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Parte 1 

 

Preâmbulo 

 

Este regulamento é um documento orientador, de cariz predominantemente  pedagógico, 

que especifica as normas que devem reger o funcionamento dos cursos vocacionais da 

Escola Cunha Rivara. Este documento está em articulação com o Projeto Educativo e 

com o regulamento interno da escola e de acordo com a legislação em vigor. Trata-se de 

um documento sujeito a ajustamentos/alterações, de acordo com os normativos legais 

que forem sendo revogados, bem como outras diretrizes emanadas do Conselho 

Pedagógico. 

 

 

Legislação de Referência 

 

Portaria nº 292- A/2012 de 26 de setembro 

 

Estabelece os princípios orientadores da organização e gestão do currículo, bem como 

da avaliação e certificação da aprendizagem do nível básico de educação, definindo a 

diversidade da oferta formativa deste nível de ensino. 

 

 

Despacho nº 4653/2013 de 3 de abril 
Estabelece os termos para apresentação a candidaturas aos cursos vocacionais. 

CAPÍTULO I 

FUNCIONAMENTO GERAL 

Artigo 1º 

Contextualização 

1- Os cursos vocacionais são uma modalidade de nível de ensino de educação que conferem 

equivalência ao 9º ano de escolaridade e que privilegiam tanto a aquisição de 

conhecimentos de disciplinas estruturantes, como o primeiro contacto com diferentes 

atividades vocacionais, permitindo paralelamente o prosseguimento de estudos no Ensino 

Secundário.  Os cursos vocacionais têm como público  alvo os alunos a partir dos 13 anos 

de idade que manifestem constrangimentos com os estudos do ensino regular e procurem 

uma alternativa a este tipo de ensino, designadamente aqueles que tiverem duas retenções 

no mesmo ciclo ou três retenções em ciclos diferentes. 

 

2- Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 9º ano podem prosseguir estudos nas 

seguintes vias de ensino: 
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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 da componente geral e complementar e 100% dos módulos da componente 

vocacional. 

Artigo 2º 

Plano de estudos 

 

Os cursos vocacionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos, com a 

duração de dois anos, sendo o seu plano de estudos constituído pelas seguintes 
componentes de formação: 

 

a) Geral, da qual fazem parte as disciplinas de áreas de português, matemática, inglês 
e educação física; 

b) Complementar, da qual fazem parte as áreas de ciências sociais (história e 

geografia) e de ciências ambientais (ciências naturais, físico- química); 

c) Vocacional, integrada pelos conhecimentos correspondentes a atividades 
vocacionais e por uma prática simulada preferencialmente em empresas que 

desenvolvam as atividades vocacionais ministradas. 

 

PLANO DE ESTUDOS 3º CICLO 

Componentes de formação Total de horas anuais Total de tempos anuais 

Geral   

Português 110 147 

Matemática 110 147 

Inglês 65 87 

Educação Física 65 87 

Complementar   

Ciências Socias 90 120 

Ciências Ambientais 90 120 

Vocacional   

Informática 120 160 

Artes e Ofícios 120 160 

Empregado Comercial 120 160 

Prática Simulada   

Informática 70 93 

Artes e Ofícios 70 93 

Empregado Comercial 70 93 

 

 

 

Artigo 3º 
Matrícula e renovação da matrícula 

 
As matrículas e renovação de matrícula dos Cursos Vocacionais regem-se pelo estipulado na 

legislação respetiva.  
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1- O processo de matrícula, no primeiro ano, deve ser acompanhado pelos Serviços de 
Psicologia.  

 

2- O encaminhamento dos alunos para Cursos Vocacionais no ensino básico deve ser precedido 
de um processo de avaliação vocacional, a desenvolver pelos psicólogos escolares, que mostre 

ser esta via adequada às necessidades de formação dos alunos;  

 
3- Concluído o processo de avaliação vocacional previsto no número anterior, o encarregado de 

educação do aluno que vai ingressar no Curso Vocacional deve declarar por escrito se aceita ou 

não a frequência do Curso Vocacional e a realização da prática simulada pelo aluno, em 

documento próprio. 
 

Artigo 4º 

Constituição de turmas 

A constituição das turmas rege-se pelo estipulado na legislação respetiva. 

 
 
 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
SECÇÃO I 

EQUIPA PEDAGÓGICA E FORMATIVA 

Artigo 5º 

Composição 

Da equipa pedagógica e formativa vocacional da escola devem fazer parte:  

 

1- O coordenador de curso da escola.  

2-  O diretor de turma.  

3- Os professores/formadores das diferentes disciplinas.  

4-  O psicólogo escolar que deve acompanhar todo o processo, competindo-lhe a orientação 
vocacional de cada aluno e promover o apoio e aconselhamento psicológico ao longo do 

processo de ensino, em articulação com a família.  

 

 

Artigo 6º 

Competências 

 
1- Compete à Equipa Pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, 

nomeadamente:  
 

a) A articulação interdisciplinar;  

b) O apoio à ação técnico-pedagógico dos docentes que a integram;  

c) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo e 
uma adequada transição para o mundo do trabalho ou para percursos subsequentes. 
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2-  Para o efeito, a equipa pedagógica reúne regularmente com o objetivo de planificar, 
formular/reformular e adequar estratégias pedagógicas e comportamentais ajustadas ao grupo 

turma, de forma a envolver os formandos neste processo de ensino aprendizagem, e 

excecionalmente, sempre que necessário.  

 

 

SECÇÃO II 

COORDENADOR/A  DE CURSO 
Artigo 7º 

Perfil pessoal e profissional 

 
1- O/A Coordenador/a de Curso, designado pelo Diretora, é um interveniente com grande 
responsabilidade nos Cursos Vocacionais. É também o apoio de todos os elementos envolvidos 

no curso e o interlocutor entre a escola e o mundo do trabalho.  

 

2- O/A  Coordenador/a de Curso deverá:  
 

a) Reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu início;  

b) Evidenciar capacidades de coordenar a equipa pedagógica, com especial relevo para a gestão 

integrada das três componentes curriculares;  

c) Demonstrar facilidade de fazer a ligação entre a Escola e o Mundo do Trabalho;  

 

d) Mostrar capacidade de comunicação e relacionamento;  

e) Ser capaz de organizar o trabalho em equipa;  

f) Representar o curso vocacional em Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 8º 

Mandato 
 

1-  O/A Coordenador/a de Curso é nomeado pela Diretora;  

2- O mandato do Coordenador/a de Curso é de um/dois anos, ou até à extinção do curso, se ela 

ocorrer antes do término do mandato; 

 

3- O/A Coordenador/a  de Curso tem direito a um crédito no seu horário, de acordo com o 
definido na lei. 

 

 

Artigo 9º 

COMPETÊNCIAS 

O/A Coordenador/a de Curso tem como competências:  

 

1- Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas e componentes de formação 

do curso;  

2- Elaborar e ratificar o cronograma e os elencos modulares das disciplinas e componentes de 

formação do curso;  
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3- Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da área vocacional, em sintonia 
com o Diretor de Turma, e em articulação com os formadores;  

4- Participar nas reuniões dos Conselhos de Turma de articulação curricular ou outras, no 
âmbito das suas funções.  

 

5- Assegurar a articulação entre as entidades de acolhimento da Prática Simulada, identificando-
as, fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos 

formandos por cada entidade e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita 

relação com o orientador e o monitor responsáveis pelo acompanhamento do aluno;  

 
6- Articular com a Direção da Escola, os procedimentos necessários à realização da Prática 

Simulada;  

7- Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso, elaborando um relatório para 

conhecimento da Direção;  
 

8- Garantir a articulação com os serviços, com competência em matéria de apoio 

socioeducativo, através do Diretor de Turma;  

9- Manter atualizado o dossiê técnico- pedagógico de curso. 

 

 

 

 

SECÇÃO III 

DIRETOR/A DE TURMA 

Artigo 10º 

Competências 

Para além das competências designadas no Regulamento Interno, o/a Diretor/a de Turma de um 

Curso Vocacional deverá: 

1- Organizar e manter atualizado o dossiê de turma. 

2- Organizar e manter atualizado os processos individuais dos alunos. 

3- Acompanhar de forma personalizada todos os formandos da turma, ajudando-os a gerir o seu 

percurso de formação. 

4- Manter atualizados os dados relativos às faltas dos formandos, horas a recuperar e atrasos 

modulares. 

5- Proceder aos contactos com os Encarregados de Educação, convocando-os, sempre que isso 

se mostre necessário. 

6- Presidir aos Conselhos de Turma de Avaliação. 

7- Entregar aos Encarregados de Educação, no final de cada período, uma ficha de informação 
sobre o percurso formativo do aluno. 
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SECÇÃO IV 
PROFESSOR/FORMADOR 

Artigo 11º 
Competências 

Para além das competências designadas no Regulamento Interno, o Professor/Formador de um 

Curso Vocacional deverá:  

 

1- Conhecer o modelo curricular, os objetivos dos cursos vocacionais.  

2- Elaborar a planificação anual da disciplina.  

3- Esclarecer os formandos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina e em cada módulo, 
assim como os critérios de avaliação.  

4- Elaborar todos os documentos a fornecer aos formandos (textos de apoio, testes, fichas de 

trabalho, etc.).  

 
5- Requisitar o material necessário para a sua disciplina ao Coordenador de Curso.  

6- Cumprir integralmente os elencos modulares, número de horas/tempos destinados à 
lecionação dos respetivos módulos no correspondente ano de formação.  

 

 

7- No caso de faltar tentar que essas aulas sejam  repostas com a maior brevidade possível.  

 

8-  Após a conclusão do módulo, e no prazo máximo de 10 dias úteis, o professor da disciplina 
elabora uma pauta com as classificações dos alunos, que deverá apresentar/enviar  ao diretor de 

turma. 

 
9-  Elaborar provas, critérios e instrumentos de avaliação  nas épocas especiais de recuperação 

de módulos. 
 
 

Artigo 12º 

Faltas e reposição de aulas 

 
1-  Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de 

forma a assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas pelos 

professores, com a maior brevidade possível.  

2 -As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de:  

 
a) Permuta entre docentes; 

b) Aula de outro docente que comunique antecipadamente a sua intenção de faltar. 

c) Lecionação excecional de tempo não estabelecido no horário dos alunos, que estando 

livres, sem constrangimentos legais, permita a frequência de todos os alunos da 

disciplina. 

d)  Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e ou 

Páscoa;  

e)  Prolongamento das atividades letivas, no final do ano letivo, até conclusão do número 

de aulas previsto para esse ano.  



Regulamento do Curso Vocacional      
 

7 
 

  

CAPÍTULO III 

ALUNO / FORMANDO 

SECÇÃO I 

DIREITOS E DEVERES 

 

Artigo 13º 

Direitos 

 
1- Para além dos direitos enunciados no Regulamento Interno da escola, o aluno tem direito a:  
 

a) Participar na formação em harmonia com os programas, metodologias e processos de trabalho 

definidos;  

b) Beneficiar de seguro escolar durante o tempo de formação teórico-prática e seguro contra 

acidentes pessoais durante o tempo da Prática Simulada, nos termos constantes da respetiva 
apólice;  

 

c) Beneficiar de material para desenvolvimento de trabalhos específicos do curso;  

d) Receber um certificado que indique a conclusão do ensino básico;  

 

 

 

 

Artigo 14º 

Deveres 

 
1  - Constituem deveres do aluno, para além dos enunciados no Regulamento Interno:  

 

a) Cumprir todos os princípios inerentes a uma formação cujo objetivo é a inserção no mercado 
de trabalho:  

 

b) Deixar na escola todo o produto resultante do trabalho/material fornecido por esta. 

 
c) Comparecer às aulas de reposição de acordo com a calendarização feita pelo professor. 

 

d) Comparecer na recuperação de módulos aos quais se inscreveu. 
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SECÇÃO II 

REGIME DE ASSIDUIDADE 

Artigo 15º 
Regime de assiduidade e cumprimento das horas de formação 

 
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, cumprindo pelo menos 90% dos tempos destinados a esta componente. 
 

2- Caso se verifique o incumprimento do previsto no número anterior, o professor de cada 

disciplina ou o 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 da escola.  

 

3 — Sempre que um aluno se encontre em incumprimento da assiduidade colocando em risco o 

seu sucesso escolar, a escola, em conjunto com o aluno e o respetivo encarregado de educação, 

devem encontrar soluções que permitam a esse aluno concluir com sucesso o seu percurso 
educativo. 

 

4 – Sempre que os alunos não assistam a 90% dos tempos letivos de cada módulo ficam 

reprovados no módulo. Neste caso poderão inscrever-se nas épocas especiais de 

recuperação de módulos. Esta recuperação de módulos pode ser feita através de várias 

modalidades (que constam do número dois do artigo 17º deste regulamento). 
 

          

SECÇÃO III 

AVALIAÇÃO 

Artigo 16º 
Avaliação  

 
1- A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, 

traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante, exprimindo a conjugação da auto e 

heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo professor, sobre as aprendizagens e as 
competências adquiridas pelos formandos.  

2- A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e é atribuída a cada um dos  
módulos de cada disciplina.  

3- Devem ser criadas condições organizacionais, pedagógicas e didáticas que permitam 
estimular os interesses dos alunos, nomeadamente: 

a) Utilização de metodologias que se adaptem ao grupo de alunos; 

b) Disponibilização de materiais didáticos em quantidade e de qualidade; 

c) Adequação dos tempos e dos espaços à natureza das atividades de aprendizagem. 

4 - Na Prática Simulada, os alunos devem elaborar um relatório por cada atividade vocacional, o 

qual dará origem a um relatório final, que contará para avaliação da Prática Simulada.  
 

5 -  Atendendo à lógica modular, a notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá 

lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores.  
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Artigo 17º 

Momentos de avaliação / recuperação modular 

 
1- Sempre que o aluno não conseguir obter aproveitamento após o término de lecionação de um 

módulo, continua em avaliação, tendo direito à possibilidade de recuperação durante o período 

de duração do curso, nas épocas especiais para o efeito.  

2- A recuperação de módulos em atraso pode ser feita através de várias modalidades, 

nomeadamente instrumentos e atividades diversas como a realização de fichas de avaliação, 
trabalhos práticos, portefólios, exposição oral ou provas de recuperação.  

 

3- O professor da disciplina em causa deverá orientar o formando nas aulas indicadas para a 
recuperação, clarificando os conteúdos de aprendizagem em que o aluno apresentou 

dificuldades e propondo estratégias que conduzam à sua superação na próxima avaliação.  

4- As provas de avaliação podem revestir as formas seguintes:  

 

a) Prova escrita;  

b) Prova prática;  

c) Prova escrita com componente prática  

 
 

5-  Caso  o aluno obtenha classificação de,  pelo menos, dez valores (arredondada às unidades), 

o módulo será considerado como realizado e haverá lugar ao preenchimento de uma pauta que 
traduzirá os resultados dessa avaliação.  

6-  Durante estes momentos de avaliação, o professor deverá aplicar os critérios de avaliação 
definidos em grupo, e do conhecimento dos alunos.  

 

  7– As provas de avaliação incidem apenas sobre os conteúdos de um único módulo. 

 8 – Cada  aluno  só se poderá inscrever  no máximo a 6 provas por cada época de recuperação 

de módulos, salvo situações excecionais a analisar em conselho de turma. 

9 – A realização de provas de módulos em atraso ocorre nas seguintes fases: 

a. 1ª e 2ª fases, na semana seguinte ao términus das atividades letivas do 1 e 2º períodos  

respetivamente; 

b. 3ª fase, após o final das atividades letivas; 

c. 4ª fase, em setembro, antes do início do ano letivo seguinte. 

10 - O calendário da realização das provas é fixado e divulgado pela direção da escola. 

11 – Para a realização de provas referentes aos  módulos em atraso, os alunos deverão inscrever-

se nos Serviços Administrativos, utilizando um impresso próprio, até ao 3º dia útil da semana 

que antecede a do início das provas. 
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12. Caso o aluno não compareça à recuperação de módulos, à qual se inscreveu, fica interdito de 
se inscrever novamente para recuperação desse mesmo módulo, salvo apresentação de 

justificação médica ou justificação atendível. 

A não realização de módulo (s) em que se inscreveu, por causa imputável ao aluno, implicará 
que o (s) referido(s) módulo(s) só poderá(ão) ser realizado(s) no final do 2º ano de formação do 

curso. 

 

 

Artigo 18º 

Reuniões de Conselho de Turma 

 

1- Os Conselhos de Turma de Avaliação são presididos pelo Diretor/a de Turma e secretariados 

por um elemento do Conselho de Turma designado pela Direção.  

 

2- Nestes momentos de avaliação, deve ser elaborada a pauta geral identificando os módulos 
que os alunos realizaram com sucesso e uma ficha qualitativa do perfil de progressão de cada 

aluno.  

3- A ficha referida no ponto anterior, incluindo os extratos de classificações e de faltas, será 

fornecida aos Encarregados de Educação em reunião de EE com o DT realizada para esse efeito.  

 

4- Para além das reuniões previstas no ponto um, deve a equipa reunir sempre que necessário 
para articulação curricular e coordenação pedagógica.  
 
 

PARTE II - PRÁTICA SIMULADA 

 

Artigo 19º 

NATUREZA E ÂMBITO 

 

1- A Prática Simulada da atividade vocacional terá lugar no final da lecionação, em cada ano 
letivo, e destina-se a uma demonstração da atividade prática, não devendo exceder a duração de 

210 horas, distribuídas em igual número pelas atividades vocacionais referidas no artigo 2º.  

2- As condições e os termos de funcionamento da prática simulada devem ser estabelecidos em 

protocolo autónomo a celebrar entre a empresa ou instituição em que esta irá decorrer e o 

agrupamento de escolas ou escola em que o Curso Vocacional se desenvolve. 

 

 
 

PARTE III – VISITAS DE ESTUDO 

 

 

1.Nos dias em que se realizem visitas de estudo, poderão ser contabilizados até nove 

tempos diários, divididos pelos docentes que acompanhem os alunos na referida visita: 

cinco tempos para o docente que organiza a visita e quatro para o docente que 

acompanha a turma. Excedido esse número de tempos, poderão apenas vir a ser 

contabilizados no tempo remanescente mais dois tempos, divididos de igual modo pelos 

docentes acompanhantes.  
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CAPÍTULO IV 

COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  

Artigo 20º  

LEGALIDADE 

 1 –A atribuição e usufruto de quaisquer comparticipações financeiras obedece ao estrito 

cumprimento das disposições legais que as regulamentem podendo, por isso, alterar-se no 

decorrer de um ano letivo, se aqueles normativos assim o impuserem. 

 2 - A atribuição de quaisquer comparticipações financeiras não é cumulativa com idênticos 

apoios abrangidos pelas medidas de ação social escolar.  

3 - Excetuam-se do número anterior as comparticipações em períodos de formação em contexto 

de trabalho a que aquelas, manifestamente, não podem dar resposta.  

Artigo 21º 

ENCARGOS ELEGÍVEIS 

 Para efeitos de comparticipação do Fundo Social Europeu, são elegíveis os encargos com 

alunos, cuja natureza e limites se situem dentro do disposto nas alíneas seguintes:  

a) As bolsas para material de estudo e bolsas de profissionalização concedidas nos termos do 

disposto no artigo 13.º da portaria nº 60-A/2015 de 02 de março; 

 b) Os encargos com deslocações, alojamento, alimentação e outros apoios, nos termos do 

disposto no artigo 13.º da portaria nº 60-A/2015 de 02 de março.  

 

Artigo 22º 

  1 - As bolsas para material de estudo são atribuídas a alunos, em função do grau de carência 

económica demonstrado, aferido pelo escalão de rendimento fixado para efeitos de atribuição de 

abono de família, e são elegíveis apenas quando idênticos apoios não estejam abrangidos pelas 

medidas de ação social escolar.  

2 - O valor anual elegível da bolsa para material de estudo é o correspondente ao valor atribuído 

pelas respetivas medidas e escalões previstos no âmbito da ação social escolar da 

responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência, definido anualmente por despacho do 

Ministro da Educação e Ciência, na modalidade de auxílios económicos nas componentes de 

apoio a livros e apoio a material escolar, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

 3 - A atualização dos montantes da bolsa de material de estudo para efeitos da respetiva 

comparticipação pelo FSE é efetuada anualmente mediante despacho do Ministro do Trabalho e 

da Solidariedade Social.  
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4 - O valor máximo mensal elegível da bolsa de profissionalização é calculado em função do 

número de horas de formação frequentadas pelo formando, conforme o nº 4 do art.º 13 da 

portaria nº 60-A/2015 de 02 de março. 

 5 - A atribuição das bolsas para material de estudo e das bolsas de profissionalização só pode 

ser feita da primeira vez que o aluno frequente um curso do mesmo nível de qualificação, sem 

prejuízo de poder ser feita no caso da primeira mudança de curso, se o aluno tiver concluído, no 

máximo, o equivalente a um ano de formação.  

6 - Os alunos adquirem direito à atribuição de bolsas de profissionalização, em função do 

período efetivo de frequência de formação em contexto de trabalho e em montante proporcional 

à sua duração, devendo o seu pagamento ocorrer sempre que o somatório das horas de formação 

em contexto de trabalho perfaça cento e vinte horas. 

 

 

Artigo 23º 

OUTROS ENCARGOS 

 1 - É elegível o subsídio de alimentação aos alunos, nos dias em que o período de formação 

seja igual ou superior a duas horas.  

2 - Para os alunos que se encontrem a usufruir de subsídio de alojamento, é ainda elegível um 

segundo subsídio de refeição de montante igual ao atribuído aos funcionários e agentes da 

Administração Pública.  

3 - O subsídio de alimentação mencionado no ponto 1 é fornecido em espécie no refeitório da 

escola, sempre que o período de formação seja igual ou superior a duas horas.  

4 - Nos dias em que a formação decorra fora da localidade da escola, o subsídio de alimentação 

mencionado no ponto 1, será de montante igual ao atribuído aos funcionários e agentes da 

Administração Pública e abonar-se-á por provimento das contas de que os alunos, e respetivos 

encarregados de educação, são titulares. 

 5 - São elegíveis as despesas de transporte de montante equivalente ao custo das viagens 

realizadas em transporte coletivo por motivo de frequência do curso, quando o aluno não aufira 

de subsídio de alojamento.  

6 - No caso de não ser possível a utilização de transporte coletivo, é elegível um subsídio de 

transporte até ao limite máximo mensal de 12,5% do indexante dos apoios sociais e sempre que 

o aluno não aufira de subsídio de alojamento.  

7 - Quando a localidade da residência do aluno distar 50 Km ou mais do local onde decorra a 

formação ou quando não existir transporte coletivo compatível com o horário da formação, pode 

ser atribuído àquele um subsídio de alojamento até ao limite máximo mensal de 30% do 

indexante dos apoios sociais, podendo ainda ser pagas as viagens em transporte coletivo no 

início e no fim de cada período de formação.  
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Artigo  24º 

PERÍODOS DE INÍCIO E FIM DE FORMAÇÃO 

 Para efeitos de pagamento de viagens em transporte coletivo a alunos com subsídio de 

alojamento, consideram-se como início e fim de períodos de formação, o início e fim de cada 

semana em que a formação ocorra.  

Artigo 25º 

ASSIDUIDADE E APROVEITAMENTO 

1 - A concessão aos alunos de quaisquer apoios financeiros está dependente da assiduidade que 

aqueles revelem durante a ação de formação.  

2 - A atribuição dos benefícios referidos no número anterior durante períodos de faltas só tem 

lugar quando estas sejam justificadas.  

3 - Para efeitos do disposto do número anterior, só podem ser consideradas as faltas 

injustificadas e/ou justificadas não repostas dadas até 5% do número de horas totais, do 

conjunto dos módulos, de cada ano do ciclo de formação. 

Artigo 26º 

PAGAMENTOS 

1 - Os pagamentos relativos aos alunos serão efetuados por transferência bancária, através da 

Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, sendo necessário o formando ter conta nesta dependência 

bancária. 

 2 - No caso de alunos menores de idade, na conta bancária devem ser titulares o encarregado de 

educação e o aluno. 

 

Artigo 27º 

 

Disposições finais 

 
1- Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pelo Órgão de Gestão que 

os analisará em colaboração com os órgãos pedagógicos da escola. 

 

 
 

Arraiolos, outubro de 2015 


