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REGULAMENTO INTERNO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
1. A prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na conceção, realização e avaliação de um projeto elaborado pelo
aluno durante o último ano do curso e desenvolver-se-à em contexto de trabalho real ou simulado.
2. A prova realizada possui uma natureza transdisciplinar e deverá integrar saberes e capacidades desenvolvidas ao
longo de toda a formação.
3. Os trabalhos realizados serão propriedade da Escola Profissional de Almada (EPA).
4. Sempre que os trabalhos de projeto sejam feitos em contexto de trabalho real ou com a participação de empresas
ou outras instituições, deverá ser entregue cópia às entidades envolvidas.

CAPÍTULO II
Do Aluno
5. Compete ao aluno, sob a orientação e acompanhamento do(s) Professor(es) Orientador(es) da PAP:
a)

Conceber o projeto;

b) Desenvolvê-lo de forma faseada;
c)

Proceder à autoavaliação nos momentos previstos;

d) Elaborar um relatório final.
6. O aluno entrega e defende perante um júri designado, o referido relatório, do qual devem constar:
a)

Todas as realizações e documentos necessários à elaboração do projeto;

b) Os relatórios de autoavaliação das diferentes fases do projeto;
c)

Os registos das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores;

d)

A análise do percurso pessoal durante a execução do projeto, referindo, nomeadamente, as

dificuldades ou obstáculos e as principais aprendizagens.
7. No início da execução do projeto, o aluno deverá ser informado dos critérios de avaliação bem como do
regulamento da PAP.
8. Poderão apresentar a prova os alunos que tenham até 12 módulos em atraso, não podendo a parte técnica
exceder os 6 módulos. A homologação da nota fica dependente da conclusão dos módulos.

CAPÍTULO III
Estrutura Coordenadora da PAP
9. Para cada curso haverá uma estrutura Coordenadora da PAP, a qual será obrigatoriamente constituída pelo Diretor
Pedagógico e pelo Professor ou Professores Orientadores. Dela poderão ainda fazer parte outros elementos
considerados necessários.
10. Compete à Estrutura Coordenadora da PAP:
a)

Elaborar um Regulamento Específico Anual para cada curso;

b) Conceber o modelo mais adequado à realização da PAP;
c)

Promover a existência das condições necessárias de acordo com esse modelo;

d) Estabelecer e publicitar os critérios de avaliação;
e)

Promover a elaboração de documentos que julgue necessários ao desenvolvimento do projeto;

f)

Apreciar, conjuntamente com os alunos, o trabalho de projeto por eles proposto e proceder à

respetiva ratificação;
g) Propor à Direção da Escola a disponibilização de recursos necessários à realização da prova;
h) Propor à Direção da Escola a não realização da PAP, de acordo com o número oito do Capítulo II;
i)

Fornecer atempadamente ao júri de avaliação uma proposta de avaliação devidamente

fundamentada;
j)

Identificar e resolver qualquer situação imprevista que ocorra durante a realização das PAP.
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CAPÍTULO IV
Professor Orientador da PAP
11. Os Professores Orientadores da PAP são designados pela Direção por proposta dos Coordenadores de Curso e
deverão ser preferencialmente professores das áreas cientifico-tecnológicas dos cursos.
12. Ao Professor Orientador compete:
a)

Orientar e acompanhar a conceção, realização e avaliação do projeto;

b) Elaborar e registar as avaliações intermédias, numa perspetiva eminentemente formativa;
c)

Solicitar a intervenção de outros professores quando tal apoio for considerado necessário;

d) Apresentar à Estrutura Coordenadora qualquer situação anómala que ocorra
no decurso do projeto;

CAPÍTULO V
Planificação, Organização e Gestão Curricular
13. O trabalho de orientação e acompanhamento da PAP será desenvolvido predominantemente numa disciplina do
Plano Curricular a indicar pela Estrutura Coordenadora da PAP.
14. As atividades decorrentes da PAP poderão ter lugar dentro ou fora do espaço físico da escola, de acordo com as
especialidades da mesma.
15. A Estrutura Coordenadora deverá elaborar um Regulamento Específico para cada Curso, do qual deve constar:
a. Caracterização dos projetos;
b. Planificação e organização dos tempos curriculares para a concretização do processo da PAP;
c. Calendarização das diferentes fases do projeto (conceção, apresentação e ratificação do projeto,
desenvolvimento, organização e calendarização do trabalho do júri, entrega dos trabalhos,
apresentação e defesa do projeto);
d. Identificação dos orgãos com competência para aceitação dos projetos e composição da Estrutura
Coordenadora;
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e. Critérios e momentos de avaliação.

CAPÍTULO VI
Avaliação
16. A avaliação faseada do projeto é continua e eminentemente formativa.
17. Os critérios de avaliação serão sempre explicitados e publicitados no início da execução do projeto.
18. Os critérios de avaliação deverão acentuar a importância do desempenho do aluno durante todo o projeto,
nomeadamente comportamentos, atitudes e valores, e não só o produto final.
19. A classificação final da PAP é da responsabilidade do júri de avaliação, que deverá ponderar:
a)

O percurso educativo do aluno;

b) As condições em que decorreu o projeto;
c)

A autoavaliação realizada pelo aluno;

d) As avaliações intermédias efetuadas pelo Professor Orientador;
e)

A proposta de avaliação a que se refere a alínea i) do número 10 do Capítulo III.

20. Da classificação atribuída pelo júri de avaliação cabe recurso para a Direção da EPA, nos seguintes termos:
a)

Ser apresentado pelo Encarregado de Educação ou pelo próprio aluno se for maior;

b) Ser entregue no prazo de três dias úteis após a publicitação dos resultados;
c)

Estar devidamente fundamentado.

21. Caso se verifiquem cumulativamente as condições anteriores, convocar-se-à de novo o júri de avaliação.

CAPÍTULO VII
Júri e Prova de Aptidão Profissional
22. O Júri de Avaliação da PAP é designado pelo Diretor da EPA, ouvida a Estrutura Coordenadora.
23. O júri é constituído e delibera nos termos dos artigos 42º e 43º, Capítulo IV, da Portaria 423/92.
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24. Compete ao júri a avaliação final e global, dentro dos pressupostos da referida Portaria e do presente
Regulamento.
25. Todos os elementos do júri terão acesso, sempre que o solicitem, a toda a documentação que lhes permita
apreciar o trabalho desenvolvido.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
26. O presente Regulamento poderá ser alterado a qualquer momento, embora tais alterações só produzam efeitos
a partir do ano letivo seguinte àquele em que ocorrem.
27. Quaisquer situações não previstas neste Regulamento, nos Regulamentos específicos das PAP ou na Portaria n.º
423/92, serão resolvidas pontualmente pelo Diretor da EPA, ouvidas as Estruturas Coordenadoras.
28. O Regulamento Interno da PAP e os Regulamentos Específicos são aprovados pelo Diretor da Escola Profissional
de Almada, sob proposta da Direção Pedagógica.
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