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Capítulo I 
 

Âmbito e Enquadramento da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 
 

Artigo 1.º 
Enquadramento Legal 

1. Decreto-lei 55/2018, de 6 de julho, operacionaliza os Cursos Profissionais e estabelece o currículo dos ensinos 

básico e secundário e integra a matriz curricular base dos Cursos Profissionais. 

2. Portaria n.º 235-A/2018, de 15 de fevereiro, estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação e 

certificação dos cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, 

que ofereçam o nível secundário de educação, e em escolas profissionais. 

3. Legislação acessória regulamentadora da especificidade dos cursos. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito e Definição 

1. A FCT é um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob a coordenação e acompanhamento da escola, 

que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes 

para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado pelo formando. 

2. A FCT tem uma carga horária que pode variar entre 600 e 840 horas, devendo ser ajustada em função da carga 

horária da componente de formação técnica de modo a não ultrapassar a carga horária máxima do total da 

formação do curso de 3440 horas  

3. A FCT pretende atingir os seguintes objetivos: 

a) Contribuir para uma melhor orientação e formação profissional dos formandos; 

b) Aplicar a atividades concretas, no mundo real do trabalho os conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação; 

c) Promover a inserção dos formandos no mundo do trabalho; 

d) Desenvolver o espírito empreendedor e de iniciativa; 

e) Proporcionar ao formando o contacto com o quotidiano das entidades de acolhimento, nomeadamente 

empresas, instituições, associações, com as quais o formando toma contacto; 

f) Consolidar e desenvolver hábitos de trabalho, espírito criativo, espírito de grupo e capacidade de 

atualização constante. 
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Capítulo II 

Organização e Desenvolvimento da FCT 
 

Artigo 3.º 
Organização e Desenvolvimento 

1. A organização e o desenvolvimento da FCT obedece a um plano e/ou protocolo, elaborado com a participação das 

partes envolvidas e assinado pelo diretor do agrupamento, pelo formador acompanhante do Agrupamento Escolas 

de Parede, pela entidade de acolhimento, pelo formando e ainda pelo encarregado de educação, caso o formando 

seja menor de idade. 

2. O plano da FCT pode ser reformulado, durante o decorrer da mesma, por proposta de qualquer dos intervenientes 

desde que a escola e a entidade de acolhimento, manifestem o seu acordo. Desta reformulação será dado 

conhecimento ao formando e, no caso de ser menor de idade, ao encarregado de educação. 

3. O plano a que se referem os números anteriores, depois de assinado pelas partes, será considerado como parte 

integrante do contrato de formação subscrito entre a escola e o formando e identifica os objetivos, o conteúdo, a 

programação, o período, horário e local de realização das atividades, as formas de monitorização e 

acompanhamento do formando, com a identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos 

diversos intervenientes, da escola e da entidade onde se realiza a FCT. 

 

Artigo 4.º 

Concretização da FCT 

1. A concretização da FCT será antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebrado entre a escola e as 

entidades de acolhimento, as quais deverão desenvolver atividades profissionais compatíveis e adequadas ao 

perfil de desempenho visado pelo curso frequentado pelo formando. 

2. Quaisquer contratos e protocolos estabelecidos entre a escola, a entidade de acolhimento, o formando ou o 

encarregado de educação, caso o formando seja menor de idade, não geram nem titulam relações de trabalho 

subordinado e caducam com a conclusão da formação para que foram celebrados. 

3. Quando as atividades são desenvolvidas fora da escola, a orientação e o acompanhamento do formando são 

partilhados, sob coordenação da escola, entre esta e a entidade de acolhimento, cabendo à última designar 

monitor para o efeito. 

4. Os formandos, nomeadamente quando as atividades de FCT decorram fora da escola, estão cobertos pelo seguro 

escolar ao abrigo da portaria n.º413/99, artigo 2, n.º1, alínea c), de acordo com o calendário do ano letivo. 

5. A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiências de 

trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio em etapas intermédias 

ou na fase final do curso. 

6. A FCT pode assumir, parcialmente, a forma de simulação de um conjunto de atividades profissionais relevantes 

para o perfil de saída do curso a desenvolver em condições similares à do contexto real de trabalho. 

 

Artigo 5.º 

Relatórios da FCT dos formandos 

1. No final da FCT, cada formando terá de elaborar um relatório, no qual terão de constar obrigatoriamente os 

seguintes elementos: 

a. Caracterização da empresa ou instituição 

b. Tarefas desempenhadas pelo formando durante o período de estágio 

c. Autoavaliação crítica do desempenho do formando 

d. Suporte documental, que ilustre a atividade do formando durante o estágio 

e. Relatórios intercalares 
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2. O relatório final terá de ser apresentados em suporte de papel ou noutro a definir em colaboração com a entidade 

acolhedora e o formador orientador. 

3. Do relatório final terão de ser entregues duas cópias: uma para a entidade acolhedora e outra para a escola. 

4. O prazo para a entrega do relatório, a que se refere o ponto anterior é até cinco dias úteis, após a conclusão do 

estágio. 

5. O relatório final é entregue na secretaria do agrupamento em formato papel para ser apreciado e aprovado em 

conselho pedagógico. 

 

 

Capítulo III 

Avaliação da FCT 

 

Artigo 6.º 

Avaliação dos Formandos 

1. A avaliação da FCT é contínua e formativa ao longo de todo o processo. 

2. Para a avaliação da FCT são considerados os seguintes parâmetros: 

– Qualidade de Trabalho 

– Rigor e destreza 

– Ritmo de trabalho 

– Aplicação das normas de segurança 

– Sigilo profissional 

– Assiduidade e pontualidade 

– Capacidade de iniciativa 

– Relacionamento interpessoal 

– Apropriação da cultura da empresa 

– Relatório Final da FCT 

3. Cada Curso Profissional, de acordo com as suas especificidades, poderá, ainda, definir outros parâmetros de avaliação, 

os quais deverão ser submetidos à aprovação do conselho de turma. 

 

Artigo 7.º 

Classificação 

1. A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos termos previstos na Portaria n.º 

235 -A/2018, de 23 de gosto, artigo 36, ponto 1: 

 

CFC = 0,22*FSC + 0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT + 0,23*PAP 

Sendo: 

CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos na 

componente de formação sociocultural, arredondada às décimas; 
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FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos na 

componente de formação científica, arredondada às décimas; 

FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que integram o plano de estudos na 

componente de formação tecnológica, arredondada às unidades; 

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades; 

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 

 

2. A classificação da FCT é expressa na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento, por excesso, às décimas. Esta 

classificação é obtida pela média aritmética simples das classificações atribuídas em cada um dos parâmetros definidos 

no Artigo 6º do presente Regulamento, com arredondamento, em cada um, às unidades. 

3. A classificação da FCT, obtida de acordo com o ponto anterior, é da responsabilidade das entidades de acolhimento, 

sujeito a ratificação do formador orientador da FCT e do diretor de curso. 

4. No caso da FCT se realizar em mais de uma entidade acolhedora, a classificação final da mesma será a média 

ponderada das classificações em função do número de horas realizadas em cada entidade. 

5. A aprovação na FCT implica uma classificação igual ou superior a 10 (dez) valores. 
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Capítulo IV 
Intervenientes na Formação em Contexto de Trabalho 

 
Artigo 8.º 

Entidade Formadora 

São responsabilidades da entidade formadora: 

a) Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis 

b) Estabelecer os critérios de distribuição dos formandos pelas entidades de acolhimento para realizar a 

formação 

c) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento 

d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os formandos e os seus encarregados 

de educação, se aqueles forem menores 

e) Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como a respetiva assinatura por parte de todos os 

intervenientes 

f) Acompanhar o acompanhamento da execução do plano da FCT 

g) Assegurar a avaliação do desempenho dos formandos, em colaboração com a entidade de acolhimento 

h) Assegurar que o formando se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT 

i) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o formando, as condições logísticas necessárias à 

realização e acompanhamento da FCT 

 

 

Artigo 9.º 

Diretor do Curso 

São responsabilidades do diretor de curso: 

a) Estabelecer contactos com empresas/instituições e deslocar-se às empresas 

b) Promover uma reunião com os pais/encarregados de educação dos formandos envolvidos 

c) Envolver os formadores da área tecnológica, reunindo propostas e planos de trabalho 

d) Manter-se informado sobre o desempenho dos formandos durante a FCT, recolhendo os elementos necessários 

para a avaliação; diagnosticar eventuais problemas, procurando corrigi-los, sempre que possível 

e) Informar o órgão de gestão da escola, Conselho Pedagógico, sobre o decorrer do processo, através do 

coordenador dos cursos profissionais 

f) Proceder à assinatura dos Protocolos da FCT 

 

 

Artigo 10.º 

Formador Orientador da FCT 

1. O formador orientador da FCT é designado pelo diretor do Agrupamento, ouvido o Diretor de Curso, de entre os 

formadores que lecionam ou lecionaram disciplinas técnicas. 

2. São responsabilidades específicas do formador orientador da FCT: 

a) Elaborar o plano da FCT, em articulação com o monitor designado pela entidade de acolhimento e o diretor de 

curso; acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de deslocações periódicas aos 

locais de realização da FCT 
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b) Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de contactos e deslocações aos locais de 

realização da FCT 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do formando 

d) Acompanhar o formando na elaboração dos relatórios da FCT 

e) Propor ao conselho de turma, ouvido o monitor, a classificação do formando 

3. Nas deslocações às entidades de acolhimento o formador orientador tem direito ao recebimento das despesas de 

deslocação, bem como às inerentes ajudas de custo, nos termos da legislação em vigor. 

 

 

Artigo 11.º 

Entidade de acolhimento 

São responsabilidades da entidade de acolhimento: 

a) Designar o monitor da empresa 

b) Celebrar o protocolo e colaborar na elaboração do plano da FCT 

c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do formando 

d) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz respeito à 

integração socioprofissional do formando na instituição 

e) Atribuir ao formando tarefas que permitam a execução do plano de formação 

f) Controlar a assiduidade do formando 

g) Assegurar, em conjunto com a escola e o formando, as condições logísticas necessárias à realização e ao 

acompanhamento da FCT. 

 

 

Artigo 12º 

Responsabilidades do formando 

São responsabilidades do formando: 

a) Colaborar na elaboração do plano da FCT 

b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT 

c) Cumprir, no que lhe compete, o plano de formação 

d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, equipamentos e 

instalações 

e) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver acesso durante a FCT 

f) Ser assíduo e pontual e estabelecer comportamentos assertivos nas relações de trabalho 

g) Justificar as faltas perante o formador orientador e o monitor, de acordo com as normas internas da escola e da 

entidade de acolhimento 

h) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, nos termos do disposto no artigo 5.º do presente 

regulamento 
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Capítulo V 

Assiduidade do formando 

 

Artigo 13.º 

Cumprimento do plano de estudos 

1. A assiduidade do formando na FCT não pode ser inferior a 95 % da carga horária prevista. 

2. Para efeitos da determinação dos níveis de assiduidade na FCT, o limite de faltas justificadas permitido ao formando 

não poderá exceder 5% do número de horas previstas para a FCT.  

3. Todas as faltas dadas pelo formando nos termos do ponto anterior, têm direito a ser compensadas mediante acordo 

com a entidade de acolhimento. 

4. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do formando for justificada, de acordo com as leis laborais, o 

Agrupamento de Escolas de Parede procurará assegurar o prolongamento da FCT a fim de permitir o cumprimento do 

número de horas estabelecido para a mesma. 

 

Artigo 14.º 

Assiduidade do formando 

(Faltas Injustificadas) 

1. Sempre que necessitar faltar, o formando deverá solicitar autorização à entidade acolhedora e ao formador orientador 

da FCT. 

2. São injustificadas as faltas dadas quando: 

a) Não seja concedida autorização para faltar à FCT, por solicitação à entidade de acolhimento e ao formador 

orientador 

b) O formando não solicite autorização para faltar 

c) O formando não se disponha a realizar atividades noutros locais no âmbito da atividade da empresa e devidamente 

analisados pelas entidades envolvidas no processo 

d) O formando não entregue à entidade acolhimento o comprovativo de acordo com o estatuto do aluno 

3. Caso o formando falte dois dias injustificadamente conforme previsto no ponto 2, a entidade de acolhimento poderá dar 

por terminada a FCT. Será contabilizado apenas o número de horas efetivamente cumpridas na empresa, caso neste 

período o formando tenha obtido uma classificação maior ou igual a 10 (dez) valores. 
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Capítulo VI 

Admissão e frequência da FCT 

 

Artigo 15.º 

Admissão dos Formandos 

1. Os formandos devem fornecer ao Diretor de Curso os elementos por ele solicitados, necessários à seriação e 

distribuição pelas entidades de acolhimento. 

2. A distribuição pelas entidades de acolhimento está condicionada à aceitação do formando por parte destas, 

analisado o respetivo perfil através dos elementos fornecidos pelo diretor de curso e eventual entrevista. 

3. A não-aceitação do formando por parte de nenhuma das entidades disponibilizadas pelo diretor de curso implica 

que o formando procure pelos seus meios uma entidade que lhe proporcione a realização da FCT, sujeita à 

aceitação do diretor de curso. 

4. O diretor de curso, prevendo casos em que o perfil dos formandos não se enquadre nos requisitos das entidades 

de acolhimento, deve informar desse facto o formando e o respetivo encarregado de educação no início para que 

ele possa desenvolver os procedimentos previstos no ponto 3. 

 

 

Artigo 16.º 

Seriação dos Formandos 

A seriação dos formandos e a sua distribuição pelas entidades acolhedoras será da responsabilidade do diretor de 

curso, analisados o perfil dos formandos e as características das entidades de acolhimento. 

 

 

Artigo 17.º 

Frequência da FCT 

1. Dada a importância da FCT no processo de formação dos Cursos Profissionais, os formandos, durante a sua 

permanência nas entidades acolhedoras, deverão cumprir os mesmos deveres que os restantes trabalhadores. 

2. As entidades acolhedoras poderão interromper, a qualquer momento, a FCT dum formando, por motivos devidamente 

justificados. Caso tal suceda, deverá ser elaborado, pela entidade acolhedora, um relatório descriminado dos motivos 

que levaram a tal decisão. Este relatório fará parte integrante do processo do formando. 

3. Caso a entidade acolhedora interrompa a FCT, por motivos justificados e imputáveis ao formando, a escola ficará 

desvinculada de toda e qualquer responsabilidade relativamente ao processo conducente à concretização do número 

restante de horas da FCT, devendo o formando procurar pelos seus meios uma entidade que lhe proporcione a 

conclusão da FCT, sujeita à aceitação do diretor de curso. 

4. Os formandos estagiários mantêm todos os benefícios de que são titulares na sua qualidade de formandos, 

nomeadamente o seguro escolar (Portaria n.º 413/99, de 8 de Junho). 
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Capítulo VII 

Disposições finais 

 

Artigo 17.º 

Regime disciplinar 

Durante o período de tempo que decorre o estágio os formandos envolvidos estão sujeitos aos regimes disciplinares 

em vigor na entidade formadora/escola e na entidade de acolhimento. 

 

 

Artigo 18.º 

Omissões 

1. Os casos omissos no presente regulamento, relativos à matéria da FCT serão resolvidos de acordo com a lei em 

vigor e com o Regulamento Interno da Escola. 

2. O presente regulamento entra em pleno vigor após aprovação em Conselho Pedagógico. 

 

 

 


