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Artigo 1.º 

Enquadramento Legal 

 

O despacho Conjunto n.º 453/2004, dos Ministérios de Educação e de Segurança Social e do Trabalho, 

regula a Criação dos Cursos de Educação e Formação (CEF) bem como a sua avaliação, certificação e 

desempenho dos alunos nas suas múltiplas formas, nomeadamente a realização de uma Prova de 

Avaliação Final (PAF). 

Artigo 2.º 

Natureza e âmbito 

A PAF assume o caráter de prova de desempenho profissional e consiste na realização, perante um 

júri, de um ou mais trabalhos práticos baseados nas atividades definidas para o perfil de 

competências visado, devendo avaliar os conhecimentos e competências mais significativos. 

Artigo 3.º 

Objetivos 

A PAF integra-se na componente de formação prática e tem como objetivo concretizar 

conhecimentos, competências e atitudes inerentes às funções da área profissional em que o curso se 

insere. 

Artigo 4.º 

Estrutura da 

prova 

 
A matriz da PAF deve conter os conteúdos, os conhecimentos a avaliar na prova, a cotação, a 

calendarização e os critérios de avaliação. 

A estrutura da prova é definida pela equipa pedagógica. 

 

Artigo 5.º 

Calendarização 

 
A matriz da prova deve ser afixada com, pelo menos, um mês de antecedência relativamente à data de 

início da mesma. 

Deve ser afixada uma pauta na qual se identificam os formandos admitidos à prova, o local de realização, 

o dia e a hora em que a mesma tem lugar. 

A prova deve realizar-se após a conclusão da formação em contexto de trabalho. 
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Artigo 6.º 

Local e desenvolvimento 

 

A PAF será realizada no local de formação na escola ou/e no local que melhor condição ofereça para 

a realização da prova. 

Artigo 7.º Orientação / acompanhamento 

 
Os alunos são orientados e acompanhados, de modo diversificado pelos formadores da componente de 

formação tecnológica. A estes compete sensibilizar os alunos para a adoção de atitudes e valores 

exigidos pelo mundo laboral, como estratégia facilitadora da sua inserção na vida ativa e também 

contribuir para o desenvolvimento da reflexão, no sentido de responsabilidade e da autonomia dos 

alunos na execução da prova. 

 

 
Artigo 8.º 

Avaliação 

A avaliação da PAF expressa-se numa escala de nível 1 a 5. 

Consideram-se aprovados, na prova de avaliação final, os alunos que obtenham uma classificação igual 

ou superior a nível 3. 

A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações da formação prática 

em contexto de trabalho e da PAF, com a ponderação de 70% e 30% respetivamente. 

 
Artigo 9.º 

Constituição do júri 

 
1 – O júri da PAF deverá ter a seguinte constituição: 

 

1.1. No caso de itinerários em que a formação prepara para o exercício de uma profissão 

regulamentada, o júri da PAF deverá ter a seguinte constituição: 

a) Representante da entidade certificadora que preside, ou no caso de impedimento ou de 

falta do mesmo, o diretor de curso / professor acompanhante de estágio; 

b) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins ao curso que 

tem de representar as confederações patronais com assento na comissão permanente de 

concertação social; 

c) Um representante das associações sindicais dos setores de atividades afins ao curso que 

tem de representar as confederações sindicais com assento na comissão permanente de 

concertação social; 

1.2. No caso de itinerários em que a formação prepara para o exercício de uma profissão 

regulamentada, o júri da PAF deverá ter a seguinte constituição: 

a) Representante da entidade certificadora que preside, ou no caso de impedimento ou de 
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falta do mesmo, o diretor de curso / professor acompanhante de estágio; 

1.3. No caso de itinerários em que a formação prepara para o exercício de uma profissão 

regulamentada, o júri da PAF deverá ter a seguinte constituição: 

a) Representante da entidade certificadora que preside, ou no caso de impedimento ou de 

falta do mesmo, o diretor de curso / professor acompanhante de estágio; 

b) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins ao curso que 

tem de representar as confederações patronais com assento na comissão permanente de 

concertação social; 

c) Um representante das associações sindicais dos setores de atividades afins ao curso que 

tem de representar as confederações sindicais com assento na comissão permanente de 

concertação social; 

1.4. No caso de itinerários em que a formação prepara o exercício de uma profissão não 

regulamentada, o júri da PAF deverá ser constituído como a seguir se indica: 

a) Diretor de curso ou professor acompanhante de estágio; 

b) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins; 

c) Um representante das associações sindicais dos setores de atividades afins. 

 

Artigo 10.º 

Competências do júri 

 

1 – O júri da PAF deverá ter as seguintes competências: 

a)  Questionar no período de execução da prova, sobre matérias que permitam evidenciar a cultura 

técnica e cientificado formando. 

b) Proceder à avaliação e classificação da prova. 

c)  Elaborar a ata de encerramento das provas de avaliação final e deliberar sobre as 

reclamações apresentadas, quando as houver. 

2 - O acompanhamento da prova não exige a presença de todos os elementos do júri, podendo ser 

feito por um elemento do júri coadjuvado por um professor/formador da componente de formação 

tecnológica. 

 

 
Artigo 11.º 

Disposições finais 

 

1 – É da responsabilidade da escola disponibilizar aos formandos todo o material necessário 

para a realização da prova. 

2 – O produto final da PAF fica pertence à escola. 

3 – No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação tecnológica, 

não frequentará a componente de formação prática, nem realizará a PAF. 



Regulamento Interno – Anexo H 

5 

 

 

4 – Aos alunos que não tenham obtido aprovação ou tenham faltado à prova por motivo devidamente  

justificado, será facultada a possibilidade de a repetirem, desde que o solicite ao diretor do 

Agrupamento de Escolas Carnaxide – Portela. 

5 – O aluno poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis após afixação dos resultados. 

6 – Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pela direção do Agrupamento de 

Escolas Carnaxide - Portela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


