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FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE 
TRABALHO 

 

CADERNETA DO ALUNO 
 

Aluno: 

Ano:                                                                Ano letivo:  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA E CURSO 

Agrupamento de Escolas de Murça      

2. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome: 

Data de Nascimento: B.I./ Cartão de Cidadão: 

Telef/Telem: E:mail: 

3.IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome:  

Telef/Telem: E:mail:  

4.ENTIDADE DE FORMAÇÃO 

Nome: 

Morada:  

NIF:  

5. IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR 

Nome:  

Telf/Telem:  E:mail: 

 

 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DO ALUNO 
O aluno deverá conservar a sua caderneta durante toda a duração da formação em contexto de trabalho.  

O aluno deverá facultar a sua caderneta de formação em contexto de trabalho, sempre que solicitada por qualquer 

responsável pela sua formação.  

Em caso de perda, a caderneta do aluno será substituída e preenchida sob orientação do responsável da empresa e do 

professor responsável pelaformação em contexto de trabalho.  

Depois da formação em contexto de trabalho, o aluno entregará a caderneta ao professor responsável pela formação em 

contexto de trabalho.  

 

 

 

 



 
 

 

Plano de Trabalho da Formação em Contexto de Trabalho 

Curso Técnico de  

(Referencial      ) 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento, intitulado “Plano de Trabalho da Formação em Contexto de Trabalho”, 

celebrado entre o Agrupamento de Escolas de Murça e a entidade acolhedora, destina-se a orientar a 

formação em contexto de trabalho, dos alunos do Curso Técnico Auxiliar de Saúde para o ano letivo 

2018/2019. 

A componente de formação prática, estruturada através deste Plano de Formação, vai ser 

desenvolvida sob a coordenação e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e de 

carreira, relevantes para a qualificação profissional do aluno. 

Na sua elaboração participaram as partes envolvidas e depois de lido vai ser assinado nos termos 

legais, pelo diretor do Agrupamento, pelo responsável da entidade acolhedora, pelo aluno ou 

encarregado de educação quando este for menor. 

 

OBJETIVOS  (adaptar para o curso) 

Com a formação em contexto de trabalho, procura-se desenvolver a capacidade de método, de 

disciplina, de trabalho, de observação e de relacionamento. Pretende-se que, através de aplicações 

práticas, o aluno venha a adquirir uma disciplina mental e uma prática de desenvolvimento de projeto, 

capazes de fornecer um método que permita a sua inserção profissional e, consequentemente social 

no mundo do trabalho. 

A formação em contexto de trabalho prevê o desempenho real e efetivo das funções de Técnico 

Auxiliar de Saúde, através da participação no desenvolvimento de um ou mais projetos em qualquer 

entidade, sob a responsabilidade e orientação de um técnico responsável pelo local de estágio 

(elemento da instituição e nomeado pela mesma). 

O professor orientador da formação em contexto de trabalho acompanhará o desenvolvimento do 

projeto, contribuindo, pedagogicamente, para o bom desempenho das funções por parte do aluno. 

 

CONTEÚDOS1 (adaptar para o curso) 

O/A Técnico/a Auxiliar de Saúde é o/a profissional que auxilia na prestação de cuidados de saúde aos 

utentes, na recolha e transporte de amostras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de 

roupas, materiais e equipamentos, na limpeza e higienização dos espaços e no apoio logístico e 

administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde, sob orientações do profissional de saúde. 

                                                             
1
 Perfil de desempenho do curso. Consultar em ANQEP. 



 
 

 

As atividades principais desempenhadas por este técnico são: 

 Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de acordo com orientações do enfermeiro. 

 Ajudar o utente nas necessidades de eliminação e nos cuidados de higiene e conforto de acordo com 

orientações do enfermeiro; 

 Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados de eliminação, nos cuidados de higiene e conforto ao 

utente e na realização de tratamentos a feridas e úlceras; 

 Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados ao utente que vai fazer, ou fez, uma intervenção cirúrgica; 

 Auxiliar nas tarefas de alimentação e hidratação do utente, nomeadamente na preparação de refeições 

ligeiras ou suplementos alimentares e no acompanhamento durante as refeições; 

 Executar tarefas que exijam uma intervenção imediata e simultânea ao alerta do profissional de saúde; 

 Auxiliar na transferência, posicionamento e transporte do utente, que necessita de ajuda total ou parcial, 

de acordo com orientações do profissional de saúde. 

 Assegurar a recolha, transporte, triagem e acondicionamento de roupa da unidade do utente, de acordo 

com normas e/ou procedimentos definidos; 

 Efetuar a limpeza e higienização das instalações/ superfícies da unidade do utente, e de outros espaços 

específicos, de acordo com normas e/ou procedimentos definidos; 

 Efetuar a lavagem e desinfeção de material hoteleiro, material clínico e material de apoio clínico em local 

próprio, de acordo com normas e/ou procedimentos definidos; 

 Assegurar o armazenamento e conservação adequada de material hoteleiro, material de apoio clínico e 

clínico de acordocom normas e/ou procedimentos definidos; 

 Efetuar a lavagem (manual e mecânica) e desinfeção química, em local apropriado, de equipamentos do 

serviço, deacordo com normas e/ou procedimentos definidos; 

 Recolher, lavar e acondicionar os materiais e equipamentos utilizados na lavagem e desinfeção, de acordo 

com normase/ou procedimentos definidos, para posterior recolha de serviço interna ou externa; 

 Assegurar a recolha, triagem, transporte e acondicionamento de resíduos hospitalares, garantindo o 

manuseamento etransporte adequado dos mesmos de acordo com procedimentos definidos. 

 Efetuar a manutenção preventiva e reposição de material e equipamentos; 

 Efetuar o transporte de informação entre as diferentes unidades e serviços de prestação de cuidados de 

saúde; 

 Encaminhar os contactos telefónicos de acordo com normas e/ ou procedimentos definidos; 

 Encaminhar o utente, familiar e/ou cuidador, de acordo com normas e/ ou procedimentos definidos. 

 Auxiliar o profissional de saúde na recolha de amostras biológicas e transporte para o serviço adequado, de 

acordo com normas e/ou procedimentos definidos. 

PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES 

1ª Semana ()   

2ªSemana ()   

3ª Semana ()   

4ª Semana ()   

5ª Semana ()   

6ª Semana ()   

 

PERÍODO (CALENDARIZAÇÃO) 



 
 

Datas Carga horária semanal Duração 

  

 

 

 

 

 

HORÁRIO DO ALUNO 

Os alunos seguirão o horário de trabalho da entidade acolhedora, num máximo de 7 horas de 

formação em contexto de trabalho diárias e até 35 horas semanais. Em situações de conveniência de 

serviço, o horário poderá ser alterado de comum acordo entre o aluno, a entidade e o professor 

orientador. O horário é registado na ficha de assiduidade. 

 

Dia 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Hora 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 

Hora 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Hora 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 

Hora 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Entidade acolhedora para a        : 

Empresas Local Entidade Dimensão 

    

 

FORMAS DE TUTORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 Acompanhamento personalizado do aluno por parte do tutor e professor orientador no sentido de 

contribuir para uma efetiva comunicação entre todos os intervenientes no processo de formação; 

 Assegurar a articulação entre a escola e a entidade de formação em contexto de trabalho, participando 

na elaboração do plano da FCT; 

 Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu plano de trabalho; 

 Organizar e supervisionar as diferentes ações, em articulação com o professor orientador, tutor e aluno; 

 Acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno, nomeadamente através de deslocações 

periódicas ao local em que ela se realiza (pelo menos uma vez por semana), tendo por base a 

programação das atividades; 



 
 

 Controlar assiduidade e a pontualidade do aluno, em colaboração com o tutor; 

 Efetuar registos de intervenção e recolher as informações; 

DIREITOS E DEVERES DOS INTERVENIENTES 

1 - São responsabilidades específicas da escola: 

a. Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis; 

b. Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento; 

c. Estabelecer os critérios e distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento; 

d. Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus encarregados de 

educação, se aqueles forem menores; 

e. Assegurar a elaboração do plano de trabalho do aluno, bem como a respetiva assinatura por parte de 

todos os intervenientes; 

f. Assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho do aluno, bem como a avaliação de 

desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento; 

g. Assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT; 

h. Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento da FCT. 

2- São responsabilidades específicas do professor orientador da FCT: 

a. Elaborar o plano de trabalho do aluno, em articulação com o diretor de curso e, quando for o caso, com 

os demais órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica competentes, bem como com 

os restantes professores do curso e o tutor designado pela entidade de acolhimento do aluno. 

b. Acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno, nomeadamente através de deslocações 

periódicas aos locais em que a mesma se realiza, pelo menos duas vezes por período de FCT; 

c. Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do aluno; 

d. Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT; 

e. Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT. 

3-São responsabilidades específicas da entidade de acolhimento: 

a. Designar o tutor; 

b. Colaborar na elaboração do plano de trabalho do aluno; 

c. Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu plano de trabalho; 

d. Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT; 

e. Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente ao que diz 

respeito integração socioprofissional do aluno na entidade; 

f. Controlar assiduidade e a pontualidade do aluno; 

g. Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização e ao 

acompanhamento da FCT. 

4- São responsabilidades específicas do aluno: 

a. Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho; 

b. Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT para que for convocado; 

c. Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho; 

d. Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações da mesma; 

e. Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver acesso 

durante a FCT; 

f. Ser assíduo e pontual; 

g. Justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de curso e o tutor, de acordo com as normas 

internas da escola e da entidade de acolhimento; 



 
 

h. Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, de acordo com o estabelecido no 

regulamento interno da escola. 

AVALIAÇÃO 

1. A classificação da FCT é autónoma, integra o cálculo da média final do respetivo Curso Profissional e 
expressa-se na escala de 0 a 20 valores. 
 

2. A avaliação no processo da FCT assume caráter contínuo e sistemático e permite, numa perspetiva formativa, 
reunir informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se necessário, o 
reajustamento do plano de trabalho da formação em contexto de trabalho. 
 

3. A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma classificação final de FCT. 

 

 
4. São considerados instrumentos de avaliação: 

a. Ficha de avaliação qualitativa final do tutor; 

b. Ficha de avaliação qualitativa final do professor orientador da FCT, de acordo com os parâmetros de 

avaliação definidos para a FCT; 

c. Relatório final do aluno. 

 
5. A avaliação final da formação em contexto de trabalho tem por base as atividades desenvolvidas em contexto 

de trabalho e o respetivo relatório final, devendo responder aos seguintes aspetos que se constituem como 
elementos aferidores: 
 

PARÂMETROS PONDERAÇÃO 

Atividades desenvolvidas em contexto de trabalho  

Assiduidade 2% 

Pontualidade 4% 

Relacionamento com o tutor e terceiros  8% 

Iniciativa 8% 

Responsabilidade 10% 

Autonomia no desempenho das funções/ tarefas 12% 

Utilização de técnicas e equipamentos 14% 

Adequação dos conhecimentos teóricos/ práticos à execução das 

diferentes tarefas 
14% 

Observação de regras de higiene e segurança no trabalho 13% 

Relatório final  

Estruturação/Elaboração correta do documento 

Aspeto gráfico  

Qualidade do conteúdo 

15% 



 
 

Clareza e rigor da linguagem 

Utilização de termos técnicos 

 
6. A avaliação da FCT é apreciada e discutida com o aluno pelo professor orientador e pelo tutor, que elaboram 

uma informação conjunta sobre a mesma, com base no relatório e nos elementos recolhidos durante o 
acompanhamento da formação em contexto de trabalho. 
 

7. Na sequência da informação referida no número anterior, o professor orientador propõe ao conselho de 
turma, ouvido o tutor, a classificação final da FCT. 

 

 
8. No caso de reprovação, poderá ser celebrado novo protocolo entre escola, entidade de acolhimento e aluno, 

a fim de possibilitar a obtenção de aproveitamento na FCT. 
 
 

 

Os intervenientes Assinatura 

Homologação do Diretor do Agrupamento de Escolas de 

Murça 

 

O Diretor do Curso   

O Professor Orientador  

O Aluno, identificado como segundo outorgante,  

O Encarregado de Educação, caso o aluno seja menor,  

O Tutor Responsável pela Formação em Contexto de 

Trabalho 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Murça, ----------------,------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Técnico de 

(Portaria nº) 

ALUNO:  
PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO - ATIVIDADES/TAREFAS DA F. C. T. 

 

ATIVIDADES/TAREFAS 
Mês de  

                             

                                    
 

 
                             

 
 

                             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

O Professor Acompanhante_________________________________ O Tutor _________________________________ 



 
 

REGISTO DA ASSIDUIDADE DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

R
EG

IS
TO

 D
E 

P
R

ES
EN

Ç
A

S 
DIAS 

PRESENÇAS FALTAS (horas) 
Observações 

Manhã Tarde Justificadas Injustificadas 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

 



 
 

R
EG

IS
TO

 D
E 

P
R

ES
EN

Ç
A

S 

DIAS 
PRESENÇAS FALTAS (horas) 

Observações 
Manhã Tarde Justificadas Injustificadas 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      
Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 

     ___ horas diárias 
Sábado      

Domingo      

 



 
 

Registo Semanal da Formação em Contexto de Trabalho 

___ª Semana 

Data de ___ / ___ / _____ a ___ / ___ / ______ 

1. Atividades Desenvolvidas  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Observações:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 
 

  Parâmetros a Avaliar 

1ª 
Visita 

__ / __ 

2ª 
Visita 

__ / __ 

3ª 
Visita 

__ / __ 

4ª 
Visita 

__ / __ 

Assiduidade 2% 

É assíduo. Não apresenta faltas.     

É assíduo. Sempre que falta justifica     

Fraca assiduidade.     

Pontualidade 4% 

Nunca chega atrasado     

Chega atrasado de vez em quando     

Chega atrasado todos os dias     

Relacionamento 
com o tutor e 
terceiros 

8% 

Relaciona-se bem com as chefias e trabalhadores 
e empenha-se em criar bom ambiente de 
trabalho 

    

Relaciona-se bem com as chefias e trabalhadores 
e não prejudica o bom ambiente de trabalho 

    

Não se relaciona com as chefias e trabalhadores 
e prejudica o ambiente de trabalho 

    

Iniciativa 8% 

Revela capacidade de iniciativa na resolução de 
problemas 

    

Revela alguma iniciativa na resolução dos 
problemas 

    

Revela pouca iniciativa na resolução de 
problemas   

    

Responsabilidade 10% 

Aluno muito responsável e muito empenhado     

Aluno responsável e empenhado     

Aluno pouco responsável e pouco empenhado     

Autonomia no 
desempenho das 
funções/ tarefas 

12% 

O aluno é autónomo no desempenho das 
funções/tarefas 

    

O aluno é pouco autónomo no desempenho das 
funções/tarefas 

    

O aluno não apresenta autonomia no 
desempenho das funções/tarefas 

    

Utilização de 
técnicas e 
equipamentos 

14% 

O aluno utiliza corretamente as técnicas e os 
equipamentos nas tarefas 

    

O aluno utiliza as técnicas e os equipamentos nas 
tarefas 

    

O aluno não utiliza corretamente as técnicas e os 
equipamentos nas tarefas 

    

Adequação dos 
conhecimentos 
teóricos/ práticos 
à execução das 
diferentes tarefas 

14% 

O aluno adequa os conhecimentos 
teóricos/práticos á execução das tarefas 

    

O aluno sente dificuldade na adequação dos 
conhecimentos teóricos/práticos á execução das 
tarefas 

    

O aluno não adequa os conhecimentos 
teóricos/práticos á execução das tarefas 

    

Observação de 
regras de higiene 
e segurança no 
trabalho 

13% 

Respeita a sempre as normas de segurança e 
higiene no trabalho 

    

Respeita com regularidade as normas de 
segurança e higiene no trabalho 

    

Não respeita as normas de segurança e higiene 
no trabalho 

    

Rubrica do Professor Orientador     

 



 
 

 

  Parâmetros a Avaliar 

5ª 
Visita 

__ / __ 

6ª 
Visita 

__ / __ 

  

Assiduidade 2% 

É assíduo. Não apresenta faltas.     

É assíduo. Sempre que falta justifica     

Fraca assiduidade.     

Pontualidade 4% 

Nunca chega atrasado     

Chega atrasado de vez em quando     

Chega atrasado todos os dias     

Relacionamento 
com o tutor e 
terceiros 

8% 

Relaciona-se bem com as chefias e trabalhadores 
e empenha-se em criar bom ambiente de 
trabalho 

    

Relaciona-se bem com as chefias e trabalhadores 
e não prejudica o bom ambiente de trabalho 

    

Não se relaciona com as chefias e trabalhadores 
e prejudica o ambiente de trabalho 

    

Iniciativa 8% 

Revela capacidade de iniciativa na resolução de 
problemas 

    

Revela alguma iniciativa na resolução dos 
problemas 

    

Revela pouca iniciativa na resolução de 
problemas   

    

Responsabilidade 10% 

Aluno muito responsável e muito empenhado     

Aluno responsável e empenhado     

Aluno pouco responsável e pouco empenhado     

Autonomia no 
desempenho das 
funções/ tarefas 

12% 

O aluno é autónomo no desempenho das 
funções/tarefas 

    

O aluno é pouco autónomo no desempenho das 
funções/tarefas 

    

O aluno não apresenta autonomia no 
desempenho das funções/tarefas 

    

Utilização de 
técnicas e 
equipamentos 

14% 

O aluno utiliza corretamente as técnicas e os 
equipamentos nas tarefas 

    

O aluno utiliza as técnicas e os equipamentos nas 
tarefas 

    

O aluno não utiliza corretamente as técnicas e os 
equipamentos nas tarefas 

    

Adequação dos 
conhecimentos 
teóricos/ práticos 
à execução das 
diferentes tarefas 

14% 

O aluno adequa os conhecimentos 
teóricos/práticos á execução das tarefas 

    

O aluno sente dificuldade na adequação dos 
conhecimentos teóricos/práticos á execução das 
tarefas 

    

O aluno não adequa os conhecimentos 
teóricos/práticos á execução das tarefas 

    

Observação de 
regras de higiene 
e segurança no 
trabalho 

13% 

Respeita a sempre as normas de segurança e 
higiene no trabalho 

    

Respeita com regularidade as normas de 
segurança e higiene no trabalho 

    

Não respeita as normas de segurança e higiene 
no trabalho 

    

Rubrica do Professor Orientador     



 
 

 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO – TUTOR 

 

P
O

N
D

ER
A

Ç
Ã

O
 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 0-20 

2% Assiduidade  

4% Pontualidade  

8% Relacionamento com o tutor e terceiros   

8% Iniciativa  

10% Responsabilidade  

12% Autonomia no desempenho das funções/ tarefas  

14% Utilização de técnicas e equipamentos  

14% 
Adequação dos conhecimentos teóricos/ práticos à execução das 

diferentes tarefas 
 

13% Observação de regras de higiene e segurança no trabalho  

APRECIAÇÃO GLOBAL  

Observações: 

 

 

 

 

Assinatura do Tutor:  Data: 

 

 



 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO – DOCENTE ORIENTADOR 
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PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 0-20 

2% Assiduidade  

4% Pontualidade  

8% Relacionamento com o tutor e terceiros   

8% Iniciativa  

10% Responsabilidade  

12% Autonomia no desempenho das funções/ tarefas  

14% Utilização de técnicas e equipamentos  

14% 
Adequação dos conhecimentos teóricos/ práticos à execução das 

diferentes tarefas 
 

13% Observação de regras de higiene e segurança no trabalho  

APRECIAÇÃO GLOBAL  

Observações: 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Orientador: Data: 

 

 

 



 
 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – ALUNO 
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PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 0-20 

2% Assiduidade  

4% Pontualidade  

8% Relacionamento com o tutor e terceiros   

8% Iniciativa  

10% Responsabilidade  

12% Autonomia no desempenho das funções/ tarefas  

14% Utilização de técnicas e equipamentos  

14% 
Adequação dos conhecimentos teóricos/ práticos à execução das 

diferentes tarefas 
 

13% Observação de regras de higiene e segurança no trabalho  

APRECIAÇÃO GLOBAL  

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Aluno:  Data: 

 

 



 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DO ESTÁGIO 

 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 0-20 

Estruturação/Elaboração correta do documento  

Aspeto gráfico  

Qualidade do conteúdo  

Clareza e rigor da linguagem  

Utilização de termos técnicos  

Total  

Classificação final do relatório (ponderação = 15%) _________ (             valores) 

 

Parecer conjunto do docente orientador e tutor, com base nos elementos recolhidos no decorrer da formação:  

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Tutor:  Data: 

Assinatura do Docente Orientador:  Data: 

 

 

Data ____/____/______ 

 

O(A) Diretor(a) de Curso   O(A) Tutor(a) daFCT 

_____________________________   ________________________ 

 

 



 
 

Inquérito de satisfação do tutor relativamente a cada competência 

(Indicador EQAVET 6b3) 

 

 

 

N.º Nome 
1º Ano 

C1 C2 C3 C4 C5 

       

 
 
 
 
 
 
 

Competências: 
 

 C1 - Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho; 
C2 - Planeamento e organização; 
 C3 - Responsabilidade e autonomia;  
C4 - Comunicação e relações interpessoais;  
C5 - Trabalho em equipa. 
 

Avaliações: 
 

1-Insatisfeito; 
2- Pouco satisfeito 
3- Satisfeito 
4- Muito satisfeito 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Tutor:  Data: 

 


