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MATRIZ DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 
 

O projeto de PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo 

aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e 

acompanhamento de um ou mais professores. 

1. OBJETIVOS DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

a) Verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos na execução da prática de 

todas as tarefas; 

b) Avaliar a transdisciplinariedade adquirida na formação. 

 

2. CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO 

a) Conceção;  

b) Desenvolvimento do projeto; 

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 

 

3. RELATÓRIO FINAL 

a) Capa Logótipos, nome da escola, título do trabalho, tema, nome do autor, 

ano, turma e o número, local e data (ano); 

b) Índice Divisão por capítulos e numeração das páginas 

c) Agradecimentos 

Pequeno texto de agradecimento a todos os que estiveram 

envolvidos ou foram elementos facilitadores da execução do 

projecto 

d) Introdução 
Importância do processo da FCT, duração do projecto e 

expectativas … 

e) Objetivos do 

trabalho 

O porquê da escolha do tema, resolução de 

problemas/dificuldades … 

f) Caraterização da 

empresa 

Localização, dimensão, recursos físicos e humanos, outras 

infraestruturas … 

g) Desenvolvimento 

do projeto 

Indicadores produtivos, técnicas e tecnologias inovadoras … 

h) Comentários 

críticos 

Dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os 

superar … 

j) Bibliografia  
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6. CALENDARIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISIONAL 

Fases de desenvolvimento Datas 

Apresentação do projeto  31 / 10 / 2016 

Aprovação do projeto  30 / 11 / 2016 

Realização do projeto  2º e 3º período letivos 

Entrega do projeto até 15 / 06 / 2017 

Defesa final do projeto pelo aluno perante o júri  durante o mês de julho. 

4. APRESENTAÇÃO E DEFESA DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

A prova não deverá exceder 50 minutos, devendo contemplar dois momentos cuja 

duração relativa será de 15 a 20 minutos para o primeiro momento, sendo o restante 

tempo para o segundo momento. 

No primeiro momento da defesa o aluno deve fazer uma apresentação oral do projeto 

em que esteve envolvido, num formato à sua escolha (ex: PowerPoint). 

No segundo momento, o aluno deve ser suscitado a responder a questões colocadas 

pelo júri, tendo como referência as aprendizagens essenciais e os 

objetivos/competências que constam nesta matriz. 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL NA SUA FASE DE 

APRESENTAÇÃO E DEFESA 

Consideram-se aprovados na prova de aptidão os alunos que obtenham uma 

classificação igual ou superior a 10 valores. 

Elementos de avaliação Critérios de avaliação Ponderação 

Avaliação do relatório 
a) Apresentação gráfica/visual;  

b)Desenvolvimento do tema; 

c) Organização da informação;  

70 % 

Avaliação da Prova oral 

d) Clareza e correção da apresentação;  

e) Capacidade de defesa/argumentação   

    do projeto; 

f) Adequação dos recursos utilizados; 

 g) Gestão adequada do tempo de    

     apresentação; 

 h) Rigor científico/tecnológico. 

30 % 
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7 - NOTAS 

a) O aluno deverá apresentar-se respeitando a formalidade do momento de avaliação;  

b) O relatório do projeto deverá ser feito em computador, com tipo de letra “calibri”, 

tamanho “12” para o corpo de texto e “14” para os títulos e espaçamento entre linhas 

de 1,5 pts; margens superior e esquerda 3 cm, margens inferior e direita 2 cm. 

Paginação:  Posicionamento  - Canto inferior direito, Tipo de Letra - “Calibri”, tamanho 

“10” 

Formatação da capa: 

Nome da Escola:  Tipo de Letra - “Calibri”, negrito, “12” com o texto centrado; 

Titulo do Trabalho: Tipo de Letra - “Calibri”, negrito, tamanho “16” com o texto 
centrado; 

Tema: Tipo de Letra - Calibri, negrito, tamanho “14” com o texto centrado; 

Nome do Autor, ano, turma e nº: Tipo de Letra - “Calibri”, negrito, tamanho “12” com 
o texto justificado; 

Local e Data: Tipo de Letra - “Calibri”, negrito, tamanho “12” com o texto centrado; 

 
A inserção de figuras alusivas ao tema é facultativa. 

c)  A orientação do documento deverá ser na vertical (sem exceções).  

d) O texto deverá estar devidamente justificado nas margens e com as páginas 

numeradas, exceto os anexos que não são paginados, no entanto os mesmos deverão 

ser identificados e constar no índice (anexos…). 

e) O relatório, deverá ser datilografado em formato A4 com um limite de 15 páginas 

de texto, sendo 30 como número total de páginas do relatório. Deve ainda referir a 

bibliografia consultada e possuir um índice remissivo. 

f) O relatório, uma vez redigido, deve ser encadernado e entregue em quadruplicado  

( 4 exemplares)  à coordenadora da FCT até ao limite do prazo definido para entrega. 

g)As imagens/figuras apresentadas deverão estar devidamente legendadas e 

numeradas.  

h) O material a utilizar:  

O material necessário para a defesa do projeto, deve ser preparado previamente. 
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A Diretora de Curso 

 
Isabel Costa 

 
 

Os professores da Formação Técnica 

                                                                   Maria do Céu Aragão 

 José Almeida 

Francisco Silva 


