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Proposto n.o JF 85/2021

Protocolo de Coloborogdo com o Agrupomento de Escolos Aguolvo Miro Sintro
poro um Estogio no dmbito do componenie de FormoEdo em contexto de trobolho

do Curso Profissionol de T6cnico de Progromogdo e Gesldo de Sislemos
Informdticos

Considerondo que o Diretor do Curso profissionol de T6cnico de Progromogdo e Gesido de
Sistemos Inform6licos do Agrupomenlo de Escolos de Aguolvo e Miro Sinlro, prop6s d Junto de
Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro um protocolo de coloboroedo poro o concretizogao de
dois estdgios integrodos em conlexto de trobolho do referido Curso profissionol, nos lermos do
documento que se junlo em onexo.

Considerondo que o formogdo em contexto de trobolho (FCT) viso o oquisigdo compei6ncios
l6cnicos, relocionois e orgonizocionois relevontes poro o perfil de desempenho o soido do
curso frequentodo pelo oluno.

Considerondo que o FCT se reolizo em empresos ou noutros orgonizoeoes. sob o formo de
"exper€ncios de trobolho por peiodos de duroeAo vor'tdvel oo longo do formoq.oo, ou sob o
forma de esldgio em etopos intermedios ou no fose finoldo curso (...) " (n." 2 do ottigo. 3. da
Pofiorio n.'74-4/2013 de I5 de fevereiro, na suo atual redoe6o).

Considerondo que o concrelizoedo do FCT "deve ser formolizodo em protocolo enquodrodor
celebrodo enfre o escolo e os entidodes de ocolhimento, os quois devem desenvolver
otividodes profissionois compoliveis e odequodos oo perfil profissionol visodo pelo curso
frequentodo pelo oluno. nos lermos do n.o 4 do ortigo 3.'do referido normolivo".

Considerondo que o intercdmbio entre os Escolos e os Enlidodes de Esldgio 6 um inslrumento
fundomentol poro ojustor o ensino o reolidode e conlexlos profissionois.

Considerondo que o ocolhimento de dois olunos do Curso Profissionol de T6cnico de
Progromogoo e Gestdo de Sistemos Informoticos e lombem umo mois-volio poro o Junlo de
Freguesio.

Considerondo que compete o Assembleio de Freguesio. nos lermos do olineo j) n.. I do n..9
do Lei n.o 75/2013, de 12 de seiembro, no suo otuol redogdo, " Autorizor o freguesio o
estobe/ecer fonnos de cooperoEdo com entidodes pdbl,cos ou privodos.

Tendo em conto os considerondos e o enquodromento legol ocimo referidos, submete-se o
consideroqoo do 619ao execulivo o prdtico dos seguintes otos:

I . O ocolhimenlo de um oluno do Curso Profissionol de T6cnico de Progromoedo e Gestdo de
Sistemos Informdticos do Escolo Secundorio Motios Aires, do Agrupomento de Escolos de
Aguolvo e Miro Sintro.

2. A remesso o Assembleio de Freguesio, poro o outorizogdo do celebroeoo do presenie
ocordo de cooperogdo entre o Agrupomenfo de Escolos de Queluz - Belos e o Junto de
Freguesio do Unido de Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro.

Aguolvococem, 14 de junho de 2021

RUA A NTONIO NUNES SEQU EiRA, ]68, 2735-054 AGU A tVA CACEM AVENIDA IIMOR LOROSAE, IO,LOJA ] 4, 2735,593 ACUA tVA CAC EM
TEIEFONE 219 188540 FAX 219 146)29 EMAL gerqlQ)jf-qguolvomirosinlro.pt I TELEFoNE 219 )4s4a7 I FAX 2r9 r45 5Ot 1,2

O Presidenle do Junto de Freguesjo

Corlos Cosimiro
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Prolocolo de Coloborogdo com o Agrupomento de Escolos Aguolvo Miro Sintro
poro um Estdgio no dmbito do componente de FormoEdo em contexto de trobolho
do Curso Profissionol de T6cnico de Progromo96o e Gestdo de Sistemos

lnformdticos

T
tr

Votos o fovor

Presidente
Corlos Cosimiro 4

Secrel6rio
Heleno Cordoso {

Tesoureiro
Jodo Costonho X

l.'Vogol
D0moso Mortinho {

2.' Vogol
Cristino Mesquito X

3.' Vogol
Ricordo Vorqndos X

4." Vogol
Victor Ferreiro

lolol 6

Votos conko

Presidenfe
Corlos Cosimiro

Secrel6rio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jodo Cqslonho

L" Vogol
D0moso Morlinho

2.'Vogol
Crislino Mesquiiq

3." Vogol
Ricordo Vorondqs

4.' Vogol
Viclor Ferreko

Tofol

DellberoE6o: Aprovodo

U nonimidode

Reprovodo

Moiorio

AbslenC6es

Presidenle
Corlos cosimiro

Secret6rio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jodo Coslonho

L" Vogol
DOmoso Morlinho

2." Vogol
Cristino Mesquito

3.' Vogol
Ricordo Vorondos

4." Vogol
Victor Feneirq

Totol s

Kx

Aprovodo em minulo. no reunioo de 2021.06.17, poro efeitos
e n.o 4 do ortigo 57.'. do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro,
C6digo de Procedimenio Administrof ivo.

do disoosto nos lermos do n.' 3
e n.o 4 e n.o 6 do orfioo 34.' do

O Presidente:

O Secret6rio:

O Tesoureiro:

O 1." Vogol:

O 2.' Vogol:

O 3.' Vogol:

O 4.o Vogol:

RUA ANT6N o NUNEs sEeuErRA. r68.2235 054 AGUALVACAcEM I AVENTDA TrMoR roRosAE, 10, LotA 14,2/3s-593 AGUALVAcAcEM
TELEFONE 219 188540 FAX 219 )46129 | EMAL gerol@if-oguolvomirosinlro.pl TETEFONE 219 145487 I FAX 219 l455or 2tz
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PROTOCOLO DE COLABORA9AO ENTRE

A ENTTDADE oe esrActo, A EscoLA E o FoRMANDo

Ente:

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

Aires(ESMA). sito r.ra Avenida dos Bombeiros Voluntiirios, 2735 - 244 Agualva. pessoa

coletiva n." 600079228, representada por Jos6 Luis Rodrigues Henriques, Diretor do

Agrupamento, corno prirneiro outorgante, adiante designado por AEAMS /ESNIA;

e a Junta de Freguesia da Uniio de Freguesias de Agualva e Nlira Sintra, sito na Rua

Ant6nio Nunes Sequeira, l68. 2735-054 Agualva-Cac6rn, pessoa coletiva n." 510833896,

representada por Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira, Presidente da Junta de

Freguesia, como segundo outorgante, adiante designada por Entidade de Est6gio:

e o Formando, aluno Denilson Cabriel de Jesus Lopes Tavares do Curso Profissional de

Gestio e Programagio de Sistemas Informdticos porlador do carldo de cidadio n" 31398230 9

ZYO ,residente em: Rua Jose Afbnso, ll, 2"Dto, 2735-538 Cac6m como terceiro outorgante,

adiante designado por Estagi6rio.

Considerando que:

a) O ensino profissional tem como objetivo a fbrmagdo cientifica, t6cnica e prdtica dos alunos,

com vista d. sua rripida inserqlo na vida ativa;

b) Esta formagio deverii responder, de forma cabal, irs reais necessidades das entidades

empregadoras:

c) O intercAmbio entre as Escolas e as Entidades de Estrigio 6 um instrumento tundamental para

ajustar o ensino d realidade e promover o desenvolvimento economico;

d) A vivdncia organizacional complementard a fonnagdo obtida na Escola, possibilitando a

verificagio e a aplicagdo dos conhecimentos adquiridos e uma melhor adaptagdo d futura

atividade profissional:

E celebrado o presente protocolo de colaboragdo nos tennos dos nrimeros seguintes:

Escola Secund6ria Nlatias Aires (sede)
A\cnida Bombeiros volunt:irios 2735-2.1{ AEU:Iha-Cac6nl

Tel.:2lt-r38-'180 Fa\:210120029
Fnrril: gCI4!G:!.9!-q!41 \\ cb: w$$.neams.pt

(ddiso: 171608 Contribnintc o."r 600079228
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Artigo 1.'

Ohiao

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

Estagiri.rio a rcalizagdo de uma Formagdo ern Contexto de Trabalho devidamente adequada ao

seu grau de fbrmagdo e definida no plano de estrlgio relativo ao Curso Profissional de GestSo e

Proeramacdo de Sistemas Informiiticos.

Artigo 2.'

Duragdo

1.O est6gio tem a duragdo de 160 horas de formagdo, distribuidas por 4 sonanas, com inicio em

18106/2021 e termo em 16107/2Ul devendo qualquer alteragio destas datas ser devidamente

enquadrada pelas partes.

Artigo 3."

Local e Hordrio

l. A aqdo referida na cl6usula anterior desenvolve-se nos meses de junho e julho, durante o

hor6rio de funcionamento normal da Entidade de Est6gio, nomeadamente na Freguesia da

Uniio de Freguesias de Agualva e Mira Sintra.

Artigo 4.'

Enquadramento do Esttigio

Este protocolo n6o gera qualquer vinculo laboral entre as partes, mantendo-se o Estagidrio

vinculado ao estatuto de aluno do AEAMS/ESMA.

O Estagiririo, no exercicio da atividade de FormagSo em Contexto de Trabalho, estar6

abrangido pelo seguro escolar.

Escola S€cund{ria Matias Aires (sede)
Avenid, Bombeiros volunt6rios 2735-244 Agurl}.-Cac6m

Tel.:2143383E0 Fat:210120029

emril: gelg!!aggg4!p! \[ eb: !!yj!4!ae]l
C6digo: u1608 Contribuinte n.": 60007922E
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Artigo 5.'

Deveres do Estagidrio

Ao Estagidrio cabe:

Realizar o estdgio referido em l, com empenho, interesse, assiduidade e pontualidade;

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

que solicitado pelo respetivo Diretor de Curso e conforme estabelecido no Regulamento

da FCT;

Zelar pela boa conservagdo dos equipamentos e demais bens que lhe sejam

disponibilizados pela Entidade de Est6gio;

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

como por todos os que com esta se relacionem;

Avisar antecipadamente a Entidade de Est6gio e o AEAMS/ESMA e justificar todas as

aus6ncias que venham a ocorrer;

Contribuir com o seu conhecimento para o bom desempenho da Entidade de Est6gio;

Guardar sigilo de informaq6es e conhecimentos relacionados com a atividade da Entidade

de Estrigio.

Artigo 6.'

Coordenagdo e Acompanhantento do Esttigio

O Estagiririo, no desempenho da formagdo em contexto de trabalho, ser6 coordenado e

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

desempenharri as fungdes de Tutor e por um docente do AEAMS/ESMA (Orientador de

Est6gio).

Ao Professor Orientador de Estdgio, supervisor da Escola, caberii:

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

- Acompanhar a execugSo do plano de estrigio, nomeadamente atrav6s de

deslocag6es peri6dicas aos locais de realizagdo do estiigio;

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

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

Escola Secundiria Matirs Aires (sede)
Avenidr Bombeiros Volunt{rios 2735-2,14 Agualvr-Crcim

Tcl.: 21.133t3t0 F x: 210120029

s.m!il: gg!g!@gg4!!!p! Web: !!!49t9$p!
C6dico: t7l60t Contibuintc n.": 6000?922E
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AGUALVA MIRA SINTRA

Eco-Escolas
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- Propor ao Conselho de Turma, ouvido o Monitor, a classificagio do Estagiiirio na

Formaqlo em Contexto de Trabalho;

A Entidade de Estdgio caber6:

- Designar o supervisor, denominado Tutor;

- Colaborar na elaboragdo do plano de est6gio;

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

- Assegurar o acesso i informagSo necess6ria ao desenvolvimento do est6gio,

nomeadamente no que diz respeito d integragdo socioprofissional do Estagi6rio na

empresa./instituigdo;

- Atribuir ao Estagi6rio tarefas que permitam a execugdo do plano de est6gio;

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

assinada pelo Estagi6rio e entregue semanalmente ao Professor Orientador;

- Assegurar, ern conjunto com o AEAMSiESMA e o Estagi6rio, as condig6es logisticas

necess6rias A realizagio e ao acompanhamento do est6gio;

- Organizar o hor6rio do Estagiirio de acordo com as suas convenidncias, com as

atividades a realizar e sem prejuizo de eventuais atividades escolares dos Estagi6rios;

- Garantir a realizagdo das reunides necess6rias entre os vilrios intervenientes, para a

elaboragdo do plano de est6gio, o acompanhamento e a avaliagSo da sua realizagio.

Artigo 7.'

Avaliagdo do Esttigio

A avaliagdo do trabalho do Estagiri'rio 6 feita de forma continua e sistem6tica, permitindo,

numa perspetiva formativa, reunir informagdo sobre o desenvolvimento das aprendizagens

e possibilitando, sempre que necessiirio, reajustar o plano de est6gio.

Ap6s a realizagdo da formagdo, o Estagi6rio elaborar6 um relat6rio final que poder6 servir

de base para a discussio da Prova de Aptiddo Profissional e que ser6 objeto de avaliagS<r

por um jriri, do qual far6 parte o Tutor principal e, na sua impossibilidade, um Tutor

Adjunto, em representagio da Entidade de Estrigio.

4 .- _ _. rtltl{|r Escola Secunddria Matias Aires (sede)fsf 3,m, ^""'""i:i:";:*i:il;,:::" 
Fi?ffi""-C6digo: 17l60t Contribuinte n.": 60007922E
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3. A proposta de avaliagdo que o Professor Orientador apresenta ao Conselho de Turma deve

ter como base a participaqdo de todos os intervenientes (Orientador de Estrigio, Tutor e

Estagierio) no respetivo processo de avaliagdo.

l

Artigo 8.'

Denfincia

O presente protocolo caducare automaticamente sem necessidade de qualquer

comunicagdo, no termo do prazo fixado em 2.

O presente acordo poderri ser denunciado por uma das partes, caso se veritique o

incumprimento de qualquer uma das suas disposiqdes.

Este protocolo de est6gio 6 f'eito em triplicado, sendo um exemplar entregue a cada um

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

Agualva Cac6m, 7 dejunho de 2021

O PRIMEIRO OUTORGANTE:

O SEGUNDO OUTORCANTI:

O TERCEIRO OUTORGANTE:

t#."ffi
LCO-tSCOlaS

Escola Secunddria Iuatias Aires (sede)
,\\cdda Bombeiros Ioluntirios 27-j5-2{l '\gualvN-Crc6m

Tcl.:21,1338380 Fan:210120029
c-mril: ggl4l(49!g!!!pl \4ebr !!I:OSgl!!:pl!

CddiEo: 171608 (ontribuinte n.": 600079228
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PROTOCOLO DE COLABORA9AO ENTRE

A ENTIDADE DE ESTAGIO, A ESCOLA E O FORMANDO

Lntre:

O Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra (AEAMS) / Escola Secund6ria l\Iatias

Aires(ESMA). sito na Avenida dos Bombeiros Voluntiirios. 2735 - 244 Agualva, pessoa

coletiva n." 600079228, representada por Jos6 Luis Rodrigues Henriques. Diretor do

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

e a Junta de Freguesia da Uniio de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, sito na Rua

Antcinio Nunes Sequeira, 16B. 2735-054 Agualva-Cac6m. pessoa coletiva n.,' 5 10833896,

representada por Carlos l\figuel Nunes Casimiro Pereira, Presidente da Junta de

Freguesia, como segundo outorgante, adiante designada por Entidade de Estigio;

e o Formando, aluno Diogo Miguel Pedrosa Silva do Curso Profissional de Gestio e

Programaqio de Sistemas Inform6ticos portador do car15o de cidadio n" 30170582 8ZW,l

,residente em: Rua da Mur1a, 21. 2735-033 cac6m como terceiro outorgante, adiante designado

por Estagi6rio.

Considerando que:

a) O ensino profissional tem como objetivo a fomragio cientifica, t6cnica e prdtica dos alunos.

com vista d sua rripida insergdo na vida ativa;

b) Esta fonnaqdo deverii responder. de tirrma cabal. as reais necessidades das entidades

empregadoras;

c) O intercdmbio entre as Escolas e as Entidades de Estrigio 6 um instrumento fundamental para

aj ustar o ensino d realidade e promover o desenvolvimento econ6mico;

d) A viv6ncia organizacional complementar6 a fbnnagdo obtida na Escola, possibilitando a

verificagio e a aplicagdo dos conhecimentos adquiridos e urna melhor adaptagdo i firtura

atividade profi ssional;

E celebrado o presente protocolo de colaboragio nos termos dos nimeros seguintes:
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Artigo l.'
Obien

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

Estagiario a realizagdo de uma Formagdo em Contexto de Trabalho devidamente adequada ao

seu grau de fbrmagio e definida no plano de estdgio relativo ao Curso Profissional de Gestdo e

Proeramacdo de Sistemas InformAticos.

Artigo 2.o

Duragdo

l.O est6gio tem a duragdo de 160 horas de formagio, distribuidas por 4 sernanas, com inicio em

1810612021 e termo em 1610'712021 devendo qualquer altera$o destas datas ser devidamente

enquadrada pelas partes.

Artigo 3.'

Local e Hordrio

1. A aq6o referida na cl6usula anterior desenvolve-se nos meses de junho e julho, durante o

hor6rio de funcionamento normal da Entidade de Est6gio, nomeadamente na Freguesia da

UniSo de Freguesias de Agualva e Mira Sintra.

Artigo 4.'

E nq u adram ento d o E strigio

l. Este protocolo ndo gera qualquer vinculo laboral entre as partes, mantendo-se o Estagiii.rio

vinculado ao estatuto de aluno do AEAMS/ESMA.

2. O Estagi6rio, no exercicio da atividade de Formaqdo em Contexto de Trabalho, estarii

abrangido pelo seguro escolar.

Escola Secundiria Matias Aires (sede)

Avenida Bombeiros volunairios 2735-2,14 Agurlv.-Cac6m
T€1,:21{3383t0 Fsx:210120029

€.mail: gg!d@e!94!,!]! Webr E!!.499!!$p!
C6diso: l?160E Contribuinte n.': 600079228&0Escolas
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Artigo 5.o

Deveres do Estagidrio

Ao EstagiriLrio cabe:

Realizar o estiigio referido em l, com empenho, interesse, assiduidade e pontualidade;

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

que solicitado pelo respetivo Diretor de Curso e conforme estabelecido no Regulamento

da FCT;

Zelar pela boa conservag5o dos equipamentos e demais bens que lhe sejam

disponibilizados pela Entidade de Est6gio;

Respeitar e fazer-se respeitar por todos os colaboradores da Entidade de Estrigio, ban

como por todos os que com esta se relacionem;

Avisar antecipadamente a Entidade de Est6gio e o AEAMS/ESMA e justificar todas as

aus€ncias que venham a ocorrer;

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 Estrigio.

Artigo 6.'

Coordenagdo e Acompanhamento do Esttigio

O Estagi6rio, no desempenho da formag5o em contexto de trabalho, serd coordenado e

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

desempenhanl as fung6es 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 e o Estagidrio, o plano de est6gio;

- Acompanhar a execugdo do plano de estdgio, nomeadamente atrav6s de

deslocag6es peri6dicas aos locais de realizag5o do est6gio;

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

- Acompanhar o Estagiririo na elaboragdo do(s) relat6rio(s) de estdgio;

Escola Secund{ria Matias Aires (sede)
Avenida Bombeiros Voluntirios 2735-24,1 Aguslvr-Cscdm

Tel.:21,133t3t0 F.x:210120029
e-mail:peml@tetms.pt W€b:!!ry4eglq$p!

C6digot l7l60E Contrlbuinte n..: 600079228
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- Propor ao Conselho de Turma, ouvido o Monitor, a classificagdo do Estagiiirio na

Formagdo em Contexto de Trabalho;

A Entidade de Estigio caber6:

- Designar o supervisor, denominado Tutor;

- Colaborar na elaboraqdo do plano de estrlgio;

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

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

nomeadamente no que diz respeito d integragdo socioprofissional do Estagi6rio na

empresa./institui gdo ;

- Atribuir ao Estagiririo tarefas que permitam a execugdo do plano de est6gio;

- 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 condig6es logisticas

necess6rias ir realizagio e ao acompanhamento do est6gio;

- Organizar o hor6rio do Estagidrio de acordo com as suas conveni€ncias, com as

atividades a realizar e sem prejuizo de eventuais atividades escolares dos Estagi6rios;

- Garantir a realizagdo das reuni6es necessilrias entre os vdrios intervenientes, para a

elaboragSo do plano de est6gio, o acompanhamento e a avaliag5o da sua realizagSo.

Artigo 7."

Avaliagdo do Estrigio

A avaliagdo do trabalho do Estagi6rio 6 feita de forma continua e sistemiltica, permitindo,

numa perspetiva formativa, reunir informaqdo sobre o desenvolvimento das aprendizagens

e possibilitando, sempre que necesserio, reajustar o plano de est6gio.

Ap6s a realizagSo da formagSo, o Estagi6rio elaborarri um relat6rio final que poderii servir

de base para a discussdo da Prova de Aptiddo Profissional e que ser6 objeto de avaliagio

por um jriri, do qual far6 parte o Tutor principal e, na sua impossibilidade, um Tutor

Adjunto, em representagdo da Entidade de Est6gio.
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3. A proposta de avaliagdo que o Profbssor Orientador apresenta ao Conselho de Turma deve

ter como base a participagdo de todos os intervenientes (Orientador de Estiigio, Tutor e

Estagi6rio) no respetivo processo de avaliaqdo.

l.

Artigo 8.'

Denfincia

O presente protocolo caducard automaticamente sem necessidade de qualquer

comunicaqdo, 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 disposiq6es.

Este protocolo de estiigio 6 feito em triplicado, sendo um exemplar entregue a cada um

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

Agualva Cac6m, 7 dejunho de 2021

O PRIMEIRO OUTORCANTE:

O SEGL]NDO OUTORGANTE:

O TERCEIRO OUTORGANTE:
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