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Balanço dos Cursos Profissionais 

2021/2022 

 

Técnico Comercial e Técnico de Soldadura  

À data das últimas reuniões dos Conselhos de Turma de avaliação, realizadas nos dias 

27/06/2022 e 28/06/2022, há a salientar o seguinte: 

 

● No 10.º D – Curso Profissional de Técnico de Soldadura – 3 alunos encontram-se 

com 1 módulo em atraso, na disciplina de Matemática. Nos próximos dias vão fazer 

a recuperação.  

 

● No 11.º D – Curso Profissional de Técnico Comercial – 2 alunas encontram-se com 

módulos/UFC em atraso.  

A estas alunas com os módulos/UFCD em atraso foram aplicados planos de 

recuperação individuais (PRI) durante a realização da FCT. Na presente data, já 

recuperaram alguns módulos/UFCD. 

● No 11.º E – Curso Profissional de Técnico de Soldadura – 7 alunos encontram-se 

com módulos/UFC em atraso a várias disciplinas, fazendo desta a turma com mais 

alunos com módulos/UFCD em atraso. A estes alunos com os módulos/UFCD em 

atraso também foram aplicados planos de recuperação individuais (PRI) e 

recuperações durante a realização da FCT. 

● No 12.º TCTS (turma que agrega duas áreas de formação) – de Técnico Comercial e 

de Técnico de Soldadura há a referir o seguinte, por área de formação: 

Na área de Técnico Comercial há apenas 1 aluna com módulos/UFCD em 

atraso. Esta, ao longo do 2.º semestre, registou falta de assiduidade às 

atividades letivas, falta de empenho e de interesse, situação que já vinha do 1.º 

semestre, e, quando informada e questionada, sobre a sua situação escolar, 

pelo Diretor de Turma e Diretora de Curso (DC), adotou uma postura de 

indiferença, manifestando com pouca vontade de alterar essa situação irregular  
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de incumprimento. A situação problemática de absentismo e falta de 

assiduidade desta aluna, que, até à data, só concluiu 1 módulo do plano de 

formação referente ao 3.º ano de formação do curso, não permitiu à mesma 

reunir as condições para ser admitida quer à realização da formação prática em 

contexto de trabalho (FCT) quer à apresentação do projeto individual da prova 

de aptidão profissional (PAP) perante o júri. Em relação à PAP, a aluna 

entregou o pré projeto, mas depois faltou de forma contínua e sistemática às 

aulas de apoio com as professoras orientadoras, previstas no horário 

semanário da turma, e não apresentou, até ao momento, qualquer relatório 

escrito do seu projeto individual.  

Na área de Técnico de Soldura há 3 alunos com módulos/UFCD em atraso (1 

aluno tem em atraso módulos/UFCD a várias disciplinas; 2 alunos apenas um 

módulo em atraso). A estes alunos com os módulos/UFCD em atraso também 

foram aplicados planos de recuperação individuais (PRI) e recuperações 

durante a realização da FCT. 

 

13/07/2022 

 

Augusta Antunes 

(A Coordenadora das Outras Ofertas Qualificantes) 


