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1 - MODALIDADE DA PROVA 
 

A prova é constituída pela apresentação oral/defesa de um projeto elaborado pelo formando 

ao longo do ano letivo, acompanhado de um relatório final escrito de realização e apreciação 

crítica. 

 
2 – DURAÇÃO DA PROVA 
 
A prova não deverá exceder os 30 minutos, exceto nos projetos de grupo, onde poderá 

prolongar-se até 60 minutos. 

Nestes casos, o tempo total de apresentação deve ser distribuído pelos elementos 

constituintes do grupo. Todos os elementos devem participar na defesa do projeto. 

 
 
3 –TIPOLOGIA DAS QUESTÕES 
 
A prova é constituída por um conjunto de questões, todas de resposta obrigatória, 

abrangendo o projeto elaborado pelo aluno. 

As questões poderão ser de resposta curta, aberta e de associação colocadas pelos 

elementos do júri. 

 
 
4 – TIPO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA 
 
O modo de apresentação é deixado ao critério dos formandos, não esquecendo que a 

qualidade dos recursos utilizados na apresentação do trabalho é um parâmetro a ser 

avaliado. 
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5 – COTAÇÃO 
 

Cada elemento do júri atribuirá uma classificação de zero a vinte valores, correspondendo a 

nota final à média das classificações atribuídas pelo júri. 

 

6 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

 

Ao desenvolvimento do projeto é atribuída a cotação de 50%: 

 

• Grau de consecução dos objetivos propostos: 

• Pontualidade, assiduidade, organização e sentido de responsabilidade 

patenteada ao longo do processo: 

25% 

 

25% 

 

Ao trabalho/ relatório escrito do projeto é atribuída a cotação de 20%: 

 

• Grau de rigor técnico e científico do trabalho escrito: 

• Organização do relatório:  

• Qualidade dos materiais utilizados e apresentados como 

enriquecimento do projeto: 

10% 

5% 

 

5% 

 

A defesa oral do projeto é atribuída a cotação de 30 %: 

 

• Clareza e fundamentação da escolha da temática tratada:  

• Capacidade de argumentação na defesa do projeto:  

• Qualidade dos recursos utilizados na exposição: 

10% 

15% 

5% 

 
NOTAS: 
1) A prova realiza-se em data a definir pelo Conselho Pedagógico, por indicação da Direção do Agrupamento. 

O projeto e o relatório devem ser entregues na secretaria, em duplicado (1 em papel e 1 em suporte 
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informático), até 8 dias úteis antes da data de realização da PAP, deixando indicação do material/equipamento 

necessário para a apresentação na prova. A entrega fora do prazo está sujeita à penalização de 1 valor no 

primeiro dia subsequente e de 2 valores no segundo dia. Depois do segundo dia do prazo estabelecido, será 

aplicado o estipulado nos números 2 e 3 do artigo 79º do Regulamento dos Cursos Profissionais. 
2) O formando deve comparecer 15 minutos antes da hora marcada para o início da apresentação/defesa da 

PAP e fazer-se acompanhar do documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão). 
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