DE TRABALHO 

 

Para um bom desempenho é importante que se coloquem algumas questões ao longo do 

processo de Estágio/Formação em Contexto de Trabalho, nomeadamente: 

• Capacidade de integração ao longo do Estágio/Formação em Contexto de Trabalho; 

• Relacionamento interpessoal com todos os colaboradores da entidade; 

• Compreensão e aceitação dos objectivos de trabalhos propostos; 

• Confirmação pessoal das expectativas e cumprimento dos objectivos. 
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22 GUIA DO FORMANDO / CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

ADULTOS 

 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) visam elevar os níveis de 

qualificação da população adulta, com vista à (re) inserção ou progressão no mercado de 

trabalho. Estes cursos desenvolvem-se segundo percursos de dupla certificação ou, sempre 

que tal se revele adequado ao perfil e história de vida dos adultos, de habilitação escolar. 

Aos adultos detentores do nível secundário que pretendam obter uma dupla certificação, pode, 

a título excepcional, ser desenvolvida apenas a componente de formação tecnológica de um 

Curso EFA. 

Os Cursos EFA assentam nos seguintes pressupostos: 

• Numa perspectiva de aprendizagem do longo da vida; 

• Em percursos flexíveis de formação quando definidos a partir de processos de 

reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) levados a cabo 

pelos Centros Novas Oportunidades, os quais certificam as unidades de competência 

previamente validadas nos processos e identificam a formação necessária para o 

obtenção da qualificação pretendida; 

• Em percursos formativos desenvolvidos de forma articulada, integrando uma formação 

de base e uma formação tecnológica, ou apenas uma destas; 

• Num modelo de formação modular estruturado a partir dos referenciais de formação 

que integram o Catálogo Nacional das Qualificações; 

• No desenvolvimento de uma formação centrada em processos reflexivos e de 

aquisição de saberes e competências, através do Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagem para os cursos de nível secundário. 
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22.1 DESTINATÁRIOS 

 

Os Cursos EFA-NS têm como destinatários os candidatos: 

• Com idade igual ou superior a 18 anos à data do início da formação; 

• Com a escolaridade mínima do 9º ano; 

• Que pretendam obter a dupla certificação (12º ano de escolaridade e uma qualificação 

profissional de nível 3). 

 

22.2 OFERTA FORMATIVA 

 

Os Cursos EFA ministrados na EPGE integram-se nos referenciais de formação constantes no 

Catálogo Nacional de Qualificações da Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), sendo 

reconhecidos pela Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março. 

 

22.3 CARGA HORÁRIA 

 

Nos Cursos EFA que compreendem uma componente de formação base e de formação 

tecnológica, as cargas horárias afectas a essas componentes decorrem, em simultâneo, 

através de uma distribuição equilibrada ao longo de cada semana de formação. 

O número de horas de formação não pode ultrapassar as sete horas diárias e as trinta e cinco 

horas semanais, quando for desenvolvida em regime laboral. 

O número de horas de formação não pode ultrapassar as quatro horas diárias, nos dias úteis, 

quando for desenvolvida em regime pós-laboral. 

A distribuição horária no período de Formação Prática em Contexto de Trabalho é determinada 

em função do período de funcionamento da entidade enquadradora. 
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22.4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular dos Cursos EFA é realizada com base na articulação efectiva das 

componentes de formação, com o recurso a actividades que, numa complexidade crescente, 

reúnam saberes de múltiplas áreas, numa lógica de complementaridade e transferência de 

competências.  

 

22.5 FORMAÇÃO DE BASE 

 

A Formação de Base desenvolve-se de acordo com o Referencial de Competências-Chave 

para a Educação e Formação de Adultos e integra três áreas de competências chave: 

Cidadania e Profissionalidade; Sociedade, Tecnologia e Ciência e Cultura, Língua 

Comunicação. A cada unidade de competências da formação de base corresponde uma 

unidade de formação de curta duração também constante do Catálogo Nacional de 

Qualificação.  

A área Cidadania e Profissionalidade assume um carácter transversal, ao reflectir 

conhecimentos, comportamentos e atitudes articuladas e integradoras das áreas Sociedade, 

Tecnologia e Ciência e Cultura, Língua Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sociedade, 
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Adulto em situações 

de vida 
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22.5.1 CIDADANIA E PROFISSIONALIDADE (CP)  

 

Entende-se por Cidadania o direito e o dever que toda a pessoa tem, como membro de um 

Estado de Direito de participar na vida política e comunitária. A Profissionalidade é entendida 

como a vivência da profissão, ou seja, o conjunto de conhecimentos, comportamentos, atitudes 

e valores que caracterizam determinada profissão e que nos permitem assumir uma identidade 

profissional. 

Encontra-se estruturada em torno de oito Núcleos Geradores: 
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22.5.2 SOCIEDADE, TECNOLOGIA E CIÊNCIA (STC) 

 

Incluem-se nesta Área um conjunto de Competências-Chave que cobrem campos científicos 

diversos que vão desde as Ciências Sociais e Humanas (Sociologia, História, Antropologia, 

Geografia) até às Ciências Naturais e Exactas (Física, Química, Biologia, Ciências Médicas, 

Matemática), passando pelas Ciências Económicas e de Gestão (Economia, Finanças, 

Gestão, Contabilidade e Marketing).  

Encontra-se estruturada em torno de sete Núcleos Geradores: 

 

 

22.5.3 CULTURA, LÍNGUA E COMUNICAÇÃO (CLC) 

 

Esta Área centra-se em Competências-Chave que possam ser evidenciadas, reconhecidas e 

certificadas em três dimensões distintas - cultural, linguística e comunicacional - que se 

complementam e se articulam também de forma integrada e contextualizada, tal como na Área 

STC.  
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Trata-se aqui de um conjunto de competências-chave que se constrói em torno da dimensão 

cultural da vida dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, da dimensão linguística 

(inequivocamente transversal) e da dimensão comunicacional que cruza questões 

mediáticas, tecnológicas e sociais que são hoje uma realidade incontornável, e por vezes 

central, na vida dos cidadãos. Esta perspectiva corresponde à centralidade da construção 

identitária da pessoa adulta, feita de uma multiplicidade de dimensões, que se projecta e 

concretiza no quotidiano de cada um de forma indivisível.  

Encontra-se estruturada em torno de sete Núcleos Geradores: 

 

 

22.6 FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 
TRABALHO 

 

Nos Cursos EFA que compreendem a Formação Tecnológica, esta estrutura-se em unidades 

de curta duração de acordo com os referenciais de formação que integram o Catálogo Nacional 

de Qualificação.  

A formação tecnológica pode integrar uma Formação Prática em Contexto de Trabalho, sendo 

esta de carácter obrigatório para o adulto que não exerça actividade correspondente à saída 

profissional do curso frequentado ou uma actividade profissional numa área afim.  
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22.7 ÁREA DE PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGEM 

 

A Área de Portefólio de Aprendizagem (PRA) é uma memória de aprendizagem e, por isso, 

apresenta-se com carácter transversal à Formação de Base e à Formação Tecnológica, e 

destina-se a desenvolver processos reflexivos e de aquisição de saberes e competências pelo 

adulto em contexto formativo. 

 

 

 

22.8 ORGANIZAÇÃO DO REFERENCIAL DE COMTETÊNCIAS-CHAVE DE 
NÍVEL SECUNDÁRIO 

 

Dimensões das Competências – Agregações das unidades de competência e respectivos 

critérios de evidência em cada uma série das Áreas de Competências-Chave.   

Núcleo Gerador - Tema abrangente, presente na vida de todos os cidadãos a partir dos quais 

se podem gerar e evidenciar uma série de Competências-Chave.  
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Domínios de Referência para a Acção – Contextos de actuação entendidos como referentes 

fundamentais para o accionamento das diferentes Competências-Chave nas sociedades 

contemporâneas: contexto privado; contexto profissional; contexto institucional; contexto macro 

estrutural.  

Tema - Área ou situação da vida na qual as competências são geradas, accionadas e 

evidenciadas. Resulta do cruzamento dos vários núcleos geradores com os quatro domínios de 

referência para a acção.  

Unidades de Competência - Combinatórias coerentes dos elementos da competência em 

cada Área de Competências-Chave.  

Critérios de Evidência - Diferentes acções/realizações através das quais o adulto indicia o 

domínio da competência visada.  
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22.9 SISTEMA DE CRÉDITOS 

 

Os cursos de Educação de Formação de Adultos estão organizados através de um sistema de 

créditos. 

Áreas de 

Competência 
Núcleos Geradores 

Domínios de 

Referência 
Competências 

Critérios de 

Evidência/Dimensões 

Elementos de 

Complexidade 

 

 

CP 

1.Liberdade e 

responsabilidade 

democráticas 

 

 

 

 

DR1  

Privado 

 

DR2  

Profissional 

 

DR3 

 Institucional 

 

DR4  

Macro Estrutural 

 

 

 

3 x 4 = 12 

Dimensão Cognitiva 

 

Dimensão Ética 

 

Dimensão Social 

 

 

 

 

 

 

 

I – Identificar 

 

II – Compreender 

 

III – Intervir 

4.Processos identitários 

5.Deontologia e princípios 

éticos 

 

 

STC 

5.Redes de informação e 

comunicação 

 

 

3 x 4 = 12 

Sociedade 

 

Tecnologia 

 

Ciência 

6.Modelos de urbanismo e 

mobilidade 

7.Sociedade, tecnologia e 

ciência – fundamentos 

 

 

CLC 

5.Cultura, comunicação e 

média 

 

 

3 x 4 = 12 

Cultura 

 

Língua 

 

Comunicação 

6.Culturas de urbanismo e 

mobilidade 

7.Fundamentos de cultura, 

língua e comunicação 

 

Opcional 
UFCD Opcional 

UFCD Opcional 

 

2 x 4 = 8 

  

------------------- 

 44 

Competências 

 

 

A obtenção de um crédito implica que o formando evidencie uma competência (1 crédito = 1 

competência), a partir de critérios de evidência e dos três elementos de complexidade. A 

certificação está dependente da validação das 11 unidades de competência associadas às 

unidades de formação de curta duração que compõem a formação de base, a partir de um 

número não inferior a 44 competências. 
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22.10 MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação recai sobre as aprendizagens efectuadas e competências adquiridas. Nos Cursos 

EFA, o processo de avaliação compreende: 

• Uma avaliação formativa, que permite obter informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, tem como objectivo a definição e o ajustamento de processos e 

estratégias de recuperação ou de aprofundamento. Esta avaliação ocorre, 

preferencialmente, no âmbito da área do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA), 

a partir do qual ser revela a consolidação das aprendizagens efectuadas pelo adulto ao 

longo do curso; 

• Uma avaliação sumativa, que serve de suporte à tomada de decisão sobre a 

certificação final.  

 

22.11 ASSIDUIDADE 

 

Para efeitos de conclusão e obtenção de certificação no curso EFA, a assiduidade do formando 

não poderá ser inferior a 90% da carga horária total. Sempre que tal suceder, a EPGE decide 

casuisticamente sobre as justificações apresentadas pelo adulto e desenvolve os mecanismos 

de recuperação considerados necessários ao cumprimento dos objectivos inicialmente 

definidos.  

A assiduidade do adulto num curso EFA concorre para a avaliação qualitativa do seu percurso 

formativo. 
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22.11.1 FALTAS JUSTIFICADAS 

 

São faltas justificadas as dadas pelos seguintes motivos: 

a. Doença do formando, devendo esta ser declarada pelo médico; 

b. Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que 

coabite com o formando, comprovada através de declaração da autoridade sanitária 

competente; 

c. Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento 

de familiar previsto no estatuto dos funcionários públicos; 

d. Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

e. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 

possa efectuar-se fora do período das actividades lectivas; 

f. Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa, 

devidamente declarado pelo médico; 

g. Acto decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa 

efectuar-se fora do período das actividades lectivas e corresponda a uma prática 

comummente reconhecida como própria dessa religião; 

h. Participação em provas desportivas ou eventos culturais nos termos da legislação em 

vigor; 

i. Participação em actividades associativas, nos termos da lei; 

j. Cumprimento de obrigações legais; 

k. Outro facto impeditivo da presença na Escola, desde que, comprovadamente, não seja 

imputável ao formando. 
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22.11.2 JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

 

• O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelo formando ao 

mediador do curso com indicação do dia, hora e da actividade em que a falta ocorreu, 

referenciando-se os motivos justificativos da mesma em impresso próprio; 

• O mediador do curso deve solicitar os comprovativos adicionais que entenda 

necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para 

esse efeito for contactada, contribuir para o correcto apuramento dos factos; 

• A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, 

nos restantes casos até ao 3º dia útil, subsequente à verificação da mesma; 

• Nos casos em que, decorrido o prazo referido, não tenha sido apresentada justificação 

para as faltas ou quando a mesma não for aceite, deve tal situação ser comunicada no 

prazo de três dias úteis, pelo meio mais expedito, ao formando, pelo mediador do 

curso. 

 

22.11.3 FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

As faltas são injustificadas: 

• Quando não tenha sido apresentada justificação; 

• Quando a justificação apresentada o tenha sido fora do prazo ou não tenha sido aceite. 
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22.12 DIREITOS E DEVERES DOS FORMANDOS 

 

22.12.1 DIREITOS DO FORMANDO 

O formando tem direito a: 

a. Receber o acompanhamento e apoio necessários para o desenvolvimento do 

Curso EFA; 

b. Ter acesso às instalações da EPGE, bem como ao equipamento e materiais nela 

existentes; 

c. Beneficiar de um seguro contra acidentes pessoais, a celebrar pela Cooptécnica 

Gustave Eiffel, assim que se der início ao curso; 

d. Usufruir de um horário adequado, bem como de uma planificação equilibrada das 

actividades curriculares; 

e. Beneficiar, no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE) / Programa Operacional de 

Potencial Humano (POPH), de apoios4 específicos; 

f. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro do processo formativo; 

g. Ver salvaguardada a sua segurança na EPGE e respeitada a sua integridade 

física e moral; 

h. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença 

súbita, ocorridos ou manifestadas no decorrer das actividades formativas; 

i. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

processo individual, de natureza pessoal e/ou familiar; 

j. Requerer a emissão de uma declaração, dos Serviços Administrativos da EPGE 

atestando a frequência e a duração acção de formação; 

k. Apresentar sugestões com vista à melhoria das actividades formativas. 

                                                                 

4 O pagamento dos apoios está sujeito a análise que comprove a legitimidade da sua atribuição devendo, o formando, 

para tal efeito, apresentar todos os documentos solicitados. 
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22.12.2 DEVERES DO FORMANDO 

 

O formando tem o dever de: 

a. Frequentar com assiduidade e pontualidade as actividades formativas, tendo em 

vista a aquisição dos conhecimentos e competências visadas; 

b. Tratar com urbanidade os formadores, mediador, formandos, funcionários e 

demais pessoas com quem se relacione durante a formação; 

c. Cumprir os regulamentos internos em vigor; 

d. Cumprir os demais deveres emergentes do Contrato de Formação; 

e. Zelar pela preservação e asseio das instalações, material didáctico, equipamento, 

mobiliário e todos os espaços da EPGE, fazendo uso correcto dos mesmos; 

f. Custear as despesas inerentes à reparação ou substituição dos materiais e 

equipamentos degradados por incúria do formando; 

g. Justificar todas as faltas dadas dentro do prazo estabelecido; 

h. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade formativa, 

zelar pelos seus bens pessoais, não se responsabilizando a EPGE pelos mesmos; 

i. Não utilizar equipamentos de comunicação telefónica e de som (walkman, 

discman, leitor de MP3, leitor de minidisc, etc) durante o período destinado à 

formação. Qualquer equipamento deste tipo deverá estar desligado nesse período, 

sendo este preceito extensivo a todos os intervenientes na sala; 

j. Comunicar toda e qualquer anomalia detectada a nível de funcionamento dos 

equipamentos e asseio das instalações; 

k. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

l. Não fumar nas instalações da EGE; 
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m. Dar conhecimento à EPGE no caso de desistência, através do preenchimento de 

declaração formal de desistência; 

n. Cumprir as prescrições sobre segurança, higiene e saúde no trabalho; 

o. Não praticar qualquer acto ilícito. 

 

22.13 COMPORTAMENTO 

 

Sendo o comportamento uma componente essencial da vida de qualquer cidadão, assumem 

uma particular importância os aspectos relacionados com a postura dos formandos dentro do 

espaço escolar. 

Assim: 

A violação pelo formando de algum dos deveres previstos no regulamento interno da Escola, 

em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das actividades da Escola 

ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infracção disciplinar, a qual pode 

levar, mediante processo disciplinar, à aplicação de medida disciplinar. Todas as medidas 

correctivas e disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, 

dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do 

formando, a preservação do reconhecimento da autoridade e segurança dos Formadores e dos 

funcionários, visando ainda o normal prosseguimento das actividades da Escola, a correcção 

do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do formando, com vista ao 

desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os 

outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade 

e das suas aprendizagens. 
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22.13.1 TIPIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

22.13.1.1 MEDIDAS DISCIPLINARES CORRECTIVAS 

 

• A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar; 

• A realização de tarefas e actividades de integração na Escola; 

• O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de 

certos materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afectos a 

actividades lectivas; 

• A mudança de turma. 

 

22.13.1.2 MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

 

• A repreensão registada; 

• A suspensão de frequentar todas as actividades lectivas da Escola até dez dias 

úteis; 

• A transferência de Escola. 

A decisão final da medida disciplinar a aplicar é notificada por carta registada ao 
formando. 
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22.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da Escola até 10 dias 

úteis e de transferência de Escola depende de procedimento disciplinar, destinado a 

apurar a responsabilidade individual do formando regulamentado no Estatuto do Aluno 

do Ensino não Superior, Lei nº 3/2008, de 18 de Janeiro. 

2. A dependência de procedimento disciplinar para a aplicação das medidas supra 

referidas, não prejudica as necessidades de comunicação, de registo e de 

procedimentos de averiguação para a aplicação das restantes medidas, com excepção 

da ordem de saída da sala de aula. 

3. Compete ao Presidente do Conselho Executivo ou Director instaurar o procedimento 

disciplinar, devendo fazê-lo no prazo de um dia útil, após lhe terem sido comunicados 

os factos passíveis de infracção, devendo no mesmo prazo nomear instrutor. 

4. A aplicação da pena tem que ser homologada pela Direcção. 

5. Um formando a quem tenha sido aplicada a pena de transferência de Escola, não 

poderá voltar a matricular-se na EPGE. 

 

22.15 APOIOS 

 

O formando pode beneficiar, no âmbito do Fundo Social Europeu/Programa Operacional de 

Potencial Humano, de alguns apoios, tais como: 

• Alimentação, caso o formando assista a um mínimo de duas horas de formação por 

dia, tem direito a receber subsídio de alimentação, de valor igual ao da Função Pública; 

• Transporte colectivo (não incluindo táxis) referente ao itinerário entre a residência e a 

EPGE, até um máximo de 12,5% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS). Para este 

efeito deve o formando apresentar os comprovativos da despesa com as viagens 

(bilhetes ou recibo), sendo o respectivo pagamento efectuado mensalmente e mediante 

reembolso; 
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• Acolhimento com filhos, menores e adultos, dependentes a cargo dos formandos, 

referente ao período da formação, até ao limite mensal de 50% do IAS. O limite 

máximo (50%) referido é atribuído em função de cada formando e não pelo número de 

dependentes a seu cargo. Para este efeito deve o formando apresentar as despesas 

devidamente comprovadas, que sejam consequência e directamente imputáveis ao 

acolhimento, designadamente, inscrição, mensalidade e outras de carácter obrigatório, 

que decorram do acolhimento. O pagamento das despesas de acolhimento é efectuado 

por reembolso e mediante comprovativo (recibo ou documento de quitação original) a 

apresentar mensalmente pelo formando. Relativamente às situações de acolhimento 

por “trabalhadores independentes que exerçam a actividade profissional de Amas”, é 

necessário apresentar, para além do comprovativo da inscrição fiscal nas Finanças, a 

inscrição no sub-regime da Segurança Social como trabalhador independente para o 

exercício da Actividade de Ama (Decreto-Lei n.º 158/84, de 17 de Maio e do Despacho 

Normativo n.º 5/85, de 18 de Janeiro). 

Todas as despesas relacionadas com os apoios são pagas até ao dia 15 do mês 

seguinte. 

 

22.16 CONTRATO DE FORMAÇÃO E ASSIDUIDADE 

 

A admissão para a frequência de um curso de Educação e Formação concretiza-se com a 

celebração de um Contrato de Formação, ou seja, um acordo entre a Cooptécnica Gustave 

Eiffel, CRL. e o Adulto, em que são definidas as condições de frequência do curso, sendo que 

o Contrato está sujeito a forma escrita e deverá ser assinado por ambas as partes. 

O contrato de Formação pode cessar por: 

1. Revogação por acordo das partes; 

2. Rescisão por qualquer das partes; 

3. Caducidade. 
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1. Revogação por acordo das partes 

A EPGE e o formando podem fazer cessar o contrato de formação por comum acordo, 

sendo que o acordo deve constar de documento assinado por ambas as partes. 

2. Rescisão por qualquer das partes 

A EPGE pode rescindir o Contrato de Formação com justa causa. A rescisão é feita por 

escrito com indicadores dos factos que a motivaram e a respectiva fundamentação, 

sendo que constitui justa causa, os seguintes comportamentos culposos do 

formando: 

a. Desrespeito pelas ordens ou instruções da EPGE; 

b. Práticas de violências físicas, injúrias ou outras ofensas punidas por lei, nas 

instalações da EPGE ou com ela relacionadas; 

c. Falsas declarações das quais tenha resultado prejuízo para a EPGE ou para 

terceiros; 

d. Prática ou incitação ao consumo de estupefacientes ou quaisquer drogas, nas 

instalações da EPGE; 

e. Prática de crimes contra a liberdade de Formandos, Formadores, outros 

intervenientes no processo formativo e funcionários; 

f. Prática intencional ou com grave negligência dos bens da EPGE. 

g. O formando pode rescindir o contrato de formação com justa causa. A rescisão 

é feita por escrito com indicadores dos factos que a motivaram e a respectiva 

fundamentação, sendo que constitui justa causa, os seguintes comportamentos 

culposos da EPGE: 

h. Violação dos direitos legais e contratuais do formando; 

i. Ofensa à integridade física, liberdade, honra ou dignidade do formando punível 

por lei, praticada por membros da EPGE. 

3. Caducidade 

O contrato de formação caduca, nomeadamente, com a: 

a. Conclusão do curso de formação para que foi celebrado; 

b. Impossibilidade absoluta e definitiva de o formando frequentar o curso de 

formação ou de a EPGE o ministrar. 
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22.17 CERTIFICAÇÃO 

 

De acordo com a Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março, a conclusão com aproveitamento de 

um Curso EFA dá lugar à emissão de um Certificado de qualificações.  

Para efeitos da certificação conferida pela conclusão de um curso EFA, o adulto deve obter 

uma avaliação sumativa positiva, com aproveitamento nas componentes (de base, tecnológica 

e prática em contexto de trabalho) do seu percurso formativo5.  

A conclusão com aproveitamento de uma ou mais unidades de competências ou formação de 

curta duração de um Curso EFA, mas que não permitem a conclusão do mesmo, dá também 

lugar à emissão de um certificado de qualificações, para além do registo das mesmas na 

Caderneta Individual de Competências.  

Nos Cursos EFA de dupla certificação confere ainda direito à atribuição de um diploma que 

comprova a conclusão equivalente ao 12º Ano de Escolaridade e Qualificação Profissional de 

Nível 3 da União Europeia. O diploma é ainda atribuído no caso da frequência com 

aproveitamento de Cursos EFA de habilitação escolar ou de um nível de qualificação. 

 

22.18 PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 

 

Os adultos que concluírem um curso EFA e que pretendam prosseguir estudos no Ensino 

Superior, estão sujeitos às condições definidas na Deliberação n.º1650/2008, de 13 de Junho 

da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, ou nos termos do Decreto-Lei n.º 

64/2006, de 21 de Março (acesso ao Ensino Superior por maiores de 23 anos). 

 

Omissões 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção Pedagógica.  

                                                                 

5
 A certificação está dependente da validação de todas as competências em cada UC. 
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CAPÍTULO I 

(Objecto, Objectivos, Âmbito de Aplicação, Áreas de Intervenção e Certificação) 

Artigo 1º 

Objecto 

O presente Regulamento Interno, adiante designado por RI, estabelece os princípios gerais de 

funcionamento, organização e procedimento do Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel, 

adiante designado por CNOGE. 

Artigo 2º 

Objectivos 

1. Aumentar os níveis de qualificação dos adultos residentes na área de abrangência da 

Cooptécnica Gustave Eiffel; 

2. Possibilitar a todos os adultos com baixos níveis de escolarização, o acesso a uma medida 

incluída na Iniciativa Novas Oportunidades, tais como: 

a. Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

b. Curso de Educação e Formação 

c. Curso de Formação Complementar de média duração 

d. Outras medidas que se venham a revelar pertinentes 

3. Fomentar uma cultura de valorização das aprendizagens formais e informais adquiridas 

nas experiências de vida dos adultos, numa perspectiva de educação e formação ao longo 

da vida; 

4. Promover a igualdade de oportunidades dos adultos, redefinindo e consubstanciando os 

seus projectos individuais; 

5. Alcançar progressivamente uma maior área geográfica de actuação e consequentemente 

chegar a um maior número de adultos; 

6. Proceder à avaliação contínua do impacto que a população certificada tem no seio do 

tecido empresarial e social da área de abrangência. 
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Artigo 3º 

Âmbito de Aplicação 

1. O RI aplica-se a todos os membros do CNOGE e a todos os que a ele recorrem enquanto 

“porta de entrada” da Iniciativa Novas Oportunidades. 

2. Define os direitos e os deveres da entidade promotora e dos destinatários. 

Artigo 4º 

Entidade Promotora 

O CNOGE faz parte e é da responsabilidade da Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de 

Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL., entidade privada sem fins lucrativos, 

devidamente acreditada para o Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências pela Agência Nacional para a Qualificação (Ex-Direcção Geral de Formação 

Vocacional do Ministério da Educação), através do despacho conjunto nº 276/2006. 

Artigo 5º 

Destinatários 

São destinatários do CNOGE todos os adultos, com idade superior a 18 anos, activos ou não, 

sem certificação escolar do 4º, 6º, 9º ou 12º ano, mas que pretendam completar os estudos 

básicos ou secundários pela via do reconhecimento da sua experiência e das suas 

competências adquiridas ao longo da vida em contextos profissionais, sociais, educativos e 

familiares, entre outros. 

Artigo 6º 

Inscrição no CNOGE 

1. Os interessados inscrevem-se no CNOGE mediante preenchimento de impresso próprio. 

2. A inscrição no CNOGE não garante a frequência do Processo de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências. 

Artigo 7º 

Áreas de Intervenção 

1. O CNOGE desenvolve actividades de diagnóstico e encaminhamento de todos os adultos 

que a ele recorrem para soluções adaptadas aos mesmos. 

2. O CNOGE desenvolve o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências apenas quando tal for justificável pelo perfil do candidato, estruturando-o em 

torno das seguintes áreas de intervenção: 
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a. Animação local e divulgação; 

b. Informação, Aconselhamento e Acompanhamento; 

c. Reconhecimento e Validação de Competências; 

d. Formação Complementar (quando forem identificadas lacunas); 

e. Certificação dos níveis B1, B2 e B3 (4º ano, 6º ano e 9º ano de escolaridade) e do nível 

secundário. 

3. Estas áreas de intervenção são consolidadas com as seguintes metodologias: 

a. Sessões colectivas de diagnóstico; 

b. Entrevistas de diagnóstico inicial; 

c. História de Vida e métodos autobiográficos; 

d. Balanço de Competências; 

e. Elaboração do Dossiê Pessoal, também designado Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens. 

Artigo 8º 

Áreas de Certificação 

1. O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) para o 

nível Básico desenvolvido pelo CNOGE rege-se pelo Referencial de Competências-Chave 

definido pela Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), que designa quatro áreas de 

Competências-Chave para a certificação dos níveis B1, B2 e B3: 

a. Linguagem e Comunicação (LC) 

b. Matemática para a Vida (MV) 

c. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

d. Cidadania e Empregabilidade (CE) 

2. O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) para o 

nível Secundário desenvolvido pelo CNOGE rege-se pelo Referencial de Competências-

Chave definido pela Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), que designa três áreas 

de Competências-Chave para a certificação do nível secundário: 

a. Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 
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b. Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) 

c. Cidadania e Profissionalidade (CP) 

3. Durante todo o Processo de RVCC será efectuado um diagnóstico dos saberes e 

competências do adulto com base nos Referenciais de Competências-Chave. 

4. O adulto obtém certificação do nível Básico quando existe validação de todas as unidades 

de competência referidas no referencial para o nível a que se candidata. 

5. O adulto obtém certificação do nível Secundário quando existe validação de um número 

definido de unidades de crédito referidas no referencial para o nível a que se candidata. 

Fazem parte das Atribuições da ANQ proceder à estipulação do número de unidades de 

crédito referido nesta alínea. 

6. Se, após terminada a identificação de competências (Balanço de Competências), o adulto 

não apresentar todas as unidades referidas nos pontos 4 e 5, será encaminhado para 

Formação Complementar nas áreas definidas pelo referencial, quando esta não ultrapassar 

50 horas no total, em qualquer um dos níveis (básico ou secundário). 

7. Se forem identificados deficits formativos profundos, o adulto será encaminhado para 

soluções formativas de longa duração, podendo ser desenvolvidas por entidades exteriores 

ao CNOGE. 

8. No caso específico do CNOGE, a frequência do nível secundário será permitida a adultos 

certificados pelo Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

com o nível básico, apenas após um período igual ou superior a seis meses, contados da 

data da última certificação. 

Capítulo II 

(Direitos e Deveres) 

Artigo 9º 

Direitos do Adulto Participante em Processo de RVCC 

1. Receber o acompanhamento e apoio necessários para o desenvolvimento do processo de 

RVCC, com vista à certificação, de acordo com uma das seguintes tipologias:  

a. Certificado do 1.º ciclo do ensino básico;  

b. Certificado do 2.º ciclo do ensino básico;  

c. Certificado do 3.º ciclo do ensino básico e diploma do ensino básico;  
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d. Diploma do ensino secundário.  

2. Ter acesso às instalações do CNOGE, bem como ao equipamento e materiais nele 

existentes; 

3. Beneficiar de um seguro contra acidentes pessoais, a celebrar pela Cooptécnica Gustave 

Eiffel, assim que se der início ao desenvolvimento do processo de reconhecimento;  

4. Obter certificado de validação de competências, sempre que o processo de RVCC não 

conduzir à emissão de certificado e ou diploma previstos na alínea a).  

Artigo 10º 

Obrigações e compromissos do Adulto Participante em Processo de RVCC  

1. Empenhar-se em todas as actividades que integram o processo de RVCC, cumprindo as 

normas de funcionamento do CNOGE, bem como as regras de relacionamento que vierem 

a ser definidas com a respectiva equipa técnico-pedagógica;  

2. Conceber, organizar e apresentar, com o apoio do profissional de Reconhecimento e 

Validação de Competências (RVC) e dos formadores que integram a equipa técnico-

pedagógica do CNOGE, um dossiê pessoal, também designado portefólio reflexivo de 

aprendizagens, que contenha as evidências das competências-chave que o mesmo 

pretende ver validadas e certificadas;  

3.  Solicitar a realização da sessão de júri de validação, tendo em vista a certificação de 

competências, mediante aconselhamento prévio dos elementos da equipa técnico-

pedagógica do CNOGE que acompanharam o Adulto no processo de reconhecimento;  

4. Ser assíduo e pontual às acções para que for convocado, por qualquer meio, por 

elementos da equipa do CNOGE;  

5. Abster-se de qualquer acto ou omissão dos quais possam resultar prejuízos para o normal 

desenvolvimento do processo de RVCC;  

6. Utilizar cuidadosamente e zelar pela conservação dos bens e das instalações onde decorre 

o processo de RVCC; 

7.  Dar conhecimento à directora do CNOGE da sua desistência do processo de RVCC, 

através do preenchimento de declaração formal de desistência.  

8. O Adulto autoriza o tratamento dos respectivos dados pessoais por parte da Cooptécnica 

Gustave Eiffel, para efeitos da formalização do processo individual de RVCC.  



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

214 REGULAMENTO DO CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES GUSTAVE EIFFEL 

 

 

Artigo 11º 

Direitos da Entidade Promotora 

Em caso de incumprimento definitivo ou reiterado por parte do adulto do disposto no presente 

regulamente, a Entidade Promotora poderá, mediante notificação pela Directora do Centro, 

considerar o adulto como desistente do processo de RVCC.  

Artigo 12º 

Deveres da Entidade Promotora 

1. Desenvolver o processo de RVCC de acordo com os princípios e metodologias 

regulamentados;  

2. Facultar os meios e recursos materiais e humanos necessários à participação activa do 

Adulto;  

3. Assegurar, no âmbito do processo de RVCC e caso se revele necessário, a realização de 

formação complementar, à luz dos referenciais de competências-chave de educação e 

formação de adultos aplicáveis, com vista à certificação pretendida;  

4. Respeitar a confidencialidade das declarações emitidas pelo Adulto, salvo precedendo 

ordem emitida por autoridade competente para o efeito. 

Capítulo III 

(Do Contrato) 

Artigo 13º 

Contrato 

1. O contrato é um acordo celebrado entre a Cooptécnica Gustave Eiffel e o adulto 

participante em processo de RVCC e do qual consta o regime de frequência. 

2. O contrato é escrito e deverá ser assinado logo que o processo se formalize. 

Artigo 14º 

Caducidade 

1. O contrato de participação no processo de RVCC caduca com a sua conclusão ou quando 

se verificar: 

a. Desistência por parte do adulto e esta for formalizada por escrito; 

b. O adulto não respeitar o RI; 
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c. A impossibilidade absoluta e definitiva do adulto frequentar o processo ou do Centro lhe 

proporcionar as actividades necessárias à conclusão do mesmo. 

Capítulo IV 

(Condições de Funcionamento) 

Artigo 15º 

Local e Horário 

1. O CNOGE tem instalações na Rua Elias Garcia nº 25B, na Venda Nova, Amadora, e 

funciona entre as 09h00 e as 22h00, de segunda-feira a sexta-feira. 

2. O CNOGE tem instalações na Rua D. Afonso Henriques – Campus Escolar, no 

Entroncamento, funciona entre as 09h00 e as 22h00, de segunda-feira a sexta-feira e das 

10h00 às 13h00 aos sábados. 

Artigo 16º 

Interrupção das Actividades 

Nos feriados obrigatórios estabelecidos, nos feriados municipais e em situações definidas pela 

Cooptécnica Gustave Eiffel, serão suspensas as actividades do CNOGE. 

Artigo 17º 

Assiduidade e Pontualidade 

O adulto deve comparecer no local e no horário estabelecidos, devendo a assiduidade ser 

registada em documento próprio. 

Artigo 18º 

Segurança, Higiene e Saúde 

1. É dever de todos os intervenientes (adulto e equipa técnico-pedagógica) cumprir em 

absoluto as prescrições sobre segurança, higiene e saúde no trabalho. 

2. Adulto e equipa do CNOGE devem utilizar correctamente os meios de protecção individual 

e/ou colectiva, determinados pela natureza das operações que têm de executar no decurso 

das sessões, os quais serão obrigatoriamente colocados ao seu dispor, caso necessário. 

3. As prescrições complementares de segurança, higiene e saúde, que sejam entretanto 

afixadas, são de aplicação imediata a todas as acções promovidas. 
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Capítulo V 

(Reclamações) 

Artigo 19º 

Reclamações 

1. O CNOGE prevê a possibilidade de apresentação de reclamações sobre o 

desenvolvimento do processo de RVCC, das Formações Complementares, actuação dos 

técnicos, formadores e colaboradores, ou outras, através do preenchimento de fichas 

disponíveis no local de atendimento público do Centro. 

2. As reclamações deverão identificar o (s) reclamante (s) e ser dirigidas à Direcção do 

CNOGE. 

3. As reclamações deverão ser apresentadas por escrito com as respectivas razões. 

4. As respostas às reclamações serão também fornecidas por escrito. 

Capítulo VI 

(Disposições Finais) 

Artigo 20º 

Alterações ao Regulamento 

1. As alterações a introduzir no presente Regulamento em consequência de publicação de 

legislação posterior, complementar ou incompatível com as suas disposições, consideram-

se introduzidas no seu texto desde a entrada em vigor dessa legislação. 

2. Qualquer alteração a introduzir no presente regulamento será levada ao conhecimento do 

adulto por meio de afixação nos locais de sessão e de comunicação escrita 

Artigo 21º 

Casos Omissos 

Em tudo o que não tiver expressamente estipulado neste regulamento, aplicam-se os diplomas 

legais e/ou normativos em vigor. 
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24 REGULAMENTO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ACTIVOS 

 

24.1  ENQUADRAMENTO 

 

O presente Regulamento estabelece as regras de funcionamento da formação profissional 

Inicial e Contínua, desenvolvidas pela Cooptécnica Gustave Eiffel, CRL, no âmbito de actuação 

do Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel (CQAGE). 

Este documento impõe-se pela necessidade de sistematizar e normalizar todos os 

procedimentos relativos à formação profissional, com vista a garantir a qualidade e eficiência 

no processo formativo dos activos. 

Para esse efeito o Regulamento apresenta: 

• Estratégia da Entidade; 

• Formas e Métodos de Inscrição e Selecção; 

• Condições de Frequência; 

• Regime de Pagamentos, de Devoluções e Isenções; 

• Protecção de Dados Pessoais; 

• Condições de Funcionamento da Formação; 

• Procedimentos relativos a Queixas e Reclamações; 

• Procedimentos Relativos a Desistências; 

• Regime Geral de Avaliação e Certificação; 

• Perfil do Formador; 

• Direitos e Deveres do Formador; 

• Responsabilidades dos Responsáveis de Formação. 

 

24.2 ESTRATÉGIA DA ENTIDADE 

 

A Cooptécnica Gustave Eiffel iniciou em 1989 a sua actividade como entidade sem fins 

lucrativos e socialmente responsável, com vista à criação de uma instituição de ensino e de 

formação técnico profissional, cujos objectivos potenciam a constituição de um maciço de 
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profissionais qualificados plenamente integrados no universo laboral e o desenvolvimento 

estrutural das zonas onde se encontra implementada.  

A instituição foi homologada pelo contrato-programa celebrado em 1989 com o Ministério da 

Educação. Actualmente, encontra-se acreditada pela Direcção Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho (DGERT) - nos domínios de Planeamento, Concepção, 

Organização/Promoção, Desenvolvimento/Execução e Outras Formas de Intervenção 

Sociocultural ou Pedagógica, pela Microsoft, pela Autoridade para as Condições do Trabalho 

(ACT), pelo Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres (IMMT) e pelo Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

Prosseguindo uma estratégica pró-activa no desenvolvimento de actividades em parceria com 

outros agentes locais e institucionais, tem efectivado um conjunto de colaborações com 

Empresas Locais, Câmaras e Juntas locais, IEFP – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, Segurança Social, Associações Empresariais e Sectoriais, Programas de iniciativa 

comunitária EQUAL, Rede Social da Amadora, Programas Escolhas – 2ª Geração, Instituições 

de Ensino Superior, Associações Profissionais, Organizações Não Governamentais e em 

Projectos Internacionais, Formação no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN) através do Programa Operacional Potencial Humano (POPH).  

Perante os desafios que emergem no horizonte da sociedade actual, a Cooptécnica Gustave 

Eiffel torna-se basilar no presente e no futuro da Formação Profissional inicial e contínua em 

Portugal, contributo que tem como alicerce a excelência, o pragmatismo, a 

complementaridade de saberes e a comunidade.  

• Excelência – Como matriz orientadora do ensino profissional e da formação, a 

excelência constitui o corolário de todas as acções e um valor acrescentado em si 

mesmo. A sua conquista pelo caminho da qualidade traduz o conceito do que a 

instituição projecta. 

• Pragmatismo – Na sua dimensão científica, através das realidades socioprofissionais 

que serve, ou na sua dimensão de articulação com o tecido empresarial, o 

pragmatismo constitui uma plataforma de reciprocidade entre o conhecimento teórico e 

o saber fazer do mundo laboral.  

• Complementaridade de Saberes – Na actualidade assiste-se a uma emergência de 

novas vertentes de conhecimento, carentes de integração entre os diversos níveis de 

ensino em que se inserem. O caminho a percorrer é o da complementaridade, tanto na 

definição de currículos, como nas metodologias e programas de formação concebidos. 
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• Comunidade – A participação e o envolvimento da comunidade, através das suas 

diversas variantes, na determinação da estratégia de desenvolvimento da Cooptécnica 

Gustave Eiffel – Gustave Eiffel assume relevância na combinação de sinergias e na 

construção de uma identidade global, garante da concretização dos seus projectos no 

futuro. 

Estes factores passam pela adopção de uma craveira de qualidade nos serviços prestados e 

pelo fomento de uma orgânica de diálogo e interdependência com o mundo empresarial e com 

a comunidade envolvente, garantido um caudal de recursos que convergem no aumento da 

taxa de actividade e no grau de desenvolvimento sócio-laboral nas regiões onde a Cooptécnica 

Gustave Eiffel se encontra implementada.   

No actual contexto de mercado de emprego, a formação profissional de activos é 

especialmente importante como resposta às necessidades de formação inicial, contínua e de 

reconversão da população activa.   

Este enquadramento define novos desafios e oportunidades para a Cooptécnica Gustave Eiffel, 

criando em 2008 o Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel, que tem como objectivo 

responder às inúmeras solicitações emergentes de Formação Profissional.  

 

24.3 CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ACTIVOS GUSTAVE EIFFEL 

 

O Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel (CQAGE) tem como objectivo principal 

disponibilizar oferta formativa no âmbito da Formação Profissional inicial e continua nas áreas 

dos Transportes, Formação Pedagógica de Formadores, Segurança e Higiene no Trabalho e 

noutras áreas que o justifique, pela análise das necessidades de formação diagnosticadas. 

Na persecução dos objectivos do CQAGE, em alinhamento com as estratégias Cooptécnica 

Gustave Eiffel que visa a qualidade e inovação no processo formativo, foram definidas as 

seguintes orientações: 

• Excelência na formação, desenvolvida através de programas actualizados, 

metodologias e técnicas adequadas, que visem, no seu conjunto, facilitar aos 

formandos a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de 

comportamento para o sucesso no desempenho das suas funções; 



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

220 REGULAMENTO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ACTIVOS 

 

• Atendimento personalizado, desde o pedido de informações até à conclusão da 

formação, permitindo aos formandos o acompanhamento e orientação em todos os 

seus percursos formativos. 

No âmbito da estrutura funcional, o CQAGE é chefiado pelo Director, que acumula as funções 

de Orientador Pedagógico, que implementa as estratégias definidas pela Cooptécnica Gustave 

Eiffel e supervisiona todas as actividades desenvolvidas, de modo a garantir o cumprimento 

dos objectivos pré-estabelecidos e o respeito pelas regras de homologações ou outras, nas 

formações desenvolvidas, articulando-as com as Responsáveis de Formação e Pessoal 

Administrativo. Para cada acção de formação a Cooptécnica Gustave Eiffel possui um 

Responsável de Formação que, em estreita colaboração com o Director do CQAGE/Orientador 

Pedagógico, gere e coordena o processo de formação, articulando a relação entre 

formadores/formandos/CQA, fornecendo informações quanto aos conteúdos programáticos e 

executando o tratamento e respectiva análise de indicadores de produção de qualidade das 

acções. 

O CQAGE possui Pessoal Administrativo que desempenha as funções administrativas de cada 

acção de formação e assegura o bom funcionamento do Centro, em articulação com todos os 

intervenientes do processo formativo e os Serviços da Cooptécnica Gustave Eiffel O CQAGE 

dirige a sua proposta formativa para dois públicos-alvo distintos: 

• Activos no Geral, composta por formação de qualificação inicial, contínua, que visa o 

desenvolvimento das suas competências e conhecimentos adequados a uma 

profissão, bem como desenvolve capacidades práticas, atitudes e formas de 

comportamento que potenciam uma melhor integração socioprofissional; 

• Organizações Públicas e Privadas que valorizam, permanentemente, as 

competências dos seus recursos humanos, no respeito pelo Código de Trabalho e na 

implementação das suas estratégias. 

A formação é organizada sob a forma presencial, cujas acções desenvolvidas promovem a 

interacção permanente entre Formadores/Formandos e Responsáveis de Formação e são 

orientadas para o sucesso do formando no processo formativo e sob a forma de alternância, 

composta por formação presencial e formação em contexto real de trabalho, permitindo ao 

formando pôr em prática as competências adquiridas, com vista a facilitar a inserção no 

mercado de emprego.  

O CQAGE possui uma bolsa de formadores que dinamizam as acções por si organizadas. 

O Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel desenvolve a sua actividade nas Escolas 

da Cooptécnica Gustave Eiffel, sitas na Venda Nova - Amadora, na Venteira – Amadora, em 
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Queluz, no Lumiar - Lisboa, na Arruda dos Vinhos, no Entroncamento e por todo o País sob a 

forma de itinerância, estabelecendo contratos e protocolos que permitem o acompanhamento 

diário da formação em complemento com a organização e supervisão dos Responsáveis de 

Formação, que se deslocam aos locais de formação para garantir a persecução dos objectivos 

e garantir as estratégias de qualidade e inovação pré-definidos para a formação. 

 

24.4 FORMAS E MÉTODOS DE INSCRIÇÃO E SELECÇÃO  

 

Para cada curso estão disponíveis informações detalhadas do respectivo programa, versando 

sobre os seguintes pontos: data de início e fim da acção, destinatários, pré-requisitos, 

objectivos gerais, duração, modalidade de formação, forma de organização, horário, conteúdos 

e respectivas cargas horárias, metodologias de formação e de avaliação, recursos e materiais 

pedagógicos, localização da acção, custos totais do curso, formas de pagamento disponíveis, 

documentos e pré-requisitos para efectuar a inscrição. 

Para efectuar a inscrição num curso os formandos, deverão respeitar os requisitos pré-

definidos, entregar todos os documentos solicitados e preencher a Ficha de Inscrição 

disponível no CQAGE. 

Relativamente ao processo de selecção dos formandos, são consideradas todas as inscrições 

para a respectiva Acção de Formação, que possuam os dados de identificação. Posteriormente 

é marcada uma entrevista individual com o Responsável de Formação, na qual são avaliadas a 

motivação e adequação de habilitações dos candidatos para a frequência da Acção de 

Formação. 

O processo de selecção é feito pela análise curricular e pelo resultado da entrevista realizada 

com base em critérios predefinidos para a Acção. Tais critérios serão devidamente adaptados 

aos destinatários da formação. 

Nas situações em que se inscrevam mais formandos do que os permitidos para a respectiva 

acção são consideradas as datas de inscrição, como critério de marcação de entrevista 

individual. 

Para a formação auto-financiada, os formandos seleccionados efectivam a sua inscrição com 

pagamento do respectivo valor, de acordo com a Tabela de Custos Administrativos em vigor, 

conforme apresentado no Programa de Formação.  
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Para as formações que sejam financiadas, os formandos seleccionados ficam isentos do 

pagamento do curso, e efectivam a sua inscrição mantendo o cumprimento dos pré-requisitos 

pelos quais foram seleccionados, conforme apresentado no Programa de Formação. 

O Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel pode cancelar qualquer Acção de 

Formação programada mas para a qual não haja participantes suficientes ou por outro motivo 

de gestão. A entidade deverá contactar, com a devida antecedência, todos os participantes 

informando-os por escrito desse facto e proceder ao respectivo reembolso. 

 

24.5 CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA 

 

O formando deverá frequentar a Acção de Formação, em que se inscreveu e foi seleccionado, 

participando, activamente, no processo formativo com vista à aquisição de conhecimentos, 

capacidades práticas, atitudes e formas de comportamento exigidos para o exercício da 

profissão. Neste contexto, o formando deve usufruir de direitos e cumprir os deveres 

estabelecidos neste Regulamento e no Programa de Formação. 

 

24.5.1 DIREITOS DO FORMANDO 

 

O formando tem direito a: 

a. Exigir da entidade Formadora o cumprimento dos deveres previstos no presente 

regulamento, no programa de formação e na legislação em vigor; 

b. Participar no processo formativo, de acordo com os programas estabelecidos, 

desenvolvendo as actividades formativas integradas no respectivo Plano de Formação; 

c. Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes no Dossiê Técnico-

Pedagógico; 

d. Recusar a realização de actividades que não se insiram no objecto do respectivo curso;  

e. Receber no final da formação, um Certificado de Formação Profissional; 

f. Obter, no final do Curso, e se solicitado, uma declaração de frequência caso não tenha 

sido aprovado; 

g. Conhecer o Regulamento Interno da Formação e o Programa de Formação; 

h. Receber a documentação referente ao curso, nos tempos pré-definidos;  

i. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro do processo formativo; 
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j. Ver salvaguardada a sua segurança na Cooptécnica Gustave e respeitada a sua 

integridade física e moral; 

k. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da formação e ser ouvido 

pelos formadores e restantes membros intervenientes no processo formativo, em todos 

os assuntos que, justificadamente, forem do seu interesse; 

l. Ter conhecimento, atempado, de todas as avaliações e classificações; 

m. Aceder ao processo individual, no qual estão incluídos todos os factores relevantes 

ocorridos durante o período de formação, nomeadamente a data de início e de fim, os 

testes e outros elementos de avaliação, faltas, sanções aplicadas, etc. 

 

24.5.2 DEVERES DO FORMANDO 

 

O formando tem o dever de: 

a. Frequentar com assiduidade e pontualidade as actividades formativas, tendo em vista a 

aquisição dos conhecimentos e competências visadas; 

b. Tratar com urbanidade os formadores, formandos, funcionários e demais pessoas com 

quem se relacione durante a formação; 

c. Cumprir os regulamentos internos em vigor; 

d. Cumprir os demais deveres constantes no Programa de Formação; 

e. Zelar pela preservação e asseio das instalações, material didáctico, equipamentos, 

mobiliário e todos os espaços da Cooptécnica Gustave Eiffel, fazendo uso correcto dos 

mesmos; 

f. Custear as despesas inerentes à reparação ou substituição dos materiais e 

equipamentos degradados por incúria do formando; 

g. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade formativa e 

zelar pelos seus bens pessoais; 

h. Não utilizar equipamentos de comunicação telefónica e de som (walkman, discman, 

leitor de MP3, leitor de minidisc, etc) durante o período destinado à formação. Qualquer 

equipamento deste tipo deverá estar desligado nesse período, sendo este preceito 

extensivo a todos os intervenientes na sala; 

i. Não faltar à formação. O limite de faltas é pré-definido, tendo em consideração o total 

da carga horária do curso, de acordo com o Programa do Curso; 

j. Responder aos inquéritos/avaliação que lhe forem dirigidos; 

k. Não facultar a terceiros a documentação e/ou informações relativas à Cooptécnica 

Gustave Eiffel que lhe sejam facultadas pela frequência da formação;  
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l. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

m. Não fumar no interior da Cooptécnica Gustave Eiffel, considerando-se excepções a 

este preceito os espaços ao ar livre; 

n. Não comer nem beber, excepto água, dentro da sala de aula; 

o. Cumprir as prescrições sobre segurança, higiene e saúde no trabalho; 

p. Não proceder ao jogo de qualquer jogo de azar ou fortuna no interior da Cooptécnica 

Gustave Eiffel; 

q. Em caso de desistência da formação, comunicar e justificar junto da Cooptécnica 

Gustave Eiffel o motivo da mesma;  

r. Não praticar qualquer acto ilícito.  

 

24.6 REGIME DE PAGAMETOS, DEVOLUÇÕES E ISENÇÕES 

 

Os participantes pagam, no acto de Inscrição, o montante indicado na Tabela de Custos 

Administrativos elaborada para a acção de formação e apresentada no Programa do Curso. 

O formando, no caso de impossibilidade de participar, deverá notificar a Cooptécnica Gustave 

Eiffel por escrito. Porém, os cancelamentos das inscrições não dão lugar à devolução do valor 

da inscrição, na medida em que estão associados custos administrativos e prejuízos inerentes 

ao cancelamento. 

As desistências ocorridas, após o início do curso, dão lugar a uma retenção total do pagamento 

efectuado.   

O formando fica isento de parte ou de todo o valor total da formação, quando estão 

estabelecidos Protocolos ou acordos pré-estabelecidos, nesse sentido o qual deverá ser 

apresentado antes da formação se iniciar. 

Nas formações financiadas, os formandos ficam isentos de pagamento de acordo com 

Programa em vigor e apresentado aos formandos no Programa do Curso, respectivamente. 
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24.7 PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Os dados pessoais, constantes da ficha de inscrição ou outros documentos relativos à 

formação, serão processados informaticamente, garantindo-se a estrita confidencialidade no 

seu tratamento. Nos termos legais, assegurar-se-á que a informação constante desses dados 

não seja partilhada com terceiros. 

 

24.8 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃO 

 

No momento de selecção e inscrição dos formandos é-lhes apresentado o local de formação. 

O cronograma e os horários são definidos pelo Centro de Qualificação de Activos Gustave 

Eiffel e são apresentados aos formandos, uma semana antes do início da Acção de Formação, 

podendo posteriormente ser alterados por sugestão dos formandos e respectivos formadores. 

Porém, qualquer alteração ao horário deverá ser estabelecida, depois da consulta das partes 

intervenientes, nomeadamente o CQAGE, os formando, os formadores e outros envolvidos.  

As Acções de Formação poderão ser interrompidas com o acordo das partes intervenientes, 

sempre que não ocorra prejuízo para nenhuma das partes, exceptuando por motivos de força 

maior. 

A repetição de uma Acção de Formação ocorrerá no prazo de dois meses e quando se 

verificarem razões importantes para o efeito, devendo ser realizada uma reunião entre as 

partes, ficando registados em Acta os motivos e decisões. 
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24.9 PROCEDIMENTOS RELATIVOS RECLAMAÇÕES 

 

Todas as reclamações devem ser apresentadas por escrito e entregues nos serviços do 

CQAGE ou enviadas em carta registada, no prazo de 15 dias úteis após a ocorrência do facto 

que motivou a reclamação, expondo, de forma clara e fundamentada, as razões do 

descontentamento e enviada ao Director do CQAGE, a fim de lhe ser dado o tratamento 

adequado com vista à emissão de uma resposta. 

Após a apreciação interna e a verificação da veracidade dos factos descritos pelo reclamante, 

a Cooptécnica Gustave Eiffel compromete-se a efectuar as acções correctivas necessárias 

para resolver as situações descritas e será emitida uma resposta ao reclamante.  

As respostas às reclamações deverão ser efectuadas por escrito pelo Director do CQAGE no 

prazo de 15 dias úteis a contar da recepção da reclamação. 

A Cooptécnica Gustave Eiffel encara as reclamações como oportunidades que permitem 

identificar dificuldades e que conduzem à melhoria contínua da formação e dos seus serviços 

em geral. 

As reclamações e as soluções encontradas deverão ser registadas e arquivadas no Dossiê 

Técnico-Pedagógico da Acção de Formação e no Balanço Anual de Actividades. 

 

24.10 PROCEDIMENTOS RELATIVOS A DESISTÊNCIAS 

 

Os casos de desistência da Acção de Formação serão analisados pelo CQAGE, através de 

uma ficha própria entregue aos formandos no acto da desistência ou, se o formando não puder 

dirigir-se aos serviços, deverá fazê-lo através de carta registada, justificando as razões de tal 

procedimento. 
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24.11 REGIME GERAL DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

A Avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem como finalidade validar os 

conhecimentos, as capacidades e as aptidões adquiridas e/ou desenvolvidas pelos formandos 

ao longo da formação. Para tal, deve proporcionar informação e elementos de apreciação 

sobre os pontos de êxito e os factores de dificuldade encontrados na aprendizagem, as suas 

causas e as modalidades alternativas de trabalho que favoreçam o sucesso. 

Para cada formação desenvolvida pelo CQAGE, será estabelecido o processo de avaliação 

mais adequado ao tipo e forma de formação, pelo que será apresentada de forma detalhada no 

Programa de Formação.  

 

24.12 PERFIL DO FORMADOR 

 

O Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel centra todo o processo formativo no 

formando ou no grupo de formandos. O Formador deverá assumir-se mais como um 

organizador de experiências, facilitador da comunicação, animador, instrutor, monitor e 

Tutor de formação. 

O formador é o profissional que, na execução de uma actividade de formação, estabelece uma 

relação pedagógica com os formandos, favorecendo a aquisição de conhecimentos e 

competências, bem como o desenvolvimento de atitudes e formas de comportamento, 

adequadas ao desempenho profissional.  

O Formador deve definir estratégias e métodos pedagógicos, utilizando processos activos de 

aprendizagem, assentes em exercícios essencialmente práticos e adequados ao tipo de 

público-alvo.  

O formador deve, possuir competências a nível humano, técnico/profissional e pedagógico. 

Compete-lhe a responsabilidade directa de proporcionar a aquisição de conhecimentos, 

habilidades e atitudes correspondentes ao eficaz desempenho de uma profissão, mantendo-se 

alerta, atento e interessado, de forma a permanecer actualizado, nunca dando por concluído o 

seu processo formativo. O formador deve ser capaz de questionar os seus próprios 

conhecimentos e fazer formação ao longo da vida para que se possa manter actualizado. 
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O formador deve ser assíduo, pontual, ter boas relações de trabalho, espírito de equipa, 

estabilidade emocional, resistência à frustração, sentido ético e profissional, auto-confiança, 

espírito de iniciativa, evitar cometer erros e abertura à mudança. 

O formador deve ser capaz de: 

• Compreender e integrar-se no contexto técnico em que exerce a sua actividade; 

• Adaptar-se aos diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos de 

formandos; 

• Planificar e preparar as sessões de formação com cuidado e antecedência; 

• Mediar o processo de formação/aprendizagem no grupo de formação; 

• Gerir a progressão na aprendizagem dos formandos; 

• Avaliar permanentemente a eficiência da formação.  

 

É essencial que os Formadores sejam capazes de passar de um paradigma apenas centrado 

nos métodos afirmativos, para um paradigma orientado para as aprendizagens práticas, 

usando métodos activos, através da utilização intensiva de exercícios de aplicação e de casos 

práticos.  

 

24.13 DIREITOS E DEVERES DO FORMADOR 

 

A Cooptécnica Gustave Eiffel é responsável pelo planeamento e concepção do programa de 

formação. O conteúdo e métodos utilizados em cada intervenção e respectiva documentação 

são da responsabilidade dos Formadores.  

O Formador é, pela natureza das funções que exerce, exemplo e referência para os seus 

formandos. Neste contexto é, e será sempre, um elemento de orientação e dinamização do 

processo de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades práticas, atitudes 

e formas de comportamento de cada formando.  
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24.13.1 DIREITOS DO FORMADOR 

 

O formador tem direito a: 

1. Ter um bom ambiente de trabalho e de convívio dentro do espaço da Cooptécnica 

Gustave Eiffel; 

2. Receber a remuneração do trabalho prestado dentro dos prazos legais; 

3. Ser informado da legislação aplicável à sua actividade; 

4. Ser ouvido em tudo o que diga respeito ao bom funcionamento da formação; 

5. Conhecer o Regulamento Interno da Formação; 

6. Dispor de boas condições de trabalho no que se refere a instalações e serviços de 

apoio; 

7. Ter acesso, sempre que solicitado, ao mapa de assiduidade; 

8. Ter garantias de segurança pessoal e de bens dentro do espaço de formação; 

9. Obter documento comprovativo, emitido pela Cooptécnica Gustave Eiffel, da sua 

actividade de formador em acções por ela desenvolvidas; 

10.  Apresentar propostas com vista à melhoria das actividades formativas. 

 

24.13.2 DEVERES DO FORMADOR 

 

O formador tem direito a: 

1. Exercer com competência e zelo a actividade de formador;  

2. Cumprir com assiduidade e pontualidade as obrigações de formador; 

3. Não fumar dentro das instalações da Cooptécnica Gustave Eiffel; 

4. Conhecer e cumprir os regulamentos e demais legislação em vigor; 

5. Colaborar com todos os intervenientes no processo formativo no sentido de assegurar 

a eficácia da acção de formação, favorecendo a criação e o desenvolvimento de 

relações de respeito mútuo, em especial entre formadores, órgãos dirigentes, Director 

CQAGE/Orientador Pedagógico, responsáveis de formação, formandos e funcionários; 

6. Zelar pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos, comunicando 

à Cooptécnica Gustave Eiffel qualquer anomalia que possa ocorrer e fazer propostas 

para o respectivo melhoramento e renovação; 
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7. Gerir o processo de formação de acordo com o Plano de Formação, tendo em conta os 

objectivos, destinatários, metodologia pedagógica, instrumentos de avaliação e 

documentação proposta, preparando de forma adequada e prévia cada sessão, numa 

perspectiva de abertura à inovação e reforço da qualidade da formação; 

8. Cumprir integralmente o tempo destinado à sessão de formação, sendo o primeiro a 

entrar e o último a sair da sala, sendo também responsável por zelar pelos 

equipamentos existentes dentre da sala, bem como pelas condições de higiene, 

segurança e limpeza; 

9. Registar no Livro de Sumários os conteúdos desenvolvidos em cada sessão e a 

ausência dos formandos, não podendo efectuar rasuras (riscar, utilizar corrector, etc.) 

nem introduzir qualquer alteração na organização do livro; 

10. Registar, atempadamente, a assiduidade dos formandos, salientando-se que qualquer 

rasura, deverá ser acompanhada de uma rubrica do formador; 

11. Requerer, atempadamente e por forma escrita, autorização para a realização de visitas 

estudo; 

12. Elaborar relatórios das visitas de estudo e outras actividades formativas; 

13. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

14. Não utilizar equipamentos de comunicações telefónicas durante o período destinado à 

sessão. Qualquer equipamento deste tipo deverá estar desligado nesse período, sendo 

este princípio extensivo a todos os intervenientes na sessão (formadores, formandos, 

etc.); 

15. Participar nas reuniões para que seja convocado, devidamente documentado de forma 

a emitir parecer sobre os formandos no que concerne a assiduidade, participação nas 

actividades e progressão, guardando sigilo sobre todos os assuntos debatidos; 

16. Cooperar com a Cooptécnica Gustave Eiffel no sentido de assegurar a eficácia e a 

qualidade da acção de formação; 

17. Requisitar, atempadamente, os meios didácticos ou pedagógicos necessários ao 

desenvolvimento da formação; 

18. Elaborar de forma adequada e prévia os planos de sessão; 

19. Avaliar cada formação ministrada em função dos objectivos fixados;  

20. Elaborar os materiais pedagógicos (manuais, textos de apoio, etc.), os testes de 

avaliação e outros elementos de estudo indispensáveis à formação, entregando um 

exemplar para o Dossiê Técnico-Pedagógico; 

21. Comunicar qualquer ocorrência de carácter disciplinar ao Responsável de Formação.  
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24.14 OBRIGAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS DE FORMAÇÃO 

 

No Centro de Qualificação de Activos Gustave Eiffel, o Director/Orientador Pedagógico, 

acompanha e supervisiona os Responsáveis de Formação, de modo a assegurar que os 

Programas de Formação sejam cumpridos, as melhorias correctivas sejam implementadas e 

haja uma análise conjunta das necessidades de formação emergentes ou prospectivas.  

São obrigações do Responsável de Formação: 

1. Participar na elaboração e planeamento do plano de intervenção/projecto formativo 

anual; 

2. Desenvolver actividades de diagnóstico, planeamento, concepção, 

promoção/divulgação da formação, sua organização, desenvolvimento e avaliação; 

3. Promover o recrutamento e selecção dos formandos, garantindo o cumprimento dos 

requisitos pré-definidos;  

4. Articular a preparação das acções de formação com o Director do CQAGE/Orientador 

Pedagógico; 

5. Fomentar as condições de execução física da formação, tendo em conta os recursos 

materiais e humanos; 

6. Acompanhar a concepção e elaboração dos materiais didácticos de apoio à formação; 

7. Acompanhar a formação e verificar a concretização dos programas bem como o 

cumprimento do regulamento de funcionamento; 

8. Monitorizar o bom desenvolvimento da formação; 

9. Supervisionar a criação e manutenção dos Dossiês Técnico-Pedagógicos; 

10. Elaborar e entregar os certificados de formação no final da acção; 

11. Redigir propostas de relatórios da formação, integrando os resultados da avaliação e 

das suas próprias observações e registos durante as várias sessões; 

12. Mediar eventuais problemas que possam surgir com os formandos, formadores e 

outros intervenientes; 

13. Avaliar, conjuntamente com o Director do CQAGE/Orientador Pedagógico, os 

resultados da formação, e colaborar na elaboração e medidas correctivas quando 

necessárias; 

14. Zelar para que os pagamentos a formadores e recebimentos dos formandos sejam 

realizados atempadamente; 



CRGE CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL 

 

232 REGULAMENTO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ACTIVOS 

 

15. Conceber e aplicar os modelos e instrumentos de avaliação da formação, em 

articulação com os Formadores; 

16. Outras que lhe sejam solicitadas pelo Director do CQAGE. 
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25 TABELA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS 

Valor (Euros) Cód. Pleon A

isento -

50,00 € 0002

6,20 € 0189

Gratuito -

Gratuito -

5,00 € 0170

5,00 € 0005

10,00 € 0190

8,00 € 0008

10,00 € 0009

50,00 € 0136

5,00 € ´0191

10,00 € 0105

Certidão de Conclusão de Curso com discriminação de notas e médias

incluindo Declaração para acesso ao ensino superior

Certidão de Conclusão de Curso com discriminação de notas e médias
(incluindo Declaração para acesso ao ensino superior) - 2ª ou mais vias

150,00 € 0173

Gratuito -

Gratuito -

Propina mensal - Ensino Profissional - Alunos fora do seu ciclo de formação

Propina mensal - Ensino Profissional - Alunos fora do seu ciclo de formação 

(alunos cujo rendimento per capita seja ≤  a 2 x SMN e > 1 x SMN)                  (b)

Propina mensal - Ensino Profissional - Alunos fora do seu ciclo de formação

Propina mensal - Cursos de Especialização Tecnológica (CET) em regime de 

Autofinanciamento (alunos cujo rendimento per capita seja > a 2 x SMN)

Propina mensal - Cursos de Especialização Tecnológica (CET) em regime de 

Propina mensal - Cursos de Especialização Tecnológica (CET) em regime de 

Autofinanciamento (alunos cujo rendimento per capita seja ≤ a 1 x SMN)

30%  sobre o valor da propina -

100 %  sobre o valor da propina -

25,00 € 0108

20,00 € 0109

(Setembro a Julho, inclusivé) - Escola/Pólo do Entroncamento e Arruda dos Vinhos

a) Pagamento a efectuar no acto da matrícula/inscrição anual

b) Redução de 50% aos alunos inscritos até 3 disciplinas (independente do N.º de módulos) ou redução 

Discriminação 

300,00 €

Diploma de Curso 

Seguro Escolar para o ano lectivo de 2009/2010                                    (a)

Certidão de Frequência

Certidão de Matrícula ou de Inscrição Anual

125,00 €

Justificação de Falta

Inscrição anual nos restantes anos 

PCF - Plano Complementar de Formação (disciplina/hora/ano)

de 25% aos alunos inscritos entre 4 e 6 disciplinas, inclusive, (independente do N.º de Módulos)

Aluguer de Cacifos - (Pagamento Anual)

Comparticipação mensal no custo do Transporte Escolar 

(alunos cujo rendimento per capita seja > a 2 x SMN)                                        (b)

(alunos cujo rendimento per capita seja ≤ a 1 x SMN)                                        (b)

295,00 €

Custos Administrativos de mora de propina, após o último dia de cada mês

Custos Administrativos de mora de inscrição anual

Custos Administrativos de mora de propina, entre 16 e o último dia de cada mês

20,00 €

Autofinanciamento (alunos cujo rendimento per capita seja ≤  a 2 x SMN e 
> 1 x SMN) 

Gratuito
Propina mensal - Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 

em regime de financiamento

Matrícula                                                                 

Declarações para efeito de passe de estudante e abono de família

Declaração para efeitos de inscrição nos exames nacionais

Recuperação de módulos, incluindo a 1ª recuperação

Propina mensal - Ensino Profissional - Alunos dentro do seu ciclo de formação

Realização da PAP fora da época normal

Certidão de Conclusão de Curso sem discriminação de notas/médias

75,00 €

Certidão de Conclusão de Curso sem discriminação de notas/médias - 2ª 
ou mais vias

-

225,00 €

150,00 €

100,00 €

-

160,00 €

-

0102

Custos Administrativos
Cursos Ministrados na  Cooptécnica/Escola Profissional Gustave Eiffel

Ensino Profissional e Cursos de Especialização Tecnológica

0106

0172

-

-

-

Informação simples de Notas
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Valor (Euros) Cód. Pleon A

Valor (Euros) Cód. Pleon A

Gratuito -

Gratuito -

6,20 € 0189

Gratuito

5,00 € 0121

5,00 € 0122

5,00 € 0123

Recuperação de módulos, incluindo a 1ª recuperação Gratuito -

10,00 € 0125

50,00 € 0126

Gratuito -

Gratuito -

12,00 € 0127

25,00 € 0128

Gratuito -

Valor (Euros) Cód. Pleon A

a) Pagamento a efectuar no acto da matrícula/inscrição anual

Inscrição anual nos restantes anos 

Matrícula 

Suportado pelo IEFP

Certidão de Frequência

Emolumentos

Certidão de Frequência

Certidão de Frequência

Suportado pelo POPH

Discriminação 

Informação simples de Notas

Certidão de Aproveitamento

Certificado Final de Curso - Ensino Secundário

Inscrição anual nos restantes anos 

Certificado Final de Curso - Ensino Básico

Seguro Escolar para o ano lectivo 2009/2010                  ( a )

Matrícula

Certificado de Aproveitamento - Ensino Básico

Emolumentos

Declarações para efeito de passe de estudante e abono de família

Certidão de Matrícula ou de Inscrição Anual 

Justificação de Falta

Certidão de Aproveitamento

Certificado final de Curso

Seguro Escolar

Certidão de Matrícula

Cursos de Educação e Formação de Jovens

Justificação de Falta

Informação simples de Notas

PCF - Plano Complementar de Formação (disciplina/hora/ano)

Certificado de Aproveitamento - Ensino Secundário

Cursos de Educação e Formação de Adultos

Diploma de Ensino Básico/Ensino Secundário

Certidão de Matrícula ou de Inscrição Anual 

Seguro Escolar para o ano lectivo de 2009/2010

Discriminação 

Discriminação 

Cursos do Sistema de Aprendizagem (IEFP)

Certificado de Conclusão de Curso

Justificação de Falta

Realização da PAF fora da época normal



CÓDIGO REGULAMENTAR GUSTAVE EIFFEL CRGE 

 

TABELA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS 235 

 

 

Valor (Euros) Cód. Pleon A

25,00 € 0066

260,00 € 0060

150,00 €

Amad. / Ent. / QueluzCód. Pleon AOutras LocalidadesCód. Pleon A

450,00 € 600,00 €

Amad. / Ent. / QueluzCód. Pleon A Outras Localidades Cód. Pleon A

70,00 € 0181 85,00 € 0182

Amad. / Ent. / QueluzCód. Pleon A Outras Localidades Cód. Pleon A

180,00 € 0178 195,00                  

15,00 € 0059

130,00 € 0058

0183

0184

350,00 €

60,00 € 75,00 €

275,00 €

50,00 € 65,00 €

230,00 €

0063

0055

325,00 €

60,00 € 75,00 €

250,00 €

1.250,00€ (*)

750,00 €

750,00 €

175,00 €

200,00 € 260,00 €

600,00 €

200,00 €

Formação Contínua de Formadores (60 horas)

Formação Inicial de Formadores (96 horas) 

Formação Contínua de Formadores (60 horas) - Internos 

estabelecido

(24 horas) 

Centro de Qualificação de Activos

Formação Contínua Motorista de Táxi - Tipo II (224 horas)

Formação Contínua Motorista de Táxi - Tipo II (200 horas)

Capacidade Técnica para Transporte em Táxi

Formação Inicial Motorista de Táxi - Tipo I (554 horas)

Portaria n.º 121/2004 de 3 de Fevereiro (550 horas)

e Colaboradores de entidades c/ protocolo estabelecido
100,00 €

1.000,00€(*)

600,00 €

Discriminação 

Inscrição para cada Curso/Formação

Formação de Formadores

Táxifone, Rotáxis Faro, e outras entidades c/ protocolo 

Formação Presencial para Motorista de Táxi

Formação Inicial de Formadores (96 horas) - Internos 

e Colaboradores de entidades c/ protocolo estabelecido

c/ Prática Simulada

Formação Contínua para Renovação CAP Motorista de Táxi 

(24 horas) - Sócios Federação Portuguesa de Táxi, 

c/ Formação Prática em Contexto Real de Trabalho

Formação Contínua para Renovação CAP Motorista de Táxi 

Formação de Aperfeiçoamento para Renovação CAP 

Motorista de Táxi (30 horas) - Sócios Federação 

Formação à Distância para Motorista de Táxi - Modelo IMTT

Formação Contínua para Renovação CAP Motorista de Táxi 

Portuguesa de Táxi, Táxifone, Rotáxis Faro e outras 

Formação de Aperfeiçoamento para Renovação CAP

Motorista de Táxi (30 horas) 

entidades c/ protocolo estabelecido)

MS Acess (20 horas) - Pólo da EPGE no Lumiar

Formação de Aperfeiçoamento para Renovação CAP

Motorista de Táxi

Inscrição para MS Acess - Pólo da EPGE no Lumiar

Formação Inicial de Motorista de Transporte Colectivo de Crianças

(sócios Federação Portuguesa de Táxi, Rádio Táxi Sintra, Rotáxis 

Faro e outras entidades c/ protocolo estabelecido)

Formação Contínua para Renovação CAP Motorista de Táxi 

de Táxi (sócios Federação Portuguesa de Táxi, Rádio Táxi Sintra,

Rotáxis Faro e outras entidades c/ protocolo estabelecido)

Formação de Aperfeiçoamento p/Renovação CAP Motorista
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Valor (Euros) Valor (Euros)
Membros de Entidades Membros de Entidades 

com Protocolos sem Protocolos

200,00 € 250,00 €

Valor (Euros) Cód. Pleon A

0,20 € 0140

0,10 € 0141

1,60 € 0142

2,40 € 0143

0,24 € 0144

1,00 € 0145

2,00 € 0146

0,10 € 0148

0,60 € 0149

1,40 € 0150

0,40 € 0151

1,00 € 0152

2,00 € 0153

2,60 € 0154

1,50 € 0155

0,10 € 0156

0,10 € 0157

0,24 € 0158

8,00 € 0159

Cód. Pleon A Cód. Pleon A

1.000,00 €

2.400,00 € 2.820,00 €

4.400,00 € 5.000,00 €

Acetatos p/ escrita

* Erros de gravação que danifiquem o CD não implicam a substituição do CD

Discriminação

CD-R

Impressão de Trabalhos (por folha)

Impressões A4 

Impressão A3 

Fotocópias a cores A4

Fotocópias a cores A3

Fotocópias em Acetatos (Preto e Branco)

Impressões em Ploter A1

Acetatos p/ fotocópias

Separadores Cartolina

Cartolina Lustrada

Cópias de CD'S (Não Inclui CD) *

CD-RW

Folhas de Teste

Fotocópias A3

Notas: Os Valores acima descritos estão isentos de I.V.A., de acordo com a alinea n.º11 do Artº 9º do CIVA.

final/componente prática)

700,00 €

Fotocópias em Acetatos (Cores)

c) Com desconto de 20% a p.p. no acto da inscrição;  com desconto de 10% se 50% no acto da inscrição e os restantes ; 50% no 6ª mês da formação; 

Sem qualquer desconto em 4 prestações iguais - 1ª no acto da inscrição e nos 3º, 6º e 9º meses da formação , a

Fotocópias de Encadernações

Fotocópias A4 

Discriminação 
Formação de Segurança e Higiene do Trabalho

Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho - 540 horas,

presenciais divididas em sessões de 3 horas + 80 horas trabalho

(420 horas presenciais divididas em sessões de 3 horas +120 horas

trabalho final/componente prática)- (Inclui o Manual/Livro)   (c)

Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho - 1200 horas, (840 horas

presenciais divididas em sessões de 4 horas + 360 horas trabalho

Coordenador de Segurança na Construção - 200 horas, (120 horas

final/componente prática)

Diversos

Revalidação CAP Higiene e Segurança 30 horas
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Valor (Euros) Cód. Pleon A

3,00 € 0160

3,20 € 0161

Valor (Euros) Cód. Pleon A

1,00 € 0162

2,00 € 0163

3,00 € 0164

4,00 € 0165

Valor (Euros) Cód. Pleon A

1,00 € 0166

2,00 € 0167

3,00 € 0168

4,00 € 0169

Valor (Euros) Cód. Pleon A

0,50 € 0043

0,30 € 0047

15,00 € 0080

15,00 € 0081

15,00 € 0082

10,00 € 0083

Valor (Euros)  (d) Cód. Pleon A

0,15 € 0044

0,08 € 0086

0,15 € 0087

0,09 € 0088

0,09 € 0089

0,08 € 0090

d) Poderá sofrer alterações, dependendo da EME - Editorial do Ministério da Educação 

Impressos E.M.E.- Modelo 1050

Impressos E.M.E.- Modelo 1051

T- Shirt (Azul)

T- Shirt (Branca)

Impressos E.M.E.-  Modelo 0167  (SASE)

Impressos E.M.E. - Modelo 0049

Impressos E.M.E.- Modelo 0167

Descrição

IMPRESSOS

Impressos E.M.E.- Modelo 0210

Blocos A5

T- Shirt (Verde)

T- Shirt (Amarela)

Grandes (de 19 a 50 mm) 

Descrição
Blocos A4

Grandes (> de 50 mm)

ARTIGOS EPGE

Médias (de 8 a 18 mm)

3. De Baguetes

Pequenas (até 8mm)

Médias (de 8 a 18 mm)

Grandes (de 19 a 50 mm)

Grandes(> de 50 mm)

Pequenas (até 8 mm)

2. De Argolas

1. Por Colagem

Até 7mm

Entre 9 a 15 mm

ENCADERNAÇÕES
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