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CURSO: Profissional de Técnico de Marketing                        12 .ºANO 

DISCIPLINA: Comunicação                                             TURMA G 

PROFESSOR: Piedade Coelho                            CÓD. 430 (6.º GRUPO) 
 

PREVISÃO DO TEMPO DE AULAS DISPONÍVEL 

Início das aulas em 18/09/13  

Fim do 1.º período em 17/12/13  

Número de tempos lectivos do 1.º período  39 

Início do 2.º período em 06/01/14  

Fim do 2.º período em 04/04/14  

Número de tempos lectivos do 2.º período  36 

Início do 3.º período em 22/04/14  

Fim do 3.º período em 24/06/14  

Número de tempos lectivos do 3.º período  27 

Número total de tempos lectivos previstos   102 
 

 

 1.º período 2.º período 3.º período TOTAL 

PROGRESSÃO 35 28 19 82 

REVISÕES 1 1 1 3 

AVALIAÇÕES 3 3 3 9 

RECUPERAÇÕES - 4 4 8 

TOTAL 39 36 27 102 
 

DATAS PREVISTAS PARA OS TESTES SUMATIVOS: 
 

1.º período 2.º período 3.º período 
 

26/11/201 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/01/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SEBASTIÃO 

DA GAMA 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL – 2013/14 

 



2/2 

UTILIZAÇÃO DOS TEMPOS PELOS MÓDULOS/TEMAS/UFCD 
 

1.º período: 
 

MÓDULOS/TEMAS/UFCD  
M7 TOTAL 

MÓDULO 7: 

Sistemas Informáticos na Área 

da Comunicação 

 

 

 

 

Progressão 

 

Revisões 

 

Avaliações 

 

Recuperações 

 

Total 

35 

 

1 

 

3 

 

-- 

 

39 

35 

 

1 

 

3 

 

- 

 

39 
 

2.º período: 

 

   

MÓDULOS/TEMAS/UFCD 
 

 
M7      M8 TOTAL 

MÓDULO 7: 

Conclusão 

 

MÓDULO 8: 

Criação, Planeamento e 

Concepção de um Projecto 

Global de Comunicação 

 

Progressão 

 

Revisões 

 

Avaliações 

 

Recuperações 

 

Total 

         4        24 

 

         1         -- 

 

         3         -- 

 

         4         -- 

 

        12        24 

28 

 

1 

 

3 

 

4 

 

36 
 

3.º período: 
 

   

MÓDULOS/TEMAS/UFCD 
 

 
M8 TOTAL 

MÓDULO 8: 

Conclusão 

 

 

 

 

Progressão 
 

Revisões 
 

Avaliações 
 

Recuperações 

 
Total 

19 

 

1 

 

3 

 

4 

 

27 

19 

 

1 

 

3 

 

4 

 

27 
 



 
      E S C O L A  S E C U N D Á R I A  D E  S E B A S T I Ã O  D A  G A M A  

 

      PLANIFICAÇÃO ANUAL, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACTIVIDADES A REALIZAR  
 

 

12º ANO, TURMA G, DISCIPLINA DE COMUNICAÇÃO (2013-2014) 
 
 

1. Planificação Anual: 
 

Períodos lectivos Unidades Curriculares 

Tempos 
lectivos 

previstos  
(45 min) 

Observações 

1º Período 

 

Módulo 7 – Sistemas de Informação na Área de 
Comunicação. 

 

39 

No total de aulas previstas 
estão contabilizadas além das 
aulas teóricas e práticas, as 
aulas de apresentação, de 
avaliação sumativa e de auto-
avaliação 

2º Período 

 

Módulo 7 – Sistemas de Informação na Área de 
Comunicação. (conclusão). 

 
Módulo 8 – Criação, planeamento e concepção de um 

projecto global de Comunicação. 
 

36 

3º Período 

 

Módulo 8 - Criação, planeamento e concepção de um 
projecto global de Comunicação. 

 

27 

 
2. Critérios de Avaliação: 
 

Áreas Instrumentos 

Saber 
Saber-fazer 

 Testes de avaliação 
 Trabalhos individuais e de grupo 
 Comunicações escritas e orais 
 Trabalhos de pesquisa 

Saber-estar/ser 
 Grelha de observação individual do trabalho de aula 
 Grelha de observação individual de atitudes e valores 

 

 
Notas: 

-·Existem fichas de auto-avaliação a preencher pelos alunos no final de cada período que possuem as mesmas 
competências a avaliar pelo professor através das grelhas de observação individual. 

- São definidos cinco níveis de satisfação quando a competências adquiridas pelos alunos: Não Satisfaz, Satisfaz, Bom, 
Muito Bom e Excelente, em que: Não Satisfaz (0-9 valores), Satisfaz (10-13 valores), Bom (14 a 16 valores), Muito 
Bom (17-18 valores) e Excelente (19-20 valores). 

 

3. Actividades a realizar no presente ano lectivo: 
 

Actividades Objectivos Professores Responsáveis Data Prevista 

Visita de estudo à BTL 
Conhecer a oferta de turismo a nível 
nacional 

Professores da área técnica Fevereiro 

Visita de estudo à 
empresa industrial 

Conhecer uma empresa industrial 
Conhecer os processos de fabrico 

Professores da área técnica 2.º/3.º Período 

 
 
 
O professor: 
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Unidade Curricular: IPP IV Paulo Lopes  
 

 

MATRIZ DE OBJETIVOS/CONTEÚDOS 

CURSO: Curso Profissional de Técnico de Marketing  ANO: 12º G 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO  MÓDULO: 7. Sistemas Informáticos na Área da Comunicação – 51 tempos letivos (45 minutos) 

 

 

FIO CONDUTOR: A utilização de software específico, como o CorelDraw, o Adobe Photoshop e o FrontPage, como ferramenta essencial na área da 
comunicação. 

       Objetivos 
 

Conteúdos 
Conhecer Compreender Aplicar 

Analisar / 
Sintetizar 

Avaliar Criar 

 Tipos e características de ficheiros: Bitmap e 
Vetorial 

X X     

 O CorelDraw: características, funções e área de 
trabalho 

X X X X X X 

 O Adobe Photoshop: características, funções e área 
de trabalho 

X X X X X X 

 O FrontPage: características, funções e área de 
trabalho 

X X X X X X 
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UNIDADE CURRICULAR: IPP IV Paulo Lopes 

PLANO DE MÉDIO PRAZO 

 CURSO: Curso Profissional de Técnico de Marketing DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO  ANO: 12º G 

 MÓDULO: 7. Sistemas Informáticos na área da Comunicação 

FIO CONDUTOR: A utilização de software específico, como o CorelDraw, o Adobe Photoshop e o FrontPage, como ferramenta essencial na área da 

comunicação. 

 

Conteúdos Competências 
centrais 

Objetivos Métodos 
Estratégias 

Recursos Calendarização Avaliação 

Gerais Específicos 

 

 Tipos e 
características de 
ficheiros 
- Bitmap 
- Vetorial 

 

 O CorelDraw 
- Características 
- Funções 

 

 Área de trabalho 
do CorelDraw 
- Menus 
- Painéis 
- Ferramentas 
- Atalhos 
- Texto 
- Desenho 
- Cores 
- Importar/Expor

tar 

 

 Desenvolver 
competências na 
área do design 
gráfico e de 
software 
especializado 
que permitam 
pôr em prática 
uma campanha 
publicitária 

 

 Criar desenhos 
vetoriais com 
recurso às 
ferramentas do 
CorelDraw 

 
 
 
 
 

 

 Compreender o 
conceito de 
ficheiro bitmap e 
vetorial 

 

 Conhecer as 
características e 
funções do 
CorelDraw 

 
 

 Conhecer a área 
de trabalho do 
CorelDraw 

 
 
 
 

 Aplicar as 
ferramentas do 
CorelDraw na 

 

 Explicar o 
conceito de 
ficheiro bitmap e 
vetorial 

 

 Identificar as 
principais 
características e 
funções do 
CorelDraw 

 

 Identificar os 
menus, painéis e 
ferramentas que 
compõem a 
interface do 
programa 

 

 Utilizar as 
ferramentas do 
CorelDraw na 

 

 Aplicação dos 
métodos: 
expositivo, 
interrogativo, 
ativo e 
demonstrativo 

 

 Apresentação 
em PowerPoint 

 

 Leitura e análise 
de texto e 
reflexão sobre o 
tema 

 

 Realização de 
atividades de 
aplicação prática 
de 
conhecimentos 

 

 

 Computador, 
software, 
videoprojector 
e tela de 
projeção 

 

 Acesso à 
Internet 

 

 Apresentação 
em PowerPoint 

 

 Guião de 
exploração do 
tema 

 

 Guião de 
exploração da 
interface do 
CorelDraw 

 

 
2 tempos 

letivos 
 
 
 
 

17 tempos 
letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Avaliação 
diagnóstica 
- Questões orais 

 

 Avaliação 
formativa: 
- Observação 

direta 
- Grelha de 

observação de 
aulas 

- Atividades 
propostas 
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UNIDADE CURRICULAR: IPP IV Paulo Lopes 

- Impressão 
- Maquetização 
- Técnicas de 

arte final 
 

 O Adobe 
Photoshop 
- Características 
- Funções 

 

 Área de trabalho 
do Adobe 
Photoshop 
- Menus 
- Painéis 
- Ferramentas 
- Atalhos 
- Texto 
- Desenho 
- Cores 

 
 
 
 
 
 
 

 O FrontPage 
- Características 
- Funções 

 
 
 
 
 

 Tratar e retocar 
imagens com 
recurso às 
ferramentas do 
Adobe 
Photoshop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Criar páginas 
para a Internet 
com recurso às 
ferramentas do 
FrontPage 
 

criação de 
desenhos 
vetoriais 

 
 

 Conhecer as 
características e 
funções do 
Adobe 
Photoshop 

 
 

 Conhecer a área 
de trabalho do 
Adobe 
Photoshop 

 
 
 

 Aplicar as 
ferramentas do 
Adobe 
Photoshop no 
tratamento e 
retoque de 
imagem 

 

 Conhecer as 
características e 
funções do 
FrontPage 

 
 

 Conhecer a área 

criação de um 
logotipo 

 
 
 

 Identificar as 
principais 
características e 
funções do 
Adobe 
Photoshop 

 

 Identificar os 
menus, painéis e 
ferramentas que 
compõem a 
interface do 
programa 

 

 Utilizar as 
ferramentas do 
Adobe 
Photoshop no 
tratamento e 
retoque de 
imagem 

 

 Identificar as 
principais 
características e 
funções do 
FrontPage 

 

 Identificar os 

 Realização de 
trabalho de 
projeto 

 
 

 Aplicação dos 
métodos: 
expositivo, 
interrogativo, 
ativo e 
demonstrativo 

 

 Apresentação 
em PowerPoint 

 

 Realização de 
atividades de 
aplicação prática 
de 
conhecimentos 

 

 Realização de 
trabalho de 
projeto 

 
 
 

 Aplicação dos 
métodos: 
expositivo, 
interrogativo, 
ativo e 
demonstrativo 

 

 Guião de 
realização de 
atividade 

 
 

 Computador, 
software, 
videoprojector 
e tela de 
projeção 

 

 Acesso à 
Internet 

 

 Apresentação 
em PowerPoint 

 

 Guião de 
exploração da 
interface do 
Adobe 
Photoshop 

 

 Guião de 
realização de 
atividade 

 

 Computador, 
software, 
videoprojector 
e tela de 
projeção 

 

 Acesso à 

 
 
 
 
 

16 tempos 
letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 tempos 
letivos 

 

 
 
 
 
 

 Avaliação 
formativa: 
- Observação 

direta 
- Grelha de 

observação de 
aulas 

- Atividades 
propostas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avaliação 
formativa: 
- Observação 

direta 
- Grelhas de 

observação de 
aulas 
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UNIDADE CURRICULAR: IPP IV Paulo Lopes 

de trabalho do 
FrontPage 

 
 
 
 

 Aplicar as 
ferramentas do 
FrontPage na 
criação de 
páginas para a 
Internet 

 

menus, painéis e 
ferramentas que 
compõem a 
interface do 
programa 

 

 Utilizar as 
ferramentas do 
FrontPage na 
criação de 
páginas para a 
Internet 

 Apresentação 
em PowerPoint 

 

 Realização de 
atividades de 
aplicação prática 
de 
conhecimentos 

 

 Realização de 
trabalho de 
projeto 

Internet 
 

 Apresentação 
em PowerPoint 

 

 Guião de 
exploração da 
interface do 
FrontPage 

 

 Guião de 
realização de 
atividade 

 

- Atividades 
propostas 

 

 Avaliação 
formadora: 
- Grelha de 

autoavaliação 
do módulo 

 

 Avaliação 
sumativa: 
- Trabalho de 

projeto 
 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS: 
 
 No domínio dos conhecimentos 
 

 Dominar e aplicar os sistemas informáticos na área da 

comunicação. 

 Pôr em prática uma campanha publicitária, utilizando vários 

meios, criando-a de raiz com conhecimento de causa e 

criatividade. 

 Explorar informação. 

 Aplicar conhecimentos a novas situações. 

 Comunicar oralmente e por escrito, de forma clara e adequada, 

recorrendo a suportes diversificados. 

 

 
 
 
 

 
 No domínio dos comportamentos e atitudes 
 

 Demonstrar criatividade, profissionalismo e inovação nos projetos 

propostos. 

 Revelar espírito crítico e hábitos de tolerância e cooperação. 

 Apresentar e fundamentar os seus pontos de vista respeitando as 

ideias dos outros. 

 Demonstrar criatividade e abertura à inovação. 

 Realizar tarefas de forma autónoma e responsável. 

 Desenvolver o interesse pela pesquisa de informação em diversas 

fontes. 

 Revelar hábitos de trabalho individual e em grupo. 

 

 

 



  Escola Secundária de Sebastião da Gama 

 

UNIDADE CURRICULAR: IPP IV Paulo Lopes 

PLANO DE AULA 1 

CURSO: Curso Profissional de Técnico de Marketing ANO(S): 12º ano TURMA: G 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO MÓDULO: 7 – Sistemas Informáticos na área da Comunicação  SUBTEMA: Introdução ao CorelDraw 

Aula n.º 68, 69, 70 Data: 25 de Fevereiro de 2014 Duração: 3 tempos letivos 
 
SUMÁRIO: Noção de desenho bitmap e vetorial. Características e funções do CorelDraw. Leitura e análise de texto. Atividade de aplicação prática. 

 

 

Conteúdos Objetivos 
Competências 

Específicas 
Atividades 
(resumo) 

Tempo 
Métodos 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

 

 Tipos e 
características 
de ficheiros 
(design gráfico): 
- Bitmap 
- Vetorial 

 

 O CorelDraw 
- Características 
- Funções 

 

 Área de trabalho 
do CorelDraw 
- Menus 
- Ferramentas 

 

 Compreender o conceito 
de ficheiro bitmap e de 
ficheiro vetorial 
- Explicar o conceito de 

ficheiro bitmap e de 
ficheiro vetorial 

 

 Conhecer as 
características e funções 
do CorelDraw 
- Identificar as principais 

características e funções 
do CorelDraw 

 

 Conhecer a área de 
trabalho do CorelDraw 

- Identificar os menus e 
ferramentas que 
compõem a interface do 
programa 

 

 Desenvolver 
competências 
na área do 
design gráfico e 
de software 
especializado 
que permitam 
pôr em prática 
uma campanha 
publicitária 

 

 Criar desenhos 
vetoriais com 
recurso às 
ferramentas do 
CorelDraw 

 

 Explorar 
informação a 
partir de um 

 

 Entrada, registo de 
presenças e sumário 

 

 Perguntas/respostas 
sobre o CorelDraw 

 

 Apresentação em 
PowerPoint com a 
exposição da 
matéria 

 

 Apresentação de 
uma proposta de 
trabalho de projeto 

 

 Leitura e análise de 
texto 

 

 Exploração da área 
de trabalho do 

 
15’ 

 
 
5’ 
 
 

20’ 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 

30’ 
 
 

15’ 
 

 
Métodos 
expositivo, 
interrogativo, 
ativo e 
demonstrativo. 
 
Exposição da 
informação e 
obtenção de 
feedback 
através de 
perguntas. 
 
Acompanhamen
to e orientação 
dos alunos na 
realização das 
atividades 
propostas. 
 

 
Computador, 
software, 
videoprojector e 
tela de projeção. 
 
Acesso à 
Internet. 
 
Apresentação 
em PowerPoint. 
 
Guião de 
exploração do 
tema. 
 
Guião de 
realização de 
atividade. 

 
Avaliação 
diagnóstica: 
questões orais 
sobre o 
CorelDraw 
 
Avaliação 
formativa:  

 Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa na: 
- realização 

das 
atividades 
propostas 

- análise do 
texto e 
questões 
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UNIDADE CURRICULAR: IPP IV Paulo Lopes 

 

 Aplicar as ferramentas 
do CorelDraw na criação 
de desenhos vetoriais 

- Utilizar as ferramentas 
do CorelDraw na criação 
de um logotipo 

 

texto 
 

 Aplicar 
conhecimentos 
a novas 
situações 

CorelDraw 
 

 Atividade de 
aplicação prática de 
conhecimentos 

 

 Síntese 
 

 
 

40’ 
 
 
 
5’ 

Pesquisa na 
internet. 
 

orais 

 Atitudes e 
comportament
o 

 

 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
- Entrada, registo de presenças e sumário. 

- Perguntas/respostas sobre o CorelDraw (avaliação diagnóstica). 

- Apresentação em PowerPoint com exposição da matéria (ficheiros vetoriais e bitmap e CorelDraw). 

- Apresentação de uma proposta de trabalho de projeto envolvendo a criação de um cartaz publicitário ou, 

alternativamente, de um conjunto de logotipos. 

- Leitura e análise de texto sobre design gráfico com base no guião distribuído aos alunos, o qual envolve uma 

pesquisa na internet. 

- Exploração da área de trabalho do CorelDraw com recurso aos computadores e ao guião distribuído aos 

alunos. 

- Realização de atividade de aplicação prática de conhecimentos (criação de logotipo) com base no guião 

distribuído aos alunos. 

- Síntese da aula (colocação de perguntas aos alunos para aferir o grau de consecução dos objetivos de 

aprendizagem). 

 

 
 

 
QUESTÕES PARA A AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA ORAL 
 

 Qual é a diferença entre ficheiro 

vetorial e bitmap? 

 O que é o CorelDraw? 

 Para que serve? 

 

 
DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
o Na adequação das questões às 

especificidades dos alunos; 

o No acompanhamento e prestação 

de um apoio diferenciado na 

realização da atividade proposta. 
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UNIDADE CURRICULAR: IPP IV Paulo Lopes 

PLANO DE AULA 2 

CURSO: Curso Profissional de Técnico de Marketing ANO(S): 12º ano TURMA: G 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO MÓDULO: 7 – Sistemas Informáticos na área da Comunicação  SUBTEMA: Introdução ao CorelDraw 

Aula n.º 71, 72, 73 Data: 11 de Março de 2014 Duração: 3 tempos letivos 
 
SUMÁRIO: Exploração da área de trabalho do CorelDraw. Atividade de aplicação prática de conhecimentos (criação de logotipo). 

 

 

Conteúdos Objetivos 
Competências 

Específicas 
Atividades 
(resumo) 

Tempo 
Métodos 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

 

 Área de trabalho 
do CorelDraw 
- Menus 
- Painéis 
- Ferramentas 
- Atalhos 
- Texto 
- Desenho 
- Cores 
- Importar 

 

 Conhecer a área de 
trabalho do 
CorelDraw 

- Identificar os menus, 
painéis e 
ferramentas que 
compõem a interface 
do programa 

 

 Aplicar as 
ferramentas do 
CorelDraw na criação 
de desenhos vetoriais 

- Utilizar as 
ferramentas do 
CorelDraw na criação 
de um logotipo 

 

 

 Desenvolver 
competências na 
área do design 
gráfico e de software 
especializado que 
permitam pôr em 
prática uma 
campanha 
publicitária 

 

 Criar desenhos 
vetoriais com recurso 
às ferramentas do 
CorelDraw 

 

 Aplicar 
conhecimentos a 
novas situações 

 

 

 Entrada, registo 
de presenças e 
sumário 

 

 Exploração da 
área de 
trabalho do 
CorelDraw 

 

 Atividade de 
aplicação 
prática de 
conhecimentos 

 

 Síntese 
 

 
15’ 

 
 
 

45’ 
 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 
5’ 

 
Métodos 
expositivo, ativo 
e demonstrativo. 
 
Acompanhament
o e orientação 
dos alunos na 
realização das 
atividades 
propostas. 
 

 
Computador, 
software, 
videoprojector e 
tela de projeção. 
 
Acesso à Internet. 
 
Guião de 
exploração da 
interface do 
CorelDraw. 
 
Guião de 
realização de 
atividade. 

 
Avaliação 
formativa: 
 

 Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa na 
realização das 
atividades 
propostas 

 

 Atitudes e 
comportamento 
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UNIDADE CURRICULAR: IPP IV Paulo Lopes 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
- Entrada, registo de presenças e sumário. 

- Exploração da área de trabalho do CorelDraw com recurso aos computadores e ao guião distribuído aos 

alunos. 

- Realização de atividade de aplicação prática de conhecimentos (criação de logotipo) com base no guião 

distribuído aos alunos. 

- Síntese da aula (verificação dos trabalhos realizados pelos alunos para aferir o grau de consecução dos 

objetivos de aprendizagem). 

 

 
 

 
DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
o No acompanhamento e prestação 

de um apoio diferenciado na 

realização das atividades 

propostas. 
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UNIDADE CURRICULAR: IPP IV Paulo Lopes 

PLANO DE AULA 3 

CURSO: Curso Profissional de Técnico de Marketing ANO(S): 12º ano TURMA: G 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO MÓDULO: 7 – Sistemas Informáticos na área da Comunicação  SUBTEMA: Introdução ao CorelDraw 

Aula n.º 74, 75, 76  Data: 25 de Março de 2014 Duração: 3 tempos letivos 
 
SUMÁRIO: Quiz de revisão da matéria. Exploração das ferramentas avançadas do CorelDraw. Exercício de aplicação de conhecimentos. 

 

 

Conteúdos Objetivos 
Competências 

Específicas 
Atividades 
(resumo) 

Tempo 
Métodos 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

 

 Tipos e 
características de 
ficheiros 
- Bitmap 
- Vetorial 

 

 O CorelDraw 
- Área de trabalho 
- Interface 

 

 Ferramentas 
avançadas do 
CorelDraw 
- Copiar e aplicar 

propriedades 
- Alinhar, distribuir 

e ordenar 
- Agrupar e 

desagrupar 
- Cortar, dividir e 

 

 Compreender o 
conceito de ficheiro 
bitmap e vetorial 

- Explicar o conceito 
de ficheiro bitmap 
e vetorial 

 

 Conhecer a área de 
trabalho do 
CorelDraw 

- Identificar os 
menus, painéis e 
ferramentas que 
compõem a 
interface do 
programa 

 

 Aplicar as 
ferramentas do 
CorelDraw na 

 

 Desenvolver 
competências na 
área do design 
gráfico e de 
software 
especializado que 
visem pôr em 
prática uma 
campanha 
publicitária 

 

 Criar desenhos 
vetoriais com 
recurso às 
ferramentas do 
CorelDraw 

 

 Aplicar 
conhecimentos a 
novas situações 

 

 Entrada, registo 
de presenças e 
sumário 

 

 Quiz com 
perguntas sobre 
ficheiros bitmap 
e vetoriais e o 
CorelDraw 

 

 Exploração das 
ferramentas 
avançadas do 
CorelDraw 

 

 Atividade de 
aplicação 
prática de 
conhecimentos 

 

 
15’ 

 
 
 

25’ 
 
 
 
 
 

25’ 
 
 
 
 

65’ 
 
 
 
 

 
Métodos 
expositivo, 
interrogativo, 
ativo e 
demonstrativo. 
 
Acompanhament
o e orientação 
dos alunos na 
realização das 
atividades 
propostas. 
 

 
Computador, 
software, 
videoprojector e 
tela de projeção. 
 
Acesso à Internet. 
 
Quiz desenvolvido 
com os programas 
Quizmaker ’13 e 
CorelDraw X4 
 
Guião de 
exploração das 
ferramentas do 
CorelDraw. 
 
Guião de 
realização de 
atividade. 

 
Avaliação 
formativa: 
 

 Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa na: 
- realização das 

atividades 
propostas 

- resolução do 
quiz e resposta 
às perguntas 

 

 Atitudes e 
comportamento 
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apagar 
- Soldar 
- Aplicar um efeito 

tridimensional 
- Criar 

sombreamentos 

criação de 
desenhos vetoriais 

- Utilizar as 
ferramentas do 
CorelDraw na 
criação de um 
logotipo 

 

  Síntese 5’ 

 

 
DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
- Entrada, registo de presenças e sumário. 

- Resolução de quiz para revisão da matéria sobre ficheiros bitmap e vetoriais e o CorelDraw. 

- Exploração das ferramentas avançadas do CorelDraw com recurso aos computadores e ao guião distribuído 

aos alunos. 

- Realização de atividade de aplicação prática de conhecimentos (criação de logotipo) com base no guião 

distribuído aos alunos. 

- Síntese da aula (verificação dos trabalhos realizados pelos alunos para aferir o grau de consecução dos 

objetivos de aprendizagem). 

 

 
 

 
DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
o No acompanhamento e prestação 

de um apoio diferenciado na 

realização das atividades 

propostas. 
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PLANO DE AULA 4 

CURSO: Curso Profissional de Técnico de Marketing ANO(S): 12º ano TURMA: G 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO MÓDULO: 7 – Sistemas Informáticos na área da Comunicação  SUBTEMA: Introdução ao CorelDraw 

Aula n.º 77, 78, 79 Data: 1 de Abril de 2014 Duração: 3 tempos letivos 
 
SUMÁRIO: Exploração das ferramentas avançadas do CorelDraw. Exercício de aplicação de conhecimentos. 

 

 

Conteúdos Objetivos 
Competências 

Específicas 
Atividades 
(resumo) 

Tempo 
Métodos 

Estratégias 
Recursos Avaliação 

 

 Ferramentas 
avançadas do 
CorelDraw 
- Criar um novo 

objeto em torno 
dos objetos 
selecionados 

- Fazer a interseção 
de objetos 

- Inserir uma 
imagem no 
desenho 

- Criar objetos 
PowerClip 

- Alinhar objetos 
pelas linhas-guia 

- Converter 
desenhos vetoriais 
em bitmaps 

 

 Conhecer a área de 
trabalho do 
CorelDraw 

- Identificar os 
menus, painéis e 
ferramentas que 
compõem a 
interface do 
programa 

 

 Aplicar as 
ferramentas do 
CorelDraw na 
criação de desenhos 
vetoriais 

- Utilizar as 
ferramentas do 
CorelDraw na 
criação de um 
logotipo 

 

 Desenvolver 
competências na 
área do design 
gráfico e de software 
especializado que 
visem pôr em prática 
uma campanha 
publicitária 

 

 Criar desenhos 
vetoriais com 
recurso às 
ferramentas do 
CorelDraw 

 

 Aplicar 
conhecimentos a 
novas situações 

 

 Entrada, registo 
de presenças e 
sumário 

 

 Exploração das 
ferramentas 
avançadas do 
CorelDraw 

 

 Atividade de 
aplicação 
prática de 
conhecimentos 

 

 Síntese 
 

 
15’ 

 
 
 

25’ 
 
 
 
 

90’ 
 
 
 
 
5’ 

 
Métodos 
expositivo, 
interrogativo, 
ativo e 
demonstrativo. 
 
Acompanhament
o e orientação 
dos alunos na 
realização das 
atividades 
propostas. 
 

 
Computador, 
software, 
videoprojector e 
tela de projeção. 
 
Acesso à 
Internet. 
 
Guião de 
exploração das 
ferramentas do 
CorelDraw. 
 
Guião de 
realização de 
atividade. 

 
Avaliação 
formativa: 
 

 Observação da 
motivação, 
empenho e 
participação 
ativa na 
realização das 
atividades 
propostas 

 

 Atitudes e 
comportament
o 
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DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
- Entrada, registo de presenças e sumário. 

- Exploração das ferramentas avançadas do CorelDraw com recurso aos computadores e ao guião distribuído 

aos alunos. 

- Realização de atividade de aplicação prática de conhecimentos (criação de logotipo) com base no guião 

distribuído aos alunos. 

- Síntese da aula (verificação dos trabalhos realizados pelos alunos para aferir o grau de consecução dos 

objetivos de aprendizagem). 

 

 
 

 
DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
o No acompanhamento e prestação 

de um apoio diferenciado na 

realização das atividades 

propostas. 

 



Introdução ao CorelDraw 

Paulo Lopes 

Sistemas Informáticos na área da Comunicação 

.: Módulo 7 :. 

 Noção de ficheiro bitmap e vetorial. 

 Características e funções do CorelDraw. 

 Leitura e análise de texto sobre design gráfico. 

 Área de trabalho do CorelDraw: menus e 
ferramentas. 

 Exercício de aplicação de conhecimentos. 

Sumário | Aula n.º 

2 



 Qual é a diferença entre um ficheiro bitmap e um 
ficheiro vetorial? 

 O que é o CorelDraw? 

 Para que serve? 

Antes de começar… 

3 

 Os dois principais tipos de imagem são os 
ficheiros bitmap e vetorial. 

 Existem no mercado vários programas destinados 
à criação de ficheiros bitmap (Adobe PhotoShop) e 
vetorial (CorelDraw). 

 A tendência atual vai no sentido de estes 
programas integrarem, cada vez mais, estas duas 
vertentes. 

Introdução 

4 



Noção de desenho/imagem 

bitmap 

5 

 Os desenhos bitmap são compostos por pontos 
minúsculos chamados pixéis. 

 A qualidade de uma imagem bitmap depende da 
sua resolução e da profundidade das cores. 

 Cada pixel tem a sua própria cor e coordenada, 
sendo que esta informação fica armazenada no 
ficheiro. 

 Os pixéis tornam-se visíveis quando a imagem é 
ampliada numa escala superior a 100%. 

Noção de desenho/imagem 

bitmap 

6 



 Os formatos de ficheiros bitmap mais populares 
são os que em seguida se apresentam: 

 GIF (Graphic Interchange Format); 

 JPG (Joint Photographic Experts Group); 

 BMP (Windows Bitmap); 

 PNG (Portable Network Graphic Format). 

Principais formatos de ficheiros 

bitmap 

7 

 São indicados para fotografias porque 
representam adequadamente gradações de cores. 

 Utilizam uma vasta gama de cores e tons dando, 
por isso, uma perspetiva mais realista à imagem. 

 São muito comuns e fáceis de gravar, existindo 
muitas ferramentas que permitem a sua 
manipulação e tratamento. 

Vantagens da utilização de 

desenhos/imagens bitmap 

8 



 Os seus ficheiros são pesados e ocupam muito 
espaço no disco. 

 Perdem qualidade quando a sua escala é 
aumentada de forma significativa (efeito de 
pixelização). 

 A sua alteração é difícil porque são constituídos 
por pixéis e não por objetos independentes. 

Desvantagens da utilização de 

desenhos/imagens bitmap 

9 

Noção de desenho/imagem 

vetorial 

10 



 Os desenhos vetoriais são compostos por linhas e 
curvas, também conhecidas por vetores. 

 Cada vetor possui uma determinada posição, 
comprimento e direção no desenho. 

 Os vetores não perdem qualidade quando são 
ampliados porque são criados por funções 
matemáticas que se adequam à escala. 

Noção de desenho/imagem 

vetorial 

11 

 Apresentam-se, em seguida, alguns formatos de 
ficheiros vetoriais conhecidos: 

 EPS (Encapsulated PostScript); 

 AI (Adobe Illustrator Artwork); 

 PDF (Portable Document Format); 

 CDR (Corel Draw Vector drawing file). 

Principais formatos de ficheiros 

vetoriais 

12 



 São indicados para logotipos e ilustrações porque 
permitem a criação de desenhos com elevado nível 
de precisão e de pormenor. 

 Não perdem qualidade quando a sua escala é 
aumentada. 

 Os objetos contidos num desenho vetorial são 
independentes, podendo facilmente ser 
manipulados de forma individual. 

 Os seus ficheiros são mais pequenos porque a sua 
qualidade não depende da resolução. 

Vantagens da utilização de 

desenhos/imagens vetoriais 

13 

 Requerem um tempo maior de processamento 
para a realização de operações (editar, salvar, 
copiar, etc.). 

 A instalação de um programa de criação de 
ficheiros vetoriais (ex: CorelDraw) deve ser feita 
num computador com requisitos mínimos: 

 processador; 

 memória RAM; 

 espaço no disco; 

 placa gráfica. 

Desvantagens da utilização de 

desenhos/imagens vetoriais 

14 



Diferenças entre bitmap e vetorial 

(exercício) 

15 

Descrição das características Vetorial Bitmap 

1. São compostos por linhas e curvas. X 

2. São constituídos por pixéis. X 

3. São gerados por funções matemáticas. X 

4. Perdem qualidade ao serem ampliados. X 

5. São indicados para fotografias. X 

6. São indicados para logotipos. X 

7. São independentes da resolução. X 

8. Ocupam mais espaço no disco. X 

9. Utilizam uma vasta gama de cores e tons. X 

10. São constituídos por objetos independentes. X 

Tema para discussão 

16 

 Se um vosso cliente vos pedisse a criação de um 
outdoor publicitário de grandes dimensões, que 
tipo de ficheiro utilizariam e porquê? 



Apresentação do CorelDraw 

17 

 Trata-se de um programa vocacionado para o 
desenho vetorial. 

 É um software de design gráfico desenvolvido 
pela Corel Corporation. 

 Os trabalhos que permite desenvolver são 
geralmente mais leves e não perdem qualidade 
quando são ampliados. 

 Apesar de ser bastante intuitivo, é relativamente 
pouco usado pelos utilizadores comuns de um 
computador. 

Características do CorelDraw 

18 



 O CorelDraw é um pacote de aplicações (suite) 
que engloba os seguintes programas: 

 Corel CAPTURE (importação de imagens); 

 Corel PHOTO-PAINT (edição de fotografias); 

 CorelDRAW (criação de desenhos vetoriais); 

 Apesar de incluírem novas funcionalidades, as 
versões que foram surgindo mantiveram as suas 
principais características, permitindo uma fácil 
adaptação às mesmas. 

Funções do CorelDraw 

19 

 No âmbito do desenvolvimento de uma campanha 
publicitária, o CorelDraw permite a criação de 
uma grande variedade de recursos: 

 fotografias e imagens fotográficas; 

 desenhos artísticos; 

 logotipos; 

 capas de livros, revistas, CDs e DVDs; 

 elementos gráficos destinados a páginas web (botões, 
ícones, etc.); 

 cartazes, outdoors, etc. 

Funções do CorelDraw 

20 



 No âmbito do módulo 7 – Sistemas Informáticos 
na área da Comunicação, o aluno terá de levar a 
cabo um trabalho de projeto escolhendo, para o 
efeito, uma das seguintes alternativas: 

 Desenvolvimento de um cartaz publicitário visando a 
promoção de um produto/serviço a designar ou fictício. 

 Criação de um conjunto de três logotipos destinados a 
empresas a designar ou fictícias. 

Trabalho de projeto a desenvolver 

21 
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GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DO TEMA “EVOLUÇÃO DO DESIGN GRÁFICO” 

 

Leia o seguinte excerto. 

 

A linguagem visual, no seu sentido mais vasto, tem uma longa história. Quando o 

homem primitivo, ao sair para caçar, distinguia na areia a pegada de algum animal, 

o que ele via ali era um sinal gráfico. 

O design gráfico é a arte de criar ou selecionar determinadas marcas, para comunicar uma 

ideia. As imagens gráficas são mais do que ilustrações descritivas da realidade ou imaginadas. 

São signos cujo contexto lhes dá um sentido especial e cuja disposição lhes pode conceder um 

novo significado. 

Profissionalmente, o design gráfico surge em meados do século XX. Até à altura, todos os 

trabalhos gráficos eram desenhados pelos "artistas comerciais”, também conhecidos por 

“visualizadores”. 

As artes gráficas até ao final do século XIX, eram especialmente produzidas a preto e branco e 

os diferentes trabalhos eram impressos em papel. 

Durante o século XIX foram realizadas relevantes descobertas no campo da química, as quais 

iriam revolucionar a tecnologia das tintas de impressão e contribuir de forma decisiva para 

tornar o universo da indústria gráfica ainda mais colorido. Neste período, a proliferação de 

imagens multicolores chamam a atenção, provocando entusiasmo nos artistas e no público. 

Nos finais do século XIX e meados da primeira década do século XX, começa a despontar um 

novo processo de impressão desenvolvido por Ira Washington Rubel, a quem alguns atribuem 

o mérito da invenção da chamada “impressão offset”. 

Durante os anos de 1890 a 1900, a Europa e América assistiram ao surgir de uma nova 

linguagem visual que viria a materializar simultaneamente uma nova forma de publicidade e 

de arte: as ilustrações coloridas dos cartazes artísticos. 

Adaptado de: Hollis, R. (2001). Design gráfico: uma história concisa. São Paulo: Martins fontes.  
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Com base na leitura do texto e numa pesquisa realizada na internet, responda às seguintes 

questões. 

 
1. Defina o conceito de design gráfico. 

2. Explique o significado da expressão “impressão offset”. 

3. Acrescente um pequeno parágrafo ao excerto apresentado, referindo o impacto das 

tecnologias de informação e comunicação no universo da indústria gráfica. 
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CORREÇÃO DO GUIÃO DE EXPLORAÇÃO 

 

1. Defina o conceito de design gráfico. 

 
Segundo o International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA), o 

design gráfico é uma atividade intelectual, técnica e criativa relacionada não 

apenas com a produção de imagens, mas com a análise, organização e métodos de 

apresentação de soluções visuais para problemas de comunicação. 

 
 
2. Explique o significado da expressão “impressão offset”. 

 
A impressão offset é um processo cuja essência consiste em repulsão entre água e 

gordura. O nome offset (fora do lugar) vem do facto da impressão ser indireta, ou seja, a 

tinta passa por um cilindro intermediário, antes de atingir a superfície. Este método 

tornou-se principal na impressão de grandes tiragens. 

 
 
3. Acrescente um pequeno parágrafo ao excerto apresentado, referindo o impacto das 

tecnologias de informação e comunicação no universo da indústria gráfica. 

 
Com o desenvolvimento tecnológico atual, é um facto que a informática está cada vez mais 

inserida no processo criativo. Novas metodologias de criação adotam o computador como 

uma importante ferramenta de trabalho, capaz de facilitar e melhorar o desempenho de 

um profissional que, tirando partido da sua experiência, consegue aproveitar a vasta gama 

de recursos tecnológicos que está disponível no mercado atual. 

Um impacto muito importante causado pela tecnologia gráfica para o design foi a 

produção de softwares para tratamento de imagens e produção gráfica, que trouxeram 

facilidades para a realização dos projetos. Através destes programas foi possível evitar a 

perda de trabalhos, aumentar a precisão e gerar produções mais complexas de 

manipulação de imagens e tipos de letras. 
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GUIÃO DE EXPLORAÇÃO 1 

 

Explore a área de trabalho do CorelDraw recorrendo, para o efeito, as 

informações em seguida apresentadas: 

 
 

1. Barra de título Mostra o título do desenho aberto no momento. 

2. Barra de menus Apresenta menus contendo comandos e ferramentas. 

3. Barra de ferramentas Contem atalhos que permitem executar os comandos mais 
comuns. 

4. Barra de propriedades Contem atalhos que permitem executar tarefas relacionadas 
com as ferramentas/objetos selecionados. 

5. Réguas Permitem determinar o tamanho e a posição dos objetos no 
desenho. 

6. Caixa de ferramentas Contem ferramentas para desenho e edição de imagens. 
Algumas ferramentas estão visíveis enquanto outras estão 
agrupadas em menus desdobráveis. 

7. Menu desdobrável Apresenta um botão que abre um grupo de ferramentas 
relacionadas com o menu desdobrável selecionado. 

8. Palete de cores Permite selecionar as cores a aplicar no desenho. 

9. Área de desenho Área destinada à criação do desenho. 

10. Painel de tarefas Apresenta comandos relacionados com a ferramenta 
selecionada ou tarefa atual. 

11. Navegador de páginas Permitir alternar entre as páginas do documento e adicionar 
novas páginas. 

12. Barra de estado Fornece informações sobre os objetos selecionados e indica 
a posição do ponteiro do rato. 

13. Navegador Facilita a movimentação na área de desenho, sobretudo 
quando estão definidos níveis de zoom elevados. 
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GUIÃO DE EXPLORAÇÃO 2 

 

Explore as ferramentas do CorelDraw recorrendo, para o efeito, as indicações em 

seguida apresentadas: 

 

Desenhar linhas retas 
1. Caixa de ferramentas  Menu desdobrável Curve (Curva)  Freehand Tool (Ferramenta 

Mão livre). 
2. Clicar no ponto inicial e no ponto final da linha. 

Alternativamente, pode-se utilizar a PolylineTool (Ferramenta Polilinha) ou Bezier Tool 
(Ferramenta Bézier). 

 

Desenhar linhas curvas 
1. Caixa de ferramentas  Menu desdobrável Curve (Curva)  3-Point Curve Tool (Ferramenta 

Curva com 3 pontos). 
2. Clicar no ponto inicial e arrastar até ao ponto final da linha. 
3. Soltar o botão do rato e clicar no ponto central da curva. 
 

Desenhar formas 
1. Caixa de ferramentas  Rectangle Tool/Ellipse Tool/Polygon Tool (Ferramenta 

Retângulo/Ferramenta Elipse/Ferramenta Polígono). 
2. Clicar e arrastar para desenhar a forma (a forma fica automaticamente selecionada). 

Manter pressionada a tecla Ctrl permite desenhar um quadrado, um círculo ou um 
polígono com lados iguais. 

 

Selecionar objetos 
1. Caixa de ferramentas  Pick Tool (Ferramenta Seleção). 
2. Clicar no objeto para selecioná-lo. 

Manter pressionada a tecla Shift ou arrastar permite selecionar vários objetos. 
 

Preencher objetos 
1. Caixa de ferramentas  Pick Tool (Ferramenta Seleção). 
2. Clicar no objeto para selecioná-lo. 
3. Clicar numa das cores disponíveis na palete de cores. 

Caixa de ferramentas  Fill (Preenchimento) para aceder a opções avançadas de 
preenchimento. 

 

Alterar a cor e espessura do contorno 
1. Caixa de ferramentas  Pick Tool (Ferramenta Seleção). 
2. Clicar no objeto para selecioná-lo. 
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3. Clicar com o botão direito numa das cores disponíveis na palete de cores. 
4. Caixa de ferramentas  Outline (Contorno). 
5. Selecionar a espessura pretendida. 
 

Mover objetos 
1. Caixa de ferramentas  Pick Tool (Ferramenta Seleção). 
2. Clicar no objeto para selecioná-lo. 
3. Arrastar o objeto para movê-lo. 
 

Rodar objetos 

1. Caixa de ferramentas  Pick Tool (Ferramenta Seleção). 
2. Clicar no objeto para selecioná-lo. 
3. Clicar uma segunda vez no objeto (aparecem as alças de rotação nos cantos). 
4. Arrastar um dos 4 cantos para rodar o objeto. 
 

Inclinar objetos 
1. Caixa de ferramentas  Pick Tool (Ferramenta Seleção). 
2. Clicar no objeto para selecioná-lo. 
3. Clicar uma segunda vez no objeto (aparecem as alças de inclinação laterais). 
4. Arrastar uma das 4 alças de inclinação para inclinar o objeto (a inclinação pode ser vertical 

ou horizontal). 
 

Redimensionar objetos 
1. Caixa de ferramentas  Pick Tool (Ferramenta Seleção). 
2. Clicar no objeto para selecioná-lo. 
3. Arrastar um dos 4 cantos para redimensionar o objeto. 
 

Aplicar mais zoom a uma área do trabalho 
1. Caixa de ferramentas  Zoom Tool (Ferramenta Zoom). 
2. Arrastar para definir a área à qual se pretende aplicar zoom. 
 

Adicionar texto 
1. Caixa de ferramentas  Texto Tool (Ferramenta Texto). 
2. Clicar numa área vazia do trabalho e digite o texto. 
3. Arrastar um dos 4 cantos para redimensionar o texto. 

O texto e o seu contorno podem ser personalizados com cor como se de um objeto se 
tratasse. 

 
 
Recorrendo às ferramentas do CorelDraw que aprendeu a utilizar, reproduza o seguinte 

logotipo: 
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CRIAÇÃO DE UM LOGOTIPO 

 
Com esta atividade, pretende-se criar um logotipo para um coffee shop. O logotipo final terá a 
seguinte aparência: 

 
 

Para criar triângulos para o fundo 
1. Barra de ferramentas  Zoom Levels (Níveis de zoom)  To Width (Para largura). 
2. Caixa de ferramentas  Polygon Tool (Ferramenta Polígono). 
3. Barra de propriedades  Number of points or sides on polygon (Número de pontos ou 

lados no polígono)  3. 
4. Caixa de ferramentas  Outline (Contorno)  1 pt  selecione Graphic (Gráfico)  OK. 
5. Desenhe dois triângulos, um maior e um ligeiramente menor. 

Para desenhar triângulos perfeitos, mantenha pressionada a tecla Ctrl. 
6. Arraste o triângulo menor para dentro do triângulo maior. 
7. Selecione os 2 triângulos  barra de propriedades  Group (Agrupar). 

Quando os objetos estiverem agrupados, poderão ser manipulados como um único objeto. 
Aparência do grupo de triângulos: 

 
 

Para organizar os triângulos de forma a criar o fundo 
1. Menu View (Exibir)  Snap to Objects (Alinhar pelos objetos). 
2. Selecione o grupo de triângulos. 
3. Barra de propriedades  Angle of Rotation (Ângulo de rotação)  digite 45  pressione 

Enter. 
4. Menu Edit (Editar)  Duplicate (Duplicar) para criar outro grupo de triângulos. 
5. Barra de propriedades  Mirror Horizontally (Espelhar horizontalmente). 



 

Paulo Lopes 2 

6. Arraste o grupo de triângulos copiado para a direita do primeiro grupo. Verifique se os 
seus cantos estão em contacto. 

7. Selecione os 2 grupos de triângulos  menu Edit (Editar)  Duplicate (Duplicar). 
8. Barra de propriedades  Mirror Vertically (Espelhar verticalmente). 
9. Arraste os grupos de triângulos copiados para baixo do primeiro conjunto. Verifique se os 

seus cantos estão em contacto. 
O desenho deverá ter a seguinte aparência: 

 

 
 

Para criar círculos decorativos para o fundo 
1. Caixa de ferramentas  Ellipse Tool (Ferramenta Elipse). 
2. Arraste para criar uma elipse numa área vazia do desenho. 

Para desenhar um círculo perfeito, mantenha pressionada a tecla Ctrl. 
3. Arraste o círculo até a borda de um dos grupos de triângulos. Coloque-o entre o topo e a 

base do triângulo. Consulte a imagem abaixo para ver onde colocar os círculos. 
4. Menu Edit (Editar)  Duplicate (Duplicar). Repita esta etapa até obter seis círculos. 
5. Arraste os círculos restantes até as bordas dos grupos de triângulos. Coloque cada círculo 

entre o topo e a base do triângulo. 
O desenho deverá ter a seguinte aparência: 

 

 
 

Para adicionar cores aos triângulos externos e internos e aos círculos 
1. Selecione todos os objetos  barra de propriedades  Ungroup All (Desagrupar tudo). 
2. Selecione os quatro triângulos externos (tecla Shift)  palete de cores  Olive (Oliva). 
3. Selecione os quatro triângulos internos (tecla Shift)  palete de cores  Deep Yellow 

(Amarelo-escuro). 
4. Selecione os seis círculos (tecla Shift)  palete de cores  Light Yellow (Amarelo-claro). 

O desenho deverá ter a seguinte aparência: 
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Para criar o quadrado externo 
1. Caixa de ferramentas  Rectangle Tool (Ferramenta Retângulo). 
2. Mantenha pressionada a tecla Ctrl e desenhe um quadrado menor do que o fundo, mas 

grande o suficiente para cobrir a metade do fundo. 
3. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Shape Edit (Editar forma)  Shape Tool 

(Ferramenta Forma). 
4. Arraste um nó do canto para arredondar o canto do quadrado. 
 

Para criar o quadrado interno 
1. Selecione o quadrado  barra de ferramentas  Copy (Copiar). 
2. Barra de ferramentas  Paste (Colar) para criar uma cópia do quadrado por cima do 

quadrado original. 
3. Mantenha pressionada a tecla Shift e redimensione de forma a que o quadrado fique 

ligeiramente menor do que o quadrado original. 
Manter pressionada a tecla Shift permite redimensionar o quadrado a partir do seu centro. 

 

Para adicionar cores ao quadrado externo 
1. Selecione o quadrado maior  palete de cores  Red (Vermelho). 
2. Caixa de ferramentas  Outline (Contorno)  2 pt para dar ao quadrado um contorno mais 

espesso. 
 

Para adicionar cores ao quadrado interno 
1. Selecione o quadrado menor  palete de cores  Ghost Green (Verde-pálido). 
2. Caixa de ferramentas  Outline (Contorno)  2 pt para dar ao quadrado um contorno mais 

espesso. 
O desenho deverá ter a seguinte aparência: 

 

 
 

Para girar os quadrados para criar os losangos 
1. Selecione o quadrado externo e o quadrado interno  barra de propriedades  Group 

(Agrupar). 
2. Barra de propriedades  Angle of Rotation (Ângulo de rotação)  digite 45  pressione 

Enter. 
Este procedimento gira os quadrados para criar uma forma de losango. O desenho deverá 
ter a seguinte aparência: 
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3. Arraste a forma de losango obtida sobre o fundo. 
Se a forma de losango estiver muito grande ou muito pequena, redimensione-a. 
O desenho deverá ter a seguinte aparência: 

 

 
 

Para fazer o download da chávena de café e da faixa 
1. Aceda ao endereço www.filedropper.com/cup para fazer o download da chávena de café. 
2. Aceda ao endereço www.filedropper.com/banner_1 para fazer o download da faixa. 

Guarde ambos os ficheiros na sua pen disk ou pasta pessoal. 
 

Para importar a chávena de café 
1. Menu File (Arquivo)  Import (Importar). 
2. Localize a imagem cup.cdr  selecione o ficheiro  clique em Import (Importar). 
3. Arraste a chávena de café para centralizá-la em cima da forma de losango. 

Se a chávena de café estiver muito grande ou muito pequena, redimensione-a. 
O desenho deverá ter a seguinte aparência: 

 

 
 

Para importar a faixa 
1. Menu File (Arquivo)  Import (Importar). 
2. Localize a imagem banner.cdr  selecione o ficheiro  clique em Import (Importar). 
3. Arraste a faixa para posicioná-la abaixo da chávena de café. 

Se a faixa estiver muito grande ou muito pequena, redimensione-a. 
O desenho deverá ter a seguinte aparência: 

  

http://www.filedropper.com/cup
http://www.filedropper.com/banner_1
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Para criar um caminho curvo para o texto 
1. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Curve (Curva)  3-Point Curve Tool (Ferramenta 

Curva com 3 pontos). 
2. Clique na extremidade da linha pequena à esquerda da faixa e arraste até a extremidade 

da linha pequena à direita da faixa. 
3. Mova o ponteiro para baixo e para a esquerda. Quando a linha visualizada formar o 

caminho curvo desejado no centro vertical da faixa, clique para definir a linha. 
 

 
 

Para adicionar o texto ao caminho 
1. Caixa de ferramentas  Text Tool (Ferramenta Texto). 
2. Aponte para o caminho criado no passo anterior. Quando o ponteiro se transformar na 

letra A com uma curva abaixo dela, clique no caminho. 
3. Barra de propriedades  Font List (Lista de fontes)  Tempus Sans ITC. 

Caso o tipo de letra Tempus Sans ITC não esteja instalado, escolha outro tipo de letra. 
4. Barra de propriedades  Height from top of ascender to bottom of descender (Altura do 

topo da ascendente até a base da descendente)  digite 20 pt  pressione Enter. 
5. Digite The Coffee Shop. 

O texto deverá acompanhar a curva do caminho. 
6. Selecione o caminho. 
7. Na palete de cores, clique com o botão direito do rato na cruz  para tornar o caminho 

invisível. 
8. Arraste a alça em forma de losango para centrar o texto dentro da faixa. 

O desenho deverá ter a seguinte aparência: 
 

 
 

Para guardar o logotipo 
1. Barra de ferramentas  Save (Salvar). 
2. Escolha uma localização para guardar e digite um nome para o logotipo. 
3. Clique em Save (Salvar). 
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Escola Secundária de Sebastião da Gama 

Curso Profissional de Técnico de Marketing 12º Ano Turma G 

Disciplina: Comunicação  Módulo: 7 - Sistemas Informáticos na área da Comunicação 

Subtema: Introdução ao CorelDraw 

Nome: ______________________________________________________  N.º ________  

 

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO 3 

 

Explore as ferramentas do CorelDraw recorrendo, para o efeito, as indicações em 

seguida apresentadas: 

 

Aplicar propriedades a novos objetos 
1. Verifique se nenhum objeto se encontra selecionado. 
2. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Outline (Contorno)  escolha as propriedades 

de contorno a aplicar aos novos objetos. 
3. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Fill (Preenchimento)  escolha as propriedades 

de preenchimento a aplicar aos novos objetos. 
 

Copiar as propriedades de contorno e preenchimento de um objeto 
1. Caixa de ferramentas  Eyedropper Tool (Ferramenta Conta-gotas). 
2. Clique no objeto contendo as propriedades a copiar. 
3. Com a tecla Shift pressionada, clique no objeto para aplicar as propriedades copiadas. 
 

Alinhar objetos 
1. Selecione os objetos a alinhar (o último objeto selecionado serve de referência para o 

alinhamento). 
2. Barra de propriedades  Align and Distribute (Alinhar e distribuir)  separador Align 

(Alinhar). 
3. Escolha as opções de alinhamento vertical e/ou horizontal e clique em Apply (Aplicar). 

Para centrar um objeto na página, selecione o objeto e pressione a tecla P. 
 

Distribuir objetos 
1. Selecione os objetos a distribuir. 
2. Barra de propriedades  Align and Distribute (Alinhar e distribuir)  separador Distribute 

(Distribuir). 
3. Escolha as opções de distribuição de objetos e clique em Apply (Aplicar). 
 

Alterar a ordem dos objetos 
1. Selecione um objeto. 
2. Barra de ferramentas  clique em To Front Of Layer (Para a frente da camada) ou To Back 

Of Layer (Para trás da camada). 
Alternativamente, pode-se clicar no objeto com o botão direito para aceder a outras 
opções de ordenação. 
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Agrupar objetos 
1. Selecione os objetos a agrupar. 
2. Barra de propriedades  Group (Agrupar). 

O agrupamento permite manipular vários objetos como um único (mas estes conservam os 
seus atributos individuais) e ajuda a impedir deslocamentos acidentais. 

 

Desagrupar objetos 
1. Selecione um ou mais grupos. 
2. Barra de propriedades  Ungroup (Desagrupar) ou Ungroup All (Desagrupar tudo)  

O comando Ungroup All (Desagrupar tudo) permite desagrupar subgrupos agrupados em 
grupos maiores. 

 

Cortar objetos 
1. Selecione os objetos a cortar. 
2. Caixa de ferramentas  Crop Tool (Ferramenta Cortar)  clique e arraste para definir a área 

de corte. 
3. Clique duas vezes dentro da área de corte. 
 

Dividir objetos 
1. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Crop Tool (da ferramenta Cortar)  Knife Tool 

(Ferramenta Faca). 
2. Clique no contorno do objeto para definir o ponto inicial da linha de corte. 
3. Clique no contorno do objeto para definir o ponto final da linha de corte. 

Esta operação dá origem a dois objetos distintos. 
 

Apagar partes de um objeto 
1. Selecione um objeto. 
2. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Crop Tool (da ferramenta Cortar)  Eraser Tool 

(Ferramenta Borracha). 
3. Clique e arraste sobre o objeto. 
 

Soldar objetos 
1. Selecione os objetos a soldar (os atributos do novo objeto dependerão do último objeto 

selecionado). 
2. Barra de propriedades  Weld (Soldar). 

Soldar objetos permite criar um novo objeto com um único contorno. 
 

Aplicar um efeito tridimensional a objetos 
1. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Interactive Tool (Ferramenta interativa)  

Interactive Extrude Tool (Ferramenta Extrusão interativa). 
2. Barra de propriedades  Extrusion Type (Tipo de extrusão)  escolha um tipo de extrusão. 
3. Selecione um objeto e arraste as suas alças de seleção para definir a direção e a 

profundidade da extrusão. 
 

Criar sombreamentos 
1. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Interactive Tool (Ferramenta interativa)  

Interactive Drop Shadow Tool (Ferramenta Sombreamento interativo). 
2. Clique no objeto e arraste até obter o efeito de sombreamento pretendido. 
3. Escolha as opções de sombreamento na barra de propriedades. 

O comando Break Drop Shadow Group Apart (Separar Grupo de sombreamento) do menu 
Arrange (Organizar) permite separar um sombreamento de um objeto. 
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Escola Secundária de Sebastião da Gama 

Curso Profissional de Técnico de Marketing 12º Ano Turma G 

Disciplina: Comunicação  Módulo: 7 - Sistemas Informáticos na área da Comunicação 

Subtema: Introdução ao CorelDraw 

Nome: ______________________________________________________  N.º ________  

 

GUIÃO DE ATIVIDADE 1 

 
Com esta atividade, pretende-se criar um logotipo com base no desenho de uma borboleta. O 
logotipo final terá a seguinte aparência: 

 
 

Para configurar o desenho 
1. Barra de ferramentas  New (Novo). 
2. Barra de propriedades  Paper Width and Height (Largura e altura do papel)  127,0 mm. 
 

Para desenhar a asa da borboleta 
1. Barra de ferramentas  Zoom Levels (Níveis de zoom)  To Width (Para largura). 
2. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Curve (Curva)  Artistic Media Tool 

(Ferramenta Mídia artística). 
3. Barra de propriedades  Preset Stroke List (Lista de pinceladas predefinidas)  escolha a 

pincelada afilada em ambas as extremidades (quarta da lista). 
4. Barra de propriedades  Artistic Media Tool Width (Largura da ferramenta Mídia artística) 

 digite 4,496 mm. 
5. Palete de cores  Red (Vermelho). 
6. Na caixa de diálogo Uniform Fill (Preenchimento uniforme), verifique se a opção Graphic 

(Gráfico) está selecionada e clique em OK para aplicar a cor aos novos objetos. 
7. Desenhe a primeira asa da borboleta. 
 

Para ajustar a asa da borboleta 
1. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Shape Edit (Editar forma)  Shape Tool 

(Ferramenta Forma). 
2. Arraste qualquer nó na pincelada para modificar a asa da borboleta. 

O desenho deverá ter a seguinte aparência: 
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Para duplicar a asa da borboleta 
1. Caixa de ferramentas  Pick Tool (Ferramenta Seleção)  selecione a asa da borboleta. 
2. Menu Edit (Editar)  Duplicate (Duplicar) para criar a outra asa da borboleta. 
3. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Shape Edit (Editar forma)  Free Transform 

Tool (Ferramenta Transformação livre). 
4. Barra de propriedades  Free Angle Reflection Tool (Ferramenta Reflexão angular livre)  

arraste o eixo para espelhar a cópia da asa da borboleta. 
 

 
 

Para desenhar o corpo da borboleta 
1. Caixa de ferramentas  menu desdobrável Curve (Curva)  Artistic Media Tool 

(Ferramenta Mídia artística). 
2. Barra de propriedades  Preset Stroke List (Lista de pinceladas predefinidas)  escolha a 

pincelada afilada numa extremidade e fina na outra (primeira da lista). 
3. Entre as duas asas, desenhe um círculo para a cabeça da borboleta. 
 

 
 

4. Desenhe uma elipse abaixo da cabeça para o corpo da borboleta. 
 

 
 

5. Para finalizar a borboleta, desenhe duas antenas. 
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Subtema: Introdução ao CorelDraw 

Nome: ______________________________________________________  N.º ________  

 

GUIÃO DE ATIVIDADE 3 

 
Recorrendo às ferramentas do CorelDraw que aprendeu a utilizar, reproduza os logotipos que 

em seguida se apresentam: 
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Curso Profissional de Técnico de Marketing 12º Ano Turma G 

Disciplina: Comunicação  Módulo: 7 - Sistemas Informáticos na área da Comunicação 

Subtema: Introdução ao CorelDraw 

Nome: ______________________________________________________  N.º ________  

 

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO 4 

 

Explore as ferramentas do CorelDraw recorrendo, para o efeito, as indicações em 

seguida apresentadas: 

 

Criar um novo objeto em torno dos objetos selecionados 
1. Selecione os objetos que darão forma ao novo objeto. 
2. Menu Effects (Efeitos)  Create Boundary (Criar limite). 

Esta operação é semelhante ao comando Weld (Soldar) com a diferença de manter os 
objetos originais. 

 

Fazer a interseção de objetos 
1. Selecione os objetos sobrepostos que darão origem ao novo objeto. 
2. Barra de propriedades  Intersect (Interseção). 
 

Inserir uma imagem no desenho 
1. Barra de ferramentas  Import (Importar). 
2. Na caixa de diálogo Import (Importar), localize a imagem, selecione o ficheiro e clique em 

Import (Importar). 
3. Clique numa área vazia do desenho para manter o tamanho original ou arraste para 

redimensionar a imagem. 
 

Criar objetos PowerClip 
1. Selecione um objeto (bitmap). 
2. Menu Effects (Efeitos)  PowerClip  Place Inside Container (Colocar em recipiente). 
3. Clique no objeto a utilizar como recipiente. 
 

Alinhar objetos pelas linhas-guia 
1. Barra de ferramentas  clique em Snap to (Alinhar a) e ative a opção Snap to Guidelines 

(Alinhar pelas linhas-guia). 
2. Adicione quantas linhas-guia forem necessárias arrastando o ponteiro do rato a partir da 

régua horizontal e/ou vertical. 
3. Arraste os objetos para uma linha-guia. 
 

Converter desenhos vetoriais em bitmaps 
4. Barra de ferramentas  Export (Exportar). 
5. Na caixa de diálogo Export (Exportar), escolha uma pasta, um formato e um nome para o 

ficheiro e clique em Export (Exportar). 
6. Escolha as opções de conversão em bitmap e clique em OK. 
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GUIÃO DE ATIVIDADE 4 

 
Recorrendo às ferramentas do CorelDraw que aprendeu a utilizar, reproduza os logotipos que 

em seguida se apresentam: 
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         I – Irregular 
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Preparação e organização da atividade letiva I R B MB E NO 

Formula objetivos de forma adequada       

Adequa as estratégias às aprendizagens dos alunos       

Seleciona materiais pedagógicos adequados       

Realização das atividades letivas I R B MB E NO 

Relaciona a aula com os assuntos precedentes       

Motiva os alunos para os assuntos a abordar       

Apresenta os assuntos de uma forma coerente e sequencial       

Propõe tarefas adequadas aos objetivos propostos       

Adequa, com flexibilidade, o processo de ensino-aprendizagem       

Fomenta a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades       

Mantém um ritmo adequado às características da turma       

Promove o trabalho autónomo individual e/ou do grupo       

Utiliza recursos educativos inovadores       

Utiliza recursos TIC de forma inovadora e eficaz       

Utiliza uma linguagem adequada, motivadora, clara e precisa       

Geriu corretamente o tempo da aula       

Relação Pedagógica com os alunos I R B MB E NO 

Fomenta um clima favorável à aprendizagem e à participação dos alunos       

Promove a igualdade de oportunidades de participação       

Apoia e atende os alunos em função das respetivas necessidades       

Estimula os alunos a expor as suas dificuldades       

Revela equilíbrio no exercício da autoridade        

Gere adequadamente possíveis situações problemáticas       



 

 

 
 
 

Observações 

Pontos Fortes Sugestões de melhoria 

  

 
  

 
 
 

 
 

 



·le Instiflllo de Educação

Helena Marquês e Paulo Lopes

Mestrandos em Ensino da Economia e Contabilidade

Ano Letivo 2013/2014

Exma. Senhora Diretora

Prof" Dr." Conceição Crispim

Escola Secundária de Sebastião da Gama

Setúbal

Setúbal, 25 de março de 2014

Assunto: pedidos de autorização no âmbito da realização do mestrado em ensino

Exma. Senhora Diretora,

Na sequência da Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Ensino da

Economia e Contabilidade, realizada na Escola Secundária de Sebastião da Gama,

em Setúbal, e com vista à elaboração do seu relatório, vimos por este meio solicitar a

sua autorização para:

a realização de entrevistas à professora cooperante, Professora Piedade

Coelho;

- a realização de entrevistas e/ou questionários aos alunos da turma 12.0 G, que

tenham autorização dos seus encarregados de educação, sobre as

características dos seus percursos escolares que tenham potenciado a sua

motivação, envolvimento e aprendizagem e o trabalho de projeto como

estratégia para a melhoria do desempenho escolar;

- a referência do nome da Escola Secundária de Sebastião da Gama, em

Setúbal, no Relatório da Prática de Ensino Supervisionada.



·le Institulo de EduclÇio

No que diz respeito aos dados recolhidos, garantimos, desde já, o seu anonimato,

destinando-se estes apenas a integrar o Relatório da Prática de Ensino

Supervisionada.

Por fim, gostaríamos de agradecer o acolhimento e colaboração de toda a comunidade

educativa da Escola Secundária de Sebastião da Gama, em Setúbal, em especial da

Professora Piedade Coelho, no desenvolvimento da Prática de Ensino Supervisionada.

Agradecendo antecipadamente a atenção de V. Exa., apresentamos os nossos

melhores cumprimentos,
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Inquérito 

“A Metodologia de Trabalho de Projeto como estratégia para a 

melhoria do desempenho escolar dos alunos do ensino profissional” 

Professor: Paulo Jorge Lopes  maio de 2014 

O presente inquérito insere-se num trabalho de Introdução à Prática Profissional do 

Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade e visa a recolha das opiniões dos 

alunos da Turma G do 12º ano sobre a influência da metodologia de trabalho de 

projeto na melhoria do desempenho escolar do ensino profissional. Os dados 

recolhidos são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao estudo em curso. 

 

O Trabalho de Projeto é uma estratégia que pressupõe um método de ação participado tendo em vista 

objetivos realizáveis e estabelecidos de comum acordo. Procura-se, através dele, encontrar respostas para 

determinados problemas. Por permitir a aproximação entre os conteúdos programáticos e os problemas que 

se levantam nas empresas, tem sido amplamente utilizado nos cursos de formação profissional. 

 

Indique o seu nível de concordância com as seguintes afirmações: 

 
I. Contribuição da metodologia de trabalho de projeto para a melhoria do desempenho 

escolar e construção do perfil profissional dos alunos em geral 

 
Discorda 

Concorda 
Parcialmente 

Concorda 
Plenamente 

Não 
Sabe/Não 
Responde 

Melhora a motivação dos alunos.     

Melhora a capacidade de aquisição de 

conhecimentos dos alunos. 

    

Melhora a capacidade de aplicação de 

conhecimentos dos alunos. 

    

Reforça o envolvimento dos alunos nas 

atividades propostas. 

    

Estimula o empenho dos alunos nas atividades 

propostas. 

    

Aumenta o nível de participação dos alunos nas 

atividades propostas. 

    

Tem um impacto positivo nos resultados 

escolares dos alunos. 

    

Leva os alunos a construir o seu próprio 

conhecimento. 

    

Prepara os alunos para a Formação em Contexto 

de Trabalho (FCT). 
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Prepara os alunos para a vida profissional.     

Prepara os alunos para a mobilização de 

conhecimentos face a diferentes situações e 

contextos. 

    

Prepara os alunos para a resolução de 

problemas reais. 

    

Fortalece a autoestima dos alunos.     

Aumenta a autoconfiança dos alunos.     

Estimula a autonomia e proatividade dos alunos.     

Aumenta o sentido de responsabilidade dos 

alunos pelas tarefas desempenhadas. 

    

Desenvolve o espírito de cooperação dos alunos.     

 
II. Contribuição da metodologia de trabalho de projeto para a melhoria do desempenho 

escolar e construção do perfil profissional do aluno inquirido 

 
Discorda 

Concorda 
Parcialmente 

Concorda 
Plenamente 

Não 
Sabe/Não 
Responde 

Melhora a minha motivação.     

Melhora a minha capacidade de aquisição de 

conhecimentos. 

    

Melhora a minha capacidade de aplicação de 

conhecimentos. 

    

Reforça o meu envolvimento nas atividades 

propostas. 

    

Estimula o meu empenho nas atividades 

propostas. 

    

Aumenta o meu nível de participação nas 

atividades propostas. 

    

Tem um impacto positivo nos meus resultados 

escolares. 

    

Leva-me a construir o meu próprio 

conhecimento. 

    

Prepara-me para a Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT). 

    

Prepara-me para a vida profissional.     

Prepara-me para a mobilização de conhecimentos     
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face a diferentes situações e contextos. 

Prepara-me para a resolução de problemas 

reais. 

    

Fortalece a minha autoestima.     

Aumenta a minha autoconfiança.     

Estimula a minha autonomia e proatividade.     

Aumenta o meu sentido de responsabilidade 

pelas tarefas desempenhadas. 

    

Desenvolve o meu espírito de cooperação.     

 

Caso pretenda, indique outras vantagens e eventualmente alguns inconvenientes da 

utilização da metodologia de trabalho de projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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Guião de entrevista – professora cooperante 

“A Metodologia de Trabalho de Projeto como estratégia para a 

melhoria do desempenho escolar dos alunos do ensino profissional” 

A presente entrevista insere-se num trabalho de Introdução à Prática Profissional do 

Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade e visa a recolha da opinião da 

professora cooperante sobre a influência da metodologia de trabalho de projeto na 

melhoria do desempenho escolar do ensino profissional. Os dados recolhidos são 

confidenciais e destinam-se exclusivamente ao estudo em curso. 

 

Enquadramento 

1. Há quanto tempo leciona (anos de tempo de serviço)? 

2. Quais são os aspetos positivos e negativos que associa à profissão docente? 

3. Gosta mais de lecionar no ensino geral ou no ensino profissional? Porquê? 

 

Utilização da metodologia de trabalho de projeto 

4. Costuma recorrer à metodologia de trabalho de projeto nas disciplinas da componente 

técnica? Em que situações específicas? 

5. Com que principais finalidades recorre à metodologia de trabalho de projeto? 

6. Quais são, em seu entender, as vantagens que apresenta a metodologia de trabalho de 

projeto comparativamente com os métodos tradicionais? 

7. Refira alguns exemplos de melhoria no desempenho escolar dos alunos, como resultado da 

utilização da metodologia de trabalho de projeto. 

8. Na sua opinião, quais são as maiores limitações/constrangimentos da metodologia de 

trabalho de projeto como estratégia para a melhoria do desempenho escolar dos alunos? 
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Síntese da entrevista à professora cooperante 

Perguntas Respostas 

1. Há quanto tempo leciona (anos de tempo de 

serviço)? 

34 anos. 

2. Quais são os aspetos positivos e negativos 

que associa à profissão docente? 

- Positivos: autonomia, relação com os 

alunos. 

- Negativos: Carga horária não letiva 

(serviço burocrático) 

3. Gosta mais de lecionar no ensino geral ou no 

ensino profissional? Porquê? 

Ensino profissional, porque estamos a 

preparar alunos com uma especialização 

para a vida ativa. 

4. Costuma recorrer à metodologia de trabalho 

de projeto nas disciplinas da componente 

técnica? Em que situações específicas? 

Sim, quando o tema a explorar é mais 

complexo e necessita de pesquisa, seleção 

e tratamento da informação. 

5. Com que principais finalidades recorre à 

metodologia de trabalho de projeto? 

Envolver os alunos nos temas a estudar. 

6. Quais são, em seu entender, as vantagens 

que apresenta a metodologia de trabalho de 

projeto comparativamente com os métodos 

tradicionais? 

Maior envolvimento dos alunos no trabalho a 

desenvolver. 

7. Refira alguns exemplos de 

melhoria no desempenho escolar dos 

alunos, como resultado da utilização da 

metodologia de trabalho de projeto. 

- Empenho na pesquisa, 

- Tratamento da informação 

- Apresentação final do projeto. 

8. Na sua opinião, quais são as maiores 

limitações/constrangimentos da metodologia 

de trabalho de projeto como estratégia para a 

melhoria do desempenho escolar dos 

alunos? 

Talvez, no tratamento da informação. 

 

 



 

 

 
 
 

 
Escola Secundária de Sebastião da 
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Mestrandos Helena Marquês e Paulo Lopes 
 

Mestrado em Ensino da Economia e Contabilidade 
Unidade Curricular – Introdução à Prática Profissional IV 

Professora Orientadora – Professora Doutora Ana Paula Curado 
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Escola Secundária de Sebastião da Gama / Curso Profissional de Técnico de Marketing  

 12.º Ano / Turma G 

1.ª Secção: 1.º Semestre (IPP3) 

Data 
Disciplina/

Módulo 
Descrição Observações/Reflexões 

25/09/2013 

 

Visita à 

Escola 

 

 
 Contacto inicial com a Professora 

Piedade Coelho, Professora e 

Delegada do Grupo 430, 

Coordenadora dos Cursos 

Profissionais e Diretora do Curso 

Profissional de Técnico de 

Marketing; 

 A Professora Piedade Coelho 

demonstrou total disponibilidade 

em ser professora cooperante, 

tendo-se empenhado na obtenção 

da autorização por parte da Direção 

da Escola; 

 A Diretora da Escola, Professora 

Conceição Crispim, autorizou o 

desenvolvimento das atividades de 

iniciação à prática profissional, 

incluindo a prática de ensino 

supervisionada, na escola; 

 A professora cooperante 

comunicou a turma e as disciplinas 

que leciona, disponibilizando o seu 

horário, o qual foi analisado em par 

pedagógico (Helena Marquês e 

Paulo Lopes). 

 É muito importante o apoio da 

Diretora da Escola, mas 

principalmente da professora 

cooperante, para que haja uma 

melhor integração na escola e na 

turma e que as atividades de 

iniciação à prática supervisionada 

se desenvolvam naturalmente e 

sem qualquer constrangimento; 

 Após a análise do horário da 

professora cooperante, estabeleceu-

se que a Helena Marquês ficaria 

com a disciplina de Marketing 

(Módulos 9 e 10) e o Paulo Lopes 

com a disciplina de Comunicação 

(Módulo 8), da turma 12.º G do 

curso profissional de Técnico de 

Marketing; 

  Ficou ainda estipulado que o 

trabalho na escola seria 

desenvolvido nas aulas de 

Marketing de segunda-feira, das 

8h15 às 9h45, e de Comunicação 

de terça-feira, das 8h15 às 9h45. 
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30/09/2013 

8h15/9h45 

 

Observação 

de Aula (1) 

 

Marketing 

 

Módulo 9 – 

Marketing 

Internacional 

 

Aula Observada – 90 minutos  

Lição n.º 10/11 

Sumário: Conteúdos Programáticos. 

Avaliação. Regras de funcionamento 

em sala de aula. Teste diagnóstico. 

 A docente começou por indicar aos 

alunos o sumário da aula; 

 A aula correspondeu ao início da 

atividade letiva; 

 A professora iniciou a aula com a 

apresentação dos módulos a 

lecionar, bem como dos seus 

conteúdos, objetivos e modo de 

avaliação; 

 A docente enunciou posteriormente 

as regras de funcionamento da sala 

de aula; 

 A professora deu início ao Módulo 

9 – Marketing Internacional, tendo 

recorrido ao teste de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 No início do ano letivo, é crucial 

comunicar aos alunos o trabalho a 

ser desenvolvido ao longo do 

mesmo, bem como os 

procedimentos a adotar nesse 

âmbito; 

 De igual modo, importa enunciar, 

numa perspetiva preventiva, as 

regras de funcionamento da sala de 

aula; 

 O recurso à avaliação diagnóstica 

reveste-se de extrema importância 

para, com vista à introdução de 

eventuais ajustamentos à 

planificação inicial, se proceder à 

revisão dos conteúdos, ao 

apuramento do nível de 

conhecimentos anteriores e à 

identificação de eventuais 

dificuldades dos alunos. 

16/10/2013 

 

Visita à 

Escola 

 

 

 

(…) 

  Reunião de preparação das aulas a 

lecionar com a professora 

cooperante; 

 A professora cooperante 

disponibilizou a sua planificação 

anual e dos módulos a lecionar, 

alguns recursos de apoio às aulas, o 

teste diagnóstico da disciplina de 

Comunicação e o PCT (Plano 

 A turma apresenta um bom nível 

de conhecimentos; 

 Os alunos são bastante atentos, 

empenhados e participativos nas 

tarefas propostas; 

 Os principais problemas prendem-

se fundamentalmente com a 

assiduidade e pontualidade; 
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(…) 

16/10/2013 

Curricular de Turma); 

 A docente fez ainda uma breve 

caraterização da turma, apesar do 

contacto prévio com a turma na 

iniciação à prática profissional 

precedente;  

 A Professora Piedade Coelho fez, 

com base nas especificidades dos 

alunos, um conjunto de sugestões 

relativamente à forma de condução 

das aulas, ao tipo de atividades a 

desenvolver e às metodologias a 

implementar. 

 As atividades a desenvolver não 

devem ser muito expositivas, 

devendo-se alternar com atividades 

de aplicação de conhecimentos e de 

descoberta, através de 

metodologias diversificadas, 

nomeadamente, questões orais, 

pesquisas na internet de forma 

orientada, fichas de trabalho e 

trabalhos individuais e/ou de 

grupo; 

 Também aconselhou, sempre que 

se recorrer à internet, a preparação 

de uma atividade alternativa. 

22/10/2013 

8h15/9h45 

 

Observação 

de Aula (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 8 – 

Criação, 

Planeamento 

e Conceção de 

um Projeto 

Global de 

Comunicação 

Aula Observada – 90 minutos 

Lição n.º 16/17 

Sumário: Primeiro passo – faça um 

diagnóstico da comunicação 

 A docente começou por indicar aos 

alunos o sumário da aula; 

  A professora iniciou a aula 

descrevendo as etapas para a 

elaboração de uma estratégia de 

comunicação; 

 No que diz respeito à primeira 

etapa, a qual consiste em fazer um 

diagnóstico da comunicação, a 

professora elencou o conjunto de 

elementos que as empresas deverão 

incluir na sua caraterização; 

 A docente recorreu ao método 

expositivo e, alternadamente, à 

projeção e navegação de sites 

institucionais de empresas para 

 

 

 

 

 

 No tocante a estratégias de ensino-

aprendizagem, é fundamental a 

diversificação de atividades numa 

ótica de manutenção dos níveis de 

atenção e de motivação dos alunos; 

  O recurso à demonstração prática 

desempenha um papel crucial, 

principalmente nos cursos 

profissionais onde importa fazer 

convergir os conteúdos a lecionar e 

situações reais do quotidiano. 
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(…) 

22/10/2013 

exemplificar o que estas fazem em 

matéria de comunicação. 

28/10/2013 

8h15/9h45 

 

Lecionação 

de Aula (1) – 

Helena 

Marquês 

/ 

Observação 

de Aula (3) – 

Paulo Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Marketing 

 

Módulo 9 – 

Marketing 

Internacional 

Aula Lecionada /Aula Observada – 

90 minutos 

Lição n.º 34/35 

Sumário: As opções estratégicas de 

internacionalização: atuação isolada, 

criação de subsidiárias e cooperação 

com outras empresas. O franchising. 

Pesquisa na internet sobre o 

franchising. Ficha de trabalho. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Em seguida, recorrendo ao método 

expositivo e interrogativo, foi 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre as “Opções 

Estratégicas de 

Internacionalização”; 

  Foi distribuído um guião de 

exploração aos alunos, no sentido 

de estes fazerem uma pesquisa (em 

pares), com recurso à internet, 

sobre o tema do “Franchising”; 

 A atividade de pesquisa foi seguida 

da apresentação das conclusões 

obtidas; 

 A aula terminou com a realização 

de uma ficha de trabalho e sua 

correção; 

 O registo na grelha de observação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a apresentação em 

PowerPoint, procurou-se manter 

um diálogo aberto com os alunos, 

mobilizando os seus 

conhecimentos prévios e evitando 

que a aula se tornasse demasiado 

expositiva; 

 Procurou-se, de igual modo, 

recorrer o mais possível a 

exemplos e casos concretos para 

consolidação das aprendizagens; 

 Durante a exposição, os alunos 

foram interventivos, dando um 

feedback positivo; 

 Na realização das atividades, quer 

a pesquisa na internet, quer a 

realização da ficha de trabalho, 

todos os alunos participaram e 

empenharam-se de forma muito 

positiva, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos; 

 É notório o interesse dos alunos 
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(…) 

28/10/2013 

de aulas, destinado a avaliar o grau 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula foi efetuado no 

final da mesma. 

pelas atividades de pesquisa com 

recurso à internet; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 

29/10/2013 

8h15/9h45 

 

Lecionação 

de Aula (1) – 

Paulo Lopes 

/ 

Observação 

de Aula (3) – 

Helena 

Marquês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 8 – 

Criação, 

Planeamento 

e Conceção de 

um Projeto 

Global de 

Comunicação 

Aula Lecionada /Aula Observada – 

90 minutos 

Lição n.º 19/20 

Sumário: As variáveis associadas à 

comunicação da empresa: mercado, 

clientes e concorrência. Pesquisa na 

internet sobre a inovação geradora de 

novos mercados e as tendências de 

consumo. Ficha de trabalho. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Recorrendo ao método expositivo e 

interrogativo foi, seguidamente, 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre “a importância 

do diagnóstico da comunicação e o 

mercado”; 

  Foi distribuído um guião de 

exploração aos alunos, no sentido 

de estes fazerem uma pesquisa (em 

pares), com recurso à internet, 

sobre o tema “a inovação geradora 

de novos mercados e as tendências 

de consumo”; 

 A atividade de pesquisa proposta 

foi seguida da apresentação das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a apresentação em 

PowerPoint, recorreu-se ao método 

interrogativo e, com base em 

exemplos e nos conhecimentos 

prévios dos alunos, debateu-se a 

importância do diagnóstico da 

comunicação e o mercado; 

 Os alunos foram bastante 

participativos, evidenciando uma 

dinâmica assinalável; 

 Na realização das atividades, quer 

a pesquisa na internet, quer a 

realização da ficha de trabalho, 

todos os alunos participaram e 

empenharam-se ativamente, tendo 

sido atingidos os objetivos 

propostos; 

 Mais uma vez, foi evidente o 

interesse dos alunos por este tipo 
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(…) 

29/10/2013 

conclusões obtidas; 

 A aula terminou com a realização 

de uma ficha de trabalho e sua 

correção; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula foi efetuado no 

final da mesma. 

de atividades; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 

 

04/11/2013 

8h15/9h45 

 

Observação 

de Aula (4) 

 

Marketing 

 

Módulo 9 – 

Marketing 

Internacional 

 

Aula Observada – 90 minutos  

Lição n.º 40/41 

Sumário: O dilema: adaptação ou 

estandardização 

 A docente começou por indicar aos 

alunos o sumário da aula; 

  A professora iniciou a aula 

explicando aos alunos que as 

empresas devem, na sequência da 

sua entrada nos mercados externos, 

optar pela adaptação dos seus 

produtos ao mercado local ou sua 

estandardização;  

 A docente recorreu ao método 

expositivo, procurando, em cada 

momento, dar exemplos de 

empresas e marcas para facilitar a 

compreensão dos alunos. 

 

 

 

 

 

 A docente recorreu aos métodos 

expositivo e interrogativo, 

procurando que os alunos 

chegassem, por si mesmos, às 

conclusões pretendidas; 

 Os alunos corresponderam 

favoravelmente às solicitações da 

professora; 

 Uma vez mais, o recurso à 

demonstração prática desempenhou 

um papel central na medida em que 

se constitui como um elo de 

ligação entre os conteúdos a 

lecionar e a realidade. 

05/11/2013 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 8 – 

Criação, 

Planeamento 

Aula Observada – 90 minutos 

Lição n.º 22/23 

Sumário: Elaboração do trabalho 

sobre o plano global de comunicação. 

Escolha do tema (empresa), 
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(…) 

05/11/2013 

8h15/9h45 

 

Observação 

de Aula (5) 

 

e Conceção de 

um Projeto 

Global de 

Comunicação 

apresentação do plano e definição 

das etapas. 

 A professora iniciou a aula 

indicando o seu sumário aos 

alunos; 

 Os alunos iniciaram, nesta aula, um 

trabalho de projeto; 

 O trabalho de projeto consiste na 

elaboração do plano global de 

comunicação de uma empresa 

criada pelos alunos; 

 O objetivo principal da aula 

consistiu na idealização de uma 

empresa por parte dos alunos e da 

apresentação de uma estratégia 

visando o desenvolvimento do seu 

plano global de comunicação. 

 

 

 

 A docente recorreu ao método 

ativo de trabalho de projeto; 

 Este método reveste-se de elevada 

importância porque permite ao 

aluno pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos, daí 

resultando uma aprendizagem 

significativa; 

 O trabalho de projeto permite, 

particularmente nos cursos 

profissionais, uma preparação dos 

alunos para a Formação em 

Contexto de Trabalho (FCT) e 

Prova de Aptidão Profissional 

(PAP) a realizar no final do ano 

letivo, etapas essas que culminarão 

com o prosseguimento dos estudos 

ou ingresso no mercado de 

trabalho; 

 O envolvimento dos alunos nos 

respetivos projetos é crucial dado 

que o resultado final não será mais 

do que o reflexo do seu esforço, 

competências e criatividade. 

26/11/2013 

 

8h15/9h45 

Observação 

de Aula (6) 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 8 – 

Criação, 

Planeamento 

e Conceção de 

um Projeto 

Aula Observada – 90 minutos 

Lição n.º 31/32 

Sumário: Elaboração do trabalho 

sobre o plano global de comunicação. 

Escolha dos meios. 

 A professora iniciou a aula 

indicando o seu sumário aos 

 

 

 

 

 

 

 Os alunos manifestaram, uma vez 

mais, um claro interesse em 
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26/11/2013 

Global de 

Comunicação 

alunos; 

 Os alunos continuaram a 

desenvolver o trabalho de projeto 

iniciado em aula anterior; 

 O objetivo principal da aula 

consistiu na escolha dos meios do 

plano global de comunicação da 

empresa previamente idealizada 

pelos alunos. 

 

desenvolver o seu trabalho de 

projeto; 

 Foi bastante interessante e 

recompensador testemunhar a 

criatividade e empenho dos alunos 

na realização dos seus projetos; 

 Um dos grupos apresentou o que 

havia feito até ao momento, 

evidenciando o trabalho realizado 

um assinalável padrão de qualidade 

e criatividade; 

 A realização dos trabalhos de 

projeto visa fundamentalmente 

preparar os alunos para o contexto 

real de trabalho, sendo estes 

especialmente relevantes para os 

alunos do ensino profissional. 

03/12/2013 

8h15/9h45 

 

Lecionação 

de Aula (2) – 

Paulo Lopes 

/ 

Observação 

de Aula (7) – 

Helena 

Marquês 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 8 – 

Criação, 

Planeamento 

e Conceção de 

um Projeto 

Global de 

Comunicação 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

90 minutos 

Lição n.º 35/36 

Sumário: A definição do mix da 

comunicação e as suas variáveis. 

Atividade de pesquisa sobre o mix da 

comunicação. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Procedeu-se ao enquadramento do 

tema “mix da comunicação”, o qual 

tem por objetivo demonstrar que a 

imagem que a empresa tem no 

mercado resulta da escolha e 

conjugação de um conjunto de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a apresentação em 

PowerPoint, recorreu-se ao método 

interrogativo e, com base em 

exemplos concretos e nos 

conhecimentos prévios dos alunos, 

procurou-se demonstrar que a 

imagem que a empresa tem no 

mercado resulta da escolha e 

conjugação de um conjunto de 

variáveis de comunicação; 
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(…) 

03/12/2013 

variáveis de comunicação; 

 Recorrendo aos métodos expositivo 

e interrogativo foi posteriormente 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre a “definição do 

mix da comunicação: a noção de 

mix da comunicação; a 

publicidade; a força de vendas; o 

marketing direto; o patrocínio e 

mecenato; as relações públicas; as 

promoções; e o merchandising”; 

 Na sequência da apresentação, 

procedeu-se ao visionamento de 

um vídeo sobre a “História da 

Delta Cafés” (5’59’’), o qual visa 

ilustrar a forma como a empresa 

tem vindo a desenvolver o seu mix 

de comunicação ao longo da sua 

existência; 

 Foi distribuído um guião de 

exploração do tema aos alunos, 

com o objetivo de estes realizarem 

(em pares) a atividade nele 

proposta, a qual inclui a leitura e 

análise de um texto sobre o “mix da 

comunicação”, uma pesquisa com 

recurso à internet e a resposta às 

questões colocadas; 

 A aula terminou com a 

apresentação das conclusões 

obtidas; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o grau 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula foi efetuado no 

final da mesma. 

 Os alunos foram bastante 

participativos, demonstrando 

recetividade relativamente aos 

temas abordados; 

 Foi claro o interesse dos alunos 

pelo vídeo apresentado; 

 Na realização das atividades, quer 

a leitura e análise do texto, quer a 

pesquisa na internet, todos os 

alunos participaram e 

empenharam-se ativamente, tendo 

sido atingidos os objetivos 

propostos; 

 Ficou bem patente a motivação e 

entusiasmo dos alunos por este tipo 

de atividades; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 
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05/12/2013 

11h45/13h15 

 

Lecionação 

de Aula (2) – 

Helena 

Marquês 

/ 

Observação 

de Aula (7) – 

Paulo Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Marketing 

 

Módulo 9 – 

Marketing 

Internacional 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

90 minutos 

Lição n.º 67/68 

Sumário: As opções estratégicas de 

internacionalização: cooperação com 

outras empresas. A subcontratação e 

a joint venture. Pesquisa na internet 

sobre a joint venture. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Fez-se o enquadramento do tema 

“opções estratégicas de 

internacionalização/cooperação 

com outras empresas”, o qual tem 

por objetivo apresentar os 

diferentes modos de entrada das 

empresas nos mercados 

internacionais; 

 Recorrendo aos métodos expositivo 

e interrogativo foi em seguida 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre as “opções 

estratégicas de 

internacionalização/cooperação: 

subcontratação e joint venture ”; 

  Foi distribuído um guião de 

exploração do tema aos alunos, 

com o objetivo de estes analisarem 

em pares, com base numa pesquisa 

na internet, um conjunto de dois 

textos sobre a joint venture da 

Longa Vida; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a apresentação em 

PowerPoint, procurou-se manter 

um diálogo aberto com os alunos, 

mobilizando os seus 

conhecimentos prévios e evitando 

que a aula se tornasse demasiado 

expositiva;  

 Procurou-se, de igual forma, 

recorrer o mais possível a 

exemplos e casos concretos para 

facilitação e consolidação das 

aprendizagens; 

 No decorrer da exposição, os 

alunos foram dinâmicos e 

participaram de forma construtiva; 

 Na atividade apresentada, todos os 

alunos participaram e 

empenharam-se de forma muito 

positiva, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 
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(…) 

05/12/2013 

 

 A aula terminou com a 

apresentação das conclusões 

obtidas; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula foi efetuado no 

final da mesma. 

09/12/2013 

8h15/9h45 

 

Lecionação 

de Aula (3) – 

Helena 

Marquês 

/ 

Observação 

de Aula (8) – 

Paulo Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Marketing 

 

Módulo 10 – 

Marketing 

Novas 

Dimensões 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

90 minutos 

Lição n.º 70/71 

Sumário: O marketing social e de 

organizações sem fins lucrativos. 

Visionamento de alguns vídeos como 

exemplos de campanhas no âmbito 

do marketing social. Atividade de 

leitura e análise de um texto sobre o 

tema e sua correção. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Procedeu-se ao enquadramento do 

tema “o marketing social e das 

organizações sem fins lucrativos”, 

o qual visa demonstrar a 

complexidade e abrangência dos 

problemas socias; 

 Recorrendo aos métodos expositivo 

e interrogativo foi seguidamente 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre o “marketing 

social e de organizações sem fins 

lucrativos: o que distingue o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a apresentação em 

PowerPoint, procurou-se manter 

um diálogo aberto com os alunos, 

apelando aos seus conhecimentos 

prévios e evitando que a aula se 

tornasse demasiado expositiva; 

 Procurou-se também recorrer o 

mais possível a exemplos e casos 

concretos para facilitação e 

consolidação das aprendizagens; 

 No decurso da exposição, os alunos 

manifestaram recetividade, 

participando de forma ativa; 

 Os vídeos apresentados suscitaram, 

eles também, o manifesto interesse 
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09/12/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

marketing social do comercial; os 

agentes do marketing social; o 

produto social; a importância 

crescente do marketing social nos 

últimos anos; os elementos do 

marketing social; a comunicação 

como instrumento fundamental do 

marketing social ”; 

 Na sequência da apresentação, 

procedeu-se ao visionamento de 

um conjunto de cinco vídeos-

exemplo de campanhas levadas a 

cabo no âmbito do marketing 

social: Prevenção Rodoviária – 

Responsabilidade Social 0’46’’; 

Campanha da APAV – Corta com 

a violência: Quem não te respeita 

não te merece 1’00’’; Unicef 

agradece aos doadores 2’05’’; 

Campanha Ecoponto Amarelo 

0’31’’; Iniciativa “Setúbal mais 

Bonita” 2’02’’;  

 Foi distribuído um guião de 

exploração do tema aos alunos, 

com vista à realização em pares de 

uma atividade que inclui a leitura e 

análise de um texto sobre o 

“marketing social e de 

organizações sem fins lucrativos” e 

a resposta às questões colocadas; 

 A aula terminou com a 

apresentação das conclusões 

obtidas; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

da turma; 

 Na realização da atividade, todos 

os alunos participaram e 

empenharam-se de forma muito 

positiva, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 
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09/12/2013 

atividades da aula foi efetuado no 

final da mesma. 

10/12/2013 

8h15/9h45 

 

Lecionação 

de Aula (3) – 

Paulo Lopes 

/ 

Observação 

de Aula (8) – 

Helena 

Marquês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 8 – 

Criação, 

Planeamento 

e Conceção de 

um Projeto 

Global de 

Comunicação 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

90 minutos 

Lição n.º 37/38 

Sumário: Estabelecimento do 

orçamento. Definição da estratégia 

criativa e de meios. Continuação dos 

trabalhos de projeto. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Fez-se o enquadramento do tema 

“o estabelecimento do orçamento 

de comunicação e a elaboração de 

uma estratégia criativa e de meios”, 

o qual visa demonstrar a 

importância destas etapas para a 

estratégia global de comunicação 

da empresa; 

 Recorrendo aos métodos expositivo 

e interrogativo foi posteriormente 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre “o 

estabelecimento do orçamento de 

comunicação e a elaboração de 

uma estratégia criativa e de meios”;  

 A aula prosseguiu com a 

continuação dos trabalhos de 

projeto previamente iniciados pelos 

alunos; 

 A aula terminou com a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No decorrer da apresentação em 

PowerPoint, recorreu-se ao método 

interrogativo e, com base em 

exemplos concretos e nos 

conhecimentos prévios dos alunos, 

procurou-se demonstrar a 

importância do estabelecimento do 

orçamento; 

 Os alunos foram bastante 

participativos, demonstrando 

recetividade relativamente aos 

temas abordados; 

 Na realização do trabalho de 

projeto, todos os alunos 

empenharam-se ativamente, tendo 

sido atingidos os objetivos 

propostos; 

 Foi bastante interessante 

testemunhar a criatividade e 

empenho dos alunos na realização 

dos seus projetos; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 
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(…) 

10/12/2013 

 

apresentação, por parte dos alunos, 

dos seus trabalhos de projeto; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma. 

ritmo da mesma. 

14/01/2014 

 

Visita à 

Escola 

 

  Reunião de preparação das aulas a 

lecionar no próximo semestre com 

a professora cooperante; 

 Análise conjunta da planificação 

anual da professora cooperante e 

definição, para ambas as 

disciplinas, dos módulos a lecionar, 

do âmbito dos conteúdos e da 

respetiva calendarização. 

 Relativamente à disciplina de 

Comunicação, ficou estabelecido 

que o Paulo Lopes iria lecionar 11 

tempos letivos do módulo 7, nos 

dias 25/2/2014 (3TL), 11/03/2014 

(3TL), 18/03/2014 (3TL) e 

25/03/2014 (2TL), das 8h15 às 

9h45; 

 Em relação à disciplina de 

Marketing, ficou estipulado que a 

Helena Marquês iria lecionar 11 

tempos letivos do módulo 11, nos 

dias 17/02/2014 (3TL) e 

24/02/2014 (3TL), das 8h15 às 

10h45, e nos dias 18/02/2014 

(3TL) e 25/02/2014 (2TL), das 

14h15 às 16h45. 

30/01/2014 

 

Visita à 

Escola 

 

  Reunião com a professora 

cooperante com vista à 

recalendarização das aulas de 

Marketing, em virtude da 

incompatibilidade de horário da 

professora acompanhante. 

 Relativamente à disciplina de 

Marketing, ficou estipulado que a 

Helena Marquês passaria a lecionar 

12 tempos letivos, nos dias 

24/02/2014 (3 TL) e 10/03/2014 (3 

TL), das 8h15 às 10h45, e nos dias 

25/02/2014 (3 TL) e 11/03/2014 

(3TL), das 14h15 às 16h45. 
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2.ª Secção: 2.º Semestre (IPP4) 

Data 
Disciplina/

Módulo 
Descrição Observações/Reflexões 

24/02/2014 

8h15/10h45 

 

Lecionação 

de Aula (4) – 

Helena 

Marquês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Marketing 

 

Módulo 11 – 

Plano de 

Marketing 

Aula Lecionada – 90 + 45 minutos 

Lição n.º 124/125/126 

Sumário: Natureza do plano de 

marketing. Elaboração do plano de 

marketing: primeira parte e primeira 

etapa. Visualização de alguns 

exemplos de planos de marketing. 

Ficha de trabalho e sua correção. 

Início do trabalho de projeto. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Foram colocadas perguntas sobre o 

plano global e estratégia de 

marketing da empresa aos alunos 

para aferir os seus conhecimentos 

prévios sobre a temática (avaliação 

diagnóstica); 

 Em seguida, recorrendo ao método 

expositivo e interrogativo, foi 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre o “plano de 

marketing e os elementos que o 

compõem: primeira parte (resumo, 

sumário executivo, índice e 

introdução) e primeira etapa 

(análise interna e externa da 

empresa)”; 

 Na sequência da apresentação, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O recurso à avaliação diagnóstica 

no início de cada módulo ou tema 

reveste-se de grande importância 

para, com vista à introdução de 

eventuais ajustamentos à 

planificação inicial, se proceder à 

revisão dos conteúdos, ao 

apuramento do nível de 

conhecimentos prévios e à 

identificação de eventuais 

dificuldades dos alunos; 

 Durante a apresentação em 

PowerPoint, procurou-se manter 

um diálogo aberto com os alunos, 

apelando aos seus conhecimentos 

prévios e evitando que a aula se 

tornasse demasiado expositiva; 

 Procurou-se também recorrer o 

mais possível a exemplos e casos 

práticos com vista à facilitação e 
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24/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

procedeu-se à análise de alguns 

exemplos de planos de marketing 

nos formatos de texto (Word) e de 

apresentação eletrónica 

(PowerPoint e Prezi); 

 Foi posteriormente distribuída uma 

ficha de trabalho aos alunos, com o 

objetivo de estes analisarem um 

texto sobre a “Elaboração da 

Estratégia de Marketing” e 

responderem (em pares) às 

questões colocadas; 

 A atividade foi seguida da síntese 

da aula que consistiu na colocação 

de perguntas aos alunos para aferir 

o grau de consecução dos objetivos 

de aprendizagem; 

 A aula terminou com a 

apresentação de uma proposta de 

trabalho de projeto baseada num 

guião fornecido aos alunos, com 

vista à elaboração do plano de 

marketing de uma empresa; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma. 

consolidação das aprendizagens; 

 Foi possível observar que o recurso 

ao método demonstrativo 

desempenha um papel essencial, 

dado que permite estabelecer a 

ligação entre os conteúdos a 

lecionar e casos práticos; 

 Durante a exposição, os alunos 

foram bastante recetivos, 

demonstrando interesse pelo tema 

abordado; 

 Os exemplos apresentados 

suscitaram interesse e permitiram 

aos alunos tirarem ideias para a 

realização do trabalho de projeto; 

 Na realização da ficha de trabalho, 

todos os alunos participaram e 

empenharam-se de forma muito 

positiva, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos; 

 A síntese da aula é crucial pois 

permite sistematizar e reforçar as 

aprendizagens, bem como aferir o 

grau de consecução dos seus 

objetivos; 

 O recurso ao método ativo de 

trabalho de projeto reveste-se 

igualmente de elevada importância 

dado que permite ao aluno pôr em 

prática os conhecimentos 

adquiridos e resulta numa 

aprendizagem significativa; 

  O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 
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24/02/2014 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 

25/02/2014 

8h15/10h45 

 

Lecionação 

de Aula (4) – 

Paulo Lopes 

/ 

Observação 

de Aula (9) – 

Helena 

Marquês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 7 – 

Sistemas 

Informáticos 

na Área da 

Comunicação 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

90 + 45 minutos 

Lição n.º 68/69/70 

Sumário: Noção de desenho bitmap 

e vetorial. Características e funções 

do CorelDraw. Leitura e análise de 

texto. Atividade de aplicação de 

conhecimentos. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Foram colocadas perguntas sobre o 

CorelDraw aos alunos para aferir 

os seus conhecimentos prévios 

sobre a temática (avaliação 

diagnóstica); 

 Em seguida, recorrendo ao método 

expositivo e interrogativo, foi 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre “ficheiros 

vetoriais e bitmap e CorelDraw”; 

 Na sequência da exposição, 

procedeu-se à apresentação de uma 

proposta de trabalho de projeto 

consistindo na criação de um cartaz 

publicitário ou, alternativamente, 

de um conjunto de logotipos; 

 Foi posteriormente distribuído um 

guião de exploração do tema aos 

alunos, com o objetivo de estes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O recurso à avaliação diagnóstica 

no início de cada módulo ou tema é 

fundamental para, com vista à 

introdução de eventuais 

ajustamentos à planificação inicial, 

se proceder à revisão dos 

conteúdos, ao apuramento do nível 

de conhecimentos prévios e à 

identificação de eventuais 

dificuldades dos alunos; 

 Durante a apresentação em 

PowerPoint, recorreu-se ao método 

interrogativo e, com base nos 

conhecimentos prévios dos alunos, 

procurou-se demonstrar as 

diferenças entre os ficheiros 

vetoriais e bitmap e identificar as 

principais funcionalidades do 

programa CorelDraw; 

 Os alunos foram bastante 

participativos, demonstrando 

recetividade em relação ao tema 

apresentado; 

 O recurso ao método ativo de 

trabalho de projeto reveste-se, uma 
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(…) 

25/02/2014 

lerem e analisarem um texto sobre 

“design gráfico”; 

 Seguiu-se uma atividade de 

exploração da área de trabalho do 

CorelDraw e de aplicação de 

conhecimentos (criação de 

logotipo) com base no guião 

distribuído aos alunos; 

 A aula terminou com uma síntese 

que consistiu na colocação de 

perguntas aos alunos para aferir o 

grau de consecução dos objetivos 

de aprendizagem; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma.  

vez mais, de grande importância 

dado que permite ao aluno pôr em 

prática os conhecimentos 

adquiridos e resulta numa 

aprendizagem significativa; 

 Na realização das atividades, todos 

os alunos participaram e 

empenharam-se de forma muito 

positiva, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos; 

 O recurso ao método 

demonstrativo desempenha um 

papel essencial dado que permite 

estabelecer a ligação entre os 

conteúdos a lecionar e casos 

práticos; 

 A síntese da aula é imprescindível 

pois permite sistematizar e reforçar 

as aprendizagens, bem como aferir 

o grau de consecução dos seus 

objetivos; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 

25/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Marketing 

 

Módulo 11 – 

Plano de 

Marketing 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

45 + 90 minutos 

Lição n.º 127/128/129 

Sumário: Elaboração do plano de 

marketing: segunda e terceira etapas. 

Visualização de alguns exemplos de 

planos de marketing. Continuação do 

trabalho de projeto. 

 A aula decorreu de acordo com a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a apresentação em 
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14h15/16h45 

 

Lecionação 

de Aula (5) – 

Helena 

Marquês 

/ 

Observação 

de Aula (9) – 

Paulo Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Procedeu-se ao enquadramento do 

tema, com o objetivo de 

demonstrar a importância da 

análise interna e externa da 

empresa para a definição da sua 

estratégia de marketing e 

elaboração do seu plano de 

marketing; 

 Recorrendo ao método expositivo e 

interrogativo, foi seguidamente 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre os “elementos 

que compõem o plano de 

marketing: segunda etapa 

(definição dos objetivos do plano) 

e terceira etapa (definição da 

estratégia de marketing)”; 

 Na sequência da apresentação, 

procedeu-se à análise de alguns 

exemplos de planos de marketing 

nos formatos de texto (Word) e de 

apresentação eletrónica 

(PowerPoint e Prezi); 

 A atividade foi seguida da síntese 

da aula que consistiu na colocação 

de perguntas aos alunos para aferir 

o grau de consecução dos objetivos 

de aprendizagem; 

 A aula terminou com a continuação 

da elaboração do trabalho de 

projeto dos alunos cuja finalidade é 

a elaboração do plano de marketing 

PowerPoint, procurou-se manter 

um diálogo aberto com os alunos, 

mobilizando os seus 

conhecimentos prévios e evitando 

que a aula se tornasse demasiado 

expositiva; 

 Procurou-se também recorrer o 

mais possível a exemplos e casos 

práticos com vista à facilitação e 

consolidação das aprendizagens; 

 Os alunos foram bastante 

participativos, demonstrando 

interesse pelo tema abordado e 

pelos exemplos de planos de 

marketing apresentados; 

 Na realização do trabalho de 

projeto, todos os alunos 

participaram e empenharam-se de 

forma muito positiva, tendo sido 

atingidos os objetivos propostos; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 



 
           Escola Secundária de Sebastião da Gama (Setúbal) 

Helena Marquês e Paulo Lopes 

20 

P
ág

in
a2

0
 

(…) 

25/02/2014 

 

 

 

de uma empresa; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma. 

10/03/2014 

8h15/10h45 

 

Lecionação 

de Aula (6) – 

Helena 

Marquês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Marketing 

 

Módulo 11 – 

Plano de 

Marketing 

Aula Lecionada – 90 + 45 minutos 

Lição n.º 130/131/132 

Sumário: Elaboração do plano de 

marketing: conclusão da terceira 

etapa. Visualização de um exemplo 

de plano de marketing. Continuação 

do trabalho de projeto. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Foram colocadas perguntas sobre o 

plano de marketing para proceder à 

revisão de conceitos; 

 Em seguida, recorrendo ao método 

expositivo e interrogativo, foi 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre os “elementos 

que compõem o plano de 

marketing: terceira etapa 

(continuação)”; 

 Na sequência da apresentação, 

procedeu-se à análise de um 

exemplo de plano de marketing no 

formato de apresentação eletrónica 

(PowerPoint); 

 A atividade foi seguida da síntese 

da aula que consistiu na colocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No decorrer da apresentação em 

PowerPoint, recorreu-se ao método 

interrogativo e, com base em 

exemplos concretos e nos 

conhecimentos prévios dos alunos, 

procurou-se demonstrar a 

importância da definição da 

estratégia de marketing; 

 Procurou-se também recorrer o 

mais possível a exemplos e casos 

práticos com vista à facilitação e 

consolidação das aprendizagens; 

 Os alunos foram bastante 

participativos, demonstrando 

recetividade e interesse 

relativamente ao tema abordado e 

ao exemplo de plano de marketing 

apresentado; 

 Na realização do trabalho de 

projeto, todos os alunos 

participaram e empenharam-se 
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10/03/2014 

 

de perguntas aos alunos para aferir 

o grau de consecução dos objetivos 

de aprendizagem; 

 A aula terminou com a continuação 

da elaboração do trabalho de 

projeto dos alunos cuja finalidade é 

a elaboração do plano de marketing 

de uma empresa;  

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma. 

ativamente, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos; 

 Foi bastante interessante 

testemunhar a criatividade e 

empenho dos alunos na realização 

dos seus projetos; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 

11/03/2014 

8h15/10h45 

 

Lecionação 

de Aula (5) – 

Paulo Lopes 

/ 

Observação 

de Aula (10) 

– Helena 

Marquês 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 7 – 

Sistemas 

Informáticos 

na Área da 

Comunicação 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

90 + 45 minutos 

Lição n.º 71/72/73 

Sumário: Exploração da área de 

trabalho do CorelDraw. Atividade de 

aplicação de conhecimentos (criação 

de logotipo). 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Recorrendo aos métodos ativo e 

demonstrativo, procedeu-se à 

exploração da área de trabalho do 

CorelDraw e à realização de uma 

atividade de aplicação de 

conhecimentos (criação de 

logotipo) com base no guião 

distribuído aos alunos; 

 A aula terminou com a verificação 

dos trabalhos realizados pelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na atividade de exploração da área 

de trabalho do CorelDraw, todos os 

alunos manifestaram interesse e 

atenção; 

 Na realização da atividade de 

aplicação de conhecimentos 

(criação de logotipo), os alunos 

participaram e empenharam-se 

ativamente, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos; 

 A motivação e entusiasmo dos 

alunos pelas atividades de cariz 

prático foram mais uma vez 
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11/03/2014 

alunos para aferir o grau de 

consecução dos objetivos de 

aprendizagem; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma. 

evidentes; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 

11/03/2014 

14h15/16h45 

 

Lecionação 

de Aula (7) – 

Helena 

Marquês 

/ 

Observação 

de Aula (10) 

– Paulo 

Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Marketing 

 

Módulo 11 – 

Plano de 

Marketing 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

45 + 90 minutos 

Lição n.º 133/134/135 

Sumário: Elaboração do plano de 

marketing: quarta e quinta etapas e 

parte final. Realização do plano de 

marketing: sexta e sétima etapas. 

Visualização e análise de três vídeos 

sobre as estratégias de marketing 

desenvolvidas pelas empresas 

apresentadas. Continuação do 

trabalho de projeto. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Procedeu-se ao enquadramento do 

tema com vista à demonstração da 

necessidade do estabelecimento do 

plano de ação cuja finalidade é a 

concretização da estratégia de 

marketing; 

 Em seguida, recorrendo ao método 

expositivo e interrogativo, foi 

projetada uma apresentação em 

PowerPoint sobre os “elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a apresentação em 

PowerPoint, procurou-se manter 

um diálogo aberto com os alunos, 

mobilizando os seus 

conhecimentos prévios e evitando 

que a aula se tornasse demasiado 

expositiva; 

 Procurou-se, de igual forma, 

recorrer o mais possível a 

exemplos e casos concretos para 

facilitação e consolidação das 

aprendizagens; 

 No decorrer da exposição, os 

alunos evidenciaram uma dinâmica 



 
           Escola Secundária de Sebastião da Gama (Setúbal) 

Helena Marquês e Paulo Lopes 

23 

P
ág

in
a2

3
 

(…) 

11/03/2014 

 

que compõem o plano de 

marketing: quarta etapa (afetação 

de recursos para a elaboração do 

plano), quinta etapa 

(estabelecimento do plano de ação) 

e parte final (breve conclusão, 

bibliografia e anexos); e realização 

do planeamento de marketing: 

sexta etapa (implementação do 

plano de ação) e sétima etapa 

(controlo das ações 

desencadeadas”; 

 Na sequência da apresentação, 

procedeu-se ao visionamento e à 

análise de um conjunto de três 

vídeos sobre a estratégia de 

marketing (12’41’’) com base no 

guião distribuído aos alunos; 

 A atividade foi seguida da síntese 

da aula que consistiu na colocação 

de perguntas aos alunos para aferir 

o grau de consecução dos objetivos 

de aprendizagem; 

 A aula terminou com a continuação 

da elaboração do trabalho de 

projeto dos alunos cuja finalidade é 

a elaboração do plano de marketing 

de uma empresa; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma. 

assinalável, participando de forma 

construtiva; 

 Na realização das atividades, todos 

os alunos participaram e 

empenharam-se ativamente, tendo 

sido atingidos os objetivos 

propostos; 

 Os vídeos apresentados suscitaram 

o manifesto interesse da turma; 

 O aluno portador de deficiência 

auditiva realizou a atividade com 

relativa facilidade, evitando, no 

entanto, participar oralmente em 

virtude das suas dificuldades de 

expressão oral; 

 Segundo a professora cooperante, é 

muito importante incentivar este 

aluno a participar oralmente, no 

sentido de este melhorar a sua 

expressão oral e ultrapassar as suas 

dificuldades; 

 Os alunos manifestaram, uma vez 

mais, um claro interesse em 

desenvolver o seu trabalho de 

projeto, empenhando-se no 

desenvolvimento do mesmo; 

 O envolvimento dos alunos nos 

respetivos projetos é crucial dado 

que o resultado final não será mais 

do que o reflexo do seu esforço, 

competências e criatividade; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 
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17/03/2014 

 

Contacto 

com a 

Professora 

Cooperante 

 

  Contacto por parte da professora 

cooperante para recalendarizar as 

restantes aulas de Comunicação 

por motivo de doença. 

 Relativamente à disciplina de 

Comunicação, ficou estipulado que 

o Paulo Lopes passaria a lecionar 

as restantes aulas nos dias 

25/03/2014 (3 TL) e 01/04/2014 (3 

TL), das 8h15 às 10h45; 

 Ficou ainda estipulado que o Paulo 

Lopes lecionaria 3 tempos letivos 

na última aula, perfazendo um total 

de 12 tempos letivos lecionados. 

25/03/2014 

8h15/10h45 

 

Lecionação 

de Aula (6) – 

Paulo Lopes 

/ 

Observação 

de Aula (11) 

– Helena 

Marquês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 7 – 

Sistemas 

Informáticos 

na Área da 

Comunicação 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

90 + 45 minutos 

Lição n.º 74/75/76 

Sumário: Quiz de revisão da 

matéria. Exploração das ferramentas 

avançadas do CorelDraw. Atividade 

de aplicação de conhecimentos. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Procedeu-se à resolução de um 

quiz para revisão da matéria sobre 

ficheiros bitmap e vetoriais e o 

CorelDraw; 

 Em seguida, recorrendo ao método 

demonstrativo, explorou-se um 

conjunto de ferramentas avançadas 

do CorelDraw e realizou-se uma 

atividade de aplicação de 

conhecimentos (criação de 

logotipo) com base no guião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na apresentação e resolução do 

quiz, os alunos mostraram-se 

bastante interessados, participando 

ativamente e respondendo às 

questões. 

 Ficou bem patente a motivação e 

entusiamo dos alunos por este tipo 

de atividades; 

 Na atividade de exploração das 

ferramentas avançadas do 

CorelDraw, todos os alunos 

revelaram interesse e estiveram 

atentos; 

 Na realização da atividade de 

aplicação de conhecimentos 
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25/03/2014 

 

distribuído aos alunos; 

 A aula terminou com a verificação 

dos trabalhos realizados pelos 

alunos para aferir o grau de 

consecução dos objetivos de 

aprendizagem; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma. 

(criação de logotipo), todos os 

alunos participaram e 

empenharam-se de forma muito 

positiva, tendo sido atingidos os 

objetivos propostos; 

 A motivação e entusiasmo dos 

alunos por este tipo de atividades 

foram evidentes; 

 Foi bastante interessante 

testemunhar a criatividade e 

empenho dos alunos na realização 

da atividade; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 

01/04/2014 

8h15/10h45 

 

Lecionação 

de Aula (7) – 

Paulo Lopes 

/ 

Observação 

de Aula (12) 

– Helena 

Marquês 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 7 – 

Sistemas 

Informáticos 

na Área da 

Comunicação 

Aula Lecionada/Aula Observada – 

90 + 45 minutos 

Lição n.º 77/78/79 

Sumário: Exploração das 

ferramentas avançadas do 

CorelDraw. Exercício de aplicação 

de conhecimentos. 

 A aula decorreu de acordo com a 

planificação, tendo sido iniciada 

com o registo de presenças e a 

indicação do sumário aos alunos; 

 Recorrendo ao método 

demonstrativo, procedeu-se à 

exploração de um conjunto de 

ferramentas avançadas do 

CorelDraw e à realização de uma 

atividade de aplicação de 

conhecimentos (criação de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na atividade de exploração das 

ferramentas avançadas do 

CorelDraw, todos os alunos 

manifestaram interesse e atenção; 

 Na realização da atividade de 

aplicação de conhecimentos 

(criação de logotipo), todos os 

alunos participaram e 

empenharam-se ativamente, tendo 

sido atingidos os objetivos 
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01/04/2014 

logotipo) com base no guião 

distribuído aos alunos; 

 A aula terminou com a verificação 

dos trabalhos realizados pelos 

alunos para aferir o grau de 

consecução dos objetivos de 

aprendizagem; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas, destinado a avaliar o nível 

de participação dos alunos nas 

atividades da aula, foi efetuado no 

final da mesma. 

propostos; 

 Mais uma vez, foi evidente o 

interesse dos alunos por este tipo 

de atividades; 

 O registo na grelha de observação 

de aulas apenas foi efetuado no 

final da aula para não quebrar o 

ritmo da mesma. 

05/05/2014 

8h15/10h45 

 

Observação 

de Aula (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Marketing 

 

Módulo 11 – 

Plano de 

Marketing  

Aula Observada – 90 + 45 minutos  

Lição n.º 160/161/162 

Sumário: Apresentação dos 

trabalhos de projeto 

 A professora começou por indicar 

o sumário da aula, tendo iniciado a 

mesma com uma explicação aos 

alunos sobre a forma como as 

apresentações dos trabalhos de 

projeto iriam decorrer; 

 Ao longo da aula, os alunos foram 

apresentando, individualmente, os 

seus trabalhos; 

 Na sequência de cada apresentação, 

a professora cooperante solicitou 

aleatoriamente a opinião dos 

elementos da turma, que foram 

ressalvando os aspetos positivos e 

negativos dos trabalhos 

apresentados; 

 Por fim, a professora comentou o 

trabalho e a apresentação realizada, 

 

 

 

 

 

 Esta aula constituiu o culminar da 

realização dos trabalhos de projeto 

pelos alunos; 

 O resultado foi muito positivo, uma 

vez que, de uma forma geral, os 

alunos apresentaram trabalhos com 

uma qualidade assinalável; 

 Os alunos também demonstraram 

um elevado nível de qualidade, 

rigor e criatividade nas suas 

apresentações; 

  Foi igualmente interessante 

observar o empenho e motivação 

que os alunos evidenciaram na 

apresentação dos seus trabalhos. 
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05/05/2014 

destacando os pontos fortes e 

apontando sugestões de melhoria; 

 Como síntese, alunos e professora 

cooperante efetuaram uma reflexão 

final sobre os trabalhos e 

apresentações realizadas.  

05/05/2014 

 

  Entrevistas à professora cooperante 

e aplicação de dois questionários 

aos alunos da turma de referência: 

- Sobre os percursos de sucesso no 

ensino profissional, para 

tratamento no Relatório da 

Prática de Ensino Supervisionada 

da Helena Marquês; 

- Sobre a influência da 

metodologia de trabalho de 

projeto na melhoria do 

desempenho escolar do ensino 

profissional, para tratamento no 

Relatório da Prática de Ensino 

Supervisionada do Paulo Lopes. 

 

20/05/2014 

8h15/10h45 

 

Observação 

de Aula (14) 

 

 

 

 

(…) 

Comunicação 

 

Módulo 7 – 

Sistemas 

Informáticos 

na Área da 

Comunicação 

 

Aula Observada – 90 + 45 minutos  

Lição n.º 92/93/94 

Sumário: Apresentação dos 

trabalhos de projeto 

 A professora começou por indicar 

o sumário da aula, tendo iniciado a 

mesma com uma explicitação da 

forma como os alunos teriam de 

apresentar os seus trabalhos de 

projeto; 

 No decurso da aula, os alunos 

foram apresentando, de forma 

 

 

 

 

 

 Esta aula constituiu a fase de 

encerramento do processo de 

conceção dos trabalhos de projeto; 

 O resultado foi bastante satisfatório 

atendendo a que os trabalhos 

apresentados cumpriam, de um 

modo geral, os critérios 

estabelecidos; 



 
           Escola Secundária de Sebastião da Gama (Setúbal) 

Helena Marquês e Paulo Lopes 

28 

P
ág

in
a2

8
 

(…) 

20/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual, os seus trabalhos; 

 Após cada apresentação, a 

professora solicitou a opinião dos 

alunos, que foram tecendo 

comentários sobre os trabalhos 

apresentados; 

 Por último, a professora comentou 

o projeto e a apresentação efetuada, 

sublinhando os seus aspetos 

positivos e negativos; 

 Como síntese, alunos e professora 

fizeram uma reflexão final sobre os 

trabalhos e apresentações 

efetuadas. 

 Foi gratificante observar o 

empenho e a motivação 

demonstrados pelos alunos, no 

momento da apresentação dos seus 

trabalhos. 
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