ADENDA AO PLANO DE INOVAÇÃO CURRICULAR
1 de abril de 2020

I. Enquadramento
A Portaria n.º 181/2019, de 11 junho, define os termos e as condições em que as escolas, no
âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão superior a 25 %
das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e
secundário, com vista ao desenvolvimento de planos de inovação, regulamentando o n.º 3 do
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
No âmbito da referida Portaria, a Escola de Comércio de Lisboa (ECL) apresentou no ano letivo
de 2019-2020 o seu Plano de Inovação Curricular, no sentido de dar resposta às necessidades
dos jovens e do mercado de trabalho, o qual teve início a 13 de setembro de 2019.
No sentido de dar continuidade ao projeto iniciado no ano letivo transato, apresentamos o Plano
de Inovação Curricular para o ano de 2020-2021.
Em linha com o n.º 2 do artigo 5.º da acima referida Portaria, no presente Plano de Inovação
Curricular, a ECL apresenta as opções curriculares de natureza pedagógica, didática e
organizacional, a adotar, nos seguintes domínios:
a) Gestão curricular contextualizada;
b) Articulação curricular assente em relações multidisciplinares, interdisciplinares e
transdisciplinares;
c) Metodologias integradoras do planeamento do ensino, da aprendizagem e da
avaliação;
d) Dinâmicas pedagógicas alicerçadas em equipas de trabalho docente;
e) Cooperação da comunidade educativa.

II. Proposta de Plano de Inovação Curricular da ECL
a) Gestão curricular contextualizada
De uma sociedade profundamente industrial, passámos para uma sociedade cada vez mais digital,
onde os processos de mudança são céleres, em muitos casos disruptivos. Vivemos num mundo
cada vez mais incerto, complexo e volátil. As profissões do passado darão lugar a novas formas
de trabalho (em muitos casos, ainda por descobrir). Ainda mais, quando estamos a passar por
uma situação de pandemia que nos obrigou a passar por um ensino a distância, onde a digitilização
é a ordem do dia, capacitando todo o corpo docente para novas formas de aprendizagem.
Temos de repensar o que queremos para o ensino profissional, assim urge repensar os seus
métodos, estratégias, conceções. Urge explorar e implementar processos de ensino inovadores,
ousando romper com quadros mentais e metodologias do passado e, assim, respondendo de
forma mais eficaz aos desafios dos nossos tempos, nomeadamente a nível digital.
Reinventar, adaptar e ajustar as práticas pedagógicas ao mundo global em que vivemos está na
base do Projeto Educativo da ECL.
Ao longo dos seus 30 anos de vida, a ECL tem-se posicionado como um projeto que olha
holisticamente a sociedade, os espaços, as geografias onde se insere e com as quais interage
num processo contínuo de renovação e reinvenção. Como em qualquer projeto, importa
questionar, por um lado, o ponto de partida e, por outro lado, o ponto de chegada. É da síntese
dos dois que resulta a evolução; uma evolução solidamente pensada e criativamente estruturada.
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Importa perceber o que queremos para os nossos alunos, formadores e colaboradores; o que
queremos para a nossa sociedade, para o nosso mundo.
Os processos de transformação que implementamos têm sempre por base o interesse maior da
formação dos nossos jovens. Por isso, e porque acreditamos verdadeiramente que o trabalho
colaborativo existe entre todos, não podemos deixar de escutar as suas “vozes”, ou as das suas
famílias. Assim, como forma de balanço e monitorização da eficácia das medidas adotadas,
auscultamos no decurso do ano letivo de 2019/2020 alunos, encarregados de educação e
professores diretamente afetos às diferentes equipas pedagógicas que atuam em Área Projeto.
Os resultados obtidos reforçam este nosso ímpeto de mudança que ousa romper com alguns
pressupostos educativos mais tradicionais, apostando na formação integral dos nossos jovens,
recorrendo essencialmente à metodologia de trabalho de projeto e à descoberta do conhecimento
de forma autónoma e autorregulada, resolvendo problemas e respondendo a desafios. Atentemos,
por isso, em alguns dos resultados obtidos nos inquéritos aplicados a alunos e respetivos
encarregados de educação.
Quando inquiridos sobre a forma como aprendem quando integram equipas de trabalho multiqualificações, os alunos afirmam que assim aprendem mais. Note-se que 81,6% dos alunos
responde positivamente a esta questão.

A crença de que desta forma estamos a preparar melhor os nossos alunos para os desafios do
futuro é igualmente por eles reconhecida e validada, pelo que 88,4% dos inquiridos assim o
manifesta. Assumem igualmente que assim se sentem mais motivados.
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Por outro lado, à questão colocada a encarregados de educação sobre as aulas onde os alunos
desenvolvem projetos integradores e se estes permitem desenvolver aprendizagens mais ativas,
menos centradas na figura do professor e mais centrada nos seus próprios trabalhos, 86% dos
inquiridos manifestou uma opinião francamente positiva, o que reforça a nossa visão e
entendimento do processo de aprendizagem onde o aluno se assume como verdadeiro
protagonista.
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Tal como os alunos, também os encarregados de educação afirmam que os seus educandos se
sentem mais motivados, com maior interesse na escola e nas suas atividades o que, regra geral,
se traduz em melhores resultados. Na sequência desta opinião, reconhecem ainda que o
desenvolvimento de competências transversais é fundamental na preparação dos jovens para o
seu futuro, pessoal e profissional.
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Assim, pretendemos continuar a contextualizar a aprendizagem, os curricula, dando-lhes um
sentido e um significado.
A gestão contextualizada dos curricula da ECL contínua a assentar nos seguintes cinco eixos
transformadores:
1. Missão educativa. Definir o modelo de pessoa que se pretende formar, ou seja, o Perfil
do Aluno à saída de cada ciclo formativo, tendo como referencial “O Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória”, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de
julho. Acreditamos que no perfil do aluno, além de se trabalhar o perfil profissional
referente a cada qualificação, se deve apostar no desenvolvimento de capacidades,
atitudes e valores fundamentais num mundo cada vez mais incerto, complexo e volátil. O
foco da aprendizagem inspira-se num perfil humanista, centrado em valores de respeito
por si e pelo outro, numa procura constante de novos conhecimentos e de novas soluções.
Um perfil assente na edificação de um Modelo de Pessoa, que prepare os alunos para os
desafios da sociedade do século XXI, desejando que os alunos se tornem Pessoas
Conscientes, Colaborativas, Competentes, Comprometidas e Criativas (Anexo 1 - Modelo
de Pessoa).
2. Recursos. Avaliar os recursos disponíveis e redefinir, alterar ou criar novos, tendo em
conta a missão educativa. As salas de aulas estanques, estáticas e pouco apelativas
devem ser substituídas por espaços abertos, flexíveis e polivalentes que permitam uma
nova organização da aprendizagem, apostando em espaços organizados de acordo com
o tipo de trabalho e atividades a desenvolver e munidos de equipamentos e tecnologia
adequados.
3. Projetos. Redefinir e criar dinâmicas ou ações de acordo com as estratégias definidas
e os objetivos a atingir. A divisão estanque entre disciplinas deve ser esbatida ou mesmo
desaparecer, dando lugar a verdadeiros projetos, centrados não só na identificação dos
problemas como também na resolução dos mesmos de forma criativa. As várias
competências e “matérias” são integradas, trabalhadas, processadas e apreendidas no
âmbito de projetos. A distribuição da carga horária deve ser flexível. O trabalho
colaborativo entre alunos-alunos, alunos-professores, professores-professores é
fundamental. Deve abrir-se, conscientemente, as portas às novas tecnologias e incentivar
a participação ativa das famílias, de entidades públicas e privadas.
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4. Laboratórios Pedagógicos / Empresas de Treino. Criar, alimentar e integrar
ambientes de aprendizagem inovadores, que repliquem, pedagogicamente, o mercado de
trabalho. Estes são imprescindíveis na implementação de práticas pedagógicas no
contexto do ensino profissional, devendo ser desenhados, concebidos e dinamizados de
acordo com as qualificações que pretendem servir.
5. Avaliação. O processo de avaliação é crucial e este deve ocorrer a diferentes níveis e
em diferentes momentos do ciclo de aprendizagem.

b) Articulação curricular assente em relações multidisciplinares,
interdisciplinares e transdisciplinares
Na base da presente Adenda ao Plano de Inovação Curricular que assenta numa forte articulação
curricular, inspirada em sólidas, diversas e criativas relações multidisciplinares, interdisciplinares
e transdisciplinares.
Após a definição do Modelo de Pessoa e depois de analisados os Planos de Estudo (Anexo 2 –
Planos de Estudo) são delineados os Dossiês de Curso (Anexo 3 – Matriz Dossiê de Curso).
Neste contexto, pretende-se proceder à integração de saberes e traçar projetos interdisciplinares
ou transdisciplinares, seguindo a metodologia do trabalho de projeto.
O foco da aprendizagem é o de trabalhar por projetos, destacando-se a interação entre o aluno, o
meio (geral e empresarial) e o docente/formador, através de metodologias ativas que se adequem
aos ritmos e às necessidades do aluno, tendo em conta os resultados de aprendizagem a atingir.
Os referidos projetos são desenvolvidos com inúmeras entidades e empresas com as quais a
Escola mantém parcerias, passando por Formações Outdoor, para trabalhar questões de
liderança, negociação e estratégia, bem como a Formação em Contexto de Trabalho em Portugal,
Espanha (Barcelona), Reino Unido (Cardiff e Londres), França (Paris), Finlândia (Helsínquia) e
Itália (Lago de Como). Existirá ainda a oportunidade de participar em inúmeros programas de
empreendedorismo, como o Junior Achievement Portugal.
Pretende-se estimular nos alunos o desenvolvimento de múltiplas inteligências, dando espaço e
tempo ao aprofundamento de conhecimentos adquiridos e à diferenciação pedagógica.
SER é a denominação escolhida para melhor designar o projeto que aqui se apresenta e que
permitirá avançar no processo de transformação da ECL.
O Projeto SER começou a ser preparado no ano letivo 2016-2017, iniciando-se a sua concreta
implementação no ciclo formativo seguinte (2017-2020).
Em cada ano letivo, o Projeto SER organiza-se em torno de um tema que facilita o encadeamento
de ideias e processos, no sentido de uma mais eficaz e efetiva articulação de relações
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares.
O tema organizador para o ano letivo de 2020-2021 será negociado nas reuniões de planificação
a realizar em julho de 2020 (Anexo 4 – Matriz Pré-planificação de Projeto).
No espaço designado por Área Projeto, pretendemos que os alunos possam negociar as
atividades a desenvolver de acordo com os seus interesses a trabalhar individualmente, em equipa
e de forma colaborativa, no sentido de desenvolver processos autónomos de aprendizagem, mas
também de cooperação, interação com colegas, docentes/formadores e parceiros.
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Entretanto, criámos um placard que tem como objetivo comunicar junto da comunidade escolar os
projetos que estão a ser desenvolvidos por cada equipa de trabalho (Anexo 5 – Placard “Os
Nossos Projetos”).
O processo de aprendizagem dos alunos é organizado através de equipas de trabalho que são
estruturadas pelas qualificações com maior proximidade profissional (Anexo 6 - Horário Equipa
de Trabalho). Assim:
 Ciclo de formação 2020-2023, alunos do 1º ano, num total de oito qualificações, da
seguinte forma:
o Negócios, integrando os Cursos de Comércio, Vitrinismo e Vendas-Marketing, com
flexibilidade curricular, ajustada ao cálculo percentual apresentado nos respetivos
planos de estudo (Anexo 2 – Planos de Estudo).
o Turismo & Eventos, integrando os Cursos de Organização de Eventos, Receção
Hoteleira e Operações Turísticas, com flexibilidade curricular, ajustada ao cálculo
percentual apresentado nos respetivos planos de estudo (Anexo 2 – Planos de
Estudo).
o Restauração, integrando os Cursos de Cozinha-Pastelaria e Restaurante-Bar, com
flexibilidade curricular, ajustada ao cálculo percentual apresentado nos respetivos
planos de estudo (Anexo 2 – Planos de Estudo).
Os alunos são agrupados em número de 4 a 5, para desenvolver as suas investigações e
apresentar os seus projetos.
A primeira sessão de trabalho de cada semana é iniciada com o Briefing da Semana, com a
duração aproximada de 15 minutos, e nos restantes dias com o Briefing do Dia, como forma de
planificar as atividades do dia. As sessões de trabalho são finalizadas com o Balanço do Dia e no
último dia da semana com o Balanço da Semana, como forma de avaliação do trabalho
desenvolvido.
É importante a flexibilização dos espaços de aprendizagem, criando ambientes educativos
inovadores, como sejam as Empesas de Treino / Laboratórios Pedagógicos, de acordo com as
qualificações ministradas, bem como espaços de trabalho colaborativo, com os quais pretendemos
replicar, pedagogicamente, o mercado de trabalho (Anexo 7 – Fotografias dos Espaços de
Trabalho - de acordo com a nova Lei da Proteção de Dados, temos as permissões para a
utilização de dados pessoais, devidamente arquivadas na Escola).
Os primeiros (i.e., Empesas de Treino / Laboratórios Pedagógicos) pretendem potenciar o
desenvolvimento de aprendizagens muito próximas do contexto empresarial, nomeadamente:
 ECL store, uma loja que, entre outros produtos, comercializa a linha de merchandising da
escola, concebida e produzida pelos alunos.
 ECL visual merchandising, gerida pelos alunos de Vitrinismo e que tem como objetivo
planificar e operacionalizar a decoração das várias montras existentes na escola.
 ECL discovery, uma loja pedagógica dedicada ao setor do Turismo e Hotelaria, que
promove Portugal como um destino turístico e apresenta uma oferta segmentada de
produtos de qualidade, representativos da cultura portuguesa. Este espaço multifuncional,
integra uma área de atendimento/acolhimento que poderá representar uma receção de
hotel ou um balção de uma agência de viagens. O restante espaço da loja é destinado à
comercialização de produtos regionais.
 ECL food store, uma loja pedagógica dedicada ao setor alimentar, cuja representatividade
é bastante diversificada em termos de formato, materializando um conceito muito
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característico da cultura portuguesa – mercearia fina. O espaço evidencia algumas
tendências estéticas, principalmente relacionadas com materiais e cores, mas também
pretende refletir atuais comportamentos de consumo.
 ECL kitchen, uma cozinha pedagógica que pretende confecionar uma gastronomia
nacional e internacional que promova Portugal como um destino gastronómico.
 ECL restaurant, um espaço pedagógico dedicado ao setor da restauração que promova
um serviço de qualidade. Assim, este espaço multifuncional permite operacionalizar vários
tipos de serviços.
Os segundos (i.e., espaços de trabalho colaborativo) pretendem ser espaços bem iluminados,
alegres, onde se minimiza o ruído e com mobiliário, equipamentos e tecnologia adequados, que
permitem uma nova organização da aprendizagem e o desenvolvimento de vários tipos de trabalho
(Trabalho de Projeto, Trabalho Individual e Trabalho Coletivo). Foram criadas salas de trabalho
colaborativo, aptas para albergar 3 turmas por sala (72 alunos em cada sala), constituindo-se
Equipas Pedagógicas, com 3 professores simultaneamente por sala (Anexo 8 - Horário Equipa
Pedagógica).
A aprendizagem é ainda apoiada por meios tecnológicos. A ECL disponibiliza a todos os seus
docentes/formadores a full-time um posto de trabalho individual com computador e ligação à
internet, assim como um computador por sala de aula, que possibilita não só o acesso à plataforma
de gestão escolar, como a utilização de diferentes ferramentas digitais. Cumulativamente,
disponibiliza quarenta computadores portáteis afetos às salas de trabalho colaborativo, assim
como vinte e seis computadores para cada uma das três salas de informática. Em paralelo, os
alunos têm igualmente à sua disposição doze computadores com ligação à internet no centro de
recursos, onde encontram diferentes pontos de rede e mesas para portáteis. Mais ainda, a escola
disponibiliza um projetor em cada sala de aula, assim como nove LCD destinados para as salas
de trabalho colaborativo.
Uma vez conseguidos os recursos necessários, a equipa pedagógica trabalha no sentido de se
adaptarem às mudanças tecnológicas, efetuando um esforço para se manterem a par das
tendências e adotando proativamente ferramentas e recursos que suportam mudanças
benéficas. Neste sentido, o docente/formador, como criador colaborativo e conectado de
atividades de aprendizagem cativantes, usa, sempre que pertinente, novas abordagens e
tecnologias para apoiar a melhoria contínua. As plataformas digitais têm aqui um papel
privilegiado, sendo que as mais utilizadas de forma generalizada na ECL são o Google
Classroom, o Google hangouts/meet, a Google Drive, o padlet, o canva, o kahoot, o mentimeter,
o wix e o moodle.
Para o desenvolvimento dos projetos de empreendedorismo e como preparação para as Provas
de Suporte à Prova de Aptidão Profissional, a plataforma mais utilizada é a DreamShaper.
Para o desenvolvimento de projetos com base na metodologia de trabalho de projeto, a
plataforma mais utilizada é a BeChallenge.
Para toda a comunicação entre professor-aluno-professor, importa referir que todos os alunos e
professores têm um email da linha privilegiada da Google educação, de fácil retenção:
númerodealuno@eclisboa.net e para os professores nome.apelido@eclisboa.net.
Como ferramenta de apoio à aprendizagem, a equipa pedagógica produz materiais pedagógicos
compilados em Guias de Aprendizagem (Anexo 9 – Matriz Guia de Aprendizagem Interativo).
Os recursos disponíveis permitem a produção de portefólios digitais individuais e de equipa,
sugerindo-se o recurso sistemático ao Guia de Aprendizagem, bem como pesquisa em livros e
meios digitais.
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Junta-se um exemplo de um Projeto desenvolvido no 1º trimestre do ano letivo 2019-2020 (Anexo
10 - Exemplo Projeto SER | Área Projeto).
Nas salas de trabalho coloborativo, onde decorre a Área Projeto, existem placards de planificação
do trabalho, para partilha do mesmo (Anexo 11 – Placard Planificação de Projeto).

c) Metodologias integradoras
aprendizagem e da avaliação

do

planeamento

do

ensino,

da

Na ECL, temos caminhado – orgulhosamente – um percurso pautado pela inovação, ousando
romper com modelos estandardizados de aprendizagem. Uma inovação que se discute, negoceia
e se concretiza, colaborativamente, dia após dia, com base numa observação atenta das várias
paisagens onde nos movemos.
Esta metodologia fomenta a autonomia dos alunos, estreita os vínculos entre alunos-alunos,
alunos-professores e entre professores-professores, permitindo experiências pedagógicas mais
participativas e participadas. Esta abordagem permite também um incremento de um bom
ambiente de trabalho nas várias geografias em que alunos e professores, bem como parceiros da
escola se encontram, quer no ambiente de salas de aula ou laboratórios pedagógicos, quer no
ambiente empresarial, numa tentativa criativa de gerar pontes funcionais e fundacionais entre a
escola e o mercado de trabalho onde os nossos alunos, cidadãos atentos e curiosos, criam o seu
sucesso e alimentam o sucesso de projetos com mundo.
O processo de avaliação é crucial e este deve ocorrer a diferentes níveis e em diferentes
momentos do ciclo de aprendizagem, dando especial enfoque à avaliação formativa, sendo que o
“Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” se torna uma matriz preciosa para este
processo, assim como para o seu planeamento.
Em termos sumativos, cumpre avaliar os resultados atingidos pelos alunos. Esta avaliação deverá
realizar-se, no final de cada trimestre, com base em critérios pré-definidos e discutidos com os
próprios alunos, sendo a mesma seja partilhada, tanto ao nível do processo como dos produtos
(Anexo 12 - Avaliação Modular).
Cumpre, igualmente, avaliar os processos, as metodologias implementadas. Esta avaliação
deverá realizar-se, anualmente, partindo da observação direta da atividade educativa e da
comparação com a respetiva planificação.
No entanto, a avaliação não poderá incidir exclusivamente no desempenho dos alunos, sendo
imprescindível avaliar a própria inovação pedagógica nomeadamente a nível do processo. Para
tal, são implementados inquéritos trimestrais aos alunos e docentes/formadores, para se refletir
sobre se a mudança ou inovação desenhada está a seguir como previsto, quais são os desvios,
os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e assim ajustar as práticas e as estratégias
adotadas.
Por último, mas não menos importante, cumpre avaliar os impactos que as metodologias
pedagógicas desenvolvidas surtiram nos alunos. A avaliação dos impactos deverá realizar-se no
final de cada ciclo formativo, também a curto, médio e longo prazo, num processo contínuo de
aferição, ajustamento e evolução, estando já prevista a primeira avaliação de impacto para julho
do corrente ano.
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d) Dinâmicas pedagógicas alicerçadas em equipas de trabalho docente
Trabalhamos para que a ECL se desafie e mergulhe num processo de inovação disruptivo; uma
escola invertida! Uma escola que dê empoderamento à comunidade educativa para sentir que
podemos mudar e que a mudança depende de todos em conjunto. Uma escola em que os alunos
são os protagonistas das suas próprias aprendizagens. O aluno aprende, fazendo e refletindo
sobre o que faz. O papel do professor é o de criar as condições necessárias e estimular a
curiosidade e a vontade de aprender.
O elemento mais importante para a transformação das escolas são os professores. A
transformação das escolas passa necessariamente pela transformação interior dos seus
educadores. É importante proporcionar momentos de formação da parte tecnológica, mas também
enquanto pessoa, pois educamos o que somos.
Os docentes/formadores planificam, programam e avaliam o trabalho individual e em equipa, no
sentido de se promover a autonomia, a iniciativa e o interesse pela aprendizagem e pelas tarefas
a desenvolver. Para o efeito, são constituídas equipas pedagógicas formadas por todos os
docentes/formadores que reúnem semanalmente durante duas horas. A estas equipas associamse por vezes o coordenador de gestão de carreira, o coordenador de curso e o orientador
educativo, que fazem a ponte entre os vários intervenientes, bem como personalidades
convidadas do mundo empresarial, designadas por “orientadores profissionais”, com o objetivo de
complementar a orientação dos docentes/formadores e assim ajudar os alunos na sua integração
no tecido empresarial.
Para que a transformação educativa ocorra e no sentido de fomentar o trabalho em rede das
instituições do Grupo Ensinus, foi traçado um Plano de Formação específico que inclui as
seguintes iniciativas:
 Human Capital Development Training for Mentoring in Education, sessões de trabalho
para todo o corpo docente, ministradas por Claudia Vece, especialista em Liderança e
no método SANE - Neuro Emotional Alignment System, entre outros;
 Reimagine Education, liderado por Xavier Aragay, fundador do Reimagine Education
Lab, um laboratório dedicado às boas práticas no setor do ensino que tem como
objetivo acompanhar, fomentar e implementar processos e experiências inovadoras
em instituições de ensino mediante modelos criativos. Trata-se de um processo
formativo, iniciado em junho de 2017 para todas as instituições do Grupo Ensinus num
total até à data de 578h e que engloba desde observações externas, a encontros de
formação multiplicadores, seminários internos ou visitas internacionais a boas práticas.
 Reuniões mensais da equipa diretiva e dos professores em autonomia e flexibilidade
curricular, para partilha de boas práticas.
 Organização da Conferência de testemunho de boas práticas: Educar para o Futuro
(Fórum Lisboa, 28 de junho de 2019);
 Oradores na Conferência Internacional Educational Transformation International for a
Global Education Change, promovido pela Fundação Tr@ms (Cosmo Caixa
Barcelona, 1, 2 e 3 de julho de 2019).
A ECL participa igualmente em outras iniciativas no sentido de fomentar dinâmicas pedagógicas
alicerçadas em equipas de trabalho docente, entre elas a formação de Líderes Pedagógicos num
processo de Autonomia e Flexibilidade Curricular de nível I e II e os MOOCS, promovidos pela
Direção Geral de Educação.
Paralelamente, desde a sua génese que a ECL recorre a mobilidades de staff, no âmbito do
programa Erasmus+ (antigo PROALV), para se inspirar e recolher boas práticas a nível europeu,
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como foi o caso das mobilidades a Espanha (Barcelona) e Finlândia (Helsínquia), Reino Unido
(Londres) e Alemanha (Dusseldorf). Também neste sentido, temos desenvolvido projetos muito
profícuos de partilha de boas práticas, assim como de inovação, no âmbito de projetos Erasmus+
de Ação Chave 2 (KA2), nomeadamente os Projetos European Voice of Sales- EVS, com parceiros
da Finlândia, Noruega, Islândia e Itália, o Ready for Europe- ReforE, com parceiros da Alemanha,
Reino Unido, Roménia e Itália e o projeto A STep towards new European Learning: a digital and
personalized approach- ASTEL, com parceiros da Finlândia, Bélgica, Países Baixos e Estónia.

Cooperação da comunidade educativa
O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho assume uma perspetiva claramente inclusiva que vem
reforçar o direito de cada um dos alunos a um conjunto de respostas, sob um projeto educativo
que proporcione a todos a participação à educação e o sentido de pertença em equidade, que seja
responsável pela promoção das melhores aprendizagens e o desenvolvimento de competências
que assentem na flexibilidade curricular.
O objetivo da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva é operacionalizar a educação
inclusiva, tendo por base o projeto educativo da ECL, por natureza inclusivo: por um lado, propor
o apoio à implementação e respetivo acompanhamento e monitorização da eficácia das medidas
de suporte à aprendizagem; por outro lado, o aconselhamento dos docentes/formadores na
implementação de práticas pedagógicas inclusivas.
A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMaEI) desempenha um papel
fundamental na identificação das medidas de suporte mais adequadas a cada aluno, assim como
no acompanhamento e monitorização da eficácia da sua aplicação, sob uma perspetiva de
trabalho colaborativo entre aluno/formando, docentes/formadores, restante comunidade
educativa, e encarregado de educação.
A EMaEI da ECL assume o compromisso de dar continuidade às práticas inclusivas, onde todos
os alunos têm oportunidade de realizar aprendizagens significativas, e esforçando-se para
combater as dissimetrias e desenvolver o máximo do seu potencial.
A ECL pretende implementar ainda, o Centro de Apoio à Aprendizagem, com diferentes mentores
que trabalharão com os alunos áreas como Gestão das Emoções, Escrita Criativa, Liderança,
entre outras. As várias temáticas serão apresentadas aos alunos, bem como os respetivos horários
e os alunos inscrevem-se de acordo com as suas preferências. Este programa de mentoria visa
não só o acompanhamento escolar, mas também o desenvolvimento pessoal e a realização do
potencial do tutorando, através de uma relação desenvolvida de forma partilhada e construída
entre mentor e menturado.
A vantagem da mentoria em contexto escolar reside no facto de esta se constituir como elemento
essencial, tanto ao nível comportamental como ao nível das dificuldades de aprendizagem, com o
objetivo de potenciar a resiliência dos tutorados através de experiências positivas que reforcem e
promovam a sua autoconfiança e a crença em si próprios, permitindo‐lhes a realização do seu
potencial, quer pessoal quer académico. Neste sentido, criámos a figura do mentor, a qual tem
como missão levar os alunos a definir ativamente objetivos, decidir sobre estratégias apropriadas,
planear o seu tempo, organizar e priorizar materiais e informação, monitorizar a sua própria
aprendizagem e realizar os ajustes necessários em novas situações de aprendizagem.
O mentor terá as seguintes atribuições: reunir com os alunos que acompanha na hora atribuída;
acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial; facilitar a integração
do aluno na turma e na escola; apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na
criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; proporcionar ao aluno uma orientação
educativa adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de acordo com as aptidões,
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necessidades e interesses que manifeste; promover um ambiente de aprendizagem que permita
o desenvolvimento de competências pessoais e sociais; articular-se com o Orientador Educativo
sobre as necessidades do aluno.
As famílias também são convidadas a acompanhar o desenvolvimento das atividades do seu
educando, envolvendo-se em iniciativas pedagógicas distintas e ao longo dos 3 anos de formação,
através da dinamização de conferências semanais e de workshops. Por vezes também são
convidados a assistirem à apresentação dos projetos dos seus educandos, bem como a refletirem
na melhoria do Projeto Educativo da ECL, fazendo inclusivamente parte do Conselho Consultivo.

III. Síntese
A ECL pretende posicionar-se como um laboratório de experiências, um projeto de vida, que
requer o comprometimento verdadeiro de alunos, de toda a equipa ECL, da rede de escolas onde
nos inserimos e da participação dos nossos parceiros. Estamos genuinamente comprometidos
com um projeto educativo que seja flexível, aberto a mudanças globais, multicultural, sistémico e
digital e capaz de evoluir de forma colaborativa e em rede.
Desta forma, pretende-se com o Plano de Inovação Curricular que agora se apresenta uma maior
flexibilidade curricular, concretizada numa gestão entre 32% a 35% (de acordo com as
qualificações) das matrizes curriculares nas diferentes qualificações ministradas na Escola.
O Plano de Inovação Curricular foi aprovado no Conselho Pedagógico de 1 de abril de 2020 por
unanimidade (Anexo 13 – Ata do Conselho Pedagógico).
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Anexo 1
Modelo de Pessoa

PROJETO SER
Escola de Comércio de Lisboa
MODELO DE PESSOA
Avaliar o papel da escola enquanto agente de socialização, que promove a formação global dos
jovens torna-se, então, um imperativo e para isso há que definir o perfil do aluno para o qual se
pretende trabalhar no decorrer de cada ciclo formativo na Escola de Comércio de Lisboa (ECL).
Para tal, apostámos na edificação de um modelo de pessoa, no qual os saberes deixam de estar
espartilhados, concorrendo para a formação integral do jovem nas suas várias dimensões,
nomeadamente profissional, social e pessoal.
O perfil do aluno ECL, para além da aquisição de competências técnicas referentes a cada
qualificação, aposta no desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores fundamentais num
mundo cada vez mais incerto, complexo e volátil.
Assim, o aluno ECL deverá possuir um perfil humanista, centrado em valores de respeito por si e
pelo outro, numa procura constante de novos conhecimentos e de novas soluções para os
problemas que vão surgindo ao longo da sua vida.
Neste sentido, no final de cada ciclo formativo na Escola de Comércio de Lisboa, o aluno ECL
deverá ser:


Consciente – É um indivíduo reflexivo, com capacidade de autoconhecimento, que
identifica a forma como aprende e o papel fundamental da aprendizagem ao longo da vida.
Um indivíduo atento, consciente de si, dos outros e do mundo onde vive, que reflete sobre
o que se passa à sua volta, valoriza diferentes perspetivas e visões do mundo através de
interações assertivas e críticas construtivas e criativas. Flexível, resiliente e apto a gerir a
mudança, tem inteligência emocional e capacidade para evoluir, estando sempre
disponível para aprender. Quer contribuir para o bem comum, com vista à paz e a um
mundo mais justo, inclusivo e sustentável.



Colaborativo – É um indivíduo disponível, proativo e flexível, facilitador das relações
interpessoais que estabelece e, neste sentido, integrador das opiniões e das ideias dos
outros. É uma pessoa que se envolve, com grande capacidade em aceitar os desafios da
vida de forma entusiasta, determinada, resiliente e inspiradora de si e dos outros,
conseguindo atingir os seus resultados também através da sua participação empática.



Competente – É um indivíduo que planifica e realiza com qualidade em prol de um bem
comum, baseando-se nas aprendizagens e conhecimentos adquiridos ao longo da vida.
É uma pessoa que revela uma combinação equilibrada de conhecimento – domínio das
literacias várias (literacia científica, digital, financeira, cultural e cívica…) e numeracia –,
capacidades e atitudes, permitindo uma efetiva ação humana em contextos diversificados
e voláteis. É uma pessoa que procura a melhoria constante, aberta ao mundo, flexível,
consciente das suas competências e que, por isso mesmo é ponderado e adapta as suas
capacidades aos desafios do mundo que a rodeia, tomando as decisões corretas e gerindo
com sucesso o seu percurso pessoal e profissional ao longo da vida.

PROJETO SER
Escola de Comércio de Lisboa


Comprometido – É um indivíduo que responde de forma consciente e apaixonada aos
desafios da vida nos diferentes contextos, envolvendo-se e contribuindo ativa, critica e
responsavelmente na obtenção dos objetivos comuns do grupo, equipa ou comunidade,
tendo um conhecimento e consciência do mundo onde vive. É uma pessoa empenhada,
que motiva, transmite confiança e tem capacidade de envolver emocionalmente os outros.



Criativo – É uma pessoa que procura várias alternativas, de forma flexível, para a
resolução de problemas, nos mais variados contextos. Essas alternativas surgem de uma
constante curiosidade e ambição que leva ao questionamento e à criação de novas ideias
ou diferentes formas de fazer, com a finalidade de acrescentar valor aos resultados. O
criativo compromete-se, não teme o erro, é destemido, confiante, arrojado e trabalha para
se superar e envolver os outros. É empenhado e resiliente, com foco na concretização.

Queremos ter uma comunidade educativa aprendente, onde todos, alunos, professores e
restantes colaboradores, com o envolvimento e entrega de restantes stakeholders, como as
famílias e os parceiros empresariais e locais, aprendem e crescem ao longo da vida espelhando
os “Cs” que adquiriram ou desenvolveram e que nunca mais deixarão de SER… criativos,
comprometidos, colaborativos, conscientes, competentes!
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Dimensão

Características

comprometido

responde a desafios

responde a desafios
profissionais e pessoais
em diferentes contextos

assume os desafios porque sabe que
são geradores de uma transformação
no seu desenvolvimento, quer
cognitivo quer social

acredita que o seu sucesso pessoal e
profissional também passa pelas suas
respostas aos desafios

contribui para
objetivos comuns

apresenta soluções

justifica as soluções que apresenta
para resolver os problemas

confia e acredita nas soluções que
apresenta, com o objetivo de melhorar o
seu percurso pessoal e profissional,
colocando o seu saber ao serviço dos
outros

encontra alternativas
na resolução de
problemas

apresenta ideias
diferentes para a
resolução de problemas

é curioso

observa o meio
envolvente

compreende que para solucionar
desafios de forma diferenciada tem
que articular conhecimento,
contemplando e explicando as
variáveis

sabe que só as ideais disruptivas, mas
contextualizadas, permitem evoluir e, por
isso, nunca se consegue distanciar do
processo de mudança

assume que é necessário intervir
ativamente na procura de soluções
alternativas e sabe explica-las,
relacionando-as com o contexto

acredita que um questionamento
constante contribui para a melhoria do
mundo e já não consegue viver sem
expressar as suas ideias e sem arriscar

criativo

é destemido
acrescenta valor
é flexível

Comportamento

questiona o meio,
promovendo e
participando na discussão
de ideias
adapta-se à mudança

Aprendizagem

Marco mental
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Dimensão

Características

Comportamento

Aprendizagem

Marco mental

colaborativo

integrador

ouve, respeita e integra a
opinião dos outros

explica a mais-valia do contributo e da
integração de todos os intervenientes na
resolução dos desafios

crê que o sucesso do trabalho em equipa
se atinge com a integração de todas as
opiniões/estratégias

mobilizador

participa de forma proativa e
construtiva nos diversos
desafios

compreende a importância do trabalho em
equipa e do envolvimento de todos, sendo
um elemento facilitador

defende que as suas capacidades e dos
outros devem ser utilizadas ao serviço do
bem comum

organizado

elabora planos de trabalho

explica a planificação do seu trabalho com
vista à obtenção de objetivos

acredita na importância da realização de
planos de trabalho para concretizar
objetivos

concretizador

executa com qualidade as
tarefas

compreende que a realização das tarefas
equivale a bons resultados

defende que a realização das tarefas com
qualidade promove a excelência

flexível

procura o conhecimento em
diferentes contextos

assume a necessidade de adaptar as
suas competências aos vários desafios
para gerir com sucesso a sua vida

acredita na necessidade de aprender ao
longo da vida

competente
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Dimensão

consciente

Características

Comportamento

Aprendizagem

Marco mental

identifica as suas
capacidades e limitações
(autoconhecimento e
autoanálise)

age responsavelmente de
acordo com as suas
capacidades e limitacoes.

conhece e sabe explicar as suas
capacidades e limitacoes para poder
intervir de forma assertiva.

repensa e adapta as suas
capacidades e limitacoes aos
diferentes contextos.

ouve e relaciona-se com o
outro de forma assertiva.

está disponível para a mudanca, tendo
por base as suas aprendizagens, com
vista à aprendizagem e melhoria
constante.

é um individuo que evolui
naturalmente de acordo com um
elevado grau de maturidade.

envolve-se em assuntos
locais, globais e
culturalmente significantes.

compreende a importância dos assuntos
locais, globais e culturalmente
significantes para poder interagir com os
outros e intervir de forma sustentável e
consciente.

participa ativamente e acredita
que o bem-estar coletivo e o
desenvolvimento sustentável
resultam da sua contribuição

evolui, adapta-se e respeita
o outro

contribui de forma
sustentável
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Modelo de Pessoa
Possibilidades de Critérios de Avaliação

comprometido


Pontual



Assíduo



Adapta-se aos diferentes contextos



Cumpre os prazos negociados



Recolhe e utiliza os recursos necessários



Envolve-se na(s) tarefa(s)



Apresenta críticas fundamentadas

competente


Planifica o trabalho



Partilha e divide tarefas com os elementos do grupo



Cumpre com qualidade as tarefas propostas



Quando pesquisa, correlaciona informações e conhecimentos de
diferentes áreas do saber



Refaz o trabalho em caso de necessidade de melhoria



Comunica, adequando os suportes de apresentação

consciente


Tolerante, aceita diferentes opiniões



Age para o bem-estar comum



Ponderado



Ajusta ao contexto o comportamento verbal e não-verbal



Interessa-se por assuntos globais e interculturais



Preocupa-se com o desenvolvimento sustentável
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criativo


Age com curiosidade



Apresenta ideias



Arisca, sem medo de errar



Articula conhecimentos e explica ideias



Põe em causa construtivamente



Adapta as soluções aos contextos (recursos/limites)

colaborativo


Interessa-se pela opinião dos outros



Colabora positivamente



Flexível



Traz ideias ao grupo para avançar



Ajuda na gestão de conflitos



Estimula a participação dos membros do grupo

Anexo 2
Planos de Estudo

PLANO DE ESTUDOS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COMÉRCIO
Componente de Formação

Carga Horária
1º ano 2º ano 3º ano

Curso

Sociocultural
Português

100

100

120

320

Lingua Estrangeira I: Inglês

100

60

60

220

Área de Integração

100

60

60

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

100

46

47

47

140

446

267

287

1000

Matemática

100

100

100

300

Economia

100

100

200

200

Subtotal
Científica

Subtotal

200
100

500

Tecnológica
01-O setor do comércio e serviços: conceitos e princípios gerais

25

25

02-A atividade profissional de Técnico/a de Comércio

25

25

03-Normas de saúde e segurança no trabalho

25

25

04-Qualidade e ambiente no setor de comércio e serviços

25

25

07-Atendimento presencial a clientes

50

50

09-A venda e seus procedimentos administrativos

50

50

13.1-Marketing comercial

50

50

no setor do comércio e serviços

05-Comunicação e relacionamento interpessoal

25

25

08-Atendimento ao cliente no comércio a distância

50

50

50

50

14-Organização e participação em feiras e eventos

50

50

16.1-Política de gestão de stocks

25

25

16.2-Controlo e armazenagem de mercadorias

25

25

20-Gestão de reclamações no comércio a distância

50

50

(telefone/plataformas multicanais)
12-Técnicas de exposição e reposição de produtos
em pontos de venda

11-Gestão de reclamações no comércio em contexto presencial

50

50

13.2-Publicidade e promoção

50

50

13.3-Técnicas de organização e dinamização do espaço de venda

50

50

15.1-Documentação comercial

25

25

220

15.2-Organização e manutenção do arquivo

25

25

17-Gestão de encomendas no comércio

50

50

22-Perfil e potencial do empreendedor - diagnóstico/desenvolvimento

25

25

23-Ideias e oportunidades de negócio

50

50

7854-Plano de negócio - criação de micro negócios

25

25

06-Colaboração e trabalho em equipa

25

25

10-Acompanhamento pós-venda

50

50

18-Comunicação em língua inglesa em contexto de comércio

25

25

21-Comunicação em língua inglesa em contexto de comércio

25

25

400

1000

Subtotal

250

350

875

1095
Formação em Contexto de Trabalho
Subtotal
TOTAL

Cálculo da Área Projeto:

210

210

210

630

210

210

210

630

1106 1027

997

3130

35% Área Projeto

3.130h da carga horária equivale a 100%, 1.095h incluídas na Área Projeto corresponde a 35% de flexibilidade curricular.

PLANO DE ESTUDOS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE VENDAS E MARKETING
Componente de Formação

Carga Horária
1º ano 2º ano 3º ano

Curso

Sociocultural
Português

100

100

120

320

Lingua Estrangeira I: Inglês

100

60

60

220

Área de Integração

100

60

60

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

100

46

47

47

140

Subtotal 446

267

287

1000

Matemática

100

100

100

300

Economia

100

100

Subtotal 200

200

Científica
200
100

500

Tecnológica
01-O setor do comércio e serviços: conceitos e princípios gerais

25

25

02-A atividade profissional de Técnico/a de Vendas e Marketing

25

25

05-Comunicação e relacionamento interpessoal

25

25

07-Marketing - conceitos e princípios gerais

50

50

08-E-Marketing: conceitos e princípios gerais

50

50

15-Atendimento ao cliente em contexto de business to business

25

25

17-Processo administrativo da venda

50

50

03-Normas de saúde e segurança no trabalho no setor do comércio e serviços

25

25

04-Qualidade e ambiente no setor de comércio e serviços

25

25

09.1-Estudos de mercado: estudo e análise

25

25

09.2-Estudos de mercado: segmentação e comercialização

50

50

14-Prospeção comercial e planeamento de vendas

25

25

16-Técnicas de venda e negociação em contexto de business to business

50

50

19-Gestão de reclamações e litígios em vendas

50

50

09.3-Comportamento do consumidor

25

25

10-Plano de marketing

50

50

11.1-E-mercado

25

25

11.2-E-consumidor

25

25

11.3-Técnicas de planeamento de e-marketing

50

50

12.1-Elaboração, implementação e monitorização de planos de comunicação

50

50

12.2-Direito da comunicação de marketing

50

50

220

13.1-Plano de comercialização: conceitos gerais e princípios operacionais

50

50

21.2-Controlo e armazenagem de mercadorias

25

25

22.1-Marketing comercial

50

50

13.2-Estratégias de fidelização de clientes

50

50

20-Gestão da carteira de clientes

50

50

21.1-Politíca de gestão de stocks

25

25

22.2-Publicidade e promoção

50

50

22.3-Técnicas de organização e dinamização de pontos de venda

50

50

23.1-Técnicas de gestão administrativa de recursos humanos

25

25

50

50

24-Comunicação em língua inglesa em contexto de vendas e marketing

25

25

27 - Comunicação em língua inglesa em contexto de vendas e marketing

25

25

625

1325

900

em contexto de vendas
23.2-Liderança e gestão de equipas em contexto de vendas
06-Colaboração e trabalho de equipa

25

18-Acompanhamento pós-venda

50

Subtotal 250

450

1120
Formação em Contexto de Trabalho

Cálculo da Área Projeto:

210

210

180

600

Subtotal 210

210

180

600

TOTAL 1106 1127

1217

3450

32% Área Projeto

3.450h da carga horária equivale a 100%, 1.120h incluídas na Área Projeto corresponde a 32% de flexibilidade curricular.

PLANO DE ESTUDOS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE VITRINISMO
Componente de Formação

Carga Horária
1º ano

2º ano

3º ano

Curso

Português

100

100

120

320

Lingua Estrangeira I: Inglês

100

60

60

220

Área de Integração

100

60

60

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Sociocultural

Educação Física
Subtotal

220

100

46

47

47

140

446

267

287

1000

100

100

Científica
História da Cultura e das Artes
Geometria Descritiva

100

Matemática

200
100

100
Subtotal

200
100

200

200

100

500

100

150

130

380

Merchandising

50

100

150

300

Design e Tecnologias da Comunicação

50

125

125

300

Desenho

50

50

100

200

250

425

505

1180

Técnológica
Vitrinismo e Exposição

Subtotal

930
1150

Formação e Contexto de Trabalho

210

210

210

630

Subtotal

210

210

210

630

TOTAL

1106

1102

1102

3310

Cidadania e Desenvolvimento contitui-se como uma área transversal a desenvolver na Área Projeto.
Cálculo da Área Projeto:

35% Área Projeto

3.310h da carga horária equivale a 100%, 1.150h incluídas na Área Projeto corresponde a 35% de flexibilidade curricular.

PLANO DE ESTUDOS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Componente de Formação

Carga Horária
1º ano

2º ano

3º ano

Curso

Português

100

100

120

320

Lingua Estrangeira I: Inglês

100

60

60

220

Área de Integração

100

60

60

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Sociocultural

Educação Física
Subtotal

220

100

46

47

47

140

446

267

287

1000

100

100

200

Científica
Psicologia e Socioligia
Economia

100

Matemática

100
Subtotal

100

200
100

200

200

100

500

100

200

150

450

Marketing e Comunicação

50

50

100

200

Produção Técnica de Eventos

50

100

200

350

Criatividade e Metodologias

60

60

60

180

260

410

510

1180

Tecnológica
Gestão e Produção de Eventos

Subtotal

950

1170
Formação em Contexto de Trabalho

210

210

210

630

Subtotal

210

210

210

630

TOTAL

1116

1087

1107

3310

35%

Área Projeto

Cálculo da Área Projeto:
3.310h da carga horária equivale a 100%, 1.170h incluídas na Área Projeto corresponde a 35% de flexibilidade curricular.

PLANO DE ESTUDOS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS
Componente de Formação

Carga Horária
1ºano 2ºano 3ºano Curso

Sociocultural
Português

100 100 120

320

Lingua Estrangeira I: Inglês

100

60

60

220

Área de Integração

100

60

60

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

46

100
47

47

140

Subtotal 446 267 287 1000
Científica
História da Cultura e das Artes

100 100

Geografia
Matemática

100 100

200
200

100

100

Subtotal 200 200 100

500

01-O setor do turismo em Portugal

25

25

02-A atividade profissional de Técnico/a de Operações Turísticas

25

25

04-Técnicas de comunicação e relacionamento interpessoal em turismo

25

25

05-Colaboração e trabalho em equipa em turismo

25

25

06-Turismo inclusivo: conceitos e princípios

25

25

11.1-Informação turística local: Recolha e análise de informação

25

25

11.2-Informação turística local: Atendimento e informação ao turista

50

50

Tecnológica

03-Qualidade em turismo

25

25

07-Normas de segurança e saúde no trabalho em turismo

25

25

08.1-Desenho e atualização de programas turísticos:

25

25

50

50

25

25

12-Aconselhamento sobre produtos turísticos

25

25

13.1-Negociação e venda de produtos e serviços turísticos: A comercialização

50

50

Análise de necessidades e tendências no turismo
08.2-Desenho e atualização de programas turísticos:
Elaboração de programas turísticos
09.2-Organização e estruturação da oferta turística local:
Divulgação de recursos turísticos

de serviços turísticos

220

13.2-Negociação e venda de produtos e serviços turísticos: Gestão de reservas

25

25

25

25

25

25

em agências de viagens
16.1-Organização administrativa da informação em operações turísticas: Arquivo
e base de dados no contexto das operações turísticas
16.2-Organização administrativa da informação em operações turísticas:
Gestão de informação no contexto das operações turísticas
09.1-Organização e estruturação da oferta turística local:

50

50

50

50

50

50

11.3-Informação turistica local: Informação turística e os canais online

25

25

14.1-Assistência ao cliente, turista e/ou vistante em operações turísticas:

50

50

15-Operação de tesouraria em operações turísticas

50

50

7853-Ideias e oportunidades de negócio

50

50

14.2-Assistência ao cliente, turista e/ou vistante em operações turísticas: Gestão de

25

25

50

50

Inventariação e valorização de recursos
10.1-Organização e realização de eventos turísticos:
Planeamento de eventos turísticos
10.2-Organização e realização de eventos turísticos:
Logística de organização de eventos turísticos

Gestão de imprevistos, alterações e cancelamentos em operações turísticas

825

reclamações em operações turísticas
14.3-Assistência ao cliente, turista e/ou vistante em operações turísticas: Assistência
e satisfação do cliente em operações turísticas
18.Comunicação em língua estrangeira no serviço de operações turísticas

50

50

17-Comunicação em língua inglesa no serviço de operações turísticas

50

50

Subtotal 250 300 450 1000
1045
Formação em Contexto de Trabalho

210 210 210

630

Subtotal 210 210 210

630

TOTAL 1106 977 1047 3130
Cálculo da Área Projeto:

33% Área Projeto

3.130h da carga horária equivale a 100%, 1.045h incluidas na Área Projeto corresponde a 33% de flexibilidade curricular.

PLANO DE ESTUDOS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE RECEÇÃO HOTELEIRA
Componente de Formação

Carga Horária
1ºano

2ºano 3ºano

Curso

Sociocultural
Português

100

100

120

320

Lingua Estrangeira I: Inglês

100

60

60

220

Área de Integração

100

60

60

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física
Subtotal

100

46

47

47

140

446

267

287

1000

100

100

Científica
Economia
Psicologia e Sociologia

100

Matemática

200
100

100
Subtotal

200

200
100

200

100

500

Tecnológica
01-O setor do turismo em Portugal

25

25

02-A atividade profissional de Técnico/a de Receção Hoteleira

25

25

04-Qualidade em hotelaria

25

25

05-Técnicas de comunicação e relacionamento interpessoal em turismo

25

25

07-Turismo inclusivo: conceitos e princípios

25

25

09-Operações de check-in em hotelaria

50

50

03-Normas de segurança e saúde no trabalho em hotelaria

25

25

08-Sistema de reservas em hotelaria

50

50

10.1-Atendimento e assistência ao cliente na receção hoteleira

50

50

13-Operações de check-out em hotelaria

50

50

14.2-Estratégias de promoção e vendas na receção hoteleira

25

25

15.1-Atividades de gestão administrativa na receção hoteleira

50

50

10.2- Gestão de reclamações na receção hoteleira

50

50

11-Assistência ao cliente com necessidades especiais

25

25

no serviço de receção hoteleira
14.1-Marketing hoteleiro - a receção hoteleira

50

50

15.2-Funções de night auditor

25

25

16.1-Estratégias de gestão de tarifas

25

25

220

16.2- Gestão de tarifário em canais convencionais e online

50

50

17-Supervisão de equipas de trabalho no serviço de alojamento

50

50

20.1-Atuação em situações de emergência relacionadas

25

25

28-O golfe enquanto área de negócio

25

25

30-Assistência ao cliente no serviço de receção de campos de golfe

25

25

32-O Turismo de Saúde e Bem-estar

25

25

34-Assistência ao cliente em SPA, Centros de Estética e Bem-estar

25

25

com doença súbitas ou acidentes

21-Comunicação em língua estrangeira no serviço de receção hoteleira

50

50

06-Colaboração e trabalho em equipa em turismo

25

12-Informação turística em receção hoteleira

50

18-Comunicação em língua inglesa no serviço de receção hoteleira
Subtotal

250

825

375

25

50

50

375

1000
1045

Formação em Contexto de Trabalho

Cálculo da Área Projeto:

210

210

210

630

Subtotal

210

210

210

630

TOTAL

1106

1052

972

3130

33% Área Projeto

3.130h da carga horária equivale a 100%, 1.045h incluídas na Área Projeto corresponde a 33% de flexibilidade curricular.

PLANO DE ESTUDOS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COZINHA-PASTELARIA
Componente de Formação

Carga Horária
1º ano 2º ano 3º ano

Curso

Sociocultural
Português

100 100

Lingua Estrangeira I: Inglês

100

Área de Integração

100

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

46
Subtotal

120

320

60

60

220

60

60

220
100

47

47

140

446 267

287

1000

Científica
Economia

100 100

Matemática

100

Psicologia

200
100

100
Subtotal

200
100

200 200

100

500

Tecnológica
02-A atividade profissional de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria

25

25

03-Normas de segurança e saúde no trabalho em restauração

25

25

05-Qualidade e higiene alimentar em restauração

25

25

06-Nutrição e dietética

25

25

10.1-Planeamento e organização da produção de cozinha:

50

50

25

25

11-Planeamento e confeção de massas base, fundos e molhos de cozinha

25

25

13-Planeamento e confeção de sopas, cremes e aveludados

50

50

Preparação e produção de cozinha
10.2-Planeamento e organização da produção de cozinha: Serviço de restaurante:
mise-en-place e técnicas de serviço

01-O setor do turismo em Portugal

25

25

07-Técnicas de comunicação e interação interpessoal em turismo

25

25

12-Planeamento e confeção de entradas sólidas e acepipes

50

50

14-Planeamento e confeção de carnes, aves e caça

50

50

15-Planeamento e confeção de peixes e mariscos

50

50

20-Planeamento e confeção de massas base, recheios,

50

50

25

25

cremes e molhos de pastelaria
21.1-Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento
e confeção de sobremesas quentes e frias

220

21.2-Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa:

25

25

50

50

Planeamento e confeção de gelados e sorvetes
7853-Ideias e oportunidades de negócios
04-Qualidade em restauração

25

25

08-Colaboração e trabalho em equipa em turismo

25

25

09-Turismo inclusivo: conceitos e princípios

25

25

17-Planeamento e confeção de cozinha internacional

50

50

18-Planeamento e confeção de iguarias das novas tendências de cozinha

50

50

19-Planeamento e execução de serviços especiais de cozinha

50

50

22.1-Planeamento e confeção de pastelaria e doçaria tradicional

25

25

24-Coordenação de equipas de trabalho em restauração

25

25

52-Atendimento ao cliente e gestão de reclamações na restauração

25

25

16-Planeamento e confeção de cozinha tradicional portuguesa

50

50

22.2-Planeamento e confeção de pastelaria e doçaria tradicional portuguesa:

25

25

23-Planeamento e confeção de pastelaria internacional

50

50

53.1-Atuação em situações de emergência relacionadas

25

25

portuguesa: Pastelaria tradicional portuguesa
900

Doçaria conventual portuguesa

com doença súbita ou acidente
54-Comunicar e interagir em língua estrangeira na produção de cozinha/pastelaria

50

50

25-Língua inglesa na produção de cozinha/pastelaria
Subtotal

250 400

50

50

500

1150
1120

Formação em Contexto de Trabalho

210 210

210

630

210 210

210

630

TOTAL 1106 1077 1097

3280

Subtotal

Cálculo da Área Projeto:

34% Área Projeto

3.280h da carga horária equivale a 100%, 1120h incluídas na Área Projeto corresponde a 34% de flexibilidade curricular.

PLANO DE ESTUDOS
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE RESTAURANTE-BAR
Componente de Formação

Carga Horária
1º ano

2º ano

3º ano Curso

Português

100

100

120

320

Lingua Estrangeira I: Inglês

100

60

60

220

Área de Integração

100

60

60

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Sociocultural

Educação Física
Subtotal

100

46

47

47

140

446

267

287 1000

100

100

200

Científica
Economia
Matemática

100

Psicologia

100

100
Subtotal

200

200
100

200

100

500

Tecnológica
02-A atividade profissional de Técnico/a de Restaurante/Bar

25

25

03-Normas de segurança e saúde no trabalho em restauração

25

25

05-Qualidade e higiene alimentar em restauração

25

25

12.1-Serviço de cozinha: planeamento, organização e funcionamento

25

25

12.2-Serviço de restaurante: planeamento, organização

25

25

12.3-Serviço de bar: planeamento, organização e funcionamento

25

25

13.1-Serviço de restaurante: mise-en-place e técnicas de serviço

50

50

13.2-Planeamento e execução do serviço de restaurante

25

25

25

25

e funcionamento

(serviço casual, clássico e fine dinning )
36.2-Vinhos do Mundo
01-O setor do turismo em Portugal

25

25

07-Técnicas de comunicação interação interpessoal em turismo

25

25

10.1-Assistência ao cliente no serviço de restaurante/bar

50

50

10.2-Informação turística ao cliente

25

25

11-Acolhimento e atendimento ao cliente com necessidades

25

25

16-Planeamento e execução do serviço de vinhos

50

50

17-Planeamento e execução de serviços especiais de restaurante

25

25

especiais no serviço de restaurante/bar

220

22.1-Serviço de bar: organização e funcionamento

25

25

22.2-Preparação e serviço de bebidas simples e compostas

50

50

14-Preparações e confeções de sala à vista do cliente

50

50

04-Qualidade em restauração

25

25

06-Nutrição e dietética

25

25

08-Colaboração e trabalho em equipa em turismo

25

25

09-Turismo inclusivo: conceitos e princípios

25

25

15-Arte cisória - técnicas básicas

50

50

18-Preparação e serviço de iguarias simples

25

25

19-Preparação e confeções básicas de cozinha

25

25

20-Preparação e serviço de refeições ligeiras

25

25

21-Preparação e serviço de pequenos-almoços

25

25

23-Preparação e execução de serviços especiais de bar

25

25

24-Coordenação das atividades das equipas de trabalho

25

25

25

25

do restaurante/bar
27-Atuação em situações de emergência relacionadas
com doença súbita ou acidente

925

25-Comunicação em língua inglesa no serviço de restaurante/bar

50

28-Comunicação em língua estrangeira no serviço de restaurante/bar
Subtotal

250

50

50

50

400

375 1025
1145

Formação em Contexto de Trabalho

Cálculo da Área Projeto:

210

210

210

630

Subtotal

210

210

210

630

TOTAL

1106

1077

972 3155
36% Área Projeto

3.155h da carga horária equivale a 100%, 1.145h incluídas na Área Projeto corresponde a 36% de flexibilidade curricular.

Anexo 3
Matriz Dossiê de Curso

DOSSIÊ DE CURSO
Técnico de XXX 20__-20__

Nome da Disciplina
Carga Horária:

X horas

1º ano X horas
2º ano X horas
3º ano X horas
Finalidades

(…)
Competências

(…)
Elenco Modular/Conteúdos
UFCD

Ano

Horas

Tema

Objetivos

Conteúdo

1º

PROJETO 1: Título

1º

PROJETO 2: Título

1º

PROJETO 3: Título

1º

PROJETO 4: Título

1º

PROJETO 5: Título

2º

PROJETO 1: Título

2º

PROJETO 2: Título

2º

PROJETO 3: Título

2º

PROJETO 4: Título

2º

PROJETO 5: Título

3º

PROJETO 1: Título

3º

PROJETO 2: Título

3º

PROJETO 3: Título

3º

PROJETO 4: Título

3º

PROJETO 5: Título

Anexo 4
Pré-planificação de Projeto

PROJETO SER – __ ANO – Equipa de Trabalho __________
PROJETO _____________________
INÍCIO: ____ / ____ / ____ - TÉRMINO: ____ / ____ / ____

PLANIFICAÇÃO
SEMANA/DIA

Data: 01 / 09 / 2017
Revisão: 06 /11 /2019

O QUE VAI ACONTECER?

QUEM E COMO
INTERVÉM?

MATERIAIS
PEDAGÓGICOS

(…)

Anexo 5
Placard “Os Nossos Projetos”

Placard “Os Nossos Projetos”

Anexo 6
Horário Equipa de Trabalho

ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA
Horário da turma: 1.º A Comércio
Ano letivo: 2019 - 2020
Tempos

Segunda

Sala

Terça

Sala

Quarta

Sala

Quinta

Sala

Sexta

Sala

08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
Mat

B1

Port

B1

EF

EF

TIC

SI2

09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
ÁREA
PROJETO

10:30 - 11:00
EC

B1

EC

B1

TIC

SI2

Mat

B1

EC

B2

Ing

B2

SI3

11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30

ÁREA
PROJETO

B1

12:30 - 13:00

B2
Ing

B1

13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30

ÁREA
PROJETO

B2

Port

CR

Mentoria

CR

15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

ATIVIDADE

NOME DO PROFESSOR

Área de Integração

Mafalda Ferreira

Comercializar e Vender

Helga Duarte

Comunicar no Ponto de Venda

Helga Duarte

Economia

Ana Paula Alturas

Educação Física

Sandra Rebelo

Inglês

Sandra Xavier

Matemática

António Ribeiro

Mentoria

Isabel Oliveira

Organizar e Gerir a Empresa

Helga Duarte

Português

Isabel Oliveira

Tecnologias da Inform. e Comunic.

Luís Almeida

O Diretor:

Anexo 7
Fotos dos Espaços de Trabalho

ECL store

ECL visual merchandising

ECL discovery

ECL discovery

ECL Food Store

ECL kitchen

ECL Kitchen

ECL restaurant

Sala de trabalho colaborativo

Sala de trabalho colaborativo

Sala de trabalho colaborativo

Sala de informática

Centro de recursos

Nota:
De acordo com a nova Lei da Proteção de Dados, temos as permissões para a utilização de dados
pessoais, devidamente arquivadas na Escola.

Anexo 8
Horário Equipa Pedagógica

HORÁRIO DA EQUIPA PEDAGÓGICA

Negócios
Comércio | Vendas e Marketing | Vitrinismo
1º ANO
Equipa Pedagógica: Helga Duarte, Mafalda Ferreira, Patrícia Videira, Marco Rodrigues, Inês Ataíde, Cristina Rodrigues

Terça-Feira
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30

Quarta-Feira

Sexta-Feira
Mafalda
Ferreira
(1AC)

Helga
Duarte
(1AC)

Patrícia
Videira
(1AVeM)

Mafalda
Ferreira
(1AVi)
Helga
Duarte
(1AC)

Helga
Duarte
(1AC)

Mafalda
Ferreira
(1AVeM)

Inês Ataíde
(1AVi)
Marco
Rodrigues
(1AVi)

Reunião Equipa Pedagógica

Patrícia
Videira
(1AVeM)

Inês Ataíde
(1AVi)

Rita Alves
(1AVeM)

Cristina
Rodrigues
(1AVi)

Anexo 9
Matriz Guia de Aprendizagem Interativo

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO

2019-2020
DISCIPLINA

Aluno: __________________________________________________________________________ N.º: __________________

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA – MÓDULO /UFCD XX - Nome do Módulo/UFCD

ECL.GPC.093.2-Guia

PORQUÊ?

– XXX

BRIEFING

SEREI CAPAZ DE:

QUANDO?

O QUÊ?

– XXX

Data: 01 / 09 / 2016
Revisão: 16 /09 /2019

DEVEREI SABER/CONHECER:
– XXX

DURAÇÃO

HORAS

INÍCIO
TÉRMINO
ECL.GPC.016.1

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA – MÓDULO /UFCD XX - Nome do Módulo/UFCD

NEGOCIAR
PONDERAÇÃO

1

2

PRODUTO

TRABALHO INDEPENDENTE

TRABALHO PROJETO

TRABALHO COLETIVO

ATIVIDADES

Data: 01 / 09 / 2016
Revisão: 16 /09 /2019

ECL.GPC.016.1

%

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA – MÓDULO /UFCD XX - Nome do Módulo/UFCD

DATA

TIMELINE

Data: 01 / 09 / 2016
Revisão: 16 /09 /2019

ATIVIDADE

RECURSOS

ECL.GPC.016.1

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA – MÓDULO /UFCD XX - Nome do Módulo/UFCD

AVALIAR
POSSIBILIDADES DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | AUTOAVALIAÇÃO

COMPROMETIDO

INS.

SUF.

BOM

M.B.

%

Pontual
Assíduo
Adapto-me aos diferentes contextos
Cumpro os prazos negociados
Recolho e utilizo os recursos necessários
Envolvo-me na(s) tarefa(s)
Apresento críticas fundamentadas

COMPETENTE

%

Planifico o meu trabalho
Partilho e divido tarefas com os elementos do grupo
Cumpro com qualidade as tarefas propostas
Quando pesquiso, correlaciono info. e conhecimentos de dif. áreas do saber
Refaço o trabalho em caso de necessidade de melhoria
Comunico, adequando os suportes de apresentação

CONSCIENTE

%

Tolerante, aceito diferentes opiniões
Ajo para o bem-estar comum
Ponderado
Ajusto ao contexto o comportamento verbal e não-verbal
Interesso-me por assuntos globais e interculturais
Preocupo-me com o desenvolvimento sustentável

CRIATIVO

%

Ajo com curiosidade
Apresento ideias
Arrisco, sem medo de errar
Articulo conhecimentos e explico as ideias
Ponho em causa construtivamente
Adapto as soluções aos contextos (recursos/limites)

COLABORATIVO

%

Interesso-me pela opinião dos outros
Colaboro positivamente
Flexível
Ajudo na gestão conflitos
Estimulo a participação dos membros do grupo

A MINHA AUTOAVALIAÇÃO
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PROJETO SER – 1º ANO – Equipa de Trabalho Negócios
PROJETO (Des)Envolve-te
INÍCIO: 18/10/2019 - TÉRMINO: 13/12/2019

PLANIFICAÇÃO
SEMANA/DIA

18 out. (6F)

O QUE VAI ACONTECER?

Lançamento Projeto ao 1AC

QUEM E COMO
INTERVÉM?

MATERIAIS
PEDAGÓGICOS

Área de Integração

PPT para a
sensibilização
(Mafalda)

Área de Integração

PPT para a
sensibilização
(Mafalda)

(dar espaço aos alunos para que possam fazer sugestões
ao nível do tema/título do projeto e das atividades e
produtos a desenvolver)
Apresentação da plataforma Google Classroom – criação
de turmas virtuais
Constituição dos grupos de trabalho por qualificação
22 out. (3F)
e
23 out. (4F)

Lançamento Projeto ao 1AVi e ao 1AVeM
(dar espaço aos alunos para que possam fazer sugestões
ao nível do tema/título do projeto e das atividades e
produtos a desenvolver)
Apresentação da plataforma Google Classroom – criação
de turmas virtuais
Constituição dos grupos de trabalho por qualificação

1º momento com toda a Equipa de Trabalho 
25 out. (6F)

1) Dinâmica de quebra-gelo para reforçar a relação
entre os alunos das 3 qualificações
“Relógio dos Encontros” (destinos de sonho + hobbies +
marcas preferidas)

Alunos e professores
participam na
dinâmica de quebragelo

2) Informações gerais – reforço das regras de
funcionamento da sala (dinâmica briefing no início
de cada aula + gestão do espaço e dos vários
recursos)
3) Votação para nome do projeto (isolar 5 propostas
e fazer votação final no Mentimeter)
4) Conclusão da negociação do projeto: definição de
atividades e de produtos + planificação
(informação das primeiras datas relativas à
entrevista) – usar post-its e eleger ideias
principais (6 post-its por grupo, 3+3)
5) Entrega do Guião de Investigação e exploração
do documento
Data: 01 / 09 / 2017
Revisão: 06 /11 /2019

(…)

PROJETO SER – 1º ANO – Equipa de Trabalho Negócios
PROJETO (Des)Envolve-te
INÍCIO: 18/10/2019 - TÉRMINO: 13/12/2019

6) Partilha dos empresários/empresas com cada um
dos grupos – início de pesquisa e recolha de
informação sobre os empresários que cada grupo
vai entrevistar

Área de Integração
3 Áreas Tecnológicas

Guião de
Investigação
(feito na
sequência do
primeiro
brainstorming
com cada
turma)
(Mafalda faz e
imprime)

Área Tecnológica
Sandra, Marco e
Helga predefinem e
contactam os
profissionais
previamente para que
possam receber os
diferentes grupos de
alunos

Seguro +
Informação
EEs (Helga e
Sandra fazem e
imprimem)

Os guiões para as
entrevistas têm que
ser validados na
última hora de AP
(Helga + Mafalda +
Marco)

Guião de
Trabalho para a
preparação das
entrevistas



Entrevistas de Comércio:
Carlos Vieira | Kicks
Rick Varandas | Grupo Varandas
Sónia Galiza | Capitão Lisboa
David | Tonik
Entrevistas de Vendas & Marketing:
Paulo Sousa | Cofina
David Carapinha | Home Taylors
Paulo Carreira | Servilusa
Cláudia Santos | Bavieira
Frederico Abegão | Toyota
Francisco Teixeira | RS Automóveis
Entrevistas de Vitrinismo:
Sandra Melo | VM Cortefiel / Grupo Tendam
MUTO IMPORTANTE: Não esquecer de entregar as
informações que os EEs devem assinar a dar autorização
para os alunos se deslocarem às várias empresas!
29 out. (3F)

Preparação das entrevistas a profissionais de cada uma
das áreas

Cada grupo de trabalho tem que construir um Guião de
Entrevista
(produto intermédio avaliado pela área tecnológica – Helga
+ Sandra + Marco)
MUTO IMPORTANTE: Não esquecer de recolher os
destacáveis assinados pelos EEs com autorização para os
alunos se deslocarem às várias empresas!

30 out. (4F)

Turmas nas empresas – momento das entrevistas aos
profissionais

Data: 01 / 09 / 2017
Revisão: 06 /11 /2019

Específico por
qualificação
Sandra, Helga e
Marco ficaram
de ver esta
situação

Importante comunicar
antecipadamente aos
professores que dão
aulas a estas turmas
(…)

PROJETO SER – 1º ANO – Equipa de Trabalho Negócios
PROJETO (Des)Envolve-te
INÍCIO: 18/10/2019 - TÉRMINO: 13/12/2019

de manhã que os
alunos vão realizar
esta atividade (1AC –
Sandra Rebelo /
1AVeM – António
Ribeiro / 1AVi –
Matemática) – ver da
possibilidade de fazer
trocas com estes
professores
1 nov. (6F)

FERIADO

5 nov. (3F)

UACS

6 nov. (4f)

Tratamento da informação obtida nas entrevistas e
preparação do momento de partilha (em qualificação) –
construção de um suporte digital à escolha do grupo

Área de Integração
3 Áreas Tecnológicas

8 nov. (6F)

Apresentações por qualificação entre as 09:00h e as
11:30h – seleção da melhor apresentação por turma e
breve edição do suporte (caso seja necessário)

Área de Integração
3 Áreas Tecnológicas

Partilha das 3 melhores apresentações em plenário (Sala
TCA1) e balanço da atividade com a criação de documento
onde cada aluno registe a aprendizagem realizada (das 3
apresentações)
NOTA: Observação Externa Riedulab

Ficha de
Trabalho com
espaços
destinados ao
preenchimento
das
características/
Competências
dos perfis
profissionais
AI faz Guião de
Trabalho e
avalia este
registo

12 nov. (3F)
13 nov. (4F)
15 nov. (6F)
19 nov. (3F)

Aulas por qualificação
Consolidação das aprendizagens

14:00h – 16:00h
“Acredita que acontece!”
Profissionais na ECL

Área de Integração
3 Áreas Tecnológicas
Português

Documento de
Apoio e Guião
de Trabalho –

Workshops multidisciplinares:
- PNL (Inês Santos Silva) - SV
Data: 01 / 09 / 2017
Revisão: 06 /11 /2019

(…)

PROJETO SER – 1º ANO – Equipa de Trabalho Negócios
PROJETO (Des)Envolve-te
INÍCIO: 18/10/2019 - TÉRMINO: 13/12/2019

- Consultoria e Imagem (Digital Influencer…) – SV + Filipa
G.
- Liderança e trabalho de equipa (Tiago Quar
esma) - HD
Registo da informação absorvida nos Workshops
Ficha de Trabalho
AI avalia este produto intermédio

20 nov. (4F)

Início da construção do Jogo – identificação dos diferentes
perfis profissionais (com ou sem avatares)

22 nov. (6F)

1AC + 1AVeM – participação no ECL Shark Tank
(apresentação das ideias de negócio dos 3AC e 3AVeM)

Área de Integração
3 Áreas Tecnológicas

Guião de
Trabalho

1AVi - montras
26 nov. (3F)
27 nov. (4F)

Continuação do desenvolvimento dos jogos – conceito e
operacionalização / acompanhamento e feedback em sala
de aula

29 nov. (6F)

Conclusão dos jogos e preparação do pitch

3 dez. (3F)

ECL Game Fair
Pitch + demonstrações dos jogos

4 dez. (4F)

Aulas por qualificação
(1AC + 1AVeM – Caso pratico: início do exercício Vila Rica
– Formatos de Comércio  até às 12:30h)
12:30h – Dr. Pedro Guerra
(1AVi – montras)

6 dez. (6F)

Conferência “Formatos de Comércio” – Dr. José António
Rousseau
1AC + 1AVeM – conclusão do Caso Prático Vila Rica
1AVi – conclusão montras

10 dez. (3F)

Aulas por qualificação

11 dez. (4F)

Consolidação das aprendizagens
Balanço das atividades realizadas
Auto e Heteroavaliação dos módulos e UFCDs

13 dez. (6F)

Data: 01 / 09 / 2017
Revisão: 06 /11 /2019

(…)

ÁREA PROJETO

EQUIPA NEGÓCIOS
COMÉRCIO | VENDAS E MARKETING | VITRINISMO

1º TRIMESTRE
2019/2020

CONSTRÓI-TE
(TEMA AGLUTINADOR)

MUDAR, porquê?
Estás a 3 anos de te transformares
num profissional… de sucesso!!!

PORQUÊ

COMO

O QUÊ

Como pode acontecer esta mudança?
Estás preparado para esta transformação?
PORQUÊ

Estás preparado para seres um profissional
de sucesso?
COMO

O QUÊ

Que profissionais conheces?
PORQUÊ

O que consideras que esses profissionais
fizeram de diferente?

COMO

Quem achas que te pode ajudar?

eu

O QUÊ

Que competências consideras importante
desenvolver?

OUTRO

O que é para ti um profissional de sucesso?

COMO PODERÍAMOS AJUDAR-TE A SER ESSE PROFISSIONAL?

FORMAR
PROFISSIONAIS
DE SUCESSO!

SONHO…

TRABALHO
COLABORATIVO
COMO VAMOS PERCORRER ESTE CAMINHO…






Guião de Investigação
Guiões de Trabalho
Dinâmicas de aproximação à profissão
Atividades On Job
Workshops

SUGESTÕES!
Vamos negociar…

Negociação 1ºAno Curso de Técnico de Comércio

Negociação 1ºAno Curso de Técnico de Vendas e Marketing

Negociação 1ºAno Curso de Técnico
de Vitrinismo

ÁREA PROJETO

EQUIPA NEGÓCIOS
COMÉRCIO | VENDAS E MARKETING | VITRINISMO

1º TRIMESTRE
2019/2020
25 OUTUBRO 2019

CONSTRÓI-TE

RELÓGIO DOS
ENCONTROS!

DESTINO DE
SONHO

5

5

HOBBIES

5

Marcas

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DO ESPAÇO





DISPOSIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS
GESTÃO DO RUÍDO
UTILIZAÇÃO DE TELEMÓVEIS
UTILIZAÇÃO DE PORTÁTEIS

X

 UTILIZAÇÃO DE HEADPHONES

GRUPOS DE TRABALHO
(POR QUALIFICAÇÃO)

NEGOCIAÇÃO DO PROJETO

NOME DO
PROJETO

UMA
SUGESTÃO
POR GRUPO…

60 65 75

PROCESSOS

RESULTADOS

ATIVIDADES

PRODUTOS DE
AVALIAÇÃO

Evidências…

METODOLOGIA DE TRABALHO DE PROJETO
 Negociação
 Brainstorming
 Investigação e Tratamento da Informação
 Comunicação/Operacionalização
 Sistematização dos Conteúdos

ETAPAS

GUIÃO DE INVESTIGAÇÃO

INVESTIGAÇÃO
PREPARAÇÃO DA ENTREVISTA
A UM PROFISSIONAL
CURRÍCULO
DADOS BIOGRÁFICOS
EMPRESA / MARCA

COMÉRCIO
1. CARLOS VIEIRA | KICKS
2. RICK VARANDAS | GRUPO VARANDAS
3. SÓNIA GALIZA | CAPITÃO LISBOA
4. DAVID MARTINS | TONIK
5. CARLA SALSINHA | AGACRI
6. RECURSOS HUMANOS (a definir) | EL CORTE INGLÉS

VENDAS E MARKETING
1. PAULO SOUSA| COFINA
2. DAVID CARAPINHA | HOME TAYLORS
3. PAULO CARREIRA | SERVILUSA
4. CLÁUDIA SANTOS | BAVIERA
4. FREDERICO ABEGÃO | TOYOTA (MELISAUTO)
5. FRANCISCO TEIXEIRA OU RICARDO SILVA | RS AUTOMÓVEIS

VITRINISMO
1. SANDRA MELO (VM) | CORTEFIEL / GRUPO TENDAM
(LOJA C. COMERCIAL UBBO)

REALIZAÇÃO DO GUIÃO PARA A ENTREVISTA (29 out.)

+
ENTREVISTA A UM PROFISSIONAL (30 out.)

ÁREA PROJETO | (Des)Envolve-te
2019-2020

GUIÃO DE INVESTIGAÇÃO
“APRENDER COM PROFISSIONAIS”

Para alcançar sucesso é preciso muita perseverança, tentar sem desistir - insistir. Não é instantâneo.
Resulta do esforço, do empenho, do trabalho e da dedicação que damos a cada tarefa.
Implicará também estarmos preparados para os desafios e, portanto, vamos descobrir e explorar alguns
aspetos importantes relacionados com as diferentes profissões que integram a área dos Negócios.
Iremos: planificar, pesquisar, investigar, tratar a informação recolhida e comunicar os resultados e avaliar
o que fizemos (processos e resultados).

O SETOR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
É importante conhecer o modo como se organiza o setor do retalho. Os negócios diferenciam-se não só
por aquilo que nos é permitido observar ou por aquilo que comercializam, mas também por terem diferentes
modelos de gestão. Vamos, por isso, perceber melhor como se diferenciam e que características assumem.

A PROFISSÃO DE...

Já percebemos que as três qualificações - Técnico de Comércio, de Vendas e Marketing e de
Vitrinismo/Visual Merchandising, partilham o universo do retalho e dos negócios contribuindo, sobretudo,
para o sucesso das empresas/insígnias com as quais poderão vir a colaborar mas, apesar de existirem
muitos aspetos em comum em cada qualificação, há um conjunto de especificidades que as diferenciam.
E essa é a descoberta que temos estado a fazer…
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E tão importante como conhecer o meio onde cada um de vós poderá vir a exercer funções profissionais,
é a forma como interagem, como comunicam, como se comportam nos mais diversos contextos (pessoais
e profissionais). Afinal, a ação de hoje é uma condicionante da ação de amanhã!
Neste sentido, é fundamental que conheças um dos documentos-chave para a regulação da atividade do
setor e para a disseminação de boas práticas profissionais – o Código de Ética para o Comércio
e Serviços (CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal).

“No atual contexto de mudança e adaptação, a CCP chamou a si a responsabilidade de construir um
instrumento que consideramos essencial à promoção da responsabilidade social e da sustentabilidade das
nossas empresas: o Código de Ética para o Comércio e Serviços. O Código de Ética para o Comércio e
Serviços pretende ser um instrumento regulador da atividade das Associações e das empresas do Sector
que representamos, propondo um conjunto de valores e princípios gerais de conduta empresarial que
consideramos determinantes para a qualidade dos serviços prestados e, portanto, para o reforço da
competitividade do nosso Setor. Temos presente que os critérios éticos e sociais possuem uma influência
cada vez maior sobre as decisões dos consumidores, pelo que é legítimo esperar-se que a sustentabilidade
das empresas dependa, cada vez mais, da construção de relações duradouras com os seus clientes,
dependentes da plena compreensão e resposta às suas expectativas e necessidades de superiores
qualidade, segurança, fiabilidade e serviço. Neste contexto, a subscrição do Código de Ética será um passo
decisivo para a inclusão das Associações e empresas numa dinâmica de boas práticas, em curso a nível
internacional e que será determinante para a sustentabilidade do nosso tecido empresarial.”
(http://www.ccp.pt/CCP/pt-PT/28/72/Doc1.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1)

Para consultares este documento online (PDF), basta colocar no motor de busca o seguinte:
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Acerca das competências mais valorizadas na atualidade…

“Boas notícias: mais de 70% dos patrões a atuar em Portugal tenciona contratar mais trabalhadores. Esta
é a principal conclusão do Guia do Mercado Laboral 2017, lançado esta terça-feira pela consultora de
recursos humanos Hays.
Trata-se de um estudo elaborado com base nas respostas de 2 641 profissionais qualificados e de 847
empregadores. Aí se mostra que 73% dos trabalhadores não estão satisfeitos com as perspetivas de
progressão na carreira e 71% considera mudar de emprego em 2017.
O que os trabalhadores mais valorizam na hora de aceitar um emprego é, acima de tudo, a oferta salarial,
seguida de um bom ambiente de trabalho, de um plano de carreira e de uma boa cultura empresarial. Os
benefícios mais apreciados são o seguro de saúde, a formação/certificações e o automóvel para uso
pessoal (e não só profissional).
Já as empresas olham, sobretudo, para as competências técnicas, para a proatividade e para a capacidade
de trabalhar em equipa, não descurando a capacidade de trabalho e os valores de quem contratam.
E que tipo de profissionais querem contratar, que profissões estão em alta? Já lá vamos. Antes, convém
saber o que os empregadores mais odeiam ver numa entrevista de emprego (por esta ordem):
arrogância/antipatia; comentários depreciativos sobre as anteriores chefias; falta de transparência; falta de
motivação para o projeto; incapacidade de explicar funções e experiência; falta de pontualidade; ausência
de objetivos pessoais e profissionais; sobrevalorização de competências… (…).”
(http://visao.sapo.pt/actualidade/economia/2017-02-07-Estas-sao-as-profissoes-com-mais-saida-no-mercado-de-trabalho--e-o-salario-que-pagam-)

E tu, que tipo de PESSOA queres ser?
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Perspetivas de recrutamento em Portugal estão num nível elevado

As perspetivas de recrutamento em Portugal estão num nível elevado, o que constitui um "claro reflexo" do
dinamismo do mercado de trabalho, segundo um estudo da consultora em recrutamento especializado Hays
hoje divulgado.
A Hays diz mesmo que 2018 é "o verdadeiro ano da retoma do emprego em Portugal".
De acordo com os resultados do Guia do Mercado Laboral 2018, as perspetivas de recrutamento para 2018
atingem os 81%, constituindo o valor mais alto alguma vez verificado nos inquéritos realizados pela
consultora.
Esta percentagem, que constitui um claro reflexo do dinamismo do mercado de trabalho atual, torna-se, no
entanto, "algo preocupante quando comparada com a de profissionais que demonstram interesse em mudar
de emprego, que desceu este ano para o valor mais baixo de sempre (70%)".
Assim, "as perspetivas de recrutamento e o interesse numa mudança de emprego parecem estar a seguir
rumos opostos, acentuando a clivagem entre procura e oferta de competências".
No entanto, de acordo com o relatório, estas tendências variam "consideravelmente consoante a região do
país e o tipo de empresa".
Nas grandes empresas nacionais, por exemplo, as intenções de recrutamento para 2018 estão bastante
acima da média (86%), ultrapassando até as das empresas multinacionais (81%).
A nível regional, encontram-se também algumas diferenças relevantes.
A percentagem de empresas na região Norte que têm interesse em recrutar é a mais elevada o país,
ascendendo a 88%.
Já as regiões Centro e Sul partilham a mesma previsão de recrutamento (78%), mas têm evoluído de forma
distinta, uma vez que enquanto no Centro esta percentagem caiu quatro pontos percentuais face ao ano
passado, no Sul disparou 10 pontos percentuais.
Quando questionados relativamente ao volume de contratações previsto para 2018, cerca de um terço dos
empregadores afirmou que pretende recrutar um número superior a 10 novos colaboradores e 13% admitiu
mesmo contratar mais de 30 pessoas.
"A esmagadora maioria dos recrutamentos surgirá como consequência direta do crescimento das empresas
em território nacional ou no estrangeiro", sinaliza.
A Hays refere, a propósito, que os últimos anos foram pautados pela fuga de talento para o estrangeiro,
mas diz que essa tendência está a alterar-se.
"O mercado nacional apresenta cada vez maior abertura para a integração de profissionais qualificados,
pelo que a intenção de emigrar desceu drasticamente em 2017 para 37%", refere, apontando que esta
mudança representou uma queda de 32 pontos percentuais face a 2016, num "claro sinal de abrandamento
da fuga de talento".
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Em termos salariais, o estudo sinaliza que Portugal deverá continuar a revelar-se um país bastante atrativo
para a fixação de estruturas multinacionais, que procurarão certamente construir as suas estruturas com
os melhores profissionais qualificados do mercado.
Também entre as empresas que já se encontram em território nacional e que têm conseguido crescimento
orgânico ou inorgânico haverá interesse em contratar profissionais qualificados de contabilidade de
finanças, para apoiar planos estratégicos e garantir o rigor e otimização do negócio.
"São esperados ligeiros aumentos nos pacotes salariais globais, que serão mais evidentes em posições
menos comuns ou mais difíceis de atrair. Muitos profissionais qualificados estão conscientes do seu valor
no mercado, pelo que valorizam cada vez mais uma oferta salarial atrativa, bem como uma melhoria
significativa de benefícios não financeiros como o seguro de saúde, seguro de vida e viatura para utilização
própria", lê-se no estudo.
De acordo com a ficha técnica, o Guia do Mercado Laboral da Hays analisa motivações e preferências de
profissionais e empresas, com base nas respostas de 3.884 profissionais qualificados e 713 empregadores
aos inquéritos anónimos efetuados.
A consultora faz ainda uma análise das dinâmicas de recrutamento em áreas e sectores de mercado
específicos, acompanhada de tabelas salariais com valores mínimos, médios e máximos habitualmente
praticados para funções qualificadas nas regiões de Lisboa e Porto.
(https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/detalhe/perspectivas-de-recrutamento-em-portugal-estao-num-nivel-elevado)

DESAFIO
Perante este cenário altamente competitivo, mas igualmente estimulante (para quem quer fazer a
diferença!), propomos que continues a descobrir, juntamente com os teus colegas, os diferentes caminhos
que terás de percorrer para te tornares um profissional de sonho… competente, bem-

sucedido e acima de tudo, qualificado!
Hoje em dia, a grande lacuna no mercado de trabalho é a falta de profissionais qualificados para
desempenharem diferentes funções neste setor. Não existe carência de postos de trabalho, mas antes de
profissionais capazes de desempenharem adequadamente as suas funções.

Que competências são atualmente valorizadas no mercado de trabalho?
Que tipo de profissionais procuram as empresas?
Como desenvolver as tão aclamadas soft skills?
Como pode o nosso país, através da preparação de jovens, participar na
formação de profissionais qualificados?
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Estas são algumas das perguntas a que conseguirás dar resposta após a concretização deste projeto. E
para que consigas aprender fazendo, irás contactar de perto com profissionais do setor que trabalham,
maioritariamente, na cidade de Lisboa.
Descobrir o setor de atividade, compreender e identificar claramente a profissão e começar a definir
um percurso pessoal e profissional, um projeto de vida… este é o teu desafio!

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
Pretende-se com este projeto que compreendas a importância das muitas competências que te queremos
ajudar a desenvolver e que, com as tuas futuras valências profissionais, contribuas para a promoção e
dinamização do setor do comércio e serviços.
Do ponto de vista da tua formação, estas são as competências transversais que pretendemos que
alcances…
COMPROMETIDO
 Pontual
 Assíduo
 Cumpro os prazos negociados
 Envolvo-me nas diferentes tarefas
COMPETENTE
 Planifico o meu trabalho
 Partilho e divido tarefas com os elementos do grupo
 Cumpro com qualidade as tarefas propostas
 Refaço o trabalho em caso de necessidade de melhoria
CONSCIENTE
 Tolerante, aceito diferentes opiniões
 Ajo para o bem-estar comum
 Ponderado
 Ajusto ao contexto o comportamento verbal e não-verbal
CRIATIVO
 Ajo com curiosidade
 Apresento ideias
 Adapto as soluções aos contextos (recursos/limites)
COLABORATIVO
 Interesso-me pela opinião do outro
 Colaboro positivamente
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METODOLOGIA
Trabalho Coletivo / Metodologia de Trabalho de Projeto
Ao longo do trimestre o desenvolvimento do trabalho passará por diferentes fases:
Negociação  Brainstorming  Investigação e Tratamento
Comunicação/Operacionalização  Sistematização dos Conteúdos

da

Informação



1ª Etapa

Constituição do Grupo de Trabalho para a realização da entrevista a um profissional (alunos da
mesma qualificação)

Identifica o
líder do grupo!
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Em primeiro lugar, deves investigar, refletir e depois partilhar com os teus colegas aquelas que consideras
serem as competências mais valorizadas na profissão que futuramente virás a exercer. Que tipo de
características, pessoais e técnicas/profissionais, deve ter um profissional qualificado no século
XXI?
Regista-os abaixo.

Após a discussão com o teu grupo de trabalho, cria um draft (guião) para a entrevista que o teu grupo de
trabalho vai realizar. Receberás informações sobre o profissional / empresa que terás oportunidade de
conhecer.
Por forma a manteres sempre este guião atualizado, preenche os espaços abaixo.

Nome do profissional:___________________________________________________________________
Empresa:_____________________________________________________________________________
Local da entrevista:_____________________________________________________________________
Data da entrevista:_____________________________________________________________________
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De seguida, irás preparar uma breve apresentação para partilhares com a restante turma tudo o que
aprendeste!
Após todas as apresentações, será nomeado um grupo vencedor.
Este grupo terá hipótese de acrescentar ao seu trabalho outras informações que considere pertinentes (por
forma a completá-lo) para que, de seguida, o apresente à restante Equipa de Trabalho (3 turmas).
No total, serão apresentados em plenário os 3 melhores resultados (um por turma).

Data para submissão do draft da entrevista + suporte digital para a apresentação oral: 8 novembro.
2019
Comunicação dos resultados da entrevista (em turma e em equipa de trabalho): 8 novembro 2019

Em turma – das 09:00h às 11:30h
Em Equipa de Trabalho – das 12:00h às 13:30h

NOTA: cada turma tem uma Classroom digital, pelo que deverá ser o líder do grupo a submeter o trabalho
decorrente da Etapa 1 apresentada neste Guião de Investigação na respetiva turma, identificando
claramente os restantes colegas.
Não te esqueças que para teres acesso a esta plataforma digital é obrigatória a introdução do código da
turma cedido em aula (aceder à plataforma no domínio eclisboa.net)!
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Tudo o que fizeres ajudar-te-á a preparares-te melhor para colocares em prática algumas das competências
que já começaste a adquirir…

Pronto para mais desafios?
Em breve terás oportunidade de assistir a diversas conferências sobre temáticas transversais que,
certamente, te ajudarão a caminhar em direção à tua futura profissão, construindo um perfil profissional “de
sonho”!

O que achas da possibilidade de criares, em grupo de trabalho, um

AVATAR

???

Quem sou eu?
Em quem me quero transformar?
Quem quero
Data: 01 / 09 / 2016
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AVALIAÇÃO
Este projeto será avaliado com base em todas as atividades desenvolvidas (processos e resultados). Para
que não tenhas dúvidas, deverás sempre consultar a negociação feita em cada Módulo ou UFCD.

SUGESTÕES DE CONSULTA


http://www.cm-lisboa.pt/

(Sítio da Câmara Municipal de Lisboa)


https://www.startuplisboa.com/

(Startup Lisboa Comércio - espaço da associação incubadora de startups, Startup Lisboa, dedicado a
empresas no setor do comércio e turismo)



https://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Pequenas+e+M%C3%A9dias+Empresas+(PME)-378

(PORDATA – Base de dados Portugal Contemporâneo / Pequenas e Médias Empresas)


www.ccp.pt

(Confederação do Comércio e Serviços de Portugal)



www.uacs.pt

(União das Associações do Comércio e Serviços, da região de Lisboa e Vale do Tejo)



https://www.uacs.pt/media/139/File/Estudos/1125585964_EstudoComercioLisboa.pdf

(Estudo do Comércio de Lisboa, realizado pela UACS)
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GUIÃO DE TRABALHO
Entrevista a um Profissional de Vendas & Marketing

“Sucesso é passar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.”

Winston Churchill
Após a negociação concluímos que nada melhor do que aprender “vendo” e “fazendo”!! Para isso é
necessário tomarem contacto com os profissionais do setor. Nesse sentido, “(Des)envolve-te” e toca a
investigar e ir conversar com profissionais de referência na área!
ETAPAS
1ª ETAPA – PREPARAÇÃO
Conhecer a Empresa e o Profissional que vais entrevistar – pesquisar o site da empresa, investigar o
LinkedIn do Profissional.
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2ª ETAPA – CONSTRUÇÃO DO GUIÃO DE ENTREVISTA
Construção do Guião de Entrevista - faz o levantamento de todas as questões que gostarias de colocar ao
profissional:
a. Características dos profissionais;
b. Funções dos profissionais | Prospeção, Venda, Assistência à venda, Ajuda à revenda (se for
o caso), Comunicação e Promoção, Pagamentos;
c. Horários de trabalho;
d. Disciplina e método de trabalho;
e. Constituição da remuneração.

3ª ETAPA – COMUNICAÇÃO
Depois da entrevista feita é o momento de apresentar as “conquistas” do vosso grupo aos restantes!
Para a Comunicação das vossas aprendizagens é importante:


escolher o material de suporte à Apresentação Oral;



assegurar que o material estará livre e em condições aquando da sua utilização;



preparar e treinar a apresentação oral, através de uma dinâmica criativa.

Recordem-se que a Comunicação é uma competência transversal! Todos temos de saber comunicar!

4.ª ETAPA: AVALIAÇÃO
Esta última etapa é muito importante para teres consciência do trabalho desenvolvido e de como poderás
melhorar.
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AUTO E HETERO AVALIAÇÃO
Como avalias o teu desempenho?
ALUNO
Auto Avaliação

Sim

FORMADOR
Não

Sim

Não

Cumpri com os prazos estabelecidos
Fui original na apresentação do trabalho
Fui claro na apresentação do trabalho
Utilizei os equipamentos e ferramentas de forma correta e adequada
Utilizei linguagem técnica durante a comunicação
Interagi com os colegas
Apresentei ideias
Colaborei de forma positiva
Aceitei as críticas que me fizeram
Consegui argumentar, fundamentando as minhas respostas
Agi para o bem estar do grupo
Fiz uma boa gestão do tempo
Tive uma postura profissional adequada
Respeitei as opiniões e as atitudes dos colegas
Envolvi-me nas tarefas
Estimulei a participação de todos os elementos do grupo

Utilizando a escala de 0 a 20 valores
Que classificação atribuis à tua participação no trabalho de grupo? ________________
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Como avalias o desempenho dos elementos do teu grupo?
Nome de cada elemento do grupo
Hetero Avaliação

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Cumpriu com os prazos estabelecidos
Foi original na apresentação do trabalho
Foi claro na apresentação do trabalho
Utilizou os equipamentos e ferramentas
de forma correta e adequada
Utilizou linguagem técnica durante a
comunicação
Interagiu com os colegas
Aceitou as críticas que nos fizeram
Conseguiu argumentar, fundamentando
as nossas respostas
Colaborou de forma positiva
Agiu para o bem estar do grupo
Fez uma boa gestão do tempo
Teve uma postura profissional adequada
Respeitou as opiniões e as atitudes dos
colegas
Envolveu-se nas tarefas
Estimulou a participação de todos os
elementos do grupo

Utilizando a escala de 0 a 20 valores
Em termos GLOBAIS, que classificação atribuis ao trabalho do teu grupo? _________________
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Agora vamos refletir sobre o trabalho que realizámos!

O que gostei mais de fazer?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
O que gostei menos de fazer?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
O que aprendi?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Porque é que esta aprendizagem é importante para mim?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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GUIÃO DE TRABALHO
“APRENDER COM PROFISSIONAIS”

TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO
SUPORTE DIGITAL
Agora que todos tiveram oportunidade de entrevistar um profissional de referência para cada uma das
qualificações, é chegada a hora de tratarem a informação recolhida e de produzirem um suporte digital para
a apresentação dos resultados.
Assim, cada grupo de trabalho deverá ter em conta as indicações dadas no Guião de Trabalho previamente
entregue – 3ª Etapa (destinado à elaboração do guião da entrevista/questionário), bem como as orientações
para a realização de apresentações orais com qualidade.

Comunicação dos resultados da entrevista (em turma e em equipa de trabalho): 8 novembro 2019

 Em turma – das 09:00h às 11:30h
Neste primeiro momento, todos os grupos apresentam e será selecionada a melhor apresentação.

 Em Equipa de Trabalho – das 12:00h às 13:30h
Serão feitas apenas 3 apresentações (a melhor de cada qualificação).

NOTA
Tal como aconteceu com o questionário, deverá ser o líder do grupo a submeter o suporte digital para a
apresentação oral dos resultados da entrevista na respetiva turma, identificando claramente os restantes
colegas. Se for em formato PPT deve ser submetido o ficheiro ou, preferencialmente, um PDF.
Se a apresentação for numa plataforma online (Emaze, por exemplo),
deverá ser enviado o link para a mesma no espaço destinado ao
comentário.
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E como se trata de um momento de partilha, é fundamental que também registes a tua
aprendizagem – aprendemos muito quando fazemos, mas também aprendemos
quando observamos o que os outros fizeram!
Assim, terás que proceder ao registo dos aspetos mais importantes relativamente à definição
do perfil das outras 2 qualificações. Usa, para o efeito, a grelha em anexo.

Muito importante
A grelha, devidamente preenchida, deverá ser entregue a um dos professores presentes em Área
Projeto no próximo dia 8 de novembro.

Tal como negociado, este será mais um produto para a tua avaliação.

BOM TRABALHO!
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DEFINIÇÃO DOS DIFERENTES PERFIS PROFISSIONAIS
PARTILHA DE RESULTADOS EM EQUIPA DE TRABALHO
8 DE NOVEMBRO DE 2019

NOME/NÚMERO:
QUALIFICAÇÃO (TURMA):
APRESENTAÇÃO 1
QUALIFICAÇÃO DE _________________________________________________________________
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APRESENTAÇÃO 2
QUALIFICAÇÃO DE _________________________________________________________________

TENDO EM CONTA AS APRESENTAÇÕES A QUE ASSISTISTE, QUAIS CONSIDERAS SEREM AS
COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS MAIS SIGNIFICATIVAS?
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Placard “Planificação de Projeto”

Placard “Planificação de Projeto

Anexo 12
Avaliação Modular

Ano/Turma:

PAUTA DE AVALIAÇÃO: MÓDULO / UFCD

Disciplina:
Formador(a):

SÍMBOLOS A UTILIZAR:

Produtos
%

NOME

Total
Pond

2
50%

3
20%

4
20%

5
0%

5 - Bom
6
0%

7
0%

6 - Muito bom
CM
CP
CL
CO
CR

100%

Res.

1

2

3

4

5

6

1

2
0
0
0

13,0

4
0
0
0

15,0

5
0
0
0

18,0

6
0
0
0

10,0

CP

CM

7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

a

N - Nível

Modelo 5 C´s

6
3965
4033
3862
3779

Datas:

Comprometido
Competente
Colaborativo
Consciente
Criativo

PRODUTOS PARA AVALIAÇÃO

ACTIV.
Nº

1
10%

4 - Suficiente

CL

CO

CR

30%

N

50%

10%

5%

5%

15

4
0
0
0

13

14

14

14

T
O
T
A
L

RESULTADO

14
0
0
0

Bom
Módulo em atraso
Módulo em atraso
Módulo em atraso

3781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

4034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

4025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

4025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso

3831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo em atraso
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Anexo 13
Ata Conselho Pedagógico

Ata de Conselho Pedagógico n.º quatro
Ano Letivo: dois mil e dezanove - dois mil e vinte
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se, pelas quinze horas, por
videoconferência, o Conselho Pedagógico, sob a presidência da Diretora Pedagógica, Piedade Redondo
Pereira e secretariado pela mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------Na reunião estiveram presentes todos os membros deste Conselho, com exceção do representante dos
alunos e dos pais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior --------------------------------------------------------------------Ensino a Distância ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Informações -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentação e discussão do Plano de Inovação Curricular ----------------------------------------------------

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior--------------------------------------------------------Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. ----------------------------------------------------------------------------Ponto dois: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os membros do Conselho Pedagógico fizeram um ponto de situação da forma como estavam a decorrer
as suas aulas. Observando-se muito motivação e empenho, tanto por parte do corpo docente, como dos
alunos. A Diretora felicitou toda a equipa pelos resultados obtidos até à presente data, incentivando os
professores a continuarem o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver. ---------------------------------Informações ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi relembrado que o plano de formação para o mês de julho não foi cancelado. ------------------------------Ponto três: Plano de Inovação Curricular ------------------------------------------------------------------------------A Diretora apresentou a proposta do Plano de Inovação Curricular (PIC) a submeter à tutela, o qual foi
preparado pela equipa pedagógica do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular da Escola. Após
a análise e discussão do PIC, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------Os membros do Conselho Pedagógico elogiaram o trabalho desenvolvido pela equipa pedagógica a
trabalhar na Autonomia e Flexibilidade Curricular. ----------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi lida e aprovada a presente ata e deu-se por encerrada a sessão às treze
horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Diretora Pedagógica
____________________________________
Piedade Redondo Pereira
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