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UNIAO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA

E MIRA SINTRA

ASSEMBTEIA DE fREGUESIA

DEUBERA9AO DA ASSEMBTEIA DE FREGUESIA

DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA

E

MIRA SINTRA

Nos termos do ort.o 57.o, n.os 3 e 4 do RJAL oprovodo pelo Lei n.o 75/2013,

de 12de

seiembro; ort.o 34.o, n.o'4 e 5 do C6digo do Procedimento Administrotivo oprovodo

pelo Decreto-Lei n.' 4/2015 de 7 de joneiro, sob proposto do Junto de Freguesio, o
Assembleio de Freguesio do Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, oprovou

em minuto o texto do deliberogdo tomodo no Sessdo Ordin6riq de 26.O6.2O20,
referente oo Ponlo Dois com o proposto n.o JF 62.2019, Prolocolo o celebrqr com o
Agrupomenlo de Escolos Aguolvo e Miro Sinlrq, poro esl6gios n6o remunerqdos,
que se onexo.
VOTAQAO: Aprovodo por unonimidode.

Volos
A Fovor
Contro
Abstenc6es

Tolol

PS

PSD

CDS/PP

cDu

BE

17

l0

2

I

2

I

IND

0
tl

Assembleiq de Freguesio do Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, 26 de

junho de 2020
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Proposlo n.o JF 62/2020

Celebrogdo do Protocolo de Coloborogdo com o Agrupomento de Escolos de
Aguolvo e Miro Sintro poro Est6gios no Ombito do componente de Formoqdo em
contexto de trobolho do Curso Profissionol de T6cnico de Apoio d Gestdo
Desportivo
Considerondo que;

do olfneo d) do n.o 2 do ort.7 .o do Lei n.' 7 51201 3 de 12 de
Setembro, no suo otuol redogdo, de otribuigOes no dominio do "culturo, fempos livres e
As Freguesios disp6em, por forgo

desporio",'

Compete d Junto de Freguesio o promogdo e execugdo de projectos de "intervengdo
comunitdrio nos dreos sociof culturo e desporfo", de ocordo com o disposto no olfneo t) do n.o
1

do ort. l5.o do referido diPlomo;

A Junto de Freguesio promove, no dmbito dos suos oiribuigOes, v6rios octividodes l0dicodesportivos,

O Agrupomento de escolos de Aguolvo e Miro Sintro prop6s d Junto de Freguesio de Aguolvo
e Miro Sintro, d semelhongo dos 0ltimos onos. um protocolo de coloborogOo poro o
concretizogdo de um est6gio integrodo no disciplino de Formogdo em contexto de trobolho
do Curso profissionol de T6cnico de Apoio d Gesfdo desportivo do Escolo Secund6rio Motios
Aires;

A formogdo em contexto de trobolho viso o oquisigdo compet6ncios t6cnicos, relocionois e
orgonizocionois relevontes poro o perfil de desempenho d soldo do curso frequentodo pelo
oluno;

em empresos ou noutros orgonizog6es, sob o formo de "experidncios de
trobolho por pertodas de durog do voilvet oo longo do f ormogdo, ov sob o formo de esfogio
em efopos intermldios ou ne fose finoldo curso (...) " (n.o 2 do ort.3" do Portario n.'74-Al20l3
de 15 de fevereiro, no suo octuolredocQdo);

A

FCT reolizo-se

A concretizogfio do FCT "deve ser formolizodo em protocolo enquodrodor celebrodo entre o
escolo e os entidodes de ocolhimento. os quois devem desenvolver otividodes profissionois
compotiveis e odequodos oo perfil profissionol visodo pelo curso frequentodo pelo oluno, nos
termos do n.o 4 do ort.3.o do referido normotivo";

O intercombio entre os Escolos e os Eniidodes de Estogio 6 um instrumento fundomentol poro
ojustor o ensino d reolidode e contextos profissionois;
O Agrupomento de Escolos de Aguolvo e Miro Sintro propos o ocolhimento de dois olunos poro
o reolizogdo do referido formogdo em contexto de irobolho, remetendo poro o efeito umo
minuto de protocolo enquodrodor, que se onexo e que foz porte integronte do presente
proposro;

O ocolhimento de olunos do Curso de T6cnico de Apoio d Gestdo Desportivo do ESMA
configuro tomb6m umo mois-volio poro o Junto de Freguesio, com o opoio t6cnico que os
mesmos oferecem no concretizogdo dos nossos otividodes l0dico-desportivos;
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Compete d Assembleio de Freguesio, nos termos do olineo j) n.' I do n.o 9 do Lei n." 75/2013,
de 12 de setembro, no suo otuol redogOo, "Autorizor o freguesio o esfobelecer formos de
cooperogdo corn enfidodes publlcos ou pivodos;

Foce oo exposto e oo obrigo

dos

o Junto de

mencionodos normotivos, propde-se, que

Freguesio delibere:

l. O ocolhimento de dois olunos do Curso Profissionol de T6cnico de Apoio d Gestdo
Desportivo do Escolo Secund6rio Motios Aires, do Agrupomento de Escolos de Aguolvo e
Miro Sintro, nos termos e condig6es previstos no minuto de protocolo em onexo.

2. A remesso d Assembleio de Freguesio, poro o outorizogdo do celebrog0o do presente
ocordo de cooperogOo entre o Agrupomento de Escolos de Aguolvo e Miro Sintro e o
Uni6o de Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, nos termos e condigOes do referido minuto.

Aguolvo-Coc6m, l6 de moreo de 2020

A Vogol

Od.\n +ao,l,tkl
Cristino Mesquito
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Proposfo n.o JF 62/2020

Celebrogdo do Protocolo de Coloborqgdo com o Agrupomento de Escolos de
Aguolvo e Miro Sintro poro Est6gios no Ombito do componente de Formoqdo em
Contexto de Trobolho do Curso Profissionol de T6cnico de Apoio o Gestdo
Desportivo.

E
K

Deliberogdo: Aprovodo
Unonimidode

Moiorio

Votos o fovor

Volos confro

Absteng6es

Presidente

Presidente

Presidente

Corlos Cosimiro

Secretdrio
Ddmoso Mortinho

X

x

Jo6o Costonho

Ddmoso Mortinho

Ddmoso Morlinho

{
1."

Heleno Cqrdoso

Vogol

Tesoureiro
Jodo Costonho

l.o Vogol

Vogol

\

Heleno Cordoso

Heleno Cordoso
2.o

Crislino Mesquito

3.o

Secretorio

Secretorio

Jodo Costonho

l.o Vogol
2.o

Corlos Cosimiro

Corlos Cosimiro

Tesoureiro

lesourerro

2.'Vogol

Vogol

X

Crisiino Mesquito

Cristino Mesquito

3.'Vogol

3.'Vogol

Vogol
Ricordo Vqrondqs

4.'Vogol

4.o
Victor Feneiro

Vogol

X

1

lolol

Ricordo Vorondos

Ricordo Vorondqs

X

T
tr

Reprovodo

4.o

Vogol
Victor Feneiro

Victor Feneiro

()

Totol

-1C)

Totol

Aprovodo em minuto, no reunido de 2020.03.19, poro efeitos do disposto nos termos do n.o 3
e n.o 4 do ortigo 57.o, do Lei n.o 7512013. de l2 de setembro, e n.o 4 e n.o 6 do ortigo 34.' do
Codigo de Procedimento Administrotivo.
A Junto de
O Presidente:
O Secretorio:
O Tesoureiro:

O l.'Vogol:
O 2." Vogol:
O 3." Vogol:
O 4.o Vogol:
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Escola Secunddria de Matias Aires
ACORDO DE COLABORAEAO ENTRE

A ENTIDADE DE ESTAGIO. A ESCOLA E O FORMANDO
Entre:

O Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra (AEAMS) / Escola Secundriria Matias

Aires (ESMA), sito na Avenida dos Bombeiros Volunt6rios, 2735

-

244 Agualva,

pessoa

coletiva n." 600079228, representada por Jos6 Luis Rodrigues Henriques, Diretor do
Agrupamento, como primeiro outorgante, adiante designado por AEAMS /ESMA;
ea

Junta de Freguesia de Agualva

e

Mira Sintra sita na Rua Ant6nio Nuues

Sequeira,

N'16 2735-054 Agualva, Pessoa Coletiva N" 510833896 neste ato representada por Carlos
Miguel Nunes Casimiro Pereira, na qualidade de Presidente, como segundo outorgante,
adiante designada por Entidade de Est6gio;
e o formando Rafael Pereira de

Brito Fernandes, aluno do Curso Profrssional de Tecnico

de

Apoio d Gest6o Desportiva, portador do cartdo de cidaddo 14947322 2ZXl residente na Avenida
Infante dom Henrique n"27-A , Agualva - Cacem , como terceiro outorgante, adiante designado
por Estagi6rio.
Considerando que:

a) O ensino profissional tern cotno objetivo a formagdo cientifica, tecnica e pr6tica dos alunos,
com vista d sua r6pida insergdo na vida ativa;

b)

Esta fonnagdo deverf responder, de forma cabal, irs reais necessidades das erttidades
empregadoras;

c)

O intercdrnbio entre as Escolas e as Entidades de Est6gio e um instrutneuto fundamental para
ajustar o ensino d realidade e promover o desenvolvimento econ6mico;

d) A

vivdncia organizacional cornplementar6 a tbrmagdo obtida na Escola, possibilitando a

veriticagdo e a aplicagio dos conhecirnentos adquiridos e uma tnelhor adaptagdo ir futura
atividade profi ssional

;

E celebrado o presente protocolo de colaboragdo nos tetmos dos nfrneros seguintes:
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
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AGUALVA MIRA SINTRA

Matias Aires
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Artigo

1."

Objeto

1. Pelo presente protocolo, a Entidade de Estrigio proporciona ao AEAMS/ESMA e

ao

Estagi6rio a realizagdo de uma Formagdo em Contexto de Trabalho devidamente adequada ao
seu grau de formagdo e definida no plano de est6gio relativo ao Curso Profissional de T6cnico de

Apoio ir Gestio Desportiva.

Artigo 2.'
Duragdo
1. Esta componente do est6gio tem a duragdo

de

414_bqas_ de formagdo, distribuidas por cerca

de tr6s meses, com inicio em 2 de Margo de 2020, e termo em

3l

de Maio de 2020, devendo

qualquer alteragSo destas datas ser devidamente enquadrada pelas partes.

Artigo 3.'
Local

1.

A

e

Hordrio

ag6o referida na cl6usula anterior desenvolve-se durante

o

funcionamento normal da

Entidade de Est6gio, nomeadamente nas suas instalagdes ou onde decorram as atividades por
ela promovidas.

Artigo 4."
Enquadrantento do Esttigio
1.

Este protocolo ndo gera qualquer vinculo laboral entre as partes, mantendo-se o Estagirlrio
vinculado ao estatuto de aluno do AEAMS/ESMA.

.,

O Estagi6rio, no exercicio da atividade de Formaqdo ern Contexto de Trabalho,
abrangido pelo seguro escolar.

t#.E

m

Escola Secunddria Matias Aires (sede)
Avenida Bombeiros Voluntirios

Tel.:214338380

27

35-241 Agualva-Cac6m

Fax:2t0t20029

e-mail: eeral@aeams.ot Web: www.aeams.ot
C6digo: 171608 Contribuinte n.": 600079228
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Artigo 5.'
Deveres do Estagidrio

Ao Estagi6rio cabe:

l,

com empenho, interesse, assiduidade e pontualidade;

1.

Realizar o estdgio referido em

)

Elaborar o relat6rio final e os relat6rios intercalares das atividades desenvolvidas sempre
que solicitado pelo respectivo Diretor de Curso e conforme estabelecido no Regulamento
da FCT;

3.

Zelar pela boa conservagdo dos equiparnentos

e

demais bens que

lhe

sejam

disponibilizados pela Entidade de Est6gio;
4. Respeitar

e fazer-se respeitar por todos os colaboradores da Entidade de Est6gio, bem

como por todos os que com esta se relacionem;

5.

Avisar antecipadamente a Entidade de Est6gio e o AEAMS/ESMA e justificar todas as
aus6ncias que venham a ocoffer;

6.

Contribuir com o seu conhecimento para o bom desempenho da Entidade de Estiigio;

7. Guardar sigilo de informag6es e conhecimentos relacionados com a atividade da Entidade
de Est6gio.

Artigo

6."

Coorclenagdo e Acompsnhamento do Estrigio

l. O Estagi6rio,
acompanhado

no desempenho da formagdo em contexto de trabalho, ser6 coordenado

e

por um quadro da Entidade de Est6gio, a designar por esta, que

desempenhaftt as fungdes de Tutor e por um docente do AEAMS/ESMA (Orientador de
Est6gio).

) Ao Professor Orientador

de Est6gio, supervisor da Escola, caber6'.

- Elaborar, em conjunto com o Monitor

-

Acompanhar

a

execugdo

e o Estagi6rio, o plano de estiigio;

do plano de est6gio, nomeadamente

deslocag6es peri6dicas aos locais de reahzagdo do est6gio;

- Avaliar, em conjunto com o Monitor, o desempenho do Estagi6rio;

- Acompanhar o Estagi6rio na elaboraglo do(s) relat6rio(s) de est6gio;
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Propor ao Conselho de Tunna, ouvido o Monitor, a classifrcagSo do Estagi6rio na
Fonnaqdo em Contexto de Trabalho:

A Entidade de Est6gio caber6:

3.

- Designar o supervisor, denominado Tutor;

- Colaborar na elaboragdo do plano de est6gio;
- Colaborar no acompanhamento e na avaliaqdo do desernpenho do Estagi6rio;

-

Assegurar

o

acesso

nomeadamente no qure

d

infonnagSo necess6ria ao desenvolvirnento

do

est6gio,

diz respeito d integragdo socioprofissional do Estagi6rio na

ernpresa/insti tui qao :

- Atribuir ao Estagiilrio tarefas que pennitam a execugdo do plano de est6gio;

- Controlar a assiduidade do Estagi6rio em ficha de assiduidade pr6pria, que deve ser
assinada pelo Estagiiirio e entregue semanalmente ao Professor Orientador;

- Assegurar, em conjunto com o AEAMS/ESMA e o Estagiiirio, as condig6es logisticas
necessdrias d realizagdo e ao acompanhamento do estilgio:

- Organizar o hor6rio

do Estagi6rio de acordo com as suas conveni€ncias, com

as

atividades areahzar e sem prejuizo de eventuais atividades escolares dos Estagi6rios;

- Garantir a realizagdo

das reunides necess6rias entre os v6rios intervenientes, para a

elaboragio do plano de est6gio, o acompanhamento e a avaliagdo da sua realizaqdo.

Artigo

7."

Avuliaqdo do Estdgio

l. A avaliagio

do trabalho do Estagiririo 6 t'eita de forma continua e sistern6tica, pennitinclo,

nulna perspetiva fonnativa, reunir infbnnagdo sobre o desenvolvimento das aprendizagens
e

possibilitando, sempre que necess6rio, reajustar o plano de est6gio.

) No final desta fonnagdo, o Estagi6rio elaborar6 um relat6rio oncle deve constar a
carateizagdo inicial do local de est6gio e um resumo das atividades em que participou ou
que ai desenvolveu, betn corno uma reflexdo pessoal sobre esse periodo de formaq6o.
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A proposta de avaliagdo que o Professor Orientador apresenta ao Conselho de Turma deve
ter como base a participagdo de todos os intervenientes (Orientador de Est6gio, Tutor

e

Estagi6rio) no respetivo processo de avaliagio.

Artigo

8."

Denfincia
1.

O

presente protocolo caducar6 automaticamente sem necessidade

de

qualquer

comunicagdo, no termo do prazo fixado etn2.

) O presente acordo poder6 ser denunciado por uma das paftes, caso se verifique

o

incumprimento de qualquer uma das suas disposig6es.
3.

Este protocolo de est6gio 6 feito em triplicado, sendo um exemplar entregue a cada um
dos Outorgantes e entra em vigor na data da sua assinatura.

Agualva Cac6m,

O primeiro outorgante:

O segundo outorgante:

O terceiro outorgante:

o

EE do terceiro

:i:.:s"*:;:WiR\;6-s\\:E*16-affi

t;i

outorsante: FOQ:C\
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Escola Secundiria de Matias Aires

{/

ACORDO DE COLABORAgAO ENTRE

A ENTIDADE DE ESTAGIO. A ESCOLA E O FORMANDO
Entre:

O Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra (AEAMS) / Escola Secundiria Matias

Aires (ESMA), sito na Avenida dos Bornbeiros Volunt6rios, 2735

-

244 Agualva,

pessoa

coletiva n." 600079228, representada por Jos6 Luis Rodrigues Henriques, Diretor do
Agruparnento, como primeiro outorgante, adiante designado por AEAMS /ESMA;
ea

Junta de Freguesia de Agualva

e

Mira Sintra sita na Rua Ant6nio Nunes Sequeira,

N'16 2735-054 Agualva, Pessoa Coletiva N' 510833896 neste ato representada por Carlos

Miguel Nunes Casimiro Pereira, na qualidade de Presidente, como segundo outorgante,
adiante designada por Entidade de Est6gio;
e o formando Rafael Pereira de

Brito Fernandes, aluno do Curso Profissional de T6cnico

de

Apoio ir Gestlo Desportiva, portador do cartdo de cidaddo 14947322 2ZXl residente na Avenida
Infante dom Henrique n"27-A , Agualva - Cacem , como terceiro outorgante, adiante designado
por Estagi6rio.
Considerando que:

a) O ensino profissional tem como objetivo a fonnagdo cientifica, t6cnica e pritttca dos alunos,
com vista ir sua riipida insergdo na vida ativa;

b)

Esta fonnagdo deverd responder, de fonna cabal, ds reais necessidades das entidades
empregadoras;

c)

O intercirnbio entre as Escolas e as Entidades de Est6gio 6 um instrutnento fundamental para
ajustar o ensino d realidade e promover o desenvolvimento econ6mico;

d) A viv€ncia organizacional

complementar6 a fonnagdo obtida na Escola, possibilitando a

verificaqdo e a aplicagSo dos conhecimentos adquiridos e uma melhor adaptagdo ir futura
atividade profi ssional ;
E celebrado o presente protocolo de colaboragdo nos tennos dos nfmeros seguintes:
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Artigo 1.'
Objeto

l.

Pelo presente protocolo,

a

Entidade de Est6gio proporciona ao AEAMS/ESMA

e

ao

Estagi6rio a realizaglo de uma FormagSo em Contexto de Trabalho devidamente adequada ao
seu grau de formagdo e definida no plano de est6gio relativo ao Curso Profissional de T6cnico de

Apoio ir Gestdo Desportiva.

Artigo 2.'
Duragdo
1. Esta componente do est6gio tem a duraqio

de

414 hqas_ de formagdo, distribuidas por cerca

de tr6s meses, com inicio em 2 de Margo de 2020, e termo ern 31 de Maio de 2020, devendo
qualquer alterag6o destas datas ser devidamente enquadrada pelas partes.

Artigo 3."
Local

1.

A

e

Hordrio

agdo referida na cl6usula anterior desenvolve-se durante

o

funcionamento normal da

Entidade de EstSgio, nomeadamente nas suas instalagdes ou onde decorram as atividades por
ela promovidas.

Artigo 4."
Enquadramento do Estrigio

l.

Este protocolo ndo gera qualquer vinculo laboral entre as partes, mantendo-se

o Estagi6rio

vinculado ao estatuto de aluno do AEAMS/ESMA.

, O Estagi6rio, no exercicio

da atividade de Formagdo em Contexto de Trabalho,

abrangido pelo seguro escolar.
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Artigo 5.'
Deveres do Estagidrio

Ao Estagiiirio cabe:

l.

Realizar o est6gio referido em

l,

com empenho, interesse, assiduidade e pontualidade;

) Elaborar o relat6rio final e os relat6rios

intercalares das atividades desenvolvidas sempre

que solicitado pelo respectivo Diretor de Curso e confotme estabelecido no Regulamento
da FCT;

3. Zelar pela boa conservagdo dos equipamentos e

demais bens que

lhe sejam

disponibilizados pela Entidade de Est6gio;
4. Respeitar

e fazer-se respeitar por todos os colaboradores da Entidade de Est6gio, bem

como por todos os que com esta se relacionem;
5.

Avisar antecipadamente a Entidade de Est6gio e o AEAMS/ESMA e justificar todas as
aus6ncias que venham a ocorrer;

6.

Contribuir com o seu conhecimento para o bom desempenho da Entidade de Est6gio;
Guardar sigilo de informag6es e conhecimentos relacionados com a atividade da Entidade
de Estrlgio.

Artigo 6.'
Coordenaqdo e Acompanhamento do Esttigio
1.

O Estagi6rio, no desempenho da formagdo ern contexto de trabalho, ser6 coordenado
acompanhado

e

por urrl quadro da Entidade de Estfgio, a designar por esta, que

desempenhar6 as fung6es de Tutor e por um docente do

AEAMS/ESMA (Orientador

de

Est6gio).

) Ao Professor Orientador

de Est6gio, supervisor da Escola, cabeftr'.

- Elaborar, em conjunto coln o Monitor

-

Acompanhar

a

execugdo

e

o Estagi6rio, o plano de est6gio;

do plano de estdgio, nomeadamente

atrav6s de

deslocaq6es peri6dicas aos locais de realizagdo do est6gio;

- Avaliar, em conjunto com o Monitor, o desempenho do Estagi6rio;
- Acompanhar o Estagi6rio na elaboragdo do(s) relat6rio(s) de est6gio;
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Propor ao Conselho de Turma, ouvido o Monitor, a classificagdo do Estagiilrio na
Formagdo em Contexto de Trabalho;

3.

A Entidade de Estrigio caber6:
- Designar o supervisor, denominado Tutor;
- Colaborar na elaboraglo do plano de est6gio;
- Colaborar no acompanhamento e na avaliagdo do desernpenho do EstagiSrio;

-

Assegurar

o

acesso

nomeadamente no que
ernpresa/i nstituigao

d informagSo necess6ria ao desenvolvimento do est6gio,
diz respeito ir integragdo socioprofissional do Estagi6rio

na

;

- Atribuir ao Estagi6rio tarefas que permitaln a execugdo do plano de estrigio;

- Controlar a assiduidade do Estagi6rio em ficha de assiduidade pr6pria, que deve

ser

assinada pelo Estagi6rio e entregue semanalmente ao Professor Orientador;

- Assegurar, em conjunto com o AEAMS/ESMA e o,Estagi6rio, as condigdes logisticas
necess6rias d realizagdo e ao acompanhamento do est6gio;

-

Organizar

o hor6rio do EstagiSrio de acordo com as suas

conveniOncias, com as

atividades a realizar e sem prejuizo de eventuais atividades escolares dos Estagiririos;

- Garantir a reahzagdo das reuni6es

necess5rias entre os v6rios intervenientes, para a

elaboragdo do plano de est6gio, o acompanhamento e a avaliagio da sua realizagdo.

Artigo 7.'

-

Avaliagdo tlo Estdgio

l. A avaliagSo

do trabalho do Estagiririo 6 feita de tbnna continua e sisternftica, permitindo,

numa perspetiva fonnativa, reunir infonnagdo sobre o desenvolvimento das aprendizagens
e

possibilitando, sempre que necess6rio, reajustar o plano de est6gio.

t No final desta fbnnagdo, o

Estagiiirio elaboraril um relat6rio onde deve constar

a

caraterizagdo inicial do local de estiigio e um resumo das atividades em que participou ou
que ai desenvolveu, bem como uma reflexdo pessoal sobre esse periodo de formagdo.
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A proposta de avaliagdo que o Professor Orientador apresenta ao Conselho de Turma deve
ter como base a participagdo de todos os intervenientes (Orientador de Est6gio, Tutor

e

Estagi6rio) no respetivo processo de avaliagdo.

Artigo 8.'
Denfinciu
1.

O

presente protocolo caducar6 automaticamente sem necessidade

de qualquer

comunicagio, no termo do prazo fixado em 2.

) O

presente acordo poder6 ser denunciado por uma das partes, caso se verifique o

incumprimento de qualquer uma das suas disposigdes.
3.

Este protocolo de est6gio 6 feito em triplicado, sendo um exemplar entregue a cada um
dos Outorgantes e entra em vigor na data da sua assinatura.

Agualva Cac6m,

O primeiro outorgante:

O segundo outorgante:

o terceiro outorgante:

o

EE do terceiro

ktQX\ QUntln\U

outorsante:
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Escola Secunddria de Matias Aires
ACORDO DE COLABORAgAO ENTRE

A ENTIDADE DE ESTAGIO, A ESCOLA E O FORMANDO
Entre:

O Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra (AEAMS) / Escola Secundiria Matias

Aires (ESMA), sito na Avenida dos Bombeiros Volunt6rios, 2735
coletiva

n.'

600079228, representada por Jos6

-

244 Agualva,

pessoa

Luis Rodrigues Henriques, Diretor do

Agrupamento, como primeiro outorgante, adiante designado por AEAMS /ESMA;
ea

Junta cle Freguesia de Agualva

N"l6 2735-054 Agualva,

e

Mira Sintra sita na Rua Ant6nio Nunes

Pessoa Coletiva

N' 510833896

Sequeira,

neste ato representada por Carlos

Miguel Nunes Casimiro Pereira, na qualidade de Presidente, como segundo outorgante,
adiante designada por Entidade de Est6gio;
e o formando Rafael Pereira de

Brito Fernandes, aluno do Curso Profissional

de T6cnico de

Apoio ir Gestdo Desportiva, portador do cartdo de cidaddo 14947322 2ZXl residente na Avenida
Infante dom Henrique n"27-A , Agualva - Cac6m , como terceiro outorgante, adiante designado
por Estagi6rio.
Considerando que:

a) O ensino profissional tem como objetivo a fonnagSo cientifica, t6cnica e pr6tica dos alunos,
com vista ir sua r6pida insergdo na vida ativa;

b)

Esta fonnagdo deverS responder, de fonna cabal, drs reais necessidades das entidades
empregadoras;

c)

O intercArnbio entre as Escolas e as Entidades de Est6gio 6 un instrumento fundamental para
ajustar o ensino d realidade e promover o desenvolvimento econ6tnico;

d) A viv0ncia

organizacional complementar6 a tbnnaglo obtida na Escola, possibilitando a

verificagdo e a aplicagSo dos conhecimentos adquiridos e uma melhor adaptaglo ir futura
atividade profi ssional

;

E celebrado o presente protocolo de colaboragdo nos termos dos nfmeros seguintes:
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Artigo 1.'
Objeto

l.

Pelo presente protocolo, a Entidade de Est6gio proporciona ao AEAMS/ESMA e

ao

Estagirlrio a realizagdo de uma Formagdo em Contexto de Trabalho devidarnente adequada ao
seu grau de formagdo e definida no plano de est6gio relativo ao Curso Profissional de T6cnico de

Apoio ir Gestdo Desportiva.

Artigo 2.'
Duragdo

l. Esta componente

do est6gio tem a duragdo

de

414 trqas_ de formagdo, distribuidas por cerca

de trds meses, com inicio ern 2 de Margo de2020, e termo em

3l de Maio de2020, devendo

qualquer alteragdo destas datas ser devidamente enquadrada pelas partes.

Artigo 3."
Local
1.

A

e

Hordrio

ag6o referida na cldusula anterior desenvolve-se durante

o

funcionamento nonnal da

Entidade de Est6gio, nomeadamente nas suas instalagdes ou onde decorram as atividades por
ela promovidas.

Artigo 4.'
E nq uaclramento do

l.

Este protocolo

Estdgio

nlo gera qualquer vinculo laboral entre as partes,

mantendo-se

o Estagi6rio

vinculado ao estatuto de aluno do AEAMS/ESMA.
7

O Estagi6rio, no exercicio da atividade de Formagdo em Contexto de Trabalho,
abrangido pelo seguro escolar.
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Artigo 5.'
Deveres do Estogidrio

Ao Estagi6rio cabe:

l.

Realizar o est6gio referido em

7

Elaborar o relat6rio final e os relat6rios intercalares das atividades desenvolvidas sempre

l, com empenho, interesse,

assiduidade e pontualidade;

que solicitado pelo respectivo Diretor de Curso e conforme estabelecido no Regulamento
da FCT;
3.

Zelar pela boa conservagio dos equiparnentos

e

demais bens que

lhe

sejarn

disponibilizados pela Entidade de Estrlgio;
4. Respeitar

e fazer-se respeitar por todos os colaboradores da Entidade de Est6gio, bem

como por todos os que com esta se relacionern;
5.

Avisar antecipadamente a Entidade de Est6gio e o AEAMS/ESMA e justificar todas as
ausdncias que venham a ocoffer;

6.
1

Contribuir com o seu conhecimento para o bom desempenho da Entidade de Est6gio;
Guardar sigilo de informagOes e conhecimentos relacionados com a atividade da Entidade
de Est6gio.

Artigo 6."
Coordenugdo e Acontpanhamento do Estrigio

l. O Estagi6rio, no desempenho da fonnagdo em contexto
acompanhado

de trabalho, ser6 coordenado e

por um quadro da Entidade de Est6gio, a designar por esta, que

desempenhar6 as fung6es de Tutor e por um docente do

AEAMS/ESMA (Orientador

de

Est6gio).
7

Ao Professor Orientador de Estdgio, supervisor da Escola, caber6:
- Elaborar, em conjunto corn o Monitor

-

Acompanhar

a

execugdo

e o Estagi6rio, o plano de estiigio;

do plano de est6gio, nomeadamente

deslocag6es peri6dicas aos locais de realizagdo do est6gio;

- Avaliar, em conjunto com o Monitor, o desempenho do Estagi6rio;
- Acompanhar o Estagi6rio na elaboragdo do(s) relat6rio(s) de est6gio;
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Propor ao Conselho de Turma, ouvido o Monitor, a classificagdo do Estagi6rio na

Formaqio em Contexto de Trabalho:

3.

A Entidade de Est6gio cabera:
- Designar o supervisor, denominado Tutor;
- Colaborar na elaboragSo do plano de est6gio;
- Colaborar no acompanhamento e na avaliagdo do desempenho do Estagi6rio;

-

Assegurar

o

nomeadamente

acesso

ir

informagio necess6ria ao desenvolvimento do

estdgio,

no que diz respeito d integragio socioprofissional do Estagi6rio

na

ernpresa/institui gdo ;

- Atribr"rir ao Estagi6rio tarefas que pennitam a execuglo do plano de estilgio;

- Controlar a assiduidade do Estagi6rio em ficha de assiduidade pr6pria, que deve ser
assinada pelo Estagi6rio e entregue semanalmente ao Professor Orientador;

- Assegurar, em conjunto com o AEAMS/ESMA e o Estagi6rio, as condigOes logisticas
necess6rias d realizagdo e ao acompanhamento do est6gio;

-

Organizar

o hor6rio do Estagi6rio de acordo com as suas conveni€ncias, com as

atividades arealizar e sem prejuizo de eventuais atividades escolares dos Estagi6rios;

- Garantir a realizagdo

das reunides necess6rias entre os vfrios intervenientes, para a

elaboragdo do plano de estiigio, o acompanhamento e a avaliagdo da sua realizagdo.

Artigo 7.'
Avaliagdo clo Estdgio

l. A avaliagdo do trabalho

do Estagiilrio 6 feita de fonna continua e sistern6tica, permitindo,

nLlma perspetiva formativa, reunir
e

infonnagio sobre o desenvolvimento das aprendizagens

possibilitando, sempre que necess6rio, reajustar o plano de est6gio.

) No final desta fonnagdo, o Estagiilrio
caraterizaq6o inicial do local de est6gio e

elaborar6 um relat6rio onde deve constar

urr resumo das atividades em que participou ou

que ai desenvolveu, bem como uma reflexdo pessoal sobre esse periodo de fonnagSo.
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A proposta de avaliagdo que o Professor Orientador apresenta ao Conselho de Turma deve
ter como base a participagSo de todos os intervenientes (Orientador de Est6gio, Tutor

e

Estagi6rio) no respetivo processo de avaliagdo.

Artigo 8.'
Denrtncia

l. O

presente protocolo caducar6 automaticamente sem necessidade

de

qualquer

comunicagio, no termo do prazo fixado em2.
2.

O

presente acordo poderil ser denunciado por uma das parteso caso se verifique o

incumprimento de qualquer uma das suas disposig6es.
3. Este protocolo de est6gio 6

feito em triplicado, sendo um exemplar entregue a cada um

dos Outorgantes e entra em vigor na data da sua assinatura.

Agualva Cac6m,
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O primeiro outorgante:

O segundo outorgante:

ffi'"5 1;
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O terceiro outorsante:

O EE do terceiro outorgante:
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