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REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS
1- OBJETO
O presente regulamento destina-se a estabelecer as normas e os procedimentos relativos ao estágio curricular dos
cursos ministrados na Escola Profissional de Almada.
2-

PRINCÍPIOS GERAIS

O estágio corresponde à componente de Formação em Contexto de Trabalho que constitui parte integrante dos
cursos profissionais e pretende estabelecer uma efetiva ligação à vida ativa. Como orientação geral, o estágio
deverá possibilitar a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da parte escolar do respetivo curso,
promover a aprendizagem em situação real de trabalho e proporcionar experiências que facilitem a futura
integração na vida ativa.
3-

DESTINATÁRIOS

O estágio curricular destina-se a todos os alunos regularmente inscritos nos cursos ministrados nesta Escola.
4-

INSTITUIÇÃO PROMOTORA

A responsabilidade dos estágios compete à Direção da Escola Profissional de Almada, cabendo aos
Coordenadores de Curso a responsabilidade de proceder à sua angariação, sem prejuízo do aluno poder
diligenciar no sentido de garantir o seu próprio estágio. Neste último caso, o estágio estará sujeito a aprovação
por parte do Coordenador de Curso e da Direção da Escola.
5-

DISTRIBUIÇÃO DOS ESTÁGIOS

Cabe ao Coordenador de Curso proceder à distribuição dos alunos pelos diversos locais de estágio tendo em
consideração: a adequação do perfil do aluno ao tipo de organização de acolhimento, nomeadamente, alguma
aptidão específica que a empresa/instituição solicite, média e módulos em atraso e a proximidade geográfica.
Sempre que se justifique, o Coordenador de Curso pode atribuir a realização de um projeto aplicado, a desenvolver
na escola em substituição do estágio, nomeadamente quando o número de estágios não for suficiente ou o aluno
não possa assegurar a realização do estágio por razões imponderáveis.

6-

COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE TRANSPORTE

Quando o local de estágio implique acréscimo no custo da deslocação escola/casa, o aluno será comparticipado em
50% das despesas de transporte, mediante entrega dos respetivos comprovativos de despesa.
Com o apoio:

7-

RESPONSABILIDADE POR RISCO

Às empresas/instituições não são imputadas quaisquer responsabilidades pelos riscos provenientes da atividade
exercida pelo estagiário. Para garantia das partes envolvidas, os alunos estagiários encontram-se cobertos pelo
seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil previsto pelo Ministério da Educação.
8-

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO/PROJETO APLICADO

Caberá ao Coordenador de Curso o acompanhamento do estágio por parte da escola, podendo, em caso de
manifesta necessidade, propor à Direção outro professor acompanhante.
A organização de acolhimento indicará um orientador que acompanhará o estagiário na organização.
9-

PROTOCOLO DE ESTÁGIO

Entre a Escola Profissional de Almada, o aluno e as Instituições que concedam os estágios será obrigatoriamente
celebrado um protocolo que regule os direitos e deveres inerentes aos intervenientes neste processo. No caso de o
aluno ser menor, o protocolo é subscrito pelo encarregado de educação.
10- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO/PROJETO APLICADO
O trabalho desenvolvido no estágio/projeto aplicado é objeto de um Relatório de Avaliação Final elaborado pelo
orientador por parte da Organização de Acolhimento, referindo o desempenho do estagiário.
11- CLASSIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
Compete ao Coordenador de Curso, ouvido o professor acompanhante quando exista, atribuir a classificação da
componente Formação em Contexto de Trabalho, tendo em conta as informações constantes no Relatório de
Avaliação Final, os critérios de avaliação e respetivas ponderações.

12- DÚVIDAS E CASOS OMISSOS
Todas as dúvidas e casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Direção da Escola Profissional de Almada.
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