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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) apresenta o seu Plano de 
Inovação Curricular, no sentido de dar resposta às necessidades dos jovens e do mercado de 
trabalho, a iniciar, após validação, a 13 de setembro de 2019. 

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. 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).  

É, assim, imperativo repensar o ensino profissional, repensar os seus métodos, estratégias, 
conceções. Urge desafiar o ensino, tal como a Internet e a digitalização atual nos desafiou (e 
continua a desafiar). 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.  

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. Importa perceber o que queremos para os nossos alunos, formadores e 
colaboradores; o que queremos para a nossa sociedade, para o nosso mundo. E, assim, 
contextualizar a aprendizagem, os curricula, dando-lhes um sentido e um significado. 
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A gestão contextualizada dos curricula da ECL assenta 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. Avaiar 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. 

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 do presente Plano, assenta uma forte articulação curricular que se inspira 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). 
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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 

(Turku) 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 foi a denominação escolhida para melhor designar o projeto que aqui se apresenta e que 
permitirá – esperamos – 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 a arrumação 
de ideias e processos, no sentido de uma mais eficaz e efetiva articulação de relações 
multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. No ano letivo 2019-2020, o tema 
organizador será EU no Palco do Mundo! (Anexo 4 – 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 que trabalhem 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. 

O processo de aprendizagem dos alunos é organizado através de equipas de trabalho que são 
estruturadas pelas qualificações com maior proximidade profissional (Anexo 5 - Horário 
Equipa de Trabalho). Assim: 

 Ciclo de formação 2019-2022, 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. 
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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 6 – 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 contact centre, um espaço pedagógico que permite aperfeiçoar o atendimento do 
cliente a distância. 

 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 
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 7 
- Horário Equipa Pedagógica). 

A aprendizagem é ainda apoiada por meios tecnológicos, dispondo todas as salas de 
computadores portáteis, um por grupo de trabalho, bem como por LCD´s, o que permite 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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Como ferramenta de apoio à aprendizagem, a equipa pedagógica produz materiais 
pedagógicos compilados em Guias de Aprendizagem (Anexo 8 – Matriz Guia de 
Aprendizagem). 

Junta-se um exemplo de um Projeto desenvolvido no 3º trimestre do ano letivo 2018-2019 
(Anexo 9 - Exemplo Projeto SER (Área Projeto). 

 

c) Metodologias integradoras do planeamento do ensino, da 

aprendizagem e da avaliação 

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 inteligente de criar 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 e o “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória” torna-se uma matriz preciosa para este processo, assim como para o seu 
planeamento. 

Em primeiro lugar, 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. Quanto à avaliação dos resultados dos alunos, pretendemos que a mesma 
seja partilhada, tanto ao nível do processo como dos produtos, através de critérios de avaliação 
pré-definidos (Anexo 10 - 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. 

Ao longo do trabalho é realizada uma avaliação semanal, com o objetivo de apreciar as 
questões comportamentais durante a aula (Anexo 11 – Quadro Avaliação Semanal). 

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. 
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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 
associam-se 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 372h 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. 

 Conferência de testemunho de boas práticas: Educar para o Futuro (Fórum Lisboa, 28 
de junho 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, como foi o caso das mobilidades a Espanha (Barcelona) e Finlândia (Helsínquia e 
Turku). 
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e) Cooperação da comunidade educativa 

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. 

No letivo 2019-2020, a ECL pretende criar um Centro de Apoio à Aprendizagem, com diferentes 
tutores 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 tutoria 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 tutor e tutorando.  

A vantagem da tutoria 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 
tutor, 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 tutor 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, 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. 

 

 

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 34% a 37% (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 11 de julho de 2019 por 
unanimidade (Anexo 12 – 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. 
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 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 Comportamento Aprendizagem Marco mental 

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 

criativo encontra alternativas 

na resolução de 

problemas 

é curioso  

é destemido 

apresenta ideias 

diferentes para a 

resolução de problemas 

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 

acrescenta valor  

é flexível 

questiona o meio, 

promovendo e 

participando na discussão 

de ideias 

adapta-se à 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 
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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 

competente 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 
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Dimensão Características Comportamento Aprendizagem Marco mental 

consciente 

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. 

evolui, adapta-se e respeita 

o outro  

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. 

contribui de forma 

sustentável 

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 
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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 
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Componente de Formação

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 60 220 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 100

Educação Física 46 47 47 140

Subtotal 446 267 287 1000

Científica

Matemática 100 100 100 300

Economia 100 100 200

Subtotal 200 200 100 500

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

no setor do comércio e serviços

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

05-Comunicação e relacionamento interpessoal 25 25

06-Colaboração e trabalho em equipa 25 25

08-Atendimento ao cliente no comércio a distância 50 50

(telefone/plataformas multicanais)

10-Acompanhamento pós-venda 50 50

12-Técnicas de exposição e reposição de produtos 50 50

em pontos de venda 

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

11-Gestão de reclamações no comércio em contexto presencial 50 50

13.2-Publicidade e promoção 50 50

Carga Horária

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COMÉRCIO 

PLANO DE ESTUDOS



13.3-Técnicas de organização e dinamização do espaço de venda 50 50

15.1-Documentação comercial 25 25

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 25 950

18-Comunicação em língua inglesa em contexto de comércio 25 25

21-Comunicação em língua inglesa em contexto de comércio 25 25

Subtotal 250 350 400 1000

1170

Formação em Contexto de Trabalho 210 210 210 630

Subtotal 210 210 210 630

TOTAL 1106 1027 997 3130

Cálculo da Área Projeto: 37% Área Projeto

3.130h da carga horária equivale a 100%, 1.170h incluídas na Área Projeto corresponde a 37% de flexibilidade curricular.



Componente de Formação

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 60 220 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 100

Educação Física 46 47 47 140

Subtotal 446 267 287 1000

Científica

Matemática 100 100 100 300

Economia 100 100 200

Subtotal 200 200 100 500

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

06-Colaboração e trabalho de equipa 25 25

09.1-Estudos de mercado: estudo e análise 25 0

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

18-Acompanhamento pós-venda 50 50

19-Gestão de reclamações e litígios em vendas 50 50

20-Gestão da carteira de clientes 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

Carga Horária

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE VENDAS E MARKETING

PLANO DE ESTUDOS



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

13.1-Plano de comercialização: conceitos gerais e princípios operacionais 50 50 950

13.2-Estratégias de fidelização de clientes 50 50

21.1-Politíca de gestão de stocks 25 25

21.2-Controlo e armazenagem de mercadorias 25 25

22.1-Marketing comercial 50 50

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

em contexto de vendas

23.2-Liderança e gestão de equipas em contexto de vendas 50 50

7852-Perfil e potencial do empreendedor - diagnóstico/desenvolvimento 25 25

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

Subtotal 250 450 650 1350

1170

Formação em Contexto de Trabalho 210 210 180 600

Subtotal 210 210 180 600

TOTAL 1106 1127 1217 3450

Cálculo da Área Projeto: 34% Área Projeto

3.450h da carga horária equivale a 100%, 1.170h incluídas na Área Projeto corresponde a 34% de flexibilidade curricular.



Componente de Formação

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 60 220 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 100

Educação Física 46 47 47 140

Subtotal 446 267 287 1000

Científica

História da Cultura e das Artes 100 100 200

Geometria Descritiva 100 100 200

Matemática 100 100

Subtotal 200 200 100 500

Técnológica

Vitrinismo e Exposição 100 125 125 350

Merchandising 50 100 150 300

Design e Tecnologias da Comunicação 50 125 125 300 950

Desenho 50 50 50 150

Subtotal 250 400 450 1100

1170

Formação e Contexto de Trabalho 210 210 210 630

Subtotal 210 210 210 630

TOTAL 1106 1077 1047 3230

Cálculo da Área Projeto: 36% Área Projeto

3.230h da carga horária equivale a 100%, 1.170h incluídas na Área Projeto corresponde a 36%  de flexibilidade curricular.

Carga Horária

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE VITRINISMO

PLANO DE ESTUDOS



 



Componente de Formação

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 60 220 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 100

Educação Física 46 47 47 140

Subtotal 446 267 287 1000

Científica

Psicologia e Socioligia 100 100 200

Economia 100 100 200

Matemática 100 100

Subtotal 200 200 100 500

Tecnológica

Gestão e Produção de Eventos 100 150 150 400

Marketing e Comunicação 50 75 75 200

Produção Técnica de Eventos 50 100 150 300 900

Criatividade e Metodologias 50 75 75 200

Subtotal 250 400 450 1100

1120

Formação em Contexto de Trabalho 210 210 210 630

Subtotal 210 210 210 630

TOTAL 1106 1077 1047 3230

35% Área Projeto 

Cálculo da Área Projeto:

3.230h da carga horária equivale a 100%, 1.120h incluídas na Área Projeto corresponde a 35% de flexibilidade curricular.

Carga Horária

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

PLANO DE ESTUDOS



 



Componente de Formação

1ºano 2ºano 3ºano Curso

Sociocultural

Português 100 100 120 320

Lingua Estrangeira I: Inglês 100 60 60 220

Área de Integração 100 60 60 220 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 100

Educação Física 46 47 47 140

Subtotal 446 267 287 1000

Científica

História da Cultura e das Artes 100 100 200

Geografia 100 100 200

Matemática 100 100

Subtotal 200 200 100 500

Tecnológica

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

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

Análise de necessidades e tendências no turismo

08.2-Desenho e atualização de programas turísticos: 50 50

Elaboração de programas turísticos

09.2-Organização e estruturação da oferta turística local: 25 25

Divulgação de recursos turísticos

12-Aconselhamento sobre produtos turísticos 25 25

13.1-Negociação e venda de produtos e serviços turísticos: A comercialização 50 50

de serviços turísticos 

13.2-Negociação e venda de produtos e serviços turísticos: Gestão de reservas 25 25

Carga Horária

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS

PLANO DE ESTUDOS



em agências de viagens

16.1-Organização administrativa da informação em operações turísticas: Arquivo 25 25

  e base de dados no contexto das operações turísticas

16.2-Organização administrativa da informação em operações turísticas: 25 25

Gestão de informação no contexto das operações turísticas

09.1-Organização e estruturação da oferta turística local: 50 50

Inventariação e valorização de recursos

10.1-Organização e realização de eventos turísticos: 50 50

Planeamento de eventos turísticos 

10.2-Organização e realização de eventos turísticos: 50 50

Logística de organização de eventos turísticos

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

Gestão de imprevistos, alterações e cancelamentos em operações turísticas

14.2-Assistência ao cliente, turista  e/ou vistante em operações turísticas: Gestão de  25 25

reclamações em operações turísticas

14.3-Assistência ao cliente, turista  e/ou vistante em operações turísticas: Assistência 50 50

e satisfação do cliente em operações turísticas

15-Operação de tesouraria em operações turísticas 50 50

7853-Ideias e oportunidades de negócio 50 50 900

18.Comunicação em Espanhol no serviço de operações turísticas 50 50

17-Comunicação em língua inglesa no serviço de operações turísticas 50 50

Subtotal 250 300 450 1000

1120

Formação em Contexto de Trabalho 210 210 210 630

Subtotal 210 210 210 630

TOTAL 1106 977 1047 3130

Cálculo da Área Projeto: 36% Área Projeto

3.130h da carga horária equivale a 100%, 1.120h incluidas na Área Projeto corresponde a 36% de flexibilidade curricular.



Componente de Formação

1ºano 2ºano 3ºano Curso

Sociocultural

Português 100 100 120 320

Lingua Estrangeira I: Inglês 100 60 60 220

Área de Integração 100 60 60 220 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 100

Educação Física 46 47 47 140

Subtotal 446 267 287 1000

Científica

Economia 100 100 200

Psicologia e Sociologia 100 100 200

Matemática 100 100

Subtotal 200 200 100 500

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

06-Colaboração e trabalho em equipa 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

12-Informação turística em 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

Carga Horária

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE RECEÇÃO HOTELEIRA

PLANO DE ESTUDOS



16.1-Estratégias de gestão de tarifas 25 25

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

com doença súbitas ou acidentes

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 25 900

21-Comunicação em língua espanhola no serviço de receção hoteleira 50 50

18-Comunicação em língua inglesa no serviço de receção hoteleira 50 50

Subtotal 250 300 450 1000

1120

Formação em Contexto de Trabalho 210 210 210 630

Subtotal 210 210 210 630

TOTAL 1106 977 1047 3130

Cálculo da Área Projeto: 36% Área Projeto

3.130h da carga horária equivale a 100%, 1.120h incluídas na Área Projeto corresponde a 36%  de flexibilidade curricular.



Componente de Formação

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 60 220 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 100

Educação Física 46 47 47 140

Subtotal 446 267 287 1000

Científica

Economia 100 100 200

Matemática 100 100 200

Psicologia 100 100

Subtotal 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

Preparação e produção de cozinha

10.2-Planeamento e organização da produção de cozinha: Serviço de restaurante: 25 25

mise-en-place  e técnicas de serviço

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

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

 cremes e molhos de pastelaria

21.1-Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento 25 25

e confeção de sobremesas quentes e frias

Carga Horária

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COZINHA-PASTELARIA

PLANO DE ESTUDOS



21.2-Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: 25 25

Planeamento e confeção de gelados e sorvetes

7853-Ideias e oportunidades de negócios 50 50

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

portuguesa: Pastelaria tradicional portuguesa

22.2-Planeamento e confeção de pastelaria e doçaria tradicional portuguesa: 25 25

Doçaria conventual portuguesa

24-Coordenação de equipas de trabalho em restauração 25 25

52-Atendimento ao cliente e gestão de reclamações na restauração 25 25 925

16-Planeamento e confeção de cozinha tradicional portuguesa 50 50

23-Planeamento e confeção de pastelaria internacional 50 50

53.1-Atuação em situações de emergência relacionadas 25 25

com doença súbita ou acidente

54-Comunicar e interagir em francês na produção de cozinha/pastelaria 50 50

25-Língua inglesa na produção de cozinha/pastelaria 50 50

Subtotal 250 400 500 1150

1145

Formação em Contexto de Trabalho 210 210 210 630

Subtotal 210 210 210 630

TOTAL 1106 1077 1097 3280

Cálculo da Área Projeto: 35% Área Projeto

3.280h da carga horária equivale a 100%,1145h incluídas na Área Projeto corresponde a 35%  de flexibilidade curricular.



Componente de Formação

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 60 220 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 100

Educação Física 46 47 47 140

Subtotal 446 267 287 1000

Científica

Economia 100 100 200

Matemática 100 100 200

Psicologia 100 100

Subtotal 200 200 100 500

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

e funcionamento

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

(serviço casual, clássico e fine dinning )

36.2-Vinhos do Mundo 25 25

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

 especiais no serviço de restaurante/bar

16-Planeamento e execução do serviço de vinhos 50 50

17-Planeamento e execução de serviços especiais de restaurante 25 25

Carga Horária

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE RESTAURANTE-BAR

PLANO DE ESTUDOS



22.1-Serviço de bar: organização e funcionamento 25 25

22.2-Preparação e serviço de bebidas simples e compostas 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

14-Preparações e confeções de sala à vista do cliente 50 50

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

do restaurante/bar

27-Atuação em situações de emergência relacionadas 25 25

com doença súbita ou acidente 925

25-Comunicação em língua inglesa no serviço de restaurante/bar 50 50

28-Comunicação em francês no serviço de restaurante/bar 50 50

Subtotal 250 350 425 1025

1145

Formação em Contexto de Trabalho 210 210 210 630

Subtotal 210 210 210 630

TOTAL 1106 1027 1022 3155

Cálculo da Área Projeto: 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 

 



 



O QUE VAI ACONTECER QUEM E COMO INTERVÉM MATERIAIS PEDAGÓGICOS

1.ª SEMANA 14/04 a 17/04

POR QUALIFICAÇÃO

Lançamento do projeto (Convidada turismo inclusivo)

Divisão grupos (por turma)

Pesquisa e Investigação

Área de Integração - Investigação dos destinos / cultura 

europeia

Componente Tecnológica - Técnicas de comunicação (língua 

gestual) e relacionamento interpessoal

Línguas - Simulação dos atendimentos

Agência de viagem

Destinos de Erasmus: Londres, Paris, Cardiff, 

Helsínquia, TurKus, Barcelona e Madrid

2.ª SEMANA 20/04 a 24/04
Preparação dos diferentes Conteúdos de Área de 

Integração+ Componente Tecnológica+Línguas

Convidar um profissional que representa Portugal lá fora 

(Trabalho Equipa / Recursos Humanos)| Marca Portuguesa | 

Internacionalização - "Lá Fora Com Sucesso")

3.ª SEMANA 27/04 a 01/05

Preparação dos diferentes Conteúdos de Área de 

Integração+ Componente  Tecnológica+ Línguas

Filmagem dos treinos (Simulações)

Autoscopia

Área de Integração+Componente Tecnológica+Línguas

4.ª SEMANA 04/05 a 08/05 Preparação das simulações Área de Integração+Componente Tecnológica+Línguas ECL Discovery - Montagem e treino

5.ª SEMANA 11/05 a 15/05

Simulações dos destinos internacionais

Filmagens das Avaliações Área de Integração+Componente Tecnológica+Línguas

ECL Discovery - Filmagens e atribuição de categorias 

(melhor imagem, apresentação, comunicação e 

trabalho em equipa)

6.ª SEMANA 18/05 a 22/05

Balanço e reflexão das simulações

Resultado das votações

Autoscopia - Visionamento dos vídeos

7.ª SEMANA 25/05 a 29/05
Avaliação

Recuperação de módulos

                                 PROJETO 2019 - 2022 - 1.º ANO |PLANIFICAÇÃO GERAL 3.º TRIMESTRE - TURISMO (OT e RECEÇÃO)

VENDER DESTINOS ERASMUS

SEMANAS



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

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         
  

09:30 - 10:00  
 

Mat 

 
 

A3 

      

EC A3 

10:00 - 10:30       

10:30 - 11:00   

Ing TCB3 

 
 
 

 
TIC SI3 

 
Mat A3 

11:00 - 11:30   

11:30 - 12:00  
 

EF 

 
 

EF 

   
 

Port 
A3 

12:00 - 12:30   

12:30 - 13:00     

13:00 - 13:30     

13:30 - 14:00    
Ing 

 
A3 

ÁREA 
PROJETO 

TCB1 

    

14:00 - 14:30       

14:30 - 15:00 

ÁREA 
PROJETO 

 
 
 

 
TCB1 

 
 

EC 

 
 

A3 

ÁREA 
PROJETO 

TCB1 

  

15:00 - 15:30   

15:30 - 16:00   

16:00 - 16:30   

16:30 - 17:00  
Port 

 
A3 

  

17:00 - 17:30   

17:30 - 18:00         

18:00 - 18:30           

 
 

ATIVIDADE NOME DO PROFESSOR 

Área de Integração Cristina Oliveira 

Comunicar no Ponto de Venda Helga Duarte 

Comercializar e Vender Helga Duarte 

Economia Patrícia Lima 

Educação Física Rui Martins 

Inglês Cláudia Santos 

Matemática António Ribeiro 

Organizar e Gerir a Empresa Helga Duarte 

Português Lídia Geraldes 

Tecnologias da Inform. e Comunic. Luís Almeida 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Fotos dos Espaços de Trabalho 

 



 



  

ECL Store 

ECL Visual Merchandising 

  



  

ECL Contact Center 

ECL Discovery 

 

 

 

 



  

ECL Food Store 

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 7 

Horário Equipa Pedagógica 

 



 



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

António

Lisete

Sandra

Lisete

Segunda-Feira Terça-Feira

Paula

Sandra

P Videira

Paula

Ester

Sandra

Ester

Elsa

António

HORÁRIO EQUIPA PEDAGÓGICA

Comércio | Vendas e Marketing | Vitrinismo

Negócios

Angela

Helga

Sexta-Feira

Mafalda Elsa

Mónica

Helga

Angela

Quarta-Feira

Marco

Sandra

Mafalda Mafalda



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Matriz Guia de Aprendizagem Projeto 

 



 



 

Guia de Aprendizagem Interativo 

20XX-20XX 

 DISCIPLINA 

Aluno: __________________________________________________________________________  N.º: __________________  



  

 

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA MÓDULO / UFCD 20XX-20XX

Data: 08 / 09 / 2017 

Revisão: 19 /09 /2018                                   

 

ECL.GPC.093.2

 

 

 
PO

R
Q

U
Ê?

 

 

O
 Q

U
Ê?

 

SEREI CAPAZ DE: 

 

DEVEREI SABER/CONHECER: 

 

Q
U

A
N

D
O

? 

DURAÇÃO HORAS 

 

BRIEFING
OBJETIVOS DO MÓDULO / UFCD



  

 

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA MÓDULO / UFCD 20XX-20XX

Data: 08 / 09 / 2017 

Revisão: 19 /09 /2018                                   

 

ECL.GPC.093.2

 

 

 

ATIVIDADES 
PONDERAÇÃO 

PRODUTO %
1 2 

TR
A

B
A

LH
O

 C
O

LE
TI

VO
  

   

 

   

 

   

 
   

TR
A

B
A

LH
O

 P
R

O
JE

TO
  

   

 

   

 

   

 
   

TR
A

B
A

LH
O

 IN
D

EP
EN

D
EN

TE
 

 
   

 

   

 

   

 
   

NEGOCIAR



  

 

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA MÓDULO / UFCD 20XX-20XX

Data: 08 / 09 / 2017 

Revisão: 19 /09 /2018                                   

 

ECL.GPC.093.2

 

 

 

 

 

M
ÊS

 

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

    

M
ÊS

 

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

    

M
ÊS

 

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

SE
M

AN
A  

  

TIMELINE 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS



  

 

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA MÓDULO / UFCD 20XX-20XX

Data: 08 / 09 / 2017 

Revisão: 19 /09 /2018                                   

 

ECL.GPC.093.2

 

 

 

O MEU DESEMPENHO
POSSIBILIDADES DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | AUTOAVALIAÇÃO INS. SUF. BOM M.B.

COMPROMETIDO  %
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 

 

AVALIAR



 



  

 

GUIA DE APRENDIZAGEM INTERATIVO
DISCIPLINA MÓDULO / UFCD 20XX-20XX

Data: 08 / 09 / 2017 

Revisão: 19 /09 /2018                                   

 

ECL.GPC.093.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Exemplo Projeto SER (Área Projeto) 



 



Á R E A P R O J E TO

3º TRIMESTRE 2018/2019

EQUIPA SERVICE MANAGEMENT (SM): Organização de Eventos, Receção Hoteleira, Restaurante-Bar

EQUIPA BUSINESS & RETAIL (BR): Comércio, Vitrinismo e Vendas e Marketing 

PROJETO SER



PLANIFICAÇÃO

Início do Trimestre Qualificações separadas / apropriação de conteúdos específicos

de cada área tecnológica / preparação para o desafio

Lançamento do Projeto  Constituição de grupos de trabalho (compostos por alunos

das 3 qualificações)

≠

T R A B A L H O  C O L A B O R A T I V O  

A P R E N D I Z A G E N S  P A R T I L H A D A S

I N T E G R A Ç Ã O  D O S  S A B E R E S

R E S P O N S A B I L I D A D E  E  A U T O N O M I A

A B O V E  &  B E Y O N D



“Novos desafios à Europa” | Equipa SM

Interculturalidade

União Europeia

Internacionalização

“Europa Além-Fronteiras” | Equipa BR



2ª REUNIÃO DE PLANIFICAÇÃO EQUIPA PEDAGÓGICA…



“Unbox the mystery” (SM) | “Brand challenge” (BR)

SM
BR



“Unbox the mystery” (SM) | “Brand challenge” (BR)

1. Com o objetivo de dar mais enfase ao desafio a

Equipa Pedagógica decidiu investir nos

materiais que entregou aos alunos com o intuito

de dar início ao novo projeto.

2. A turma de SM e BR foi dividida em grupos

multiqualificação que posteriormente foram

desafiados a desenvolver um projeto que

unisse um conjunto de variáveis / pressupostos

que se interligavam com os conteúdos que

cada qualificação tinha planificados para a

baliza temporal do projeto.

VARIÁVEIS

Produto 
FINAL



“Unbox the mystery” (SM)





Variável 1 

Apresentação do Trabalho.

NOTA: Cada grupo teve uma data

distinta dos restantes com o objetivo

de permitir aos colegas participarem

como convidados/clientes… nas

ações desenvolvidas pelo grupo.

Variável 2 

Serviço de Restaurante Bar

NOTA: Cada grupo teve um serviço

diferente dos restantes grupos com o

intuito de dinamizar e diferenciar a

experiência de participação e

aprendizagem dos alunos.

Variável 3 

Tipologia de Evento

NOTA: Cada grupo teve uma

tipologia de evento uma maior

diversificação de experiências.

Variável 4 

Serviço de Receção 

NOTA: Cada grupo teve de elaborar

uma simulação de Check In e Check

Out, interagindo com os colegas que

participavam na sua atividade.

Cada Ação teve “clientes” com

características e necessidades

diferentes permitindo aos alunos

treinar em contexto real a capacidade

de argumentação e comunicação.





Variável 5 

Cidade

NOTA: Cada grupo teve a necessidade de

identificar o local/cidade onde iria propor e

simular a realização da sua ação.

Variável 6

Produto / Marca

NOTA: A cada grupo de trabalho foi

proposto um produto ou marca

para o qual deveria ser realizada a

ação. Tomemos por exemplo o

novo Ferrari em que o objetivo

seria o lançamento do novo

produto da marca.

Variável 7

País

NOTA: Cada grupo recebeu uma

bandeira que identificava o país a

que pertencia a marca ou produto.

O objetivo consistiu em que o

aluno relacionasse esta variável

com o produto ou marca e

igualmente com a cidade que

posteriormente escolheram.



“Brand challenge” (BR)





Variável 1

Grupo de Trabalho

NOTA: Cada grupo foi composto

por alunos de distintas

qualificações para desenvolver

os projetos nas diversas

valências.

Variável 2

Produto / Marca

NOTA: Cada grupo teve que

pesquisar e selecionar uma

marca do país que lhe foi

atribuído.

Variável 3

Loja (dimensão)

NOTA: Cada grupo recebeu um

cartão com três dimensões

distintas de espaços comerciais

(30, 70 ou 150 m²). Nesse

sentido, o projeto deveria ser

desenvolvido tendo em

consideração as dimensões da

loja.

Variável 4

Loja (tipologia)

NOTA: Cada grupo recebeu

uma tipologia de loja (Pop

Up Store, Department Store

ou Fanchising), o que

condicionou o rumo de

trabalho de cada grupo.





Variável 5 

Comunicação

NOTA: Cada grupo recebeu um

cartão com a indicação que

deveriam ser desenvolvidas e

apresentadas três técnicas

distintas de comunicação.

Variável 6

Adereço

NOTA: A cada grupo de trabalho

foi proposta a criação de um

adereço decorativo que se

constituísse como um elemento

decorativo do stand no dia da

apresentação dos projetos.

Variável 7

Portfólio

NOTA: Cada grupo recebeu um

cartão com a indicação que

deveriam desenvolver um

Portfolio do projeto, em formato

digital, com recurso às várias

ferramentas tecnológicas

apreendidas e que refletisse

sumariamente o projeto.

Variável 8

País

NOTA: Cada grupo recebeu

uma bandeira que

identificava um país (base

exploratória para o projeto).

Pretendendo-se que o grupo

relacionasse esta variável

com o produto ou marca e

igualmente com aspetos

culturais do respetivo país.





Variável 9 

Empresa

NOTA: Cada grupo teve a tarefa

de desenvolver um

organograma com os distintos

departamentos e funções de

cada elemento, face à criação

hipotética de uma empresa.

Variável 10

Meios de Pagamento

NOTA: Cada grupo deveria ainda

explicitar os meios de

pagamentos disponibilizados

pela empresa, em função do

produto, do serviço e do target.

Variável 11

Divulgação

NOTA: Cada grupo recebeu um

cartão com a indicação que

deveriam desenvolver uma

estratégia de divulgação para o

produto e/ou serviço, criando

para isso os suportes de

comunicação necessários.

Variável 12

Cliente

NOTA: Cada grupo recebeu

um cartão com um perfil de

cliente distinto. O objetivo

centrou-se na adequação da

postura e linguagem

considerando o tipo de

cliente.



Produção de materiais pedagógicos:

- Guião de Investigação

- Guiões de Trabalho (específicos por 

qualificação)

- Grelhas de Autoavaliação de AP 

(grupo/individuais)







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Pauta de Avaliação Modular 



 



a

CM

1 2 3 4 5 6 7 CP 

10% 50% 20% 20% 0% 0% 0% 100% CL N - Nível

CO
CR

Total 

Pond
CM CL CO CR

6 30% N 50% 10% 5% 5%

3965 1 2 13,0 4 15,0 5 18,0 6 10,0 0 0 0 0 15 4 13 14 14 14 14

4033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assinatura Docente:________________________

ECL.GAE.087.0

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Comprometido

Competente

Colaborativo

Consciente

Criativo

Módulo em atraso

Data: __/__/____

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Produtos

Módulo em atraso

%

RESULTADO

T

O

T

A

L

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Bom

Modelo 5 C´s

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

P
R

O
P

O
S

T
A

 

A
L

U
N

O

CP

SÍMBOLOS A UTILIZAR: Módulo / UFCD:

0 - N.R./N.O.              2 - Insuficiente              4 - Suficiente              5 - Bom              6 - Muito bom   Datas:

PAUTA DE AVALIAÇÃO: MÓDULO / UFCD
Ano/Turma:

Disciplina:

Formador(a):

Módulo em atraso

NOME

ACTIV. PRODUTOS PARA AVALIAÇÃO

C
L

A
S

S
IF

. 

A
T

R
IB

U
ÍD

A

1 2 3 4 6 75

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Nº

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Módulo em atraso

Res.

Impresso dia: 18/08/2019



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 

Quadro Avaliação Semanal 



 



2F 3F 5F 6F 2F 3F 5F 6F 2F 3F 5F 6F 2F 3F 5F 6F

NEGÓCIOS (1AVI)

Avaliação Semanal: ___/___/2019 a ___/___/2020

Nome 

Pontualidade/Assiduidade Interação / Participação Assertiva Uso material trabalho Uso (indevido) telemóvel

Observações



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

Ata Conselho Pedagógico 
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