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Proposlo n.' JF 'l6612018

Celebrogdo do Protocolo de Coloborogdo com o Agrupomenio de Escolos de
Aguolvo e Miro Sintro poro Estdgios no dmbito do componente de FormoQdo em

contexto de trobolho do Curso Profissionol de T6cnico de Apoio d Gestdo
Desoortivo

Considerondo que;

As Freguesios disp6em. por forgo do olineo d) do n." 2 do ort. Z.'do Lei n." 7512013 de l2 de
Seiembro, no suo otuol redogdo, de otribuiEoes no domlnio do "culturo, tempos livres e

desporto":

Compete o Junto de Freguesio o promoQdo e execuQdo de proiectos de "infervenqdo

comunit6io nos dreos sociol culturo e desporfo". de ocordo com o disposto no olineo t) do n.o

I do ort. 16.' do referido diplomo;

A Junto de Freguesio promove, no dmbilo dos suos olribuigOes, v6rios octividodes l0dico-

desportivos,

O Agrupomento de escolos de Aguolvo e Miro Sinlro propos o Junfo de Freguesio de Aguolvo

e Miro Sintro, o semelhongo dos tlltimos onos, um protocolo de coloborogoo poro o

concretizogdo de um est6gio inlegrodo no disciplino de FormoEoo em contexto de trobolho

do Curso profissionol de T6cnico de Apoio d Gesloo desportivo do Escolo Secundorio Motios

Aires;

A formoeoo em conlexto de trobolho viso o oquisiQdo competencios t6cnicos, relocionois e

orgonizocionois relevonles poro o perfil de desempenho o soido do curso frequentodo pelo

oluno;

A FCT reolizo-se em empresos ou noutros orgqnizoQoes, sob o formo de "experiencios de

trobatho por periodos de duroQdo voridvel oo longo da formoEdo, ou sob o formo de est6gio

em etopos inlerm6dios ou no fose finol do curso (...) " (n.'2 do ott.3'do Portoio n-o 74-Al20l3

de 15 de fevere[o, no suo octuolredocQdo):

A concrefizoeoo do FCT "deve ser formolizodo em protocolo enquodrodor celebrodo entre o

escolo e os entidodes de ocolhimento. os quois devem desenvolver otividodes profissionois

compoliveis e odequodos oo perfil profissionol visodo pelo curso frequenfodo pelo oluno, nos

termos do n.' 4 do ort. 3." do referido normotivo";

O intercdmbio entre os Escolos e os Entidodes de Estdgio 6 um instrumento fundomenlol poro

ojustor o ensino o reolidode e conlextos profissionois;

o Agrupomento de Escolos de Aguolvo e Miro siniro prop6s o ocolhimenio de dois olunos poro

o reolizogdo do referido formogdo em contexto de lrobolho, remetendo poro o efeito umo

minuto de prolocolo enquodrodor, que se onexo e que foz porte integronle do presenle

oroposto;

o ocolhimento de olunos do curso de Tecnico de Apoio o Gestdo Desportivo do ESMA

configuro tomb6m umo mois-volio poro o Junto de Freguesio, com o opoio tecnico que os

mesmos oferecem no concretizocdo dos nossos otividodes lodico-desportlvos;
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Compete d Assembleio de Freguesio, nos lermos do olineo j) n.o I do n.o 9 do Lei n." 7512013,

de 12 de setembro, no suo otuol redog6o, "Autorizor o freguesio o estobelecer formos de
cooperogdo com enh:dodes p,blicos ou privodos;

Foce oo exposlo e oo obrigo dos mencionodos normotivos, prop6e-se, que o Junto de
Freguesio delibere:

I . O ocolhimento de dois olunos do Curso Profissionol de T6cnico de Apoio d Gesfao
Desporiivo do Bcolo Secund6rio Molios Aires, do Agrupomenio de Escolos de Aguolvo e
Miro Sintro. nos lermos e condig6es previstos no minulo de prolocolo em onexo-

2. A remesso d Assembleio de Freguesio, poro o outon'zogdo do celebrogdo do presente
ocordo de cooperogdo enlre o Agrupomento de Escolos de Aguolvo e Miro Sintro e o
Unido de Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, nos lermos e condig6es do referido minulo.

Aguolvo-Coc6m, 25 de outubro de 2018

a"::xl%@ure
Crislino Mesquiio
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Proposlo n." JF 166/20'18

CelebroEdo do Protocolo
Aguolvo e Miro Sintro poro
Contexio de Trobolho do
Desportivo.

Volos o fovor

Presidente
Corlos Cosimiro X

Secretdrio
Ddmoso Morlinho X

Tesoureiro
lodo Coslonho X

I ." Vogol
Helenq Cordoso X

2.' Vogol
Cristino Mesquilo X

3." Vogol
Ricordo Vorondos X

4." Vogol
Viclor Feneirq

Tolol 6

Deliberoq6o: Aprovodo

U nonimidode

Volos contto

Presidenle
Corlos Cosimiro

Secretorlo
D0mqso Morlinho

Tesoureiro
Jodo Costonho

I .' Vogol
Heleno Cordoso

2.'Vogol
Crislino Mesquito

3." Vogol
Ricordo Vorondos

4.'Vogol
Victor Feneiro

Totol \)

Reprovodo

Moiorio

Absteng6es

Presidente
Corlos Cosimiro

Secretorio
Ddmoso Morlinho

Tesoureiro
Jodo Coslonho

L" Vogol
Helenq Cordoso

2." Vogol
Cristino Mesquitq

3.' Vogol
Ricordo vorondos

4." Vogol
Victor Fengiro

Tolol b

de Coloborogdo com o Agrupomento de Escolos de
Esi6gios no dmbito do componente de FormogOo em

Curso Profissionol de T6cnico de Apoio d Gestdo

tr
tr

E
E

Aprovodo em minuto, no reunido de 2Ol7 .10.25, poro efeitos
e n.'4 do ortigo 57.', do Lei n." 7512013' de l2 de setembro,
C6digo de Procedimento Administrotivo.

do disposto nos fermos do n.o 3

e n." 4 e n.' 6 do oriigo 34." do

A JUN

O Presidenle:

O Secrelorio:

O Tesoureiro:

O 1." Vogol:

O 2." Vogol:

O 3." Vogol:

O 4.' Vogol:
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AcoRDo DE coLABoRAeAo ENTRE

A ENTTDADE oe esrAeto, A EscoLA E o FoRtutANDo

Entre.

O Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra (AEAMS) / Escola Secund6ria Matias Aires

(ESMA), sito na Avenida dos Bombeiros Voluntdrios, 2735-244 AgualvaCac6m, pessoa coletiva n.o

600079228, neste ato representado por Jos6 Luis Henriques, Diretor do Agrupamento, adiante

designado como primeiro Outorgante,

e a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra sita na Rua Ant6nio Nunes Sequeira, No16B

2735-054 AgualvaCac6m, Pessoa Coletiva no 510833896, neste ato representada por Carlos

Miguel Nunes Casimiro Pereira, na qualidade de Presidente, como segundo outorgante, adiante

designada por Entidade de Est5gio;

e o formando xxxxxxxxxxxxxxx)o(xxxxxxxxxxxxxxxxxx, aluno finalista do Curso Profissional de T6cnico

de Apoio d GestSo Desportiva da ESMA, portador do cartSo de cidaddo com o xxxxxxxxxxxxxxxxxx

residente na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como terceiro outorgante, adiante designado por Estagi6rio.

Considerando que:

a) O ensino profissional tem como objetivo a formagao cientlfica, t6cnica e prStica dos alunos, com

vista a sua r6pida insergio na vida ativa;

b) Esta formagSo deverd responder, de forma cabal, is reais necessidades das entidades

empregaooras;

c) O intercimbio entre as Escolas e as Entidades de Estagio 6 um instrumento fundamental para

ajustar o ensino i realidade e promover o desenvolvimento econ6mico,

d) A viv6ncia organizacional complementare a formagio obtida na Escola, possibilitando a verificagSo

e a aplicag6o dos conhecimentos adquiridos e uma melhor adaptagSo a futura atividade

orofissional:

EB D. DomingoE Jardo
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E celebrado o presente acordo de colaboragao nos termos dos nimeros seguintes:

Artigo 1.o

Objecto

Pelo presente acordo, a Entidade de Est6gio proporciona a ESMA e ao Estagi5rio a realizagAo de

uma FormagSo em Contexto de Trabalho devidamente adequada ao seu grau de formagao e definida

no plano de est6gio relativo ao Curso Profissional de Tecnico de Apoio a Gestao Desportiva (TAGD).

Artigo 2.o

Duragao

Este estegio tem a duragSo de 470 horas - visto que o aluno je realizou 130 horas no ano letivo

anterior, completando dessa forma as 600 horas de forma€o estipuladas.

No presente ano letivo decorrerd entre Outubro e meados de Margo - ds segundas feiras - e entre

meados de Margo e meados de Junho (n5o devendo ultrapassar o dia 21 de Junho), 5 dias por

semana.

Qualquer alteragao destas datas deve ser devidamente enquadrada pelas partes.

Artigo 3.o

Local e Horerio

A ag6o referida na cl6usula anterior desenvolve-se preferencialmente em instalag6es da entidade de

est6gio, durante o seu horario de funcionamento normal.

Artigo 4.o

E nq u ad ram ento do Estigi o

1. Este acordo ndo gera qualquer vinculo laboral entre as partes, mantendo-se o Estagiario vinculado

ao estatuto de aluno da ESMA.

2. O Estagi5rio, no exercicio da atividade de FormaQao em Contexto de Trabalho, estara abrangido
pelo seguro escolar.
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Artigo 5.o

Deveres do Estagiirio

Ao Estagierio cabe:

a) Realizar o estdgio referido em 1, com empenho, interesse, assiduidade e pontualidade;

b) 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

tr^T.

c) Zelar pela boa conservagEo dos equipamentos e demais bens que lhe sejam

disponibilizados pela Entidade de Estdgio;

d) Respeitar e fazer-se respeitar por todos os colaboradores da Entidade de Est6gio, bem como

por todos os que com esta se relacionem;

e) Avisar antecipadamente a Entidade de Est6gio e a ESMA e justificar todas as aus€ncias que

vennam a ocorrer;

f)Contribuir com o seu conhecimento para o bom desempenho da Entidade de Estagio;

g) Guardar sigilo de informag6es e conhecimentos relacionados com a atividade da Entidade

de Estegio.

Artigo 6.0

CoordenagSo e Acompanhamento do Estdgio

1. O Estagi6rio, no desempenho da formagao em contexto de trabalho, sera coordenado e

acompanhado por um quadro da Entidade de Est5gio, a designar por esta, que desempenhar6

as fung6es de Tutor e por um docente da ESMA (Orientador de Est6gio).

2. Ao Professor Orientador de Est6gio, supervisor da Escola, caber6:

- Elaborar, em conjunto com o Tutor e o Estagi6rio, o plano de estegio;

- Acompanhar a execugSo do plano de est5gio, nomeadamente atrav6s de deslocag6es

peri6dicas aos locais de realizagao do estdgio;

- Avaliar, em conjunto com o Tutor, o desempenho do Estagiario;

- Acompanhar o Estagierio na elaboragao do(s) relat6rio(s) de est5gio;

- Propor ao Conselho de Turma, ouvido o Tutor, a classificagSo do Estagi6rio na Formaqao em

Contexto de Trabalho;
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3. A Entidade de EstSgio caber6:

- Designar o supervisor, denominado Tutor;

- Colaborar na elaboragSo do plano de estigio;

- Colaborar no acompanhamento e na avaliagSo do desempenho do Estagi6rio;

- Assegurar o acesso d informag6o necess5ria ao desenvolvimento do estdgio, nomeadamente

no que diz respeito a integragao socioprofissional do Estagi6rio na empresa/instituigao;

- Atribuir ao Estagi6rio tarefas que permitam a execugao do plano de estdgio;

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

pelo Estagiario e entregue semanalmente ao Professor Orientador;

- Assegurar, em conjunto com a ESMA e o Estagi6rio, as condig6es logisticas necessdrias A

realizagao e ao acompanhamento do estagio;

- Organizar o hor5rio do Estagi6rio de acordo com as suas conveni6ncias, com as atividades a

realizat e sem prejuizo de eventuais atividades escolares dos Estagidrios;

- Garantir a rcalizagao das reuni6es necess6rias entre os v5rios intervenientes, para a

elaboragao do plano de est5gio, o acompanhamento e a avaliag6o da sua realizagio.

Artigo 7.o

Avaliagflo do Estegio

1. A avaliageo do trabalho do Estagidrio 6 feita de forma continua e sistematica, permitindo, numa

perspetiva formativa, reunir informaEao sobre o desenvolvimento das aprendizagens e

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

2. Ap6s a realizagSo da formag6o, o Estagi6rio elaborar6 um relat6rio final que poderA servir de

base para a discussSo da Prova de Aptidao Profissional e que ser6 objecto de avaliag6o por um

jiri, do qual fard parte o Tutor principal e, na sua impossibilidade, um Monitor Adiunto, em

representagao da Entidade de Est6gio.

3. A proposta de avaliagio que o Professor Orientador apresenta ao Conselho de Turma oeve rer

como base a participaqSo de todos os intervenientes (Orientador de Est6gio, Tutor e EstagiArio)

no respetivo processo de avaliaq6o.
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Artigo 8.o

Den(tncia

1. O presente acordo caducari automaticamente sem necessidade de qualquer comunicagao, no

termo do prazo fixado em 2.

2. O presente acordo poder6 ser denunciado por uma das partes, caso se verifique incumprimento

de qualquer uma das suas disposig6es.

3. Este acordo de est6gio 6 feito em triplicado, sendo um exemplar entregue a cada um dos

Outorgantes e entra em vigor na data da sua assinatura.

Agualvacac6m,

O PRIMEIRO OUTORGANTE:

O SEGUNDO OUTORGANTE:

O TERCEIRO OUTORGANTE:

EB D. tlomingm Jado Escola Secundiria Matias Aires (seds)
Tel.: 219148099 Av. dos Bombeiros Votungri)s 2735-244 Agualvacadm
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