
Proposlo n.o JF 62/2020

CelebroEdo do Protocolo de Coloborogdo com o Agrupomento de Escolos de
Aguolvo e Miro Sintro poro Estogios no Ombito do componente de Formogdo em

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

Considerondo que;

As Freguesios disp6em, por forEo do olfneo d) do n.o 2 do orI.7.o do Lei n.' 7 512013 de l2 de
Setembro, no suo otuol redogdo, de otribuiE6es no domfnio do "culturo, fempos livres e
desporto";

Compete o Junto de Freguesio o promogdo e execugdo de projectos de "rnfervengdo

comunit1rio nos oreos sociof culturo e desporfo", de ocordo com o disposto no olineo t) do n."

I do ort. l6.o do referido diplomo;

A Junto de Freguesio promove, no dmbito dos suos otribuiq6es, vorios octividodes l0dico-
desportivos.

O Agrupomento de escolos de Aguolvo e Miro Sintro propOs o Junto de Freguesio de Aguolvo
e Miro Sintro, o semelhongo dos Oltimos onos, um protocolo de coloborogdo poro o

concretizogdo de um est6gio integrodo no disciplino de Formogdo em contexto de trobolho
do Curso profissionol de T6cnico de Apoio o Gestdo desportivo do Escolo Secundorio Moiios
Aires;

A formogdo em contexto de trobolho viso o oquisigdo competOncios t6cnicos, relocionois e
orgonizocionois relevontes poro o perfil de desempenho d soido do curso frequentodo pelo

otuno;

A FCT reolizo-se em empresos ou noutros orgonizog6es, sob o formo de "expen6ncios de
trobolho por perfodos de durogdo voriovel oo longo do formogdo, ou sob o formo de eslogio
em etopos intermedios ou no fose finol do curso (...) " (n." 2 do ort.3" do Portorio n." 74-A/2013

de l5 de fevereiro, no suo octuolredoc7do);

A concretizogdo 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 intercdmbio entre os Escolos e os Entidodes de Estogio 6 um instrumento fundomentol poro
ojustor o ensino o reolidode e contextos profissionois;

O Agrupomento de Escolos de Aguolvo e Miro Sintro propOs o ocolhimento de dois olunos poro
o reolizogOo do referido formogdo em contexto de trobolho, remetendo poro o efeiio umo
minuto de protocolo enquodrodor, que se onexo e que foz porte integronte do presente
proposTo;

O ocolhimento de olunos do Curso de T6cnico de Apoio o Gestdo Desportivo do ESMA

configuro tomb6m umo mois-volio poro o Junto de Freguesio. com o opoio i6cnico que os

mesmos oferecem no concretizoEdo 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.'7512013,

de 12 de setembro. no suo otuol redoqdo, "Autorizer o freguesio o esfobelecer formos de

cooperoedo corn entidodes pdblcos ou privodos;

Foce oo exposto e oo obrigo dos mencionodos normotivos. prop6e-se, que o Junto de

Freguesio delibere:

l. O ocolhimento de dois olunos do Curso Profissionol de T6cnico de Apoio d Gestdo

Desportivo do Escolo Secund6rio Moiios Aires, do Agrupomento de Escolos de Aguolvo e

Miro Sintro, nos termos e condigdes previstos no minuto de protocolo em onexo.

2. A remesso o Assembleio de Freguesio, poro o outorizogdo do celebroEOo do presente

ocordo de cooperoqdo entre o Agrupomento de Escolos de Aguolvo e Miro Sintro e o
Unido de Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, nos termos e condiq6es do referido minuto.

Aguolvo-Coc6m, 16 de morqo de 2020

A Vogol

Od1\n +,aou^ler
Cristino Mesquito
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Proposlo n.o JF 62/2020

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

Votos o fovor

Presidente
Corlos Cosimiro X

Secretorio
Ddmoso Mortinho

^Tesoureiro
Jodo Cosionho {

l.o Vogol
Heleno Cordoso \

2." Vogol
Cristino Mesquito X

3.o Vogol
Ricordo Vorondos X

4.o Vogol
Victor Feneiro X

Tolol 1

Aprovodo em minuto, no reunido de 2020.03.19, poro efeitos
e n.o 4 do ortigo 52.o, do Lei n.o 7512013, de l2 de setembro.
Codigo de Procedimento Administrotivo.

A Junto de

O Presidente:

O Secretdrio:

O Tesoureiro:

O 1." Vogol:

O 2.o Vogol:

O 3." Vogol:

O 4." Vogol:
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do disposto nos termos do n.o 3
e n.o 4 e n.o 5 do ortigo 34.o do

#h;;:;ii,;

de Coloborogdo com o Agrupomento de Escolos de
Esi6gios no dmbito do componente de Formogdo em
Curso Profissionol de T6cnico de Apoio q Gestdo

T
T

Volos contro

Presidente
Corlos Cosimiro

Secretorio
D0mqso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Cqstqnho

l.o Vogol
Heleno Cordoso

2." Vogol
Cristino Mesquito

3.o Vogol
Ricordo Vorondqs

4.o Vogol
Victor Feneirq

Totol ()

Deliberogdo: Aprovodo

Unonimidode

Reprovodo

Moiorio

Absleng6es

Presidente
Corlos Cosimiro

Secretorio
Ddmoso Mortinho

Tesoureiro
Jo6o Costonho

1." Vogol
Heleno Cordoso

2.o Vogol
Cristino Mesquito

3." Vogol
Ricordo Vorqndqs

4." Vogol
Victor Feneiro

Iolol ()
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Escola Secund6ria de Matias Aires

AcoRDo DE coLAeonngAo 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 r-r." 600079228, representada por Jos6 Luis Rodrigues Henriques, Diretor do

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

e a 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 d Gestio Desportiva, portador do car16o de cidaddo   residente na 

    , como terceiro outorgante, adiante designado

por Estagi6rio.

Considerando que:

a) O ensino profissional tern como objetivo a fonnaqdo cientifica, t6cnica e prdtica dos alunos,

com vista ir sua r6pida insergSo na vida ativa;

b) Esta formagio dever6 responder, de fonna cabal, ds reais necessidades das entidades

ernpregadoras;

c) O intercdrnbio entre as Escolas e as Entidades de Estrigio e um instrunento fllndamental para

ajustar o ensino d realidade e promover o desenvolvimento econ6mico;

d) A vivducia organizacional complementar6 a fonnagSo obtida na Escola, possibilitando a

verificagdo e a aplicagdo dos conhecimentos adquiridos e uma melhor adaptag6o ir futura

atividade profissional;

E celebraclo o presente protocolo de colaboragdo nos tennos dos nfmeros seguintes:

Cfdfuor l?1608
NIF:6{S07}128
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Escola Secunddria Matias Aires (sede)
{r'enida Bombciros Voluntririos 27 35-211.{guah'a-Cac6nr

Tel.:214-3383E0 Fax:210120029
e-mail: geral@aeams.pt \\'eb: wrv*.aeams.ot

C6digo: 171608 Contribrrinte n.": 600079228
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Escola Secunddria Matias Aires (sede)

Avenida Bombeiros Voluntirios 27 35-211 Aguah a-Cac6m

Tel.:214338380 Fax:210120029

e-mail: gq!@4ry! W'eb: ry@1!!
Cddigo: t71608 Contribuinte n.": 600079228
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Artigo 1.'

Objeto

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

Estagi6rio a rcalizagdo 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 Gestdo Desportiva.

Artigo 2.'

Duragdo

1. Esta componente do est6gio tem a duraglo de 414_bqAS- de formagSo, distribuidas por cerca

de tr6s meses, com inicio em 2 de Margo de 2020, e termo em 31 de Maio de 2020, devendo

qualquer alteragdo destas datas ser devidamente enquadrada pelas partes.

Artigo 3.'

Local e Hordrio

l. A ag6o referida na cl6usula anterior desenvolve-se durante o funcionamento normal da

Entidade de Est6gio, nomeadamente nas suas instalag6es ou onde decorram as atividades por

ela promovidas.

Artigo 4."

Enquadramento do Esttigio

Este protocolo ndo gera qr.ralquer 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, estar6

abrangido pelo seguro escolar.

1.
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Artigo 5.'

Deveres do Estugidrio

Ao Estagi6rio cabe:

Realizar o est6gio ref-erido 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 conforme estabelecido no Regulamento

da FCT;

3. Zelar pela boa conservagdo dos eqr.ripamentos e demais bens que lhe sejarn

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

ausdncias que venham a ocoffer;

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 Est6gio.

Artigo 6."

Coordenagdo e Aconrpanltamento do Estdgio

O Estagi6rio, no desempenho da fonnaglo em contexto de trabalho, serd coordenado e

acompanhado por uln quadro da Entidade de Est6gio, a designar por esta, que

desempenharh as fung6es de Tutor e por um docente do AEAMS/ESMA (Orientador de

Estdgio).

Ao Professor Orientador de Est6gio, supervisor da Escol a, caber6:

- Elaborar, em conjunto coln o Monitor e o Estagi6rio, o plano de est6gio;

- Acompanhar a execugio do plano de est6gio, nomeadamente atrav6s de

deslocagbes peri6dicas aos locais derealizaqdo do est6gio;

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

- Acompanhar o Estagi6rio na elaboragdo do(s) relat6rio(s) de est6gio;

n.'l l.llr* ililtr*
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Escola Secunddria Nlatias Aires (sede)
Averrida Bo mbeiros Volu ntririos 27 35-211 Agualva-Cac6m

Tel.:21-1338380 Far:210120029
e-mail: g!@p! Web: www.aeams.pt

C6digo: 171608 Contribuinte n.": 600079228
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3.

- Propor ao Conselho de Turma, ouvido o Monitor, a classificagdo do Estagiilrio na

Fonnagdo em Contexto de Trabalho;

A Entidade de Est6gio caber6:

- Designar o supelisor, denominado Tutor;

- Colaborar na elaboragdo do plano de estiigio;

- Colaborar no acompanhamento e na avaliagdo do desernpenho do Estagiiirio;

- Assegurar o acesso d informagdo necess6ria ao desenvolvimento do est6gio,

nomeadamente no que diz respeito ir integragio socioprofissional do Estagi6rio na

ernpresa/instituiq6o ;

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

- Controlar a assiduidade do Estagi6rio ern 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,Estagidrio, as condigdes logisticas

necess6rias i,reahzaqdo 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 necessSrias entre os v6rios intervenientes, para a

elaboragio do plano de estiigio, o acompallhamento e a avaliagdo da sua reahzagdo.

Artigo 7.'

Avaliuqdo do Estdgio

A avaliagdo do trabalho do Estagi6rio e fbita de fbnna continua e sistern6tica, pennitindo,

nulna perspetiva formativa, reunir informagdo sobre o desenvolvimento das aprendizagens

e possibilitando, sempre qLle necess6rio, reajustar o plano de est6gio.

No final desta fonnagSo, o Estagi6rio elaborar6 um relat6rio onde deve constar a

caraterizagio inicial do local de estilgio e um resumo das atividades em que participou ou

que ai desenvolveu, bem como uma reflexdo pessoal sobre esse periodo de fbrmagdo.

Escola Secund{ria Nlatias Nres (sede)

Avenid:r Bombeiros Voluntiirios 2735-211 Agualva-Cac6m
Tel,:21,133tt380 Far:210120029

e-mail:g!@p1 Web:www.aeams.pt
C6dico: 171608 Contribuinte n.": 600079228
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3. 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

Estagiririo) no respetivo processo de avaliagdo.

Artigo 8.'

Denfinciu

O presente protocolo caducar6 automaticamente sem necessidade de qualquer

comunicagio, no termo do prazo fixado em2.

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

incumprimento de qualquer uma das suas disposig6es.

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: $EfGX\ PnntlX\C,

o EE do terceiro outorsante: QU?ff\ t&tGtttb I

Escola Secundfria Matias Aires (sede)
'\r'errida Bombciros Volunt6rios 2735-211 Aguaha-Cac6m
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e-mail: gq4!@p! Web: www.aeams.ot
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