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Artigo 1º - Âmbito e Enquadramento 

 O presente regulamento estabelece as diretrizes essenciais ao funcionamento do curso de 

educação vocacional de 3º ciclo do ensino básico, adequando, esclarecendo e integrando as normas 

legais presentes na Portaria nº 292-A/2012, de 26 de setembro, Despacho nº 4653/2013,e a Lei nº 

51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e de Ética Escolar). 

 

Artigo 2º - Equipa Pedagógica e Formativa 

1 – Da equipa pedagógica e formativa vocacional da escola fazem parte: 

 a) O coordenador de curso da escola; 

 b) O diretor de turma; 

 c) Os professores/formadores das diferentes disciplinas; 

 d) O psicólogo escolar (quando existir). 

2 – Compete à equipa pedagógica a organização e realização do curso, nomeadamente a articulação 

interdisciplinar, o apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes e o acompanhamento do percurso 

formativo dos alunos, promovendo o seu sucesso educativo. 

 

Artigo 3º - Coordenador de Curso 

1 – Compete ao coordenador do curso a criação das condições necessárias à implementação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento deste curso. 

2 – Será sua função, igualmente, a promoção de contactos com entidades/empresas com vista ao 

estabelecimento de protocolos para a implementação da prática simulada. 

 

Artigo 4º - Diretor de Turma 

1 – Compete ao diretor de turma em articulação com o conselho pedagógico e demais estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógica, e, sempre que necessário, com o órgão competente de direção 

ou gestão da escola, a programação, coordenação e execução, designadamente, das seguintes 

atividades: 

a) Presidir às reuniões da equipa pedagógica e formativa, designadamente das reuniões de avaliação; 

b) Fornecer aos alunos e, quando for o caso, aos seus encarregados de educação, pelo menos três vezes 

em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno; 

c) Elaborar síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações relativas a 

atividades de recuperação e ou enriquecimento; 

d) Identificar o perfil de evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e na 

progressão registada em cada disciplina. 
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Artigo 5º - Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

1 – O SPO deve acompanhar todo o processo de implementação e desenvolvimento do curso, 

designadamente no que se refere: 

 a) À avaliação vocacional dos alunos candidatos à frequência do curso que mostre ser esta via 

adequada às necessidades de formação dos alunos. 

 b) À orientação escolar e profissional dos alunos em colaboração com a equipa formativa, 

com os formadores da prática simulada e com a família, adotando metodologias que permitam ao aluno 

a exploração vocacional baseada na sua experiência formativa, educativa e profissional; 

 c) Ao apoio e aconselhamento psicológico na modalidade de consultadoria a pais e 

professores, providenciando, sempre que necessário, o encaminhamento do aluno para serviços 

especializados, com quem articulará. 

 

Artigo 6º - Plano de Estudos 

1 – Os cursos vocacionais do ensino básico ministrados no âmbito da experiência-piloto regulamentados 

na Portaria nº 292–A/2012, de 26 de setembro, têm uma estrutura curricular organizada por módulos, 

sendo o seu plano de estudos constituído pelas seguintes componentes de formação: 

 a) Geral, da qual fazem parte as disciplinas de Português, Matemática, Inglês e Educação 

Física; 

 b) Complementar, da qual fazem parte as áreas de Ciências Sociais (História/Geografia), de 

Ciências do Ambiente (Ciências Naturais/Físico-Química) e uma segunda língua estrangeira (Espanhol), 

consoante a natureza dos cursos. 

 c) Vocacional, integrada pelos conhecimentos correspondentes a atividades vocacionais e por 

uma prática simulada preferencialmente em empresas que desenvolvam as atividades vocacionais 

ministradas. 

2 – É desejável que as atividades Vocacionais B (Artes e Multimédia) e C (Hortifruticultura e Jardinagem), 

de caráter eminentemente oficinal e laboratorial, funcionem em desdobramento por se encontrarem 

condicionadas pela existência de equipamentos e requisitos de segurança. 

3 – A matriz curricular de referência dos cursos vocacionais do 3º ciclo a que se refere o número anterior 

deste artigo consta no anexo I ao presente regulamento, do qual faz parte integrante. 

 

Artigo 7º - Funcionamento do Curso 

1 – Na ausência do docente, este deve antecipadamente e sempre que possível, realizar permuta com 

outro colega. A obrigatoriedade do cumprimento da carga horária total por cada módulo e por cada 

disciplina deverá ser cumprida. 

2 – A prática simulada da atividade vocacional terá lugar no final da lecionação e destina-se a uma 
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demonstração da atividade prática, não devendo exceder a duração de 210 horas, distribuídas em igual 

número pelas atividades vocacionais (70h+70h+70h). A prática simulada rege-se em todas as matérias 

pela portaria nº 292-A/2012, de 26 de setembro. 

 

Artigo 8º - Assiduidade dos Alunos 

1 – Os alunos têm de assistir a, pelo menos, 90% dos tempos letivos de cada módulo integrando as 

componentes geral, complementar e vocacional, e participar integralmente na prática simulada 

estabelecida. 

2 – Caso se verifique o incumprimento dos termos acima referidos, o professor de cada disciplina ou 

formador acompanhante da prática simulada em parceria com a entidade acolhedora deverá estabelecer 

um plano de recuperação do aluno a submeter a aprovação da equipa pedagógica e formativa 

vocacional. 

3 – De acordo com o estipulado no ponto 2 do Artigo 18º da Lei 51/2012 (Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar) nesta oferta formativa que exige níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o 

aluno encontra-se na situação de excesso de faltas quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e 

ou injustificadas daí decorrentes. 

4 – Os alunos, que encontrando-se dentro da escolaridade obrigatória, no decurso do ano letivo, 

ultrapassem o limite do dobro de faltas injustificadas da média da carga horária semanal, em sala de 

aula, de todas as disciplinas, para esse ano, são, sob proposta do diretor de turma, imediatamente 

retidos por faltas. No caso dos alunos já se encontrarem fora da escolaridade obrigatória, isto é, com 18 

anos, na mesma situação, ficarão excluídos por faltas. 

5 – A média a que se refere o ponto anterior é calculada nos seguintes termos: número total de horas do 

plano de formação, em sala, dividido pelo número de semanas letivas efetivas do ano letivo, por 

referência ao final do mês de junho. 

   

Artigo 9º - Critérios de Avaliação 

1 – A avaliação diagnóstica a aplicar no início de cada ciclo de estudos, com vista à caracterização da 

turma do curso vocacional com o objetivo de aferir os conhecimentos adquiridos pelos alunos que a 

integram, as suas necessidades e interesses, visando permitir a tomada de decisões da futura ação e 

intervenção educativas. Após a análise dos resultados, pelos docentes de todas as disciplinas, deverá ser 

entregue ao (à) direto(a) de turma um relatório sobre a mesma. 

2 – A avaliação será modular, devendo seguir a escala de 0 a 20 valores; 

3 – Para a consecução da avaliação modular são ainda definidos os seguintes procedimentos: 

a) Se o aluno não concluir um módulo de uma disciplina na data prevista, o professor e o aluno 

combinam um novo momento de avaliação para concluir o módulo em causa, definindo para tal um 
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plano de recuperação; 

b) As classificações dos módulos concluídos são registadas nos suportes próprios existentes para o 

efeito; 

c) Os alunos que, depois de cumprido o estipulado na alínea a) deste número, não obtiverem aprovação 

em determinados módulos, têm a possibilidade de requerer a avaliação dos mesmos através de uma 

prova de avaliação extraordinária, a realizar no período de interrupção das atividades letivas; 

d) Os alunos, que estiverem na situação referida na alínea c), podem ser avaliados nos módulos 

seguintes desde que não exista precedência entre os módulos. 

4 – A avaliação modular, ao longo dos dois anos do curso e processa-se, em cada ano, em três momentos 

sequenciais coincidentes com os períodos de avaliação estabelecidos pelo agrupamento. 

5 – Na prática simulada, os alunos devem elaborar um relatório por cada atividade vocacional, o qual 

dará origem a um relatório final, no final do 2º ano, o qual deverá ser apresentado a um júri composto 

pelos docentes da componente vocacional, diretor de turma e o coordenador do curso. 

6 – A avaliação de cada módulo deverá cumprir os critérios de avaliação definidos no início do ano letivo 

pelo conselho pedagógico, ouvida a equipa pedagógica e formativa do curso, tendo os seguintes fatores 

de ponderação: domínio cognitivo nas disciplinas teóricas e domínio psicomotor na disciplina de 

educação física, entre 60 e 80%; domínio sócio afetivo entre 40 e 

20%. 

7 – A nomenclatura a usar nos instrumentos de avaliação, designadamente fichas, testes e trabalhos 

escritos individuais ou de grupo é a seguinte é a que consta do quadro I. 

Quadro I – Nomenclatura a utilizar nos instrumentos de avaliação 

Valores Correspondência (pontos) Menção Qualitativa 

≤ 4,9 

5 – 9,9 

10 – 13,9 

14 – 17,9 

≥ 18 

0 – 49 

50 – 99 

100 – 139 

140 – 179 

180 – 200 

Reduzido 

Não satisfaz 

Satisfaz 

Bom 

Muito Bom 8 – Os parâmetros de avaliação em cada domínio e a respetiva ponderação são os que constam do anexo 

II a este regulamento do qual faz parte integrante. 

 

Artigo 10º - Regime de Progressão e Readmissão 

1 – A avaliação não dá lugar a retenção no final do primeiro ano de formação, exceto no caso dos alunos 

apresentarem um número de módulos em atraso igual ou superior a quatro numa disciplina, ou doze no 

total dos módulos até aí lecionados. Nesse caso, os alunos ficam impedidos de transitar para o ano letivo 
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seguinte. 

2 – Os alunos, que tenham ficado retidos na sequência do estabelecido no ponto anterior, poderão, após 

realização dos módulos em atraso, solicitar a sua readmissão. 

3 – Para solicitar a sua readmissão nas condições referidas no ponto anterior, o aluno deverá fazê-lo 

através de carta registada dirigida ao diretor que se pronunciará, após parecer do conselho pedagógico. 

4 – A readmissão a que se refere o ponto anterior estará dependente da oferta formativa, compatível, 

existente na escola. 

5 – A estes alunos aplicam-se todos os direitos e deveres dos restantes alunos.  

 

Artigo 11º - Classificações 

1  –  Nas  componentes  de  formação  geral  e  complementar  a  classificação  final  de  cada disciplina  

obtém-se  pela  média  aritmética  simples,  arredondada  às  unidades,  das classificações obtidas em 

cada módulo. 

2 – Na componente de formação vocacional a classificação final de cada atividade vocacional obtém-se 

pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

3  –  Na  componente  de  formação  vocacional  a  classificação  final  da  prática  simulada  é calculada 

nos termos definidos no artigo 11º deste regulamento. 

4 – A classificação final do curso obtém-se pela média aritmética das classificações obtidas em cada 

componente ou domínio de formação, aplicando-se, posteriormente, a seguinte fórmula: 

 

 

Em que: 

CF - Classificação Final 

CG - Componente Geral 

CC - Componente Complementar 

CV - Componente Vocacional 

PS - Prática Simulada 

 

Artigo 12º - Prática Simulada 

1 – A prática simulada da atividade vocacional terá lugar no final da lecionação e destina-se a uma 

demonstração da atividade prática, não excedendo a duração de 210 horas, distribuídas em igual número 

pelas atividades vocacionais. 

2 – As condições e os termos de funcionamento da prática simulada são estabelecidos em protocolo 

autónomo a celebrar entre a empresa ou instituição em que esta irá decorrer e o Agrupamento. 
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3 – No primeiro ano  a  prática  simulada  pode  ocorrer  na  escola  sob  a  orientação  dos professores das 

áreas vocacionais e com a supervisão do Coordenador de Curso e do Diretor de Turma. 

4 – A classificação na prática simulada obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, 

das classificações obtidas nas três áreas vocacionais. 

5 – A classificação da prática simulada em cada uma das áreas vocacionais obtém-se pela média 

aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas na prática e no relatório, de 

acordo com o relatório seguinte: 

 

     
           

 
 

Em que: 

C PSa – Classificação da Prática Simulada da atividade 

PSa – Nota atribuída pelo professor orientador e tutor 

R – Relatório da atividade vocacional respetiva  

6 – Os alunos devem elaborar um relatório por cada atividade vocacional, o qual dará origem a um 

relatório final, no final do 2º ano, que deverão apresentar nos termos seguintes: 

a) O aluno deverá apresentar, ao professor orientador, um relatório que deverá ser elaborado tendo em 

conta as indicações constantes do anexo III do presente regulamento. 

 b) O relatório de cada atividade vocacional deverá ser entregue ao professor orientador até 

três dias úteis após o termo da prática simulada. 

 c) O não cumprimento do prazo anterior implica uma penalização em 20% da classificação do 

relatório. 

 d) O relatório não será aceite caso o aluno não o entregue até 6 dias úteis após o termo do 

Estágio ou não respeite as indicações constantes do anexo III. 

 e) O relatório  será  avaliado  em  80%  no  seu  conteúdo  e  20%  na  organização  da 

informação e apresentação gráfica. 

7 – A avaliação no processo da prática simulada assume caráter contínuo e sistemático e permite, numa 

perspetiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se 

necessário, o reajustamento do plano da prática simulada. 

8 – A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma classificação final na escala de 0 

a 20 valores. 

9 – Será atribuída a classificação de zero valores, ao período de prática simulada, quando o relatório não 

for aceite, de acordo com as condições previstas no nº 3 do presente artigo, independentemente da 

avaliação da entidade de acolhimento. 

10 – A avaliação da entidade de acolhimento deverá ser feita em articulação com o professor 
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acompanhante e ter em conta os seguintes parâmetros: 

 a) Integração na entidade de acolhimento; 

 b) Interesse pelo trabalho que realiza; 

 c) Qualidade do trabalho realizado; 

 d) Sentido de responsabilidade; 

 e) Autonomia no exercício das suas funções; 

 f) Facilidade de adaptação a novas tarefas; 

 g) Relacionamento com a chefia; 

 h) Relacionamento com os colegas; 

 i) Relacionamento com os clientes (se for o caso); 

 j) Assiduidade e pontualidade; 

 k) Capacidade de iniciativa; 

 l) Organização do trabalho; 

 m) Aplicação de normas de segurança e higiene no trabalho. 

11 – Na sequência da informação referida anteriormente, o professor orientador propõe ao conselho de 

turma, ouvido o tutor, a classificação do aluno na Prática Simulada. 

 

Artigo 13º - Duração do Curso 

Estes cursos não devem ter duração fixa, embora a sua duração máxima seja de dois anos. A duração 

deve ser adaptada ao perfil de conhecimentos do conjunto de alunos que se reúne em cada curso. 

 

Artigo 14º - Reuniões da Equipa Pedagógica e Formativa 

1 – As reuniões da equipa pedagógica e formativa são um espaço de trabalho entre todos os elementos 

da equipa, propício à planificação, formulação/reformulação e adequação de estratégias pedagógicas e 

comportamentais ajustadas ao grupo turma, de forma a envolver os alunos no processo de ensino-

aprendizagem. 

2 – As reuniões de equipa pedagógica e formativa serão realizadas sempre que necessário, sendo 

convocadas pelo diretor de turma ou coordenador de curso. 

3 – As reuniões de avaliação realizam-se no final de cada período, sendo a sua convocatória da 

responsabilidade do órgão máximo da escola. 

 

Artigo 15º - Visitas de Estudo 

1 – As horas efetivas das visitas de estudo convertem-se em tempos letivos até ao máximo de 10 tempos 

diários. 
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2 – Quando as visitas de estudo tiverem lugar só da parte da manhã ou só da parte da tarde, as horas 

destas atividades convertem-se em tempos letivos até ao máximo de 6 tempos letivos de manhã e 4 à 

tarde. 

3 – Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores/acompanhantes. 

4 – Os docentes que não façam parte da visita de estudo mas que tenham aula nesse dia deverão 

compensar posteriormente a aula em causa. 

5 – As visitas de estudo fazem parte do plano de formação e, como tal, é obrigatória a presença do aluno. 

Num caso excecional, se o aluno não acompanhar os restantes na visita, deverá realizar uma ou mais 

tarefas a designar pelos professores responsáveis pela atividade. 

 

Artigo 16º - Prosseguimento de Estudos 

1 – Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 9º ano podem prosseguir estudos nas seguintes vias 

de estudo: 

 a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas provas finais de 9º ano; 

 b) No ensino profissional, desde que tenham concluído com aproveitamento todos os módulos do 

curso; 

 c) No ensino vocacional de nível secundário, desde que tenham concluído 70% dos módulos das 

componentes geral e complementar e 100% dos módulos da componente vocacional; 

2  –  Os  alunos  dos  cursos  vocacionais  podem  candidatar-se  a  provas  finais  nacionais 

independentemente do número de módulos concluídos com aproveitamento. 

 

Artigo 17º - Considerações Finais 

1. O presente regulamento é revisto, ordinariamente, no final de três anos, e, extraordinariamente, por 

proposta dos diretores de curso ou de mais de metade dos professores de um dos cursos vocacionais, 

competindo à Equipa Pedagógica e Formativa do curso interpretá-lo e suprir as suas lacunas; 

2. O presente regulamento entra em vigor logo após a sua aprovação; 

3. Para questões omissas, aplicar-se-á a legislação em vigor, o Regulamento Interno do Agrupamento ou 

um despacho dos Órgãos de Gestão e Administração do Agrupamento, nos termos do disposto no Código 

do Procedimento Administrativo. 
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Anexo I 

Matriz Curricular do Curso Vocacional de 3º Ciclo 

 

A constante no Anexo 1 da Portaria nº 292-A/2012 de 26 de Setembro 

ENSINO VOCACIONAL - 3º CICLO 

FUNCIONAMENTO: 2 ANOS 

COMPONENTES DE FORMAÇÃO 

GERAL HORAS DE FORMAÇÃO POR ANO 

PORTUGUÊS 110 

 
MATEMÁTICA 110 

INGLÊS 65 

EDUCAÇÃO FÍSICA 65 

 Subtotal: 350  

COMPLEMENTAR   

HISTÓRIA/GEOGRAFIA1 36/36   

CIÊNCIAS NATURAIS/FÍSICO-QUÍMICA2 36/36   

2ª Língua (Espanhol)3 36   

 Subtotal: 180  

VOCACIONAL   

ATIVIDADE VOCACIONAL A4 120   

ATIVIDADE VOCACIONAL B5 120   

ATIVIDADE VOCACIONAL C6 120   

 Subtotal: 360  

PRÁTICA SIMULADA   

ATIVIDADE VOCACIONAL A 70   

ATIVIDADE VOCACIONAL B 70   

ATIVIDADE VOCACIONAL C 70   

 Subtotal: 210  

  TOTAL: 1100 

 

                                                           
1
 Na turma de 2013/2015 a carga horária destas disciplinas, por não ter a 2ª língua estrangeira, é de 45/45 h. 

2
 Na turma de 2013/2015 a carga horária destas disciplinas, por não ter a 2ª língua estrangeira, é de 45/45 h. 

3
 A aplicar, consoante a natureza dos cursos 

4
 Informática e Aplicações 

5
 Artes e Multimédia 

6
 Hortifruticultura e Jardinagem 
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Anexo II 

Parâmetros de avaliação e respetiva ponderação nas diferentes disciplinas 

 

DOMÍNIO 

 

% 

 

PONDERAÇÃO E PARÂMETROS 

 

INSTRUMENTOS 

 

%  

COGNITIVO 

(saber e saber fazer) 

 

 

 

 

 

60 

 

 

(Definidos por cada módulo) 

Provas de avaliação Testes 

e/ou relatórios Fichas de 

trabalho Trabalhos 

individuais Trabalhos de 

pares Trabalhos de projeto 

Portefólios 

Grelhas de observação 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓCIOAFECTIVO 

(saber estar e saber 

ser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

    Participação: 

- Atenção na aula: 

- Empenho; 

- Interesse; 

- Pertinência das intervenções; 

- Respeito pelas intervenções dos colegas. 

    Cidadania: 

- Cooperação; 

- Relacionamento interpessoal (respeito, tolerância, 

solidariedade, sociabilidade); 

- Respeito pelas regras estabelecidas (na Turma, na 

escola e na sociedade). 

    Responsabilidade: 

- Pontualidade; 

- Assiduidade; 

- Comportamento; 

- Material de trabalho; 

- Cumprimento de tarefas; 

- Organização do material/caderno diário. 

    Autonomia: 

- Registos pessoais; 

- Capacidade de ultrapassar dificuldades; 

- Capacidade de resolução de problemas; 

- Pesquisa e seleção de informação. 

    Espírito Crítico: 

- Assertividade; 

- Fundamentação de opiniões e/ou ideias de forma 

construtiva; 

- Autoavaliação; 

- Heteroavaliação. 

 

A avaliação das 

capacidades do domínio 

sócioafetivo faz-se através 

da observação direta das 

atividades 

dos alunos no seu processo 

de formação com recurso 

a: 

 

- grelhas de observação; 

- Listas de verificação. 

10 

 

´ 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 
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Anexo III 

 

Regras para a elaboração do relatório da Prática Simulada 

 

Este relatório deverá permitir uma avaliação correta do trabalho desenvolvido na entidade de 

acolhimento, efetuar a ligação entre a prática e os conhecimentos teóricos adquiridos na escola e 

relacionar os objetivos, meios e ações da atividade estabelecidas no plano de trabalho com os resultados 

obtidos. 

Complementarmente poderá ainda fazer-se uma autoavaliação dos diversos desempenhos e uma 

avaliação do acompanhamento da formação por parte da entidade de acolhimento e da escola, propondo 

sugestões para melhoria das suas próprias capacidades e competências e sugerir ajustamentos à 

formação do aluno por parte da escola e à organização de futuros Estágios. 

Para tal deve seguir a seguinte estrutura: 

 a) Índice. 

 b) Ficha de identificação onde figure o nome do aluno, o nome da entidade de acolhimento, 

moradas, localidades, telefones/fax, datas de início e fim da Prática Simulada, nome e grau académico do 

tutor na entidade de acolhimento e nome do professor orientador. 

 c) Atividades previstas no plano (atividades a desenvolver). 

 d) Caracterização sumária da entidade de acolhimento: setor de atividade, sede, sucursais, 

número total de trabalhadores e no local onde se realizou o Estágio, organização interna (organigrama), 

datas e factos relevantes para o conhecimento da entidade). 

 e) Trabalho desenvolvido (indicando as aprendizagens efetuadas e as dificuldades encontradas e 

superadas). 

 f) Conclusões (com uma autoavaliação do aluno onde devem constar elementos que possam 

perspetivar a melhoria da qualidade da formação, tanto na escola com em futuros momentos de 

formação nas entidades de Estágio, indicando a relação entre o plano do curso e o trabalho de Estágio e 

eventuais sugestões para a organização de futuros Estágios. 

 

O Relatório de Estágio deverá ser redigido de forma clara e objetiva, sem rasuras ou erros de ortografia, 

em folhas opacas de formato A4, brancas ou recicladas e impresso somente numa face da folha, devendo 

ser encadernado, com as capas em cartolina branca ou transparentes. 

 

No índice de texto, os títulos e subtítulos deverão ser destacados e numerados. 

A capa do relatório da FCT deverá observar o modelo seguinte, onde os carateres serão escritos na sua 
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totalidade em letras maiúsculas. 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

SERPA 

ESCOLA SECUNDÁRIA SERPA 

(COLOCAR AQUI O NOME DO CURSO) 

 

RELATÓRIO DE PRÁTICA SIMULADA 

 

(COLOQUE AQUI O NOME DA ENTIDADE DE ESTÁGIO) 

 

COLOQUE AQUI O NOME DO ALUNO 

 

 

COLOQUE AQUI O LOCAL E A DATA 

 

 

As figuras e quadros também deverão ser numerados de forma individualizada. 

Todas as páginas referentes ao texto do relatório, exceto a capa, deverão ser numeradas, sugerindo-se 

que em cabeçalho alinhado à direita o termo “Relatório de Estágio - ano letivo” e o nome da entidade 

alinhado à esquerda; o rodapé deverá conter a numeração das páginas alinhada à direita e o nome do 

aluno alinhados à esquerda. 

O texto não deverá ultrapassar as 12 páginas, incluindo figuras, quadros ou tabelas. 
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Distribuição de Módulos (por Disciplina) pelo Círculo de Formação 
 

TURMA DE 2013/2015 

 
 
  



 

    16 

Distribuição de Módulos (por Disciplina) pelo Círculo de Formação 
 

TURMA DE 2014/2016 


