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REGULAMENTO
No âmbito das competências atribuídas ao Instituto de Gouveia - Escola Profissional, na
Portaria n.º 235-A/2018 de 23 de agosto e atendendo ao Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, sob proposta da Direção Técnico Pedagógica ao Conselho
Pedagógico, o presente Regulamento, define as condições de realização da Prova de Aptidão
Profissional (PAP) a realizar pelos alunos finalistas dos cursos profissionais.
A Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho, vem adequar o Sistema Nacional de Qualificações
ao Quadro Europeu de Qualificações, devido à crescente mobilidade no espaço europeu e
consequente necessidade de comparabilidade. Assim, os alunos que obtenham a
certificação através de um Curso Profissional têm o Nível IV de qualificação.
O presente Regulamento fixa as normas de organização e funcionamento da Prova de
Aptidão Profissional, designada PAP, fazendo parte integrante do Regulamento Interno do
Instituto de Gouveia – Escola Profissional.
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Artigo 1º - Natureza e âmbito
1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa por parte do/a aluno/a, de um
projeto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação,
consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de realização e apreciação crítica,
demonstrativo de conhecimentos, aptidões e competências profissionais adquiridos ao longo do processo
formativo do/a aluno/a, em todas as componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de
competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil associado à
respetiva qualificação.
2. A PAP, de acordo com o previsto na subalínea v) da alínea b) do n.º 2 do artigo 23º do Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho, integra a avaliação externa e realiza-se durante o último ano do ciclo de formação,
em condições a fixar pelos órgãos competentes da escola.
3. A definição do projeto implica a apresentação das motivações pessoais, a análise de recursos, a recolha
de informações, a definição de estratégias e a avaliação da sua exequibilidade.
4. A Prova de Aptidão Profissional é uma das componentes do currículo de formação dos cursos profissionais,
constituindo-se condição de obtenção de diploma profissional.

Artigo 2º - Caracterização
1. A Prova de Aptidão Profissional, designada abreviadamente por PAP, faz parte integrante da avaliação.
2. A PAP deve possuir uma natureza de projeto transdisciplinar, integrador de todos os saberes e capacidades
desenvolvidas ao longo do curso.
3. O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo/a aluno/a em estreita
ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um/a professor/a
ou formador/a.
4. A PAP será em princípio, individual. Admite-se, contudo, tendo em conta a natureza do projeto, que este
seja desenvolvido em equipa, envolvendo um par de alunos/as, desde que seja possível identificar
claramente os percursos perfeitamente individualizados que a constituem.
5. A concretização do projeto compreende quatro momentos essenciais:
a) Apresentação da ideia (avaliação inicial);
b) 1º Momento de avaliação;
c) 2º Momento de avaliação;
d) Relatório final e defesa final.
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6.

O relatório final a que se refere a alínea d) do número anterior integra (Anexo VIII), nomeadamente:
Capa
Contracapa
Agradecimentos (facultativo)
Resumo (em português)
Abstract (língua estrangeira)
Resumo (outra língua estrangeira como francês ou espanhol – facultativo)
Índice Geral
Índice de Figuras (imagens, quadros, tabelas, esquemas…)
Lista de acrónimos (facultativo)
INTRODUÇÃO
(O que é a PAP; Objetivo, relevância e pertinência do tema do projeto; Estrutura do relatório)

A FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO
Identificação do projeto
Logótipo e descrição (facultativo)
Temática
Objetivos e Público-alvo ou meio envolvente
Motivações pessoais e/ou problemática do projeto
Cronograma/calendarização do projeto
ENQUADRAMENTO TEÓRICO / INVESTIGAÇÃO (Conceitos teóricos da PAP a abordar e justificação)
PROJETO (consoante a natureza dos cursos e de acordo com o projeto do aluno, documentos ilustrativos da
concretização do projeto e avaliação de resultados)

PROMOÇÃO e DIVULGAÇÃO
REFLEXÃO CRITICA e CONCLUSÃO (A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais
dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ELETRÓNICAS
GLOSSÁRIO TÉCNICO (facultativo)
ANEXOS

7. A avaliação final do projeto contará com a participação de todos os intervenientes: professor/a
acompanhante; coordenador/a de curso; diretor/a de turma, elemento avaliador/a dos relatórios
finais, diretor da escola ou seu representante, que preside ao júri e elementos do júri de avaliação
externa.
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Artigo 3º - Objetivos


A realização da PAP visa proporcionar a experiência de conceção e definição de um projeto de caráter
profissional, interessante e exequível, adequado aos desempenhos funcionais do técnico de Nível IV.



A PAP, enquanto projeto de caráter profissional, visa uma efetiva aplicação prática; enquanto projeto
desenvolvido no quadro escolar, tem caráter pluridisciplinar e visa a mobilização e a aplicação das
aprendizagens produzidas nas diversas áreas de formação.



A PAP operacionaliza competências essenciais para a resolução de problemas profissionais,
nomeadamente:
a) A reflexão sobre causas e/ou consequências das decisões profissionais.
b) O espírito de iniciativa.
c) O espírito de abertura a soluções criativas e alternativas.
d) O desenvolvimento de capacidades de comunicação, programação e avaliação.
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Artigo 4º - Fases de desenvolvimento da PAP
1. A conceção, esboço e desenvolvimento do projeto da PAP deverá ser trabalhada pelos/as alunos/as
com os/as professores/as no decorrer dos três anos do curso.
2. No decorrer do 2º ano, o/a coordenador/a de curso iniciará com os/as alunos (as) os trabalhos de
conceção de uma primeira ideia para a elaboração da PAP, onde deverão ser pensadas as atividades
específicas do esboço do projeto.
3. No início do 3º ano, o/a coordenador/a de curso trará à escola uma equipa multidisciplinar de pessoas
para discutir com os/as alunos/as as suas ideias de projeto.
4. As atividades de desenvolvimento do projeto ocorrem no 3º ano do curso, de acordo com o
cronograma de PAP definido em Conselho Pedagógico, que se encontra em anexo (Anexo XIII).
5. Durante o mês de outubro/novembro, do 3º ano do curso (ver cronograma em anexo), o/a aluno/a
deve apresentar uma ideia de PAP, no formulário de PAP (ver modelo em anexo I), que deverá ser
subscrita pelo/a professor/a acompanhante e discutida nas aulas com os/as professores/as da
componente técnica e com o/a coordenador/a de curso.
6. A proposta inicial de projeto da PAP pode ser alterada, apenas uma vez, até ao 1ºmomento de
avaliação, devendo ser apresentada em ofício a justificação juntamente com o pedido de alteração e
novo formulário de PAP, dirigido ao/à diretor/a técnico pedagógico/a. A nova proposta apresentada
será sujeita a avaliação pelo/a diretor/a técnico pedagógico/a, ou seu representante, coordenador/a
de curso e diretor/a de turma, consultado o/a professor/a acompanhante.
7. No mês de novembro (ver cronograma em anexo – anexo XIII), o/a aluno/a defenderá a ideia de projeto
publicamente, na presença dos elementos do júri de avaliação da PAP.
8. Ao longo do 3º ano do curso, serão realizadas quatro avaliações: uma avaliação inicial, duas
intermédias e uma final do projeto de cada aluno/a, pelo Júri, relativamente ao processo de
preparação, participação e desenvolvimento do projeto da Prova de Aptidão Profissional.
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1º Momento de
avaliação

2º Momento de
avaliação

Avaliação final

Peso (%)

Duração (minutos)

Apresentação
da ideia

Incide na apresentação e defesa da ideia de PAP,
apresentada em:
- Formulário próprio de acordo com estrutura em
anexo (Anexo I) entregue impresso e assinado pelos
intervenientes ao Presidente do Júri no dia da
apresentação.
(Enviar também para pap@igep.pt colocar no assunto:
TURMA_Form_NomeAluno)
- Argumentada publicamente na presença do Júri das
PAP.
Incide sobre:
- O documento escrito, de acordo com a estrutura
estipulada (Anexo III).
(enviar para pap@igep.pt até à data prevista no
cronograma (anexo XIII) colocar no assunto:
TURMA_1ºMom_NomeAluno)
- A apresentação oral, cuja estrutura se encontra em
anexo (Anexo VII), argumentada publicamente na
presença do Júri das PAP.
Incide sobre:
- O documento escrito de acordo com a estrutura
estipulada (Anexo V).
(enviar para pap@igep.pt até à data prevista no
cronograma colocar no assunto:
TURMA_2ºMom_NomeAluno)
- A apresentação oral, cuja estrutura se encontra em
anexo (Anexo VII), argumentada publicamente na
presença do Júri das PAP.
Incide sobre:
- A apresentação escrita do relatório final do aluno
que deverá integrar todos os itens de fases anteriores
incluindo a descrição da(s) atividade(s) prática(s) e
todos os parâmetros descritos em anexo (Anexo VIII).
(enviar para pap@igep.pt até à data prevista no
cronograma colocar no assunto:
TURMA_Final_NomeAluno)
- A apresentação oral, cuja estrutura se encontra em
anexo (Anexo IX), argumentada publicamente na
presença do Júri das PAP.

Calendarização
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Avaliado por:

1ºP
Nov.

5

10

Júri das PAP
(Grelha de avaliação Anexo II)

Início
do 2ºP

Fim do
2ºP ou
início
do 3ºP

Fim do
3ºP

10

20

50

15

Gestor/a de projeto e
Presidente do Júri
(Grelha de avaliação Anexo IV)

15

Gestor/a de projeto
que após preencher
remete ao
Coordenador/a de
curso que conclui a
avaliação após
consulta do Júri das
PAP
(Grelha de avaliação Anexo VI)

20

Gestor de projeto e
Júri das PAP sob
orientação do/a
presidente do júri
(Grelha de avaliação
– Anexo X)

Acrescentam-se duas avaliações do projeto do aluno durante o terceiro período que pretendem avaliar o
relatório final, com peso de 10% na avaliação (Anexo XII) e o percurso educativo do aluno, com peso de 5% na
avaliação (Anexo XI). Estas avaliações serão realizadas respetivamente pelo/a avaliador/a dos relatórios finais,
que integrará o júri no último momento de avaliação e pelo/a diretor/a de turma em conjunto com o/a
coordenador/a de curso.
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9. Compete ao Conselho Pedagógico estabelecer a data limite de entrega do Relatório Final, definida no
cronograma de formação, em cada ano letivo.
a) O não cumprimento deste prazo por parte do aluno deve ser devidamente justificado
perante a Direção Técnico Pedagógica e pode implicar a aplicação de penalização de 0,5
valores por cada dia de atraso até ao máximo de 10 dias, sem prejuízo do disposto no ponto
seguinte.
b) A entrega do Relatório do projeto, fora de prazo, sem justificação, só é aceite até 3 dias
úteis após a data da apresentação e defesa do projeto.
c) Em caso de pedido de reformulação do Relatório do projeto por parte do Júri, aquando da
apresentação e defesa do projeto, o aluno terá 3 dias úteis para proceder à sua entrega. A
reformulação apresentada será sujeita a avaliação pelo/a diretor/a técnico pedagógico/a,
ou seu representante, coordenador/a de curso, consultado o/a professor/a acompanhante.

10. Concluído o relatório final do projeto, conforme estrutura em anexo, devem ser entregues uma cópia
em papel nos serviços administrativos da escola e uma cópia em formato digital, que deverá ser
enviada por e-mail, ao cuidado do presidente do júri, para pap@igep.pt, com conhecimento ao/à
professor/a acompanhante e ao/à coordenador/a de curso. Em assunto, o/a aluno/a deverá colocar
a TURMA_Final_NomeAluno. Deverá indicar no corpo da mensagem o Nome da PAP e o Nome do
Gestor de Projeto. Uma das cópias será facultada aos elementos do júri. Este relatório deve conter
todos os itens estipulados no ponto 6 do artigo 2º deste regulamento, que se encontram descritos no
Anexo VIII.
12. A data de apresentação e defesa do projeto da PAP é definida no cronograma da formação, em cada
ano letivo e para cada curso, pelo Conselho Pedagógico, constando também da calendarização da PAP
para cada curso, cabendo ao/à diretor/a técnico pedagógico/a comunicar atempadamente essa
informação aos respetivos membros do Júri.
13. Em caso de não comparência no dia da apresentação e defesa do projeto da PAP, tendo o respetivo
relatório sido entregue na data estipulada para o efeito, sem justificação legal (tal como previsto no
Regulamento Interno da Escola), o/a aluno/a poderá solicitar nova marcação, mediante ofício a
solicitar um novo agendamento ao/à diretor/a técnico pedagógico/a, ficando sujeito à disponibilidade
do júri e consequente atraso na entrega do Diploma Escolar e Profissional. Em relação à avaliação, o/a
aluno/a fica sujeito à penalização de 20% sobre a classificação final do júri.
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Artigo 5º - Constituição do júri
1. O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da escola e é constituído
pelos seguintes elementos:
a) O diretor da escola ou um seu representante, que preside;
b) O/A coordenador/a de curso;
c) O/A diretor/a de turma;
d) O/A professor/a acompanhante.
e) Um/a representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins ao curso;
f) Um/a representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso;
g) Uma ou mais personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos
setores de atividade afins ao curso.
h) Um/a avaliador/a dos relatórios finais.
2. O/A professor/a acompanhante de cada projeto será designado/a de entre os professores da turma,
preferencialmente pelos que lecionam as disciplinas da componente técnica, pelo/a coordenador/a
de curso, em reunião agendada para o efeito, com consulta prévia ao/à diretor/a técnico
pedagógico/a, com supervisão da direção da escola.
3. O Júri de avaliação para deliberar necessita da presença de pelo menos, 4 elementos, estando entre
eles, obrigatoriamente, o elemento a que se refere a alínea a) e dois elementos a que se referem as
alíneas e) a g), tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações. A nomeação
do Júri e a organização do processo de avaliação do projeto são da responsabilidade do órgão de
gestão e administração da escola.
4. Na apreciação do projeto, o Júri deve ponderar, entre outros, os seguintes elementos: i) O percurso
educativo do aluno e o seu grau de realização pessoal; ii) As condições em que decorreu a
concretização do projeto; iii) A autoavaliação efetuada pelos alunos no relatório final e nas avaliações
intermédias, iv) A classificação externa do relatório final e v) As intervenções orais e documentos
escritos realizados pelo aluno ao longo do 3º ano do curso.
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Artigo 6.º - Competências e atribuições
Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na lei, definidas no
regulamento interno ou delegadas, são competências e atribuições:

1. Do/a Presidente do Júri
a) Superintender em todos os assuntos conducentes à concretização da PAP.
b) Designar os elementos do júri externo, após consulta à direção da escola e ouvido/a o/a
coordenador/a de curso.
c) Definir, ouvido o Conselho Pedagógico, as datas do cronograma de PAP, de acordo com este
regulamento e com o plano curricular aprovado para cada turma.
d) Comunicar o cronograma de PAP estabelecido, a todos os elementos do júri.
e) Supervisionar os/as coordenadores/as de curso assegurando o cumprimento do cronograma
estabelecido.
f) Fazer a avaliação dos momentos: Apresentação da ideia de PAP; 1ªavaliação do Projeto e
Relatório Final da PAP, em conjunto com o Júri, externo, em documento próprio criado para o
efeito, após a primeira apresentação pública das ideias de PAP.
g) Presidir o júri e a todas as apresentações públicas do projeto.

2. Do/a Coordenador/a de Curso
a) Articular com o/a presidente do júri, no que respeita aos procedimentos necessários à
realização da PAP.
b) Designar o/a professor/a acompanhante e os/as professores/as avaliadores/as dos relatórios
finais de PAP, consultada o/a diretor/a técnico pedagógico/a e a Direção da Escola, de entre os
professores que lecionam as disciplinas da turma, preferencialmente os da componente técnica.
c) Organizar e supervisionar as diferentes ações, articulando-se com os/as professores/as
acompanhantes, professores que lecionam as disciplinas da componente técnica e alunos/as.
d) Manter o/a presidente do júri, bem como o Conselho Pedagógico, informado das ações
desenvolvidas, apresentando-lhes os problemas que surgirem e que necessitem de resolução
pontual.
e) No decorrer do 2º ano, o/a coordenador/a de curso iniciará com os/as alunos (as) os trabalhos
de conceção de uma primeira ideia para a elaboração da PAP, onde deverão ser pensadas as
atividades específicas do esboço do projeto.
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f) No início do 3º ano, convidar uma equipa multidisciplinar de pessoas para discutir com os/as
alunos/as as suas ideias de projeto.
g) Acompanhar as atividades de desenvolvimento do projeto durante o 3º ano do curso.
h) Servir de elo de ligação entre os vários intervenientes.
i) Comunicar o cronograma de PAP estabelecido, aos/às alunos/as e aos gestores de projeto de
PAP.
j) Coordenar as PAP, e orientar os/as alunos/as, tendo em vista o cumprimento do cronograma
de PAP estabelecido para o presente ano letivo.
l) Solicitar sempre que considerar necessário relatórios intermédios aos gestores de projeto da
PAP.
m) Integrar o Júri e colaborar com o gestor de projeto na avaliação do 2º momento de avaliação
do projeto.
n) Avaliar, em conjunto com o/a diretor/a de turma o percurso educativo do/a aluno/a.
o) Estar presente em todas as apresentações públicas do projeto e participar no júri.

3. Do/a Diretor/a de Turma
a) Colaborar com o/a coordenador/a de curso em todas as fases da PAP previstas no cronograma.
b) Acompanhar as atividades de desenvolvimento do projeto durante o 3º ano do curso.
c) Estar presente em todas as apresentações públicas do projeto e participar no júri de avaliação
da PAP, avaliando, em conjunto com o/a coordenador/a de curso o percurso educativo do/a
aluno/a.

4. Do Gestor de Projeto
a) Orientar o/a aluno/a na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na redação do
relatório final, organizando as ações por forma a que seja cumprido o cronograma de PAP.
b) Informar o/a aluno/a sobre os critérios de avaliação.
c) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri.
d) Orientar o/a aluno/a na preparação das apresentações inicial, intermédias e finais a realizar na
PAP.
e) Propor ao júri de avaliação, a classificação do/a aluno/a, tendo em conta a grelha para a
avaliação final da PAP.
f) Estar presente em todas as apresentações públicas do projeto e participar no júri, intervindo na
avaliação dos diferentes momentos de avaliação.
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5. Do/a aluno/a
a) Elaborar a sua PAP, cumprindo os prazos estipulados para o efeito no cronograma de PAP.
b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da PAP para que for convocado, quer pelo
gestor de projeto, quer pelo/a coordenador/a de curso.
c) Apresentar os progressos da sua ideia de PAP, nos momentos estipulados para o efeito.
d) Informar periodicamente o/a coordenador/a de curso sobre os progressos da sua PAP, no tempo
estipulado no horário, ou noutros momentos para os quais for convocado para o efeito.
e) Elaborar o relatório final da sua PAP, que deverá obedecer à estrutura estipulada no anexo VIII.

6. Do/a avaliador/a dos relatórios finais
a) O/a avaliador/a dos relatórios finais deverá ler com atenção todos os relatórios dos/as alunos/as
da turma e avaliá-los segundo grelha estipulada para o efeito (Anexo XII) de acordo com as regras
estabelecidas no documento “Normas para apresentação de Trabalhos Escritos”.
b) Esta avaliação terá de ser entregue ao presidente do júri até ao prazo máximo cinco dias
anteriores à data de defesa final dos projetos.

7. Dos elementos do Júri
a) Ler todos os relatórios finais dos projetos.
b) Estar presente em todos os momentos de apresentação da PAP e dar sugestões ao/à aluno/a que
contribuam para a elaboração da PAP.
c) Participar na reunião final de avaliação das PAP e, tendo em conta as avaliações propostas pelos
restantes elementos do júri, a leitura do relatório final do/a aluno/a e o desempenho do/a mesmo/a
nos momentos de apresentação da PAP.
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Artigo 7º - Calendarização da PAP
1. A organização e a calendarização do trabalho, no que se refere à Prova de Aptidão Profissional, são
definidas em cada ano letivo, em função do calendário geral da escola (cronograma de formação) e
de cada curso em particular, e nos termos deste regulamento, sendo a calendarização aprovada em
reunião de Conselho Pedagógico e o cronograma estipulado encontra-se em anexo a este documento
(Anexo XIII).
2. A calendarização estipula as datas em que terão lugar os seguintes momentos:
a) Distribuição dos/as professores/as acompanhantes (gestores de projeto) em reunião de
conselho de turma marcada para o efeito, com consulta prévia da direção técnico pedagógica.
b) Entrega dos formulários de PAP e apresentação pública da ideia ao júri.
c) Entrega e apresentação pública do 1º momento de avaliação.
d) Entrega e apresentação pública do 2º momento de avaliação.
e) Entrega e defesa pública final do Relatório Final da PAP ao Júri.
f) Publicação da pauta final das classificações da PAP.
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Artigo 8º - Avaliação da PAP
1. A avaliação dos projetos realiza-se em função dos seguintes parâmetros e limites de classificação.
a) Ao longo do 3º ano do curso, e durante a elaboração e concretização das PAP, de acordo com
o estabelecido no cronograma de calendarização das PAP, o/a aluno/a será sujeito a I - Avaliação
inicial – Entrega do Formulário e defesa da ideia de PAP.


II - 1º momento de avaliação – Entrega do pré projeto e defesa oral.



III - 2º momento de avaliação – Entrega do esboço de PAP e defesa oral.
Parâmetros

Descritores



Apresentação da Ideia

I

1º Momento de avaliação

II

2º Momento de avaliação

III

Classificação
(Em percentagem)




Justificação/motivação da ideia
Adequação e pertinência do projeto ao perfil
do curso
Definição dos objetivos
Descrição do projeto
Temas do enquadramento
teórico/Investigação
Proposta de produto final/atividade prática
Argumentação oral









Estrutura do pré-projeto (índice provisório)
Fundamentação do projeto
Investigação / Enquadramento Teórico
Proposta de aplicação do projeto
Reflexão critica
Argumentação oral
Cumprimento do prazo

10%




Estrutura do projeto (índice)
Revisão do documento anterior e retificação
da calendarização
PROJETO (em desenvolvimento)
Promoção e Divulgação
Reflexão critica
Argumentação oral*
Cumprimento do prazo

20%











5%

b) No final do 3º ano do curso, o desempenho do/a aluno/a no que concerne à sua PAP é avaliado
em três parâmetros.


IV - Execução/Percurso educativo do/a aluno/a.



V - Apresentação final e defesa do projeto.



VI - Avaliação do relatório final.
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Parâmetros

Descritores


IV

Percurso Educativo do aluno

Atitudes e hábitos de trabalho (assiduidade,
pontualidade, organização...).
Empenho
Relações interpessoais.
Sentido crítico
Responsabilidade/autonomia.
Domínio de conhecimentos profissionais.
Responsabilização no cumprimento das datas
estabelecidas no cronograma de PAP.












V

Apresentação final e
Defesa do projeto












VI

Avaliação do Relatório Final





Classificação
(Em percentagem)

5%

Estrutura geral do relatório final
Fundamentação do projeto
Investigação/Enquadramento teórico sobre o
tema/problema
Integração de saberes adquiridos ao longo do
curso
Aplicação prática do projeto/fase de
desenvolvimento do projeto
Utilização de linguagem técnica
Conclusão e reflexão crítica global
Correção da linguagem escrita
Argumentação oral

50%

Estrutura geral do relatório final
Adequação do relatório às normas de
apresentação de trabalhos escritos
Utilização de linguagem técnica
Fundamentação do projeto e definição de
objetivos
Desenvolvimento dos parâmetros do
relatório de acordo com os objetivos da PAP
Domínio de conhecimentos profissionais
Capacidade de síntese
Conclusões e reflexão global critica

10%

Classificação Final da PAP – Média aritmética ponderada simples dos parâmetros avaliados pelos
membros do júri, arredondada às unidades).

20

2. O parâmetro I é avaliado pelo/a júri, após a apresentação oral dos projetos.
3. O parâmetro II é avaliado pelo/a gestor de projeto, com a intervenção do/a presidente do júri.
4. O parâmetro III é avaliados pelo/a gestor de projeto, com a intervenção do/a coordenador/a de
curso.
5.

O parâmetro IV só poderá ser avaliado pelo/a diretor/a de turma, em conjunto com o/a
coordenador/a de curso e ponderando o desempenho do aluno em todos os momentos de avaliação
da PAP.

6.

A avaliação do parâmetro V é proposta pelo/a gestor de projeto e pelos elementos do Júri, sendo a
avaliação final é da competência do Júri.
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7.

A avaliação do parâmetro VI é realizada após o momento de entrega do Relatório Final do aluno e
será realizada pelo/a avaliador/a dos relatórios finais.

8.

A classificação final deverá ser arredondada às unidades e obtém-se pela aplicação da seguinte
fórmula:
CLASSIFICAÇÃO FINAL= 0,05*I + 0,10*II + 0,2*III + 0,05*IV + 0,5*V + 0,1*VI

9. Consideram-se aprovados na PAP os alunos que obtenham uma classificação, arredondada às
unidades, igual ou superior a dez valores.

Artigo 9º - Disposições Finais
1. Todos os produtos resultantes da implementação da PAP são propriedade comum do Instituto de
Gouveia - Escola Profissional, podendo a escola determinar o destino a dar-lhes.
2. O presente Regulamento considera-se uma aplicação da Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto,
relativa ao regime de avaliação e certificação dos alunos das escolas profissionais. No entanto,
qualquer dúvida ou situação omissa será resolvida pela Direção Técnico Pedagógica, consultada a
Direção da Escola e por recurso a estes diplomas legais.
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Artigo 10º - Anexos a este regulamento
Consideram-se parte integrante deste Regulamento, os seguintes anexos e modelos:
I.

Formulário de PAP (Apresentação da ideia)

II.

Grelha de avaliação da Apresentação da ideia

III.

Estrutura do relatório a entregar no 1º momento de avaliação

IV.

Grelha de avaliação do 1º momento de avaliação

V.

Estrutura do relatório a entregar no 2º momento de avaliação

VI.

Grelha de avaliação do 2º momento de avaliação

VII.

Estrutura das apresentações públicas ao Júri (suporte oral)

VIII.

Estrutura do relatório final de PAP

IX.

Estrutura da apresentação oral final da PAP (suporte oral)

X.

Grelha de avaliação do relatório final de PAP

XI.

Grelha de avaliação do percurso educativo do aluno

XII.

Grelha de avaliação do relatório final (avaliador externo)

XIII.

CRONOGRAMA DAS FASES DE DESENVOLVIMENTO DAS PAP.
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Anexo I – Formulário de PAP (Apresentação da ideia)
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO:
GESTOR DO PROJETO:
NOME DO PROJETO:
PALAVRAS-CHAVE:
JUSTIFICAÇÃO DA IDEIA (PROBLEMÁTICA ou
OPORTUNIDADE QUE DEU ORIGEM À IDEIA):
PÚBLICO-ALVO:
ÁREA DE INTERVENÇÃO:
OBJETIVO DO PROJETO:
TEMÁTICA(S) DO ENQUADRAMENTO
TEÓRICO:
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
PRODUTO(S) FINAL:
ATIVIDADE(S) PRÁTICA(S): (se aplicável)
PARCEIROS:
NECESSIDADES/RECURSOS/ FORMAÇÕES
ESPECÍFICAS:
PARECER DO GESTOR DE PROJETO:

Data e Assinaturas: _______________

Anexo II – Grelha de avaliação: Apresentação da ideia
(5% da avaliação final - A realizar pelo júri)
Classificação

Descrição dos parâmetros de avaliação

(0-20 valores) arredondada às
décimas

1. Justificação/motivação da ideia

3

2. Adequação e pertinência do projeto ao perfil do curso

3

3. Definição dos objetivos

3

4. Descrição do projeto

3

5. Temas do enquadramento teórico/Investigação

2

6. Proposta de produto final/atividade prática

2

7. Argumentação oral

4
TOTAL

20
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Anexo III – Estrutura do 1º Momento de avaliação (Suporte escrito)
CAPA
CONTRA/CAPA

Escola, símbolo do Instituto de Gouveia, logótipos do POCH, Portugal 2020 e UE,
título do trabalho, imagem alusiva ao tema (facultativo), âmbito do trabalho
realizado (prova de aptidão profissional), nome do/a aluno/a, ano letivo.

ÍNDICE
PROVISÓRIO

Com os conteúdos numerados, paginados e coerentes com a estrutura definida.
Deverá conter um índice de imagens e de tabelas, caso se justifique.

INTRODUÇÃO

Apresentação sumária do projeto: O que é a PAP; objetivo, relevância e pertinência
do tema do projeto; estrutura do relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
DO PROJETO

INVESTIGAÇÃO
REFLEXÃO CRÍTICA
REFERÊNCIAS

Para fundamentares o teu projeto, sugerimos que descrevas:
 Identificação do projeto
 Logótipo e descrição (facultativo)
 Temática
 Objetivos e Público-alvo ou meio envolvente
 Motivações pessoais e/ou problemática do projeto
 Cronograma/calendarização do projeto
Enquadramento teórico (revisão bibliográfica, legislação…)
Apresentação de uma primeira reflexão crítica sobre os objetivos definidos e
exequibilidade do projeto.
Segundo as normas APA (Ver documento “Normas para apresentação de trabalhos
no Instituto de Gouveia)

Anexo IV – Grelha de avaliação do 1º Momento de Avaliação
(10% da avaliação final - A realizar pelo gestor de projeto e júri)
Classificação

Descrição dos parâmetros de avaliação

(0-20 valores) arredondada às
décimas

1. Estrutura do pré-projeto (índice provisório)

3

2. Fundamentação do projeto

3

3. Investigação / Enquadramento Teórico

3

4. Proposta de aplicação do projeto

2

5. Reflexão critica*

4

6. Argumentação oral*

4

7. Cumprimento do prazo

1
TOTAL

20

* A avaliar pelo/a presidente do júri
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Anexo V – Estrutura do 2º Momento de avaliação (Suporte escrito)
INCLUIR PONTOS
ANTERIORES MAIS
DESENVOLVIDOS

CAPA; CONTRA-CAPA; ÍNDICE; INTRODUÇÃO; FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO;
INVESTIGAÇÃO E REFERÊNCIAS.

RETIFICAÇÃO DA
CALENDARIZAÇÃO

Apresentação de alterações ou de novas tarefas ao cronograma do projeto
(atualizar na Fundamentação do projeto).

PROJETO
PROMOÇÃO E
DIVULGAÇÃO
CONCLUSÃO E
REFLEXÃO CRITICA

Apresentação do projeto em desenvolvimento (consoante a natureza dos
cursos e de acordo com o projeto do aluno, documentos ilustrativos do projeto
em desenvolvimento)
Apresentação dos meios de promoção e divulgação do projeto: cartazes,
panfletos, audiovisuais, boca a boca…
Reformulação da reflexão critica anterior refletindo sobre os objetivos
previamente definidos, exequibilidade do projeto, cumprimento de prazos de
concretização, dificuldades e estratégias para a concretização final do projeto.

Anexo VI – Grelha de avaliação 2º Momento
(20% da avaliação final - A realizar pelo/a gestor de projeto e coordenador/a de curso)
Classificação

Descrição dos parâmetros de avaliação

(0-20 valores) arredondada às
décimas

1. Estrutura do projeto (índice)

2

2. Revisão do documento anterior e retificação da calendarização

2

3. PROJETO (em desenvolvimento)

5

4. Promoção e Divulgação

2

5. Reflexão critica

4

6. Argumentação oral*

4

7. Cumprimento do prazo

1
TOTAL

20

* A avaliar pelo/a Coordenador/a de curso
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Anexo VII – Estrutura das apresentações públicas ao Júri (suporte oral)
A. FORMULÁRIO DE PAP
CAPA

1º Diapositivo
CAPA

- Nome do projeto/ logótipo projeto (facultativo) /Tema
- Nome do aluno/ nº/ Turma/ Curso/Triénio letivo
- Nome do Gestor de Projeto
- Logótipo do Instituto de Gouveia – Escola Profissional
- Símbolos dos apoios/Escolas Profissionais/Eqavet
- Data e título: “Apresentação da ideia”

MOTIVAÇÃO
2º Diapositivo
O PROBLEMA ou A
OPORTUNIDADE

- Justificação da ideia que deu origem à escolha deste tema
para o projeto; Qual foi a motivação pessoal?
- Explicação diagnóstica
- Como surgiu a ideia? Porque surgiu a ideia? Qual era a lacuna,
problema ou falha que existia? Qual a novidade / oportunidade /
elemento diferenciador do projeto?

DESCRIÇÃO
3º Diapositivo
A SOLUÇÃO

- Descrição da ideia
- O que é o projeto
- Destinatários/Público-alvo
- Como é que o projeto irá solucionar o problema descrito no
diapositivo anterior?

PRODUTO FINAL
4º Diapositivo
RESULTADOS

- O que me proponho realizar?
- Qual será o produto/serviço final da PAP que o Júri vai
avaliar?
- Apresentar alguns esboços / planificações de atividades
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO
5º Diapositivo
Temas dos
Enquadramento
teórico

Breve Índice provisório do Enquadramento Teórico com os
principais temas de pesquisa

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRÁTICA – (se aplicável)
6º Diapositivo
ATIVIDADE
PRÁTICA

- Data
- Hora
- Local
- Destinatários/público-alvo
- Custos
- Equipa

- Programa
- Materiais e equipamentos
- Apoios …

NECESSIDADES ESPECÍFICAS
7º Diapositivo
O QUE PRECISO?

O que necessitas para levar o teu projeto a bom porto?
- Conhecimentos específicos numa área complementar do
curso;
- Materiais/ equipamentos; Recursos da escola;
- Que alternativa pode existir para o meu projeto caso não
seja possível ter esses recursos?

AGRADECIMENTOS/CONVITE
8º Diapositivo
FINAL

- “Obrigado”
- Convite para a atividade prática
- Frase/Citação
- Imagem
- Vídeo …
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B. 1º MOMENTO DE AVALIAÇÃO
CAPA

CAPA

- Nome do projeto/ logótipo projeto (facultativo) /Tema
- Nome do aluno/ nº/ Turma/ Curso/Triénio letivo
- Nome do Gestor de Projeto
- Logótipo do Instituto de Gouveia – Escola Profissional
- Símbolos dos apoios/Escolas Profissionais/Eqavet
- Data e título: “1º Momento de Avaliação”

FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO

FUNDAMENTAÇÃO
DO PROJETO

- Designação/tema/imagem do projeto
- Breve descrição do projeto
- Objetivos e Público-alvo ou meio envolvente
- Motivação pessoal e problemática/oportunidade do projeto
- Cronograma/calendarização do projeto

ÍNDICE PROVISÓRIO

ÍNDICE
PROVISÓRIO

Apresentar o índice provisório da Prova de Aptidão
Profissional. Destacar:
- O que já foi feito (por exemplo a verde);
- O que está a ser trabalhado neste momento;
- O que falta fazer.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

INVESTIGAÇÃO /
ENQUADRAMENTO
TEÓRICO

Breve apresentação das temáticas pesquisadas no âmbito do
enquadramento teórico/investigação do projeto.
- Tema 1 …
- Tema 2 ...
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PLANEAMENTO DO PROJETO

PROPOSTA(S) DE
APLICAÇÃO DO
PROJETO

Proposta(s) de aplicação do projeto
(Antevisão do projeto, por exemplo, através de esquemas,
desenhos/esboços, exemplos, fotografias…)

REFLEXÃO CRÍTICA

REFLEXÃO
CRÍTICA

Reflexão sobre a evolução do trabalho desde Setembro, grau de
motivação/satisfação/ envolvimento, cumprimento dos prazos,
dificuldades e obstáculos, oportunidades, ajustes, expectativas…
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C. 2º MOMENTO DE AVALIAÇÃO
CAPA

CAPA

- Nome do projeto/ logótipo projeto (facultativo) /Tema
- Nome do aluno/ nº/ Turma/ Curso/Triénio letivo
- Nome do Gestor de Projeto
- Logótipo do Instituto de Gouveia – Escola Profissional
- Símbolos dos apoios/Escolas Profissionais/Eqavet
- Data e título: “2º Momento de Avaliação”

CONCRETIZAÇÃO DO ÍNDICE
ATUALIZAÇÃO
DO ÍNDICE
PROVISÓRIO

Apresentar o índice provisório da Prova de Aptidão
Profissional. Destacar:
- O que já foi feito (por exemplo a verde);
- O que está a ser trabalhado neste momento;
- O que falta ainda fazer.

PROJETO

PROJETO EM
DESENVOLVIMENTO

Apresentação de evidências do desenvolvimento atual do
projeto, ponto de situação sobre as tarefas desenvolvidas,
evolução na aplicação de conhecimentos técnicos/teóricos ao
projeto, pontos fortes e aspetos de melhoria (dificuldades
sentidas), necessidades de reajustes.

PROMOÇÃO / DIVULGAÇÃO

PROMOÇÃO E
DIVULGAÇÃO

Estratégias de comunicação para a promoção e divulgação
do projeto.

REFLEXÃO CRÍTICA

REFLEXÃO
CRÍTICA

Reflexão sobre a progressão do trabalho, grau de
motivação/satisfação/ envolvimento, cumprimento dos prazos,
dificuldades e obstáculos ou oportunidades, autoavaliação geral e
análise crítica de desempenho.
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Anexo VIII – Estrutura do relatório final de PAP (Suporte escrito)
INCLUIR/
DESENVOLVER
PONTOS ANTERIORES

AGRADECIMENTOS
RESUMO
E ABSTRACT
CONCRETIZAÇÃO E
VALIDAÇÃO DO
PROJETO
REFLEXÃO CRÍTICA E
CONCLUSÃO

ANEXOS

CAPA; CONTRA-CAPA; ÍNDICE; INTRODUÇÃO; FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO;
ENQUADRAMENTO TEÓRICO/INVESTIGAÇÃO; PROJETO; PROMOÇÃO E
DIVULGAÇÃO E REFERÊNCIAS.
Pequeno texto de agradecimento a todos os que estiveram envolvidos ou foram
elementos facilitadores da execução do projeto.
Texto conciso, direto e preciso, no qual sejam destacados os aspetos de maior
relevância, permitindo que qualquer leitor conheça o essencial do conteúdo do
trabalho, sem necessitar de consultar o restante texto. Este deverá ser replicado
para inglês e/ou outra língua estrangeira.
Concretização e apresentação do desenvolvimento do projeto (consoante a
natureza dos cursos e de acordo com o projeto do aluno, documentos
ilustrativos da concretização, implementação e avaliação dos resultados)
Apresentação de uma reflexão crítica final sobre a concretização dos objetivos
definidos, a viabilidade geral do projeto, o cumprimento de prazos e trabalho
desenvolvido pelo aluno. Autoavaliação geral (qualitativa) com balanço global
focando os aspetos positivos e negativos do trabalho elaborado.
Todos os documentos necessários a um melhor entendimento do projeto e as
avaliações intermédias (as autoavaliações e as avaliações do gestor de projeto.
Os anexos deverão estar devidamente ordenados, numerados ou identificados
no texto.

Anexo IX – Estrutura da apresentação final de PAP (Suporte oral)
CAPA/
INTRODUÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO
OBJETIVOS
Público-alvo
AÇÕES
DESENVOLVIDAS OU
PROPOSTAS
CALENDARIZAÇÃO DO
PROJETO
CONCLUSÃO E
AUTOAVALIAÇÃO

Apresentação pessoal; tema e contextualização do projeto; motivações
pessoais.
Apresentação da entidade de acolhimento do projeto (caso se aplique);
justificação
da
pertinência
estratégica
do
projeto
para
a
entidade/mercado/público.
Apresentação e descrição dos objetivos estratégicos (longo prazo) e
operacionais do projeto (curto prazo).
Identificação do público-alvo do projeto ou da entidade enquadradora
Identificação e descrição das principais atividades do projeto; apresentação de
produtos e elementos ilustrativos das mesmas (ex: material de divulgação,
convites, etc); identificação dos recursos envolvidos; apresentação de ações de
avaliação e controlo de resultados.
Apresentação de cronograma inicial e final, justificando eventuais desvios.
Apresentação de uma reflexão crítica final sobre a concretização dos objetivos
definidos, a viabilidade geral do projeto, o cumprimento de prazos e trabalho
desenvolvido pelo/a aluno/a. Apresentação de reflexão crítica do momento da
parte prática (quando aplicável). Avaliação geral (qualitativa).
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NOTAS IMPORTANTES:
1. A apresentação oral poderá assumir o formato definido como mais adequado ao projeto pelo/a aluno/a,
não podendo, em termos de duração no tempo, exceder os 20 minutos.
2. O aluno deverá apresentar-se respeitando a formalidade do momento de avaliação.
3. A orientação do documento deverá ser na vertical (sem exceções) e as páginas do relatório deverão ser
brancas e ter fundo branco. A restante formatação deverá obedecer ao estipulado no documento
“Normas para a realização de trabalhos escritos do Instituto de Gouveia”.

Anexo X – Grelha de avaliação do relatório final da PAP
(50% da avaliação final - A realizar pelo/a gestor de projeto e júri)
Classificação

Descrição dos parâmetros de avaliação

(0-20 valores) arredondada às
décimas

1. Estrutura geral do relatório final

1

2. Fundamentação do projeto*

2

3. Investigação/Enquadramento teórico sobre o tema/problema

1

4. Integração de saberes adquiridos ao longo do curso*

1.5

5. Aplicação prática do projeto/fase de desenvolvimento do projeto*

4

6. Utilização de linguagem técnica*

2

7. Conclusão e reflexão crítica global*

3

8. Correção da linguagem escrita

1.5

9. Argumentação oral*

4
TOTAL

20

* A avaliar pelo Júri sob a supervisão do/a presidente do júri
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Anexo XI – Grelha de avaliação do percurso educativo
(5% da avaliação final - A realizar pelo/a diretor/a e coordenador/a de curso)
Classificação

Descrição dos parâmetros de avaliação

(0-20 valores) arredondada às
décimas

1. Atitudes e hábitos de trabalho (assiduidade, pontualidade,
organização...)

2

2. Empenho

2

3. Relações interpessoais

2

4. Sentido crítico

2

5. Responsabilidade/autonomia

4

6. Domínio de conhecimentos profissionais

4

7. Responsabilização no cumprimento de datas estabelecidas no
cronograma de PAP

4

TOTAL

20

Anexo XII – Grelha de avaliação do relatório final
(10% da avaliação final - A realizar pelo/a avaliador/a dos relatórios finais)
Classificação

Descrição dos parâmetros de avaliação

(0-20 valores) arredondada às
décimas

1. Estrutura geral do relatório final

2

2. Adequação do relatório às normas de apresentação de trabalhos
escritos

1

3. Utilização de linguagem técnica

2

4. Fundamentação do projeto e definição de objetivos

3

5. Desenvolvimento dos parâmetros do relatório de acordo com os
objetivos da PAP

4

6. Domínio de conhecimentos profissionais

4

7. Capacidade de síntese

1

8. Conclusões e reflexão global critica

3
TOTAL

20

30

REGULAMENTO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Anexo XIII - Cronograma das fases de desenvolvimento de PAP
FASES DE DESENVOLVIMENTO DA PAP

DATAS

Distribuição dos/as professores/as acompanhantes (Gestores de Projeto)

26 a 30 OUT

Apresentação pública da ideia do projeto ao júri / entrega e  envio para a
morada pap@igep.pt do formulário de PAP ao Presidente do Júri. (colocar
no assunto: TURMA_Form_NomeAluno)

10 NOV (TIG)
11 NOV (ASC/TCP)

Entrega dos 1º momentos de avaliação de PAP ao/à coordenador/a de curso
23 DEZ 2021
e ao gestor de projeto para correção.
 Envio para a morada pap@igep.pt do 1º momento de avaliação para
partilha com o Júri externo (colocar no assunto: TURMA_1ºMom_NomeAluno)

14 JAN 2022

Apresentação pública dos 1º momentos de avaliação

20 JAN (TCP/TIG)
e
21 JAN (ASC)

Entrega dos 2º momento de avaliação ao/à coordenador/a de curso e ao
gestor de projeto, para correção.

13 Maio 2022

 Envio para a morada pap@igep.pt do 2º momento de avaliação para
partilha com o Júri externo (colocar no assunto: TURMA_2ºMom_NomeAluno)

20 Maio 2022

Apresentação pública dos 2º momentos de avaliação

26 e 27 Maio de
2022

Desenvolvimento dos relatórios finais de PAP (prazo de entrega ao gestor de
17 JUN 2022
projeto para correção).
Data de entrega do relatório final de PAP, nos serviços administrativos
da escola e envio de cópia para  pap@igep.pt
(Colocar no assunto: TURMA_Final_NomeAluno)

27 JUN 2022

Apresentação e defesa dos projetos ao júri de avaliação.

6 JUL (TCP)
7 JUL (TIG)
8 JUL (ASC)

Publicação da pauta final das classificações da PAP.

10 JUL 2022
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