
 

 

 
MATRIZ DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL - PAP 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO – 

COZINHA/PASTELARIA                                      

 

 

 

1 - MODALIDADE DA PROVA:  

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

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

crítica.    

 

2 – DURAÇÃO DA PROVA:   

A prova é realizada ao longo do ano letivo presente. 

A apresentação da prova não deverá exceder os 20 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 participam obrigatoriamente na defesa do 

projeto. 

  

 3 – TIPOLOGIA DAS QUESTÕES:  

A prova é constituída por um conjunto de questões orais de resposta curta ou aberta, todas 

de resposta obrigatória, tendo em atenção o relatório apresentado pelo formando. 

 

4 – TIPO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA:   

A modalidade de apresentação ficará ao critério dos formandos, não esquecendo que a 

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

avaliado. 

 

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. 
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6 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

INSTRUMENTOS INDICADORES CRITÉRIOS 

Produto/Projeto 
 

50% 

 Grau de consecução dos objetivos propostos e 
apresentação do produto final 

25% 

Pontualidade, assiduidade, organização e 
sentido de responsabilidade patenteada ao 
longo do processo e seus conhecimentos 
técnicos. 

15% 

Metodologia adequada e qualidade dos 
recursos utilizados 

10% 

Relatório  20% 

 Grau de rigor técnico e científico do trabalho 
escrito 

10% 

Organização do relatório obedecendo ao 
manual de estilo fornecido para o efeito 

5% 

Qualidade dos materiais utilizados e 
apresentados como enriquecimento do projeto 

5% 

Defesa oral  30% 

 Clareza e fundamentação da escolha da 
temática tratada 

10% 

Capacidade de argumentação na defesa do 
projeto 

15% 

Qualidade dos recursos utilizados na exposição 5% 

TOTAL 100% 

 
NOTAS: 
O relatório deve ser entregue na Secretaria, 1 em formato digital e 1 em formato impresso, até oito dias úteis 
antes da data de realização da PAP, (a afixar pela escola) deixando indicação do material/ equipamento 
necessários para a apresentação da prova. 
Os formandos deverão fazer-se acompanhar do seu Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão. 
Deverão também apresentar-se devidamente fardados com uma antecedência de quinze minutos em relação 
à hora de início da Prova de Aptidão Profissional. 

 
Vale de Cambra, 27 de maio de 2021 


