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Artigo 295º (R.I.) 
Critérios de avaliação da prova de aptidão profissional 

 
1.São critérios de avaliação da prova de aptidão profissional na sua fase de 
conceção e desenvolvimento: 
 
a) demonstração de uma aprendizagem global com sucesso e relevante para a 
inserção do aluno no mundo do trabalho evidenciando rigor científico e 
tecnológico;  
b) demonstração de autonomia e sentido de responsabilidade na conceção e 
concretização do projeto evidenciando criatividade, inovação e organização do 
trabalho;  
c) qualidade das atividades e produtos realizados evidenciando adequada 
apresentação gráfica, clareza e correção do discurso.  
 
2. São critérios de avaliação da prova de aptidão profissional na sua fase de 
apresentação e defesa:  
a) apresentação gráfica/visual;  
b) organização da informação;  
c) clareza e correção da apresentação;  
d) capacidade de defesa/argumentação do projeto;  
e) adequação dos recursos utilizados;  
f) gestão adequada do tempo de apresentação;  
g) rigor científico/tecnológico.  
 
3. Consideram-se aprovados na prova de aptidão profissional os alunos que 
obtenham uma classificação igual ou superior a 10 valores, na escala de 0 a 
20, sendo que a ponderação será de 70% para o projeto e 30% para a 
apresentação/defesa do projeto.  
 
4. A classificação obtida na prova de aptidão profissional é parte integrante da 
classificação final do curso, conforme regulamento de avaliação. 
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De seguida, apresentam-se os critérios de avaliação a ter em conta na 

avaliação da PAP, de acordo com o definido pelo Orientador de Estágio. 

 

Os alunos deverão compilar e encadernar toda a documentação produzida na 

conceção, desenvolvimento e avaliação da sua Prova de Aptidão Profissional. 

Deverão ser entregues dentro da data definida, na secretaria, para poder ser 

carimbada com a data de entrada, e posteriormente ser sujeita a avaliação. 

 

PARÂMETROS A CONSIDERAR NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA 
PAP: 
 

Itens a Classificar  Descrição 
Classificação 

Máxima 
 

    

Projeto                                                        
(45 pontos) 

Planeamento do projeto 10 

Escolha da problemática ou tema 10 

Desenvolvimento do projeto 10 

Avaliação do projeto 15 

Estrutura                                                                  
(10 pontos) 

Capa 2 

Índice 2 

Estrutura Sequencial  Indicada 2 

Anexos/Apêndices 2 

Biliografia/Webgrafia 2 

Desenvolvimento do 
Trabalho                                   

(58 pontos) 

Iniciativa 8 

Autonomia 8 

Atitude crítica  8 

Conhecimentos demonstrados 8 

Organização  8 

Planeamento 8 

Atividades extra projeto 10 

Valor Técnico do Trabalho 
(45 pontos) 

Congruência e organização do trabalho 10 

Qualidade técnica e científica do trabalho 15 

Viabilidade do projeto 20 

Apresentação                                            
(12 pontos) 

Formatação do texto 3 

Correcção ortográfica 3 

Construção frásica 3 

Documentos ilustrativos da concretização do projeto 3 

Conclusão                          
(30 pontos) 

Análise crítica global da execução do trabalho 10 

Dificuldades e obstáculos 10 

Soluções encontradas 10 

Avaliação 200 
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PARÂMETROS A CONSIDERAR NA APRESENTAÇÃO E DEFESA DA PAP  

 

Itens a Classificar 
 

Descrição   

    

Estrutura e 
apresentação 

gráfica  

Formatação de texto 10 

Correção ortográfica 10 

Construção frásica 15 

      Documentos ilustrativos da concretização do projeto 15 

  
 

 
  

Apresentação oral 
da PAP  

Apresentação sumária e coerente do projeto 15 

Capacidade comunicacional e correção linguística 20 

Fundamentação científica e técnica das opções tomadas 15 

Identificação dos processos de avaliação utilizados 15 

Identificação dos problemas e das respetivas soluções 20 

     

Defesa 
 

Compreende a questão colocada 20 

Adequa a resposta à questão 20 

Argumentação 25 

    

                                                                                                 Classificação Final            200 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PAP: 

Itens a Classificar 
 

Descrição   

PROJETO DA PAP 70% 

APRESENTAÇÃO E DEFESA DA PAP 30% 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 100% 

 

 

Após a conclusão do projeto, o professor deverá informar os alunos que 

reúnem condições para apresentação e defesa da mesma.  

 

 

 
Golegã, 18 de março de 2014 

 

 


