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RESUMO 

 

Título: A imagem gráfica da Quinzena da Juventude de Almada: o ensino profissional e a 

sua articulação com a comunidade local 

 

O presente relatório, realizado no âmbito do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, é 

referente à prática de ensino supervisionada que decorreu na Escola Secundária de 

Cacilhas-Tejo, com alunos do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico.   

O projeto baseia-se nos objetivos inerentes ao ensino profissional apostando no 

envolvimento dos alunos com a comunidade local, através da promoção de situações reais 

de trabalho e do contacto com profissionais da área do design gráfico. Seguindo a 

metodologia de projeto em design, propôs-se a conceção da imagem gráfica para a 

Quinzena da Juventude de Almada e consequente aplicação em diversos suportes de 

divulgação. O projeto, realizado com a colaboração da Divisão da Juventude da Câmara 

Municipal de Almada, integrou uma exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos 

no Fórum Municipal Romeu Correia, no âmbito da programação da Quinzena da Juventude 

2012. 

Para além do enquadramento teórico sobre a relação entre escola e comunidade, ensino 

do design gráfico e ensino profissional, o relatório inclui a descrição de todo o processo de 

fundamentação, concetualização e concretização do projeto, para além de uma análise dos 

resultados e reflexão crítica. 

 

Palavras-chave: comunidade, ensino profissional, design gráfico, metodologia projetual 
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ABSTRACT 

 

Title: The graphic image of Almada’s Youth Festival: vocational education and its 

relationship with the local community 

 

This report, developed within the Master in Teaching Visual Arts, refers to 

the supervised teaching practice which took place at Cacilhas-Tejo Secondary School, with 

students of Graphic Design Vocational Course. 

The project was based on the vocational education goals and students' involvement with 

the local community, while promoting real work situations and contact with graphic 

design professionals. Following the design process principles, students were asked to 

create the graphic image for Almada’s Youth Festival and its use in various media to 

publicise the event. The project, conducted in collaboration with the Youth Division of 

Almada’s City Council, incorporated an exhibition of the works developed by students at 

the Romeo Correia Forum Hall, part of the 2012 Youth Festival program. 

Besides the theoretical framework on the relationship between school 

and community, graphic design teaching and vocational education, the report includes a 

description of the entire process of reasoning, planning and implementation of the project, 

in addition to an analysis of the results and critical reflection. 

 

Key words: community, vocational education, graphic design, design process  
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INTRODUÇÃO 

 

A prática de ensino supervisionada, realizada no âmbito do Mestrado em Ensino das Artes 

Visuais, decorreu na Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (ESCT), em Almada, com a turma 

do 2º ano1 do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico. Foi nossa intenção realizar um 

projeto que refletisse a atividade como docente da área do design gráfico ao longo dos 

últimos cinco anos. O início do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico na escola 

coincidiu com o começo da prática letiva na ESCT tendo havido uma forte participação da 

nossa parte na gestão do elenco modular, definição de critérios e instrumentos de 

avaliação de competências, bem como na criação das planificações dos módulos da 

disciplina de Oficina Gráfica. 

A ESCT é uma escola dedicada exclusivamente ao ensino secundário e com uma oferta 

formativa pluricurricular, que compreende a importância do ensino profissional na 

formação de futuros cidadãos ativos na sua comunidade. Ao longo de cinco anos a nossa 

perceção do trabalho do professor enquanto membro ativo na comunidade educativa 

ganhou um novo entendimento através da nossa participação na vida da escola, como 

responsável pela imagem da instituição, administradora do website, membro da equipa da 

Biblioteca Escolar / Centro de Recursos Educativos (BECRE) ou membro da equipa da 

Mostra de Escola. 

A nossa prática enquanto docente do ensino profissional baseia-se na importância da 

preparação dos alunos para o mercado de trabalho através da simulação de trabalhos 

reais, bem como a articulação da escola com a comunidade local e o tecido empresarial. 

Neste sentido, as atividades letivas incluem aulas no exterior com a visita a empresas de 

design, gráficas, ou a museus, promovendo o contacto com profissionais da área; a 

participação em conferências, visionamento de documentários e análise de trabalhos reais 

de modo a fomentar a cultura visual e alargar os horizontes criativos e profissionais dos 

alunos; a participação social na comunidade, em exposições e concursos, com o objetivo de 

formar jovens socialmente conscientes, culturalmente ativos e profissionalmente 

competitivos.  

                                                             
1 Correspondente ao 11º ano do ensino secundário. 
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Todas estas premissas estão na origem do projeto “Conceção da imagem gráfica para a 

Quinzena da Juventude de Almada”, desenvolvido no âmbito da disciplina de Oficina 

Gráfica, durante a lecionação do módulo 5 – Edição Eletrónica II, com o apoio da Divisão da 

Juventude da Câmara Municipal de Almada (DJCMA). Durante 52 aulas, os 13 alunos da 

turma trabalharam em equipas de 2 e 3 elementos e apresentaram propostas para a 

imagem gráfica da Quinzena da Juventude de Almada e respetiva aplicação em diversos 

suportes de divulgação do evento.  

A primeira parte deste relatório é constituída pelo enquadramento teórico referente à 

relação entre escola e comunidade, ao ensino do design gráfico e ao ensino profissional. No 

âmbito da relação entre escola e comunidade, destaca-se a recente legislação referente à 

autonomia das instituições de ensino e o apelo ao envolvimento com a comunidade, bem 

como a importância da dimensão social do professor. Posteriormente, apresenta-se um 

breve enquadramento histórico em relação aos principais movimentos artísticos que 

influenciaram o aparecimento do design gráfico, as primeiras escolas europeias de ensino 

de design, a contextualização nacional em relação ao design e o seu ensino, bem como uma 

alusão ao ensino do design gráfico na atualidade, as suas inquietações e o seu futuro. No 

que diz respeito ao ensino profissional, considera-se relevante a contextualização 

histórica, destacando-se as escolas de ensino artístico especializado na área das Artes 

Visuais, bem como a fundamentação e operacionalização do ensino profissional nos dias 

de hoje. 

O segundo capítulo integra a caracterização do contexto escolar com a indicação de um 

breve historial e referência ao espaço físico e serviços, organização e funcionamento, 

população escolar, oferta formativa e relação com o meio envolvente. Destaca-se ainda a 

caracterização do grupo disciplinar das Artes Visuais e da turma do 2º ano do Curso 

Profissional Técnico de Design Gráfico. 

A terceira parte do relatório reflete toda a conceção do projeto pedagógico através da 

caracterização do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico, da disciplina de Oficina 

Gráfica e da unidade didática lecionada. Esta parte contempla ainda a planificação das 

aulas incidindo sobre as competências de aprendizagem e as estratégias de ensino a 

desenvolver ao longo do projeto. 

O quarto capítulo aborda a concretização do projeto pedagógico, com a descrição das aulas 

lecionadas e materiais didáticos produzidos. Esta parte inclui uma descrição dos trabalhos 
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realizados em sala de aula, resultante da observação do processo criativo, relatório e 

apresentações dos alunos. No âmbito da divulgação dos trabalhos destaca-se apresentação 

das propostas à Divisão da Juventude, a exposição de trabalhos na Quinzena da Juventude, 

a comunicação apresentada no 4º Encontro de Alunos do Ensino Profissional e 

participação em outros eventos como a Mostra de Ensino Superior, Secundário e 

Profissional de Almada, Mostra de Escola Cacilhas-Tejo e Exposição “Alma Criativa” na 

Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT). 

O quinto capítulo contempla a avaliação do projeto, tendo em conta os critérios e 

instrumentos de avaliação, a grelha de avaliação e a autoavaliação dos alunos. Como 

reflexão final, serão analisados os resultados, comparando a evolução de aproveitamento 

da turma em relação à disciplina e o aproveitamento dos alunos em relação às outras 

turmas que frequentaram o curso na escola. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 

 

1.1 Relação entre escola e comunidade 

 

“O sistema educativo deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional, 

regional autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a comunidade 

mediante adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das famílias, das 

autarquias, de entidades representativas das actividades sociais, económicas e culturais e 

ainda de instituições de carácter científico.” (Lei de Bases do Sistema Educativo [LBSE], 1989: 

3077) 

 

A escola, enquanto sistema social, deve adaptar-se às mudanças da sociedade pós-

moderna e articular-se com o contexto que a sustenta. Funcionando como motor de 

transformação local, a escola pode ser entendida como o coração da comunidade, um local 

de aprendizagens e reflexões.  

A relação entre escola e comunidade tem sido um dos pontos de mudança no sistema 

educativo nacional, promovido pela autonomia das escolas. Desde meados da década de 

1970 desenvolveram-se estratégias com o objetivo de estabelecer relações de natureza 

mais interativa entre a escola e a comunidade, através da mudança da política de gestão 

das escolas ou da implementação de práticas pedagógicas inovadoras (Canário, 1992, 

1994). Foi já no final do século XX, com a publicação do Decreto-Lei nº 43/1989, que se 

deu primazia às ligações entre os estabelecimentos de ensino e as comunidades locais.  

Do ponto de vista pedagógico, para que a abertura da escola à comunidade seja bem 

sucedida, Canário (1992, 1994) sugere uma evolução do modelo de funcionamento do 

ensino de uma lógica de consumo para uma lógica de produção. A lógica de consumo está 

relacionada com um modelo centrado na repetição de informação e reprodução de saberes 

em que o aluno é considerado como objeto de formação. Na lógica de produção, o modelo é 

centrado na produção de saberes e o aluno é entendido como agente de formação. Deste 



 

5 

 

modo a situação de aprendizagem apela à diversidade dos alunos respeitando as suas 

vivências, saberes e interesses. 

As parcerias tornam-se assim de extrema importância para despertar o interesse dos 

alunos pelas aprendizagens que adquirem nas diversas atividades e projetos 

desenvolvidos numa dimensão pluridisciplinar, com um reflexo real observável na 

sociedade, não se circunscrevendo apenas ao espaço da sala de aula. A escola, ao fomentar 

uma maior proximidade com o meio envolvente, potencia um desenvolvimento pleno da 

formação de cidadãos ativos, conscientes, responsáveis, informados e interessados em 

melhorar a sua comunidade.  

1.1.1 Autonomia das escolas  

As escolas, enquanto organizações sociais, desenvolvem modos de funcionamento 

bastante diversificados, tendo em conta o meio envolvente (Canário, 1992). Os problemas 

de uma escola inserida num meio rural não correspondem necessariamente às 

dificuldades de uma escola urbana. Assim, tornou-se necessário conferir aos 

estabelecimentos de ensino uma autonomia de gestão para atingir os seus objetivos de 

modo mais eficaz. A descentralização da administração educativa e a centralização de 

poderes nos órgãos de gestão da escola possibilitam uma maior abertura à participação da 

comunidade local (Barroso, 1998). 

Desde 1989 foram publicados vários decretos-lei legislando a autonomia das escolas 

referindo o modo como a relação entre escola e comunidade deveria ser estabelecida. O 

Decreto-Lei nº 43/1989 de 3 de fevereiro determina o regime jurídico da autonomia das 

escolas e tem o intuito de redimensionar a atuação dos estabelecimentos de ensino ao 

nível cultural, pedagógico, administrativo e financeiro, promovendo o diálogo com a 

comunidade envolvente, consagrando a comunidade como interlocutor privilegiado na 

consecução da autonomia das escolas. O Decreto-Lei nº 172/1991 de 10 de maio vem 

reforçar a participação dos vários membros da comunidade (professores, alunos, 

funcionários, pais, autarquias, organizações e instituições de interesse socioeconómico e 

cultural) no órgão máximo da vida escolar, o atual Conselho Geral. O Decreto-Lei nº 

75/2008 de 22 de abril, referente ao regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos de ensino, tem por objetivo o reforço da participação das 

famílias e comunidades na direção estratégica das escolas, promovendo a “abertura das 

escolas ao exterior e a sua integração nas comunidades locais (p. 2342).” O mesmo 
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Decreto-Lei define ainda a constituição do Conselho Geral que deverá incluir, para além 

dos representantes do pessoal docente e não docente, os pais e encarregados de educação, 

as autarquias e a instituições, organizações de atividades económicas, sociais e culturais. 

1.1.2 Envolvimento com a comunidade local  

O envolvimento da escola com a comunidade local pode ser abordado no âmbito da 

autarquia e no âmbito empresarial, ambos com representação nos órgãos de gestão da 

escola, no Conselho Geral, mas apenas com participação institucional e numa perspetiva 

de parceria na realização de atividades que envolvam a escola (Barroso, 1998). 

A intervenção do município nas instituições escolares tem maior incidência nas escolas do 

ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, com a construção e gestão de 

equipamentos escolares (complexos desportivos, bibliotecas municipais e centros 

culturais) e o apoio no âmbito da ação social, transporte escolar e atividades de 

enriquecimento curricular. Num âmbito mais geral, o município tem a seu cargo 

competências ao nível da conceção e planeamento do sistema educativo local, tais como a 

criação de conselhos municipais de educação, elaboração de cartas educativas e 

participação em assembleias de escola ou agrupamentos de escola (Fernandes, 2004; 

Pinhal, 2004),  

Ao nível da relação entre escola e a comunidade empresarial, as empresas podem 

empregar os jovens formados na escola tendo assim acesso a profissionais qualificados 

(Formosinho, 1991). No que diz respeito à gestão de currículos, programas e atividades 

educativas, a escola deve estabelecer protocolos com as empresas locais para a realização 

de estágios sendo este fator particularmente relevante no ensino profissional. Segundo o 

artigo 9º da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE)2, um dos objetivos do ensino 

secundário é “facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho fortalecendo os 

mecanismos de aproximação entre a escola, a vida activa e a comunidade e dinamizando a 

função inovadora e interventora da escola (p. 3071).” Podem ser ainda estabelecidos 

protocolos com instituições de carácter social ou cultural, na dinamização de atividades e 

projetos envolvendo os jovens na participação em ações de extensão educativa, 

promovendo a formação dos alunos ao nível sociocultural. 

                                                             
2 Lei n º 46/1986 de 14 de outubro. 
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1.1.3 Dimensão social do professor 

Com as mudanças ocorridas ao nível do sistema educativo a dimensão social do professor, 

a sua participação na vida da escola e as relações que estabelece com a comunidade 

envolvente, assumem cada vez mais importância no ensino e formação das futuras 

gerações.  

A dimensão social do professor é reconhecida na legislação com a definição dos padrões 

de desempenho e avaliação docente. O Decreto-Lei nº 240/2001, de 30 de agosto, define o 

perfil de desempenho profissional dos professores e estabelece quatro dimensões3 das 

quais se destaca a dimensão que diz respeito à participação na escola e da relação com a 

comunidade, que entende o professor como agente profissional de uma atividade 

integrada no âmbito das diferentes dimensões da escola e no contexto da comunidade. 

Segundo o Despacho nº 16034/2010, 22 de outubro, que estabelece os padrões de 

desempenho docente, a função principal do professor é “ensinar e promover a 

aprendizagem dos alunos (p. 52301)”. No entanto, o papel do professor não deve estar 

confinado à conceção, planeamento e operacionalização da atividade letiva; para que o seu 

trabalho tenha sucesso, deve promover o diálogo, articulado e flexível, com a comunidade. 

Também no âmbito da avaliação docente se destaca a dinamização de atividades e ou 

projetos que envolvam a comunidade local. Segundo o Decreto Regulamentar nº 26/2012, 

a avaliação deve incidir nas seguintes dimensões do desempenho docente: científica e 

pedagógica, participação na escola e relação com a comunidade educativa, formação 

contínua e desenvolvimento profissional. 

O papel do profissional da educação encontra-se num processo de transformação, assim 

como as escolas, encaradas hoje como organizações sociais cada vez mais complexas, nas 

quais a facilidade de comunicação conduz ao crescente número de relações com múltiplas 

entidades externas. O papel do professor tende a ser mais complexo e diversificado ao 

nível das competências que deve possuir face a tais transformações, não podendo 

continuar a ser apenas um técnico reprodutor de saberes. A visão holística do professor 

permitirá assim a compreensão da realidade e a seleção das estratégias fundamentais que 

promovam o sucesso educativo e o desenvolvimento cognitivo, social e pessoal dos alunos. 

                                                             
3 Dimensão profissional, social e ética; dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; dimensão 
de participação na escola e de relação com a comunidade; dimensão de desenvolvimento profissional ao longo 
da vida. 
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1.2 Ensino do design gráfico 

 

“The design students of today will be the inventors of the design field of tomorrow.” (Swanson, 

1993: 3) 

 

Desde os primórdios da sua existência que o ser humano procura comunicar as suas ideias 

através da imagem (Meggs, 1998). As pinturas rupestres, os hieróglifos egípcios e os 

manuscritos irlandeses foram algumas das primeiras expressões gráficas que, com o 

tempo, evoluíram até ao aparecimento do design gráfico. 

Em meados do século XV, Johannes Gutenberg inventou a impressão com tipos móveis, um 

acontecimento marcante não só para a história universal, mas também para a origem do 

design gráfico (McMurtrie, 1997). O advento da imprensa permitiu a produção em massa 

de livros e ao longo do tempo foram-se destacando os impressores especializados no 

desenho de tipos de letra, tais como Claude Garamond (1480-1561), William Caslon 

(1692-1766), Giambattista Bodoni (1740-1813) ou Frederic W. Goudy (1865-1947).  

O design gráfico surgiu com o desenvolvimento da produção industrial, como resposta à 

necessidade de comunicação resultante da complexificação do sistema capitalista e da 

produção em massa (McCoy, 2005). Com os avanços tecnológicos do início do século XX, a 

indústria das artes gráficas manifestou uma grande evolução no que diz respeito às 

técnicas de impressão4.  

Em 1922, o tipógrafo e artista gráfico norte-americano, William Addison Dwiggins (1880-

1956), utilizou pela primeira vez a expressão design gráfico para descrever as atividades 

de um indivíduo que traz ordem estrutural e forma à comunicação impressa (Meggs, 

1998). 

Os primeiros projetos de design gráfico foram elaborados por visionários autodidatas 

(McCoy, 2005), alguns com formação em artes plásticas ou arquitetura, que foram 

adaptando a sua formação inicial às necessidades da sociedade emergente; outros, os 

desenhadores ou tipógrafos, foram aplicando a sua experiência profissional à nova 

atividade (Hollis, 1997). Com a crescente procura de projetos de design gráfico e 
                                                             
4 Invenção do offset (impressão a quatro cores) em 1904. 
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publicidade, tornou-se evidente a necessidade de formação destes novos artistas, e a 

consciencialização do nascimento de uma nova profissão.  

Os primeiros passos para o ensino do design foram dados na Grã-Bretanha, no final da 

década de 1840, quando um grupo de reformistas, constituído por Sir Henry Cole, o 

arquiteto Owen Jones e o pintor Richard Redgrave, demonstrou a sua preocupação com o 

gosto da época e defendeu a educação do gosto do público consumidor (Aynsley, 2004; 

Cardoso, 2004). O grupo, liderado por Cole, apoiava o design para a indústria e defendia 

que os objetos deveriam ser bem desenhados, mas produzidos industrialmente. Sir Henry 

Cole foi ainda o grande impulsionador da Grande Exposição Universal de Londres em 1851 

e, um ano mais tarde, juntamente com Redgrave, assumiu a direção da rede de escolas 

públicas de design e implementou o sistema de South Kensington5.  

Entre o final do século XIX e o início do século XX, um pouco por toda a Europa, foram 

surgindo movimentos artísticos que influenciaram o despoletar do design. O movimento 

Arts and Crafts emergiu como reação ao desenvolvimento industrial, ao progresso 

tecnológico e à crise de valores estéticos, refletindo os ideais de John Ruskin (1819-1900) 

e William Morris (1834-1896), que procuravam encontrar uma arte para a indústria. 

Morris, ávido defensor da produção artesanal, respeitava a natureza dos materiais e o 

processo criativo; acreditava que os produtos deveriam ser produzidos à mão pelo povo, 

para o povo. Inspirado na arte medieval, Morris foi um designer completo: concebia peças 

de mobiliário, criava padrões para tecidos e papel de parede e até se dedicava à produção 

de livros.   

Outro marco importante para a evolução do design gráfico foi a Arte Nova6 que se 

caracterizava pela “valorização de uma maior ligação entre estrutura / decoração, 

afastando-se das teorias de Morris e Ruskin ao aceitar a máquina e procurando 

estabelecer  uma aliança entre a arte e a técnica (Souto, 1992: 18).” No que diz respeito ao 

design gráfico destaca-se, nesta época, a invenção de um novo método de impressão, a 

litografia7, que conferiu uma nova dimensão gráfica ao meio urbano (Reis, 2012). Vários 

artisitas plásticos como Jules Chéret (1836-1932), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-

1901), Alphonse Mucha (1860-1939), Aubrey Beardsley (1872-1898) ou, posteriomente, 

                                                             
5 South Kensington – área de Londres onde foi fundada, em 1837, a primeira escola de design (School of 
Design), e mais tarde o Victoria & Albert Museum. 
6 Art Nouveau em França ou Jugendstil na Alemanha. 
7 Técnica de impressão inventada em1798 por Alois Senefelder (1771-1834). 
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A. M. Cassandre (1901-1968), tiraram partido da cromolitografia8 que permitia a 

produção em massa de cartazes coloridos de grandes dimensões. 

Henry van de Velde (1863-1957), designer e arquiteto belga, inspirado pelos escritos de 

John Ruskin e pelo grafismo de William Morris, defendia a funcionalidade e simplicidade 

na criação de objetos, mas rejeitava a utilização da máquina. No início do século XX 

mudou-se para Berlim onde instalou o seu ateliê e em 1906 fundou a Escola de Artes e 

Ofícios em Weimar.  

Em 1897, um grupo de artistas vienenses, constituído por Gustav Klimt (1862-1918), Josef 

Hoffmann (1870-1956), Josef Maria Olbrich (1867-1908), Koloman Moser (1868-1918), 

entre outros, abandonou a Associação de Artistas Vienenses e fundou a Secessão 

Vienense9; influenciado pelo movimento Arts and Crafts, o grupo dedicou-se à produção 

artesanal de objetos de alta qualidade. Os Wiener Werkstätte10 foram implementados em 

1903 por uma associação de artistas, liderada por Hoffmann e Moser e financiados pelo 

industrial Fritz Wärndorfer; as oficinas tinham por objetivo fomentar a criação de peças 

de design acessíveis para todos. 

A Deutscher Werkbund foi fundada em Munique, em 1907, por uma associação de 

arquitetos, artesãos e industriais, com o objetivo de reorganizar a produção industrial, 

simplificando a forma ao eliminar os aspetos ornamentais. Este movimento está associado 

a nomes como Hermann Muthesius (1861-1927), Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich, 

Henry van de Velde. Destaca-se ainda o nome de Peter Behrens (1868- 1940), diretor da 

Escola de Artes e Ofícios de Düsseldorf, que teve um papel fundamental como consultor 

artístico da AEG, considerado o primeiro designer industrial, no sentido moderno, e 

pioneiro na criação da identidade corporativa da empresa (Wick, 1989; Almeida, 2009).  

Em 1914, Henry van de Velde entrou em desacordo com as ideias de Hermann Muthesius  

que apoiava o desenvolvimento da industrialização e a estandardização do design, 

enquanto van de Velde acreditava no indiviualismo artístico. Um ano mais tarde, van de 

Velde demitiu-se do cargo de diretor da Escola de Artes e Ofícios, em Weimar, indicando o 

nome de Walter Gropius (1883-1969) para seu sucessor. 

                                                             
8 Litografia a cores. 
9 Wiener Sezession. 
10 Oficinas de Viena. 
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Todos estes movimentos artísticos foram importantes para o entendimento do design 

enquanto disciplina autónoma, sentindo-se a necessidade de um ensino da arte aplicado à 

indústria (Manaças, 2005). 

1.2.1 As primeiras escolas de design  

Com o final da Primeira Guerra Mundial surge a nova Escola Arte e Design – a Bauhaus11, 

em  Weimar12, no ano de 1919. Os princípios da Bauhaus tornaram-se fundamentais para 

quase todos os aspetos do design contemporâneo bem como para o modelo de ensino do 

design (Wick, 1989).   

O arquiteto e designer alemão Walter Gropius, primeiro diretor da escola, era defensor da 

tecnologia e produção em massa, conciliando a colaboração entre artista, industrial e 

técnico (Argan, 1984); fomentava a vida em comunidade entre professores e alunos, com 

um esforço combinado para criar um novo estilo e construir o futuro.  

O ensino da Bauhaus era profundamente enraizado no artesanato (craft) e nas oficinas. Os 

alunos, designados de aprendizes, tinham aulas artísticas criativas e científicas, lecionadas 

pelos Mestres da Forma. As oficinas constituíam uma parte central da escola, onde os 

Mestres de Oficina ensinavam a prática da produção dos objetos.  

O curso básico13 da Bauhaus foi inovador na medida em que assume os princípios básicos 

do design (cor, forma e composição) e a natureza dos materiais como base de formação 

para todas as disciplinas (Miller, 1993). Para introduzir estes princípios eram utilizados 

exercícios de abstração que ajudavam os alunos, posteriormente, a resolver os problemas 

concretos de design (McCoy, 2005).  O curso era constituído por três níveis: 1) ensino 

preliminar, que consistia em aulas práticas sobre a forma; 2) oficina, complementada por 

aulas sobre a forma; e 3) estudo da construção (arquitetura) (Argan, 1984; Wick, 1989).  

Em 1925, a Bauhaus foi transferida para Dessau (1925-1932) onde foi construído um novo 

edifício e feita uma reforma no currículo; três anos mais tarde, Hannes Meyer (1889- 1954) 

sucedeu a Gropius na direção da escola. Em 1932, com a subida do governo nazi ao poder, 

ocorreu uma nova mudança para Berlim (1932-1933), sob a direção de Mies van der 

                                                             
11 Staatliches Bauhaus - casa estatal de construção. 
12 A Bauhaus resulta da fusão da Escola de Artes e Ofícios e da Academia de Belas-Artes de Weimar. 
13 Estabelecido em 1920 por Johannes Itten. 
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Rohe (1886–1969). Devido a perseguições políticas, a nova escola funcionou apenas 

durante um ano. 

O espírito inovador da escola e a filosofia de Gropius atraiu diversas personalidades do 

mundo artístico. Ao longo dos seus catorze anos de existência, a Bauhaus contou com um 

corpo docente constituído por artistas conceituados tais como Johannes Itten (1888-1967), 

Lyonel Feininger (1871-1956), Paul Klee (1879-1940), Oskar Schlemmer (1888-1943), 

Wassily Kandinsky (1866-1944), László Moholy-Nagy (1895-1946), Josef Albers (1888- 

1976), Herbert Bayer (1900-1985), Marcel Breuer (1902-1981) e Ludwig Mies van der 

Rohe, entre outros. 

Na área do design gráfico, destaca-se László Moholy-Nagy, professor e designer pioneiro, 

com influências do construtivismo russo, revolucionário na experimentação com 

tipografia e fotomontagem (Borchardt-Hume, 2006; Eskilson, 2007). Outra personalidade 

de relevo é Herbert Bayer, designer e arquiteto austríaco, Mestre da Oficina de Tipografia 

e Publicidade da Bauhaus14, que foi pioneiro na utilização funcional da letra e na 

sistematização de grelhas para a conceção de composições e alfabetos geométricos 

reduzidos às formas elementares (Mills, 1993; Droste, 1998).  

Com o fim da Bauhaus em Berlim (1933) e com o início da Segunda Guerra Mundial (1939), 

vários professores emigraram para os Estados Unidos da América e levaram consigo os 

ideais do ensino da Bauhaus e do design: Moholy-Nagy foi para Chicago onde fundou a 

New Bauhaus, que mais tarde se tornou no Instituto de Design; Walter Gropius tornou-se 

diretor do curso de arquitetura da Universidade de Harvard; Mies van der Rohe foi diretor 

do Armour Institute of Technology de Chicago, mais tarde o Instituto de Tecnologia de 

Illinois; Josef Albers tornou-se diretor do Departamento de Design na Universidade de 

Yale; Herbert Bayer foi professor no Aspen Institute no Colorado e consultor na empresa J. 

Walter Thompson. 

Na década de 1950, o designer suíço Jan Tschichold (1902-1974), baseado na filosofia da 

Bauhaus e na Nova Tipografia de Moholy-Nagy, defendia “a simplicidade, o contraste e as 

cores primárias. Os seus arranjos assimétricos exibiam um requintado conceito visual. 

Combinava ainda fotografias e texto, o que na altura era raro (Bridgewater, 1999: 14).” 

Tschichold é umas das grandes influências da Escola Suiça ou Estilo Internacional15 um 

                                                             
14 Em Dessau, entre 1925-1928. 
15 International Typographic Style. 
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movimento de design gráfico, vigente durante as décadas de 1950 e 1960, que privilegiava 

a utilização de sistemas de grelhas16 para a organização de elementos gráficos no espaço 

tendo em conta a funcionalidade da mensagem visual, tipografia sem serifas, os layouts 

assimétricos e a fotomontagem (Frascara, 2006; Almeida, 2009). O trabalho do designer 

era regido pela simplicidade, racionalidade, objetividade, funcionalidade e qualidade 

estética (McCoy, 2005; Almeida, 2009).  

Ernst Keller (1891-1968), um dos pioneiros do design suíço, foi uma referência no ensino 

do design neste país. Keller, defendia que o design, ou seja, a forma, devia adaptar-se ao 

conteúdo e para tal utilizava composições com sistemas de grelhas. Em 1918 começou a 

lecionar na Escola de Artes Aplicadas de Zurique, onde foi professor dos mais influentes 

designers da Escola Suíça: Josef Müller-Brockmann (1914-1996), Armin Hofmann (1920-  ) 

e Emil Ruder (1914-1970) (Almeida, 2009). 

Em 1947, Hofmann e Ruder fundaram a Escola de Artes Aplicadas de Basileia, defendendo 

a estrutura dos cursos de design e tipografia, tidos como modelos exemplares de ensino do 

design modernista. Em 1957, Müller-Brockmann começou a lecionar design gráfico na 

Escola de Artes Aplicadas de Zurique.  

A Escola Superior da Forma17, mais conhecida como a Escola de Ulm, considerada a 

sucessora da Bauhaus, foi uma instituição de ensino privado18 fundada em 1953 por Inge 

Scholl-Aicher, Otl Aicher (1922-1991) e Max Bill (1908-1994). 

A Escola de Ulm definiu as bases do design gráfico alemão e influenciou o design 

internacional, sendo a base de várias instituições de ensino. Baseada na máxima de que o 

design tem um papel social, a escola destacou-se pelos seus métodos de ensino, currículo 

inovador e ideais políticos. Para além de um currículo com base técnico-científica, foi dada 

especial atenção às bases teóricas da comunicação visual, fazendo ligação com a sociologia 

e semiótica (Barbosa & Alves, 2000; McCoy, 2005; Almeida, 2009).  

A escola teve dois diretores marcantes, com diferentes conceções sobre o ensino do design. 

Max Bill, designer gráfico e escultor suíço, ex-aluno da Bauhaus, tomou a seu cargo a 

direção da Escola em 1953. Bill privilegiava a pureza da forma em detrimento da indústria; 

as suas ideias não eram bem aceites pelo corpo docente que se identificava com uma 
                                                             
16 Grid systems. 
17 Hochschule für Gestaltung (HFG). 
18 Escola subsidiada por fundos norte-americanos (Plano Marshall). 
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escola mais tecnológica. Em 1956, o argentino Tomás Maldonado (1922- ) tornou-se 

diretor da escola, apostando na adequação de um ensino interdisciplinar e tecnológico. 

O designer Otl Aicher, docente do Departamento de Comunicação Visual, assumiu a 

direção da escola em 1968, ano em que a instituição foi encerrada segundo o decreto do 

governo regional. Aicher é conhecido pela criação da identidade corporativa da Lufthansa, 

da imagem institucional e sistema de sinalética para os Jogos Olímpicos de Munique em 

1972, e do tipo de letra Rotis. 

1.2.2 Ensino do design em Portugal  

Enquanto os países industrializados do norte e centro da Europa fervilhavam com teorias 

pioneiras relacionadas com a conceção de novos objetos, produzidos industrialmente, que 

aliavam a funcionalidade à estética, o cenário nacional era totalmente diferente. Portugal 

era um país rural, com uma economia e indústria pouco desenvolvidas e com uma fraca 

cultura artística e académica (Santos, 1999). Neste contexto, a conceção de design aparece 

no nosso país tardiamente em comparação com a evolução artística e tecnológica dos 

países europeus. 

No final do século XIX, é notória uma evolução da indústria das Artes Gráficas, com o 

crescimento do número de gráficas em território nacional (Canaveira, 1996).  Em 1889 é 

fundada a Liga das Artes Gráficas de Lisboa que incluia os profissionais do meio, como 

tipografos, compositores, impressores, encadernadores e litógrafos. Um ano mais tarde é 

publicado o 1º número do semanário O Gráfico, que é precedido, em 1904, pela Revista 

Gráfica, editada pela Liga das Artes Gráficas do Porto (Canaveira, 1996; Pacheco, 2005). 

No âmbito artístico, procurava-se uma nova estética inspirada nas correntes artísticas 

europeias. O modernismo surgiu em Portugal através dos artistas plásticos vanguardistas 

como Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), Eduardo Viana (1881-1967), Almada 

Negreiros (1893-1970) ou Santa-Rita Pintor (1890-1918). No campo da ilustração 

destacam-se os humoristas Rafael Bordalo Pinheiro (1815-1880), Cristiano Cruz (1892-

1951), Emmerico Nunes (1888-1968) ou Jorge Barradas (1894-1971). Nos anos 1920, 

aparecem os primeiros magazines ou revistas com ilustrações de Bernardo Marques 

(1898-1962), Thomaz de Mello (1906-1990) e José Rocha (1907-1982) (Manaças, 2005).  
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Em 1933, foi criado o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN)19 que, sob a direção de 

António Ferro, teve como objetivo a renovação da imagem cultural do país (Santos, 1995; 

Manaças, 2005; Almeida, 2009). As décadas de 1930 e 1940 foram marcadas por um 

período de desenvolvimento cultural, com o propósito de modernizar as representações de 

Portugal no estrangeiro através das exposições internacionais. Assim, destacam-se as 

exposições internacionais de Paris (1937), Nova  Iorque (1939) e S. Francisco (1940) e a 

Exposição do Mundo Português (1940) onde participaram como decoradores ou artistas 

gráficos alguns nomes do que podemos considerar a primeira geração de designers em 

Portugal: Bernardo Marques, Carlos Botelho (1899-1982), Fred Kradolfer (1903-1968), 

Thomaz de Mello, José Rocha, Abel Manta (1888-1982), Jorge Barradas, Eduardo 

Anahory (1917-1985), Frederico George (1915-1994), entre outros (Souto, 1992; Santos, 

1995; Manaças, 2005).  

As obras gráficas criadas em Portugal eram dominadas pelo imposto estilo português. As 

novidades europeias do design entravam no país pelas mãos de jovens artistas 

estrangeiros, como é o caso do suíço Fred Kradolfer, que chegou a Portugal em 1927 e 

trouxe uma lufada de ar fresco e modernidade que impregnaram o grafismo e a 

publicidade nacional.  

No final da década de 1950 são dados os primeiros passos em direção à mudança com o 

desenvolvimento da industria gráfica, a introdução de novas tecnologias de composição e 

impressão20 alterando a relação entre o designer e a produção gráfica. Com as novas 

necessidades da economia, a recente profisssão de designer gráfico impõe-se na esfera da 

publicidade e das artes gráficas. Surge então a geração intercalar, constituída por 

Sebastião Rodrigues (1929-1997), Victor Palla (1922-2006), António Garcia (1925- ), 

António Sena da Silva (1926-2001) e Daciano da Costa (1930-2005). Destacam-se os 

trabalhos de design editorial e capas de livros inspirados no grafismo norte-americano de 

Alvin Lustig (1915-1955), Lester Beall (1903-1969) ou Saul Bass (1920-1996). 

A partir dos finais da década de 1960 começam a emergir diversas instituições, de carácter 

público e privado, com cursos dedicados ao ensino específico do design. No que diz 

respeito ao ensino superior, surgiu em 1969 o Instituto de Arte e Design (IADE), uma 

instituição particular direcionada para o ensino do design. No mesmo ano são criados os 

                                                             
19 Em 1944 passou a denominar-se de Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo (SNI).  
20 O offset apresenta-se como uma nova alternativa à tipografia. 
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Cursos de Formação Artística da Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), que incluem 

no 2º e 3º ano duas disciplinas ligadas ao design: Artes Gráficas, lecionada por Sena da 

Silva e Design, lecionada por Manuel Tainha, Conceição Silva e Daciano da Costa (Manaças, 

2005). 

Em 1973, é fundado o Centro de Arte e Comunicação (AR.CO), uma escola privada 

dedicada ao ensino alternativo, à experimentação, à formação e divulgação das artes e da 

comunicação visual, que inclui cursos de design. Após a revolução de abril de 1974 

apareceram os primeiros cursos superiores 21  de design em escolas públicas, 

nomeadamente nas Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa22 e Porto23 (1975) e no 

Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira24 (1977).  

Para além das instituições de ensino, há que referir duas entidades fundamentais para o 

desenvolvimento do design em Portugal. A Associação Portuguesa de Designers (APD) foi 

fundada em 1976 por um grupo de designers que inclui nomes como Daciano da Costa, 

António Garcia, Sena da Silva, Sebastião Rodrigues, Robin Fior (1935- ), José Brandão 

(1944- ), entre outros. Em 1989, foi criado o Centro Português de Design (CPD), cujo 

primeiro presidente foi Sena da Silva, com o objetivo de promover a “ligação e estímulo (...) 

entre o design e a indústria portuguesa, bem como a divulgação regular do design 

português (Santos, 1999: 105).”  

A primeira experiência de ensino de design em Portugal foi implementada pelo pintor e 

arquiteto Frederico George na Escola de Artes Decorativas António Arroio (Gomes, 2003; 

Santos, 1999; Souto, 2009; Almeida, 2009).  Tendo por base a sua origem e educação 

inglesa, George adoptou os ideais do movimento Arts and Crafts na sua prática de técnicas 

artísticas e artesanais, complementadas pela racionalidade do processo projetual, segundo 

o modelo bauhausiano  (Gomes, 2003).  

Em 1952, Frederico George fez uma viagem aos Estados Unidos da América, integrado 

numa bolsa da embaixada norte-americana em Portugal, onde contactou com os mestres 

da Bauhaus: Walter Gropius e Mies van der Rohe. Esta experiência enriquecedora refletiu-

se na sua prática docente em experiências de vanguarda assumindo o design como 

disciplina global (Souto, 1992). 
                                                             
21 Licenciaturas. 
22 Cursos de Design de Comunicação e Design de Equipamento. 
23 Curso de Design de Comunicação (Arte Gráfica). 
24 Curso de Design/Comunicação Visual. 
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As suas aulas eram constituídas por exercícios de base artesanal, com o objetivo de 

produzir objetos tradicionais mas funcionais. A componente didática era lecionada por 

mestres e professores; os mestres demonstravam as técnicas tradicionais da produção 

artesanal.  

Para além de exercer a docência na Escola de Artes Decorativas António Arroio, Frederico 

George foi também professor de desenho na Escola Industrial Marquês de Pombal, onde 

teve como aluno Sebastião Rodrigues, que se destacou como pioneiro na área das artes 

gráficas e do design gráfico. George foi ainda professor na Escola Superior de Belas-Artes 

de Lisboa, mas foi, acima de tudo, no seu ateliê, na Rua da Escola Politécnica, que “juntou e 

estimulou colegas, discípulos, colaboradores, no debate de ideias e experiências (Souto, 

1992: 25).” Foi professor de grandes figuras do design em Portugal, como Daciano da 

Costa e Sena da Silva, que também seguiram os seus passos não só como designers, mas 

também como pedagogos.  

Outra figura importante na implementação de novas pedagogias do design em Portugal é 

Daciano da Costa, pupilo de Frederico George na Escola Industrial Marquês de Pombal 

(1941-1943), Escola de Artes Decorativas António Arroio (1943-1950) e na Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa (1950-61).  

Daciano da Costa iniciou a sua carreira como docente em 1951 na Escola de Artes 

Decorativas António Arroio ao lecionar disciplinas como Desenho de observação e ornato e 

Composição decorativa, onde dava enfase à experimentação de materiais, técnicas e 

métodos de desenho.  

Na década de 1960 realizou uma série de viagens ao estrangeiro onde visitou escolas de 

design e exposições. Em 1956, esteve na Escola de Ulm onde adquiriu uma nova visão 

sobre as mudanças do ensino do design.  

Em 1959 abriu o seu próprio ateliê em Belém e, em 1962, iniciou uma experiência docente 

com um curso de Design Básico, em colaboração com Lagoa Henriques, Frederico George e 

Roberto Araújo; o curso incidia no desenvolvimento da metodologia projetual para a 

resolução de problemas de design, passando da prática individual para a experiência 

coletiva, que fomentava no seu ateliê.  

Entre 1965-1969 Daciano da Costa foi professor de Formação Artística na SNBA e em 

1976-1977 lecionou os cursos artísticos da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, a 
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convite de Frederico George. Em 1977 tomou posse como assistente da Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa, lecionando a disciplina de Desenho II, no Departamento de 

Arquitetura. Em 1992 foram criados os cursos de Arquitetura do Design e Arquitetura de 

Interiores, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, sob orientação 

de Daciano da Costa. 

Na sua prática como designer Daciano da Costa desenvolveu projetos de interiores para a 

Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa (1961), a Fundação Calouste 

Gulbenkian (1966-1969) e o Centro Cultural de Belém (1990-1992). No âmbito do design 

gráfico destaca-se a identidade corporativa para as empresas Metalúgica Duarte Ferreira 

(1964) e Oliveira & Ferreirinhas (1965).  

1.2.3 Ensino do design - panorama atual 

 

 “Um bom conhecimento da natureza humana e do ambiente cultural, bem como a 

capacidade de dirigir ou trabalhar em equipa, juntamente com um olho para o pormenor, é o 

que distingue o designer realmente bom do razoável (Gordon & Gordon, 2003: 10).” 

 

Em pleno século XXI, vivemos numa era digital dominada pelos meios de comunicação, 

como a televisão, a Internet e os telemóveis, meios estes que privilegiam a utilização da 

imagem e dependem da rápida transmissão de informação. Para comunicar de modo eficaz, 

através das imagens, é necessário saber ver, compreender e interpretar o mundo visual 

que nos rodeia (McLuhan, 2008).  

Neste âmbito, o designer gráfico assume uma função de extrema importância, com o 

objetivo de trazer ordem e clareza à comunicação visual para que a audiência seja capaz 

de decifrar as mensagens visuais (Gordon & Gordon, 2003; Frascara, 2006). Para que tal 

aconteça, o designer deve ter uma formação adequada de modo a mobilizar as 

competências essenciais para desenvolver a atividade com eficácia e profissionalismo. 

Não é muito fácil definir as bases para a educação do designer gráfico, uma vez que a 

profissão em si é bastante recente. A atividade de design gráfico, integrada no âmbito do 

design de comunicação, é confundida com outras designações como artista gráfico, arte-

finalista ou desenhador (Gomes, 2003; Almeida, 2009).   
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“A exigência de uma definição de competências do designer poucas vezes se colocou entre nós, 

o que se compreende face à própria indefinição disciplinar a que o design em Portugal está 

ancorado. Assim, torna-se fundamental a afirmação quer positiva (o esclarecimento das 

prioridades, do posicionamento social, das possíveis abordagens ideológicas e utópicas do 

design), quer negativa (através da saudável diferenciação das competências do designer 

relativamente ao arquitecto, ao engenheiro, ao publicitário, ao marketeer) do espaço próprio 

que a disciplina ocupa, na certeza de que os valores da disciplina não são alienáveis aos 

valores dos seus profissionais, ou seja, importa perceber o que o design é e não aquilo que ele 

vai sendo.” (Bártolo, 2000: para. 12) 

A regulamentação da atividade de designer em Portugal é bastante recente. Apenas em 

2006 foi incluída, sob o código 1336, na tabela de atividades para os trabalhadores 

independentes, do artigo 151º do Código do IRS (Associação Portuguesa de Designers, s. 

d.). Em 2007 a mesma atividade foi integrada na classificação portuguesa de atividades 

económicas, publicada em Diário da República, 2ª série - nº 92 - 14 de maio. A revisão do 

Código de Atividades Económicas, incluiu quatro áreas de especialização do design, bem 

como atividades de investigação científica e de desenvolvimento (Associação Nacional de 

Designers, s. d.). 

Na última década, destaca-se a proliferação de cursos de design no ensino superior. Em 

1975 as primeiras turmas de design, nas Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa e 

Porto, não contavam com mais de 40 alunos. Trinta anos mais tarde, segundo uma 

estimativa do CPD, cerca de 1100 alunos licenciaram-se em Design, oriundos de 25 

instituições de ensino público e privado (Duarte, 2008).  

O ensino do design gráfico deve ser centrado no aluno, para que este possa desenvolver os 

seus próprios potenciais (Gomes, 2003) e incidir sobre uma fudamentação teórica aliada a 

uma formação técnica (McCoy, 2005; Bártolo, 2006). 

O design gráfico é uma atividade que necessita de uma forte componente prática que 

dificilmente consegue ser desenvolvida em todo o seu potencial dentro de uma sala de 

aula. As estratégias de ensino aplicadas em muitas escolas incidem sobre a realização de 

projetos de design sem contextualização ou ligação ao mundo real; os alunos desenvolvem 

o grafismo para capas de livros, brochuras, ou apresentações multimédia sem pensarem 

no conceito, no cliente ou na recetividade por parte do público-alvo. O briefing é lançado 

pelo professor e os critérios de sucesso são conhecidos pelo aluno (legibilidade, 

composição, originalidade). Ou seja, o sucesso do produto depende apenas da avaliação do 
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professor e não da opinião do cliente ou aceitação ao nível das audiências, como acontece 

no mundo real (Davis, 2005; Lehrer, 2005).  

O professor de design gráfico deve assumir um papel de orientador e motivador que 

“inspira e facilita a orientação no sentido de uma prática mais substancial (Gomes, 2003: 

28)”. Ao apresentar projetos estimulantes baseados em problemas reais o professor deve 

ter em conta as características do meio envolvente e do mercado de trabalho (Munari, 

1968; Heller & Talarico, 2009), permitindo que os alunos possam criar os seus próprios 

conceitos, desenvolver as suas ideias, aplicando os princípios do design e da tipografia 

(Gordon & Gordon, 2003). 

Um bom designer gráfico tem que ter um entendimento abrangente do processo de design 

e um sólido conhecimento ao nível dos princípios do design (cor, imagem, tipografia), 

produção gráfica (impressão e acabamentos) e domínio técnico. Para além disso, um 

designer completo deve ter consciência estética e cultural, capacidade de comunicação, 

perseverança, atitude de indagação e poder de análise e crítica (Rocha & Nogueira, 1995; 

Shaughnessy, 2005). Outro aspeto importante é a criatividade que, segundo Frascara 

(2006), está relacionada com a capacidade de explorar novos caminhos e encontrar 

soluções originais. Frascara (2006) associa o conceito de criatividade a uma inteligência 

flexível e objetiva que pode ser desenvolvida. O processo criativo de um designer gráfico 

envolve a análise do problema, associação de novos conceitos e experimentação de 

diferentes ideias de modo a chegar a um resultado inovador.  

O designer tem de se colocar no lugar do outro, de modo a perceber as intenções do cliente 

e as perceções do público-alvo (Frascara, 2006); o seu trabalho tem ainda em conta as 

limitações de prazos, orçamentação ou constragimentos técnicos. O significado de um 

cartaz ou brochura não expressa as intenções ou gosto pessoal do designer, uma vez que 

transmite a mensagem específica do cliente. O grafismo de uma peça de design pode fazer 

transparecer as preferências estéticas do designer, mas a linguagem tem de ser clara e a 

mensagem compreendida por todos (Hollis, 1994). 

A evolução tecnológica do final do século XX reformulou a atividade do designer gráfico, e 

o aparecimento do computador na indústria das artes gráficas acelerou todo o processo de 

criação permitindo a exploração de novas soluções. No entanto, “a emergência do 

computador pessoal e dos programas de edição de computador, aliada à sua grande 

disponibilidade para os que não são designers, poderia ter assinalado o início do fim do 
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designer gráfico profissional (Gordon & Gordon, 2003: 10).” A massificação da utilização 

das tecnologias de informação apresenta-se com uma problema à prática da atividade de 

designer bem como um perigo na educação de futuros designers. Com a frequente 

utilização dos computadores, pessoas sem formação adequada têm vindo a realizar 

projetos de design profissionalmente (McCoy, 2006). Hoje em dia e com o conhecimento 

básico de alguns comandos de um software de tratamento de imagem, qualquer pessoa 

acha que pode ser designer. Neste sentido a atividade de designer é menosprezada e é 

vista como o trabalho de alguém que apenas tem de fazer umas habilidades no 

computador. Este problema passa para a educação, quando os alunos que até já sabem 

usar os filtros e efeitos de um programa de tratamento de imagem, utilizam-nos apenas 

porque fica bem. Mas o design gráfico, tal como referido anteriormente, vai muito mais 

além do manuseamento do software.  

“Para que serve a escola, senão para preparar indivíduos capazes de enfrentar o mundo do 

futuro próximo segundo as técnicas mais avançadas? (Munari, 1968: 12)” 

Numa época de revolução digital, o ensino do design deve preparar os alunos para os 

desafios do futuro. A rápida transformação ao nível tecnológico está a modificar todas as 

áreas da comunicação visual. Hoje em dia, o design gráfico vai muito mais além da 

comunicação comercial impressa. A informação interativa e a comunicação tecnológica 

necessitam de novas estratégias e teorias ao nível da comunicação visual (McCoy, 2005). O 

domínio do computador, tornou-se num desafio para os educadores que hoje têm de 

preparar os seus alunos para um mercado de trabalho multifacetado e interativo com 

ligações ao vídeo, web e 3D. É impreterível que  os professores estejam sempre atualizados, 

a nível de tendências gráficas, conceitos e software, de modo a preparar os alunos para as 

transformações do futuro, para que estes se possam adaptar a qualquer situação ou 

desafio (Swanson, 2005). 

“(…) As it became a wider discipline, graphic design became more difficult. It now embraces 

what used to be a dozen different professions: my students compose music, shoot and edit film, 

animate and sculpt. They build hardware, write software, print silkscreen and offset, take 

photographs and illustrate. It’s easy to forget that routine jobs like typesetting and colour 

separation used to be separate careers. A number of schools have realized this and opened up 

the traditional boundaries between graphics, product design, new media, architecture and 

film/video departments, encouraging the education of a truly multi-faceted designer. 

(Sagmeister, 2005: 7) 
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1.3 Ensino profissional 

1.3.1 Ensino técnico e profissional 

O ensino técnico surge em Portugal no século XIX como resultado da revolução industrial e 

como meio de fomentar o desenvolvimento da produção industrial (Carvalho, 1986; 

Cardim, 1999). Numa época marcada pelo liberalismo e com a crescente preocupação do 

Estado em relação à educação pública, foram criados, sob o ministério de Passos Manuel, 

os conservatórios de Artes e Ofícios de Lisboa (1836) e do Porto (1837), constituídos por 

3 graus: elementar, secundário e complementar e que incluíam as disciplinas de Desenho 

linear e de ornatos no 1º grau e Geometria e desenho de modelos e máquinas no 2º e 3º grau 

(Carvalho, 1986). 

Em 1852, Fontes Pereira de Melo decreta a abertura das primeiras escolas de ensino 

industrial, o Instituto Industrial de Lisboa e a Escola Industrial do Porto. Em 1864, João 

Crisóstomo determina a abertura de mais escolas industriais, medida esta apenas 

concretizada em 1884 com o ministro António Augusto Aguiar, que retoma a questão do 

ensino técnico decretando a criação de várias escolas industriais pelo país, em locais onde 

já existiam centros de produção: em Lisboa (3), Porto (3), Covilhã, Coimbra e Caldas da 

Rainha (Serralheiro, 1985; Carvalho, 1986; Santos, 1995). Posteriormente são criadas as 

Escolas de Desenho Industrial de Portalegre, Tomar e Torres Novas, bem como a Escola 

Industrial de Braga. 

O final do século XIX foi marcado pela instabilidade política que se vivia no país. Os 

governos dessa época foram férteis na produção de legislação para o ensino técnico, com o 

objetivo de criar um enquadramento jurídico que contribuísse para o desenvolvimento 

industrial do país (Serralheiro, 1985). Pouco a pouco, e apesar das dificuldades 

encontradas na implementação da legislação, o ensino industrial e comercial foi-se 

alargando e sofrendo sucessivas reformas. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, os governantes tomaram consciencialização da 

necessidade de criar uma estrutura económica e industrial que permitisse a 

autossuficiência do país, através do aproveitamento dos recursos nacionais e do aumento 

de produtividade (Serralheiro, 1985). Com o novo regime da ditadura do Estado Novo, os 

Decretos de 1930 e 1931 promovem a reforma das escolas industriais e comerciais, numa 

tentativa de uniformizar os cursos do ensino secundário técnico, passando a constituir um 
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ramo de ensino paralelo ao ensino liceal. Dá-se ainda uma estandardização dos diversos 

tipos de escolas como Artes e Ofícios, Escolas Preparatórias, Escolas Industriais e Escolas 

Comerciais, bem como a criação da Escola Industrial António Arroio (Arte Aplicada), em 

1934 (Carvalho, 1986).  

Com o final da Segunda Guerra Mundial, foi notório o aumento da indústria nacional 

devido à entrada de capital estrangeiro. O ensino técnico foi alvo de nova reforma em 

1948 (DL 37028) que contemplava novas modalidades de formação (Cardim, 1999). 

Apesar do esforço, o ensino técnico continuava baseado na produção de saberes e com 

escassa ligação à indústria, afastando-se das diretrizes estabelecidas na legislação. 

“Na década de 60, novas condições económicas e sociais tornaram evidente a insuficiência 

quantitativa da formação profissional gerada no sistema educativo, nomeadamente: a 

emergência de uma maior procura de mão-de-obra pela indústria, o aumento do êxodo rural, 

o aumento da emigração de destino europeu e os problemas causados pela mobilização 

militar para a guerra das colónias (Cardim, 1999).” 

Com a reforma educativa de Veiga Simão, no início dos anos 1970, procurou-se 

modernizar o país através do desenvolvimento da educação (Rodrigues, 2011). Deste 

modo, as duas vias de ensino secundário foram aproximadas com a criação dos cursos 

gerais do ensino técnico, “que davam acesso a cursos complementares da respectiva área 

profissional, com duração de dois anos, e a sua conclusão permitia o ingresso no ensino 

superior (Cardim, 1999).”  

Após a revolução de 25 de abril de 1974, a democratização do país teve reflexos na 

educação. Numa tentativa de defender a igualdade social entre classes, a aproximação do 

ensino secundário técnico aos conteúdos do ensino geral (liceal), conduziu à 

desvalorização do sistema de formação profissional  e consequente desaparecimento dos 

cursos técnicos25.  

1.3.2 Escolas de ensino artístico especializado –  Artes Visuais 

No contexto do ensino técnico e profissional destacamos as escolas de artes decorativas e 

de artes aplicadas com grande tradição e forte ligação à indústria nacional. Muitos dos 

alunos que frequentavam os cursos de formação nas escolas de ensino artístico, e que 

contactavam pela primeira vez com a área do design e das artes gráficas, mais tarde 
                                                             
25 Com a unificação do ensino secundário, concluída em 1978, foram eliminados os cursos do ensino técnico 
diurno. 
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seguiram os estudos nas instituições de ensino superior frequentando os então criados 

cursos de design (Gomes, 2003); estas escolas eram portas privilegiadas de acesso às 

Escolas de Belas-Artes (Manaças, 2005). Segundo Almeida (2009), as escolas de artes 

aplicadas foram as primeiras a instituir o ensino do design baseado nos conhecimentos 

práticos e teóricos, inerentes à atividade profissional.  “Nas Escolas de Artes Decorativas 

abordava-se a existência da prática do design e, alguns professores introduziam, 

excepcionalmente, novas dinâmicas projectuais que permitiam problematizar e, desse 

modo, complementar a dimensão oficinal do design (Almeida, 2009: 245).” 

A Escola de Desenho Industrial de Faria de Guimarães foi criada em Janeiro de 1884. No 

seu relatório sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial (1911), António Arroio  

defende “a separação do ensino técnico em dois sectores diferentes – o industrial e o 

artístico (Manaças, 2005: 114).” A sua ideia concretiza-se três anos mais tarde com a 

criação da Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis no Porto. Em 1931 a escola ministra os 

cursos de cinzelador, gravador de aço, marceneiro, ourives, modista, tecelão debuxador, 

entalhador e o curso de habilitação às escolas superiores de Belas-Artes 

Em Lisboa, em 1919, foi fundada a Escola de Arte Aplicada destinada exclusivamente  ao 

ensino especializado das artes industriais. Em 1930, com a implementação da 

nova organização do ensino técnico e profissional, com o Decreto de 1930, referido 

anteriormente, a escola foi extinta e as disciplinas do ensino artístico passaram a ser 

lecionadas na Escola Industrial Fonseca Benavides (Manaças, 2005). Em 1934, sentiu-se a 

necessidade de recriar a escola de arte aplicada, que passou então a ministrar cursos com 

a duração de 5 anos, nas áreas profissionais de cerâmica, cantaria, cinzelagem, talha, 

desenho lithográfico e lavores femininos; exisita ainda um curso de habilitação às escolas 

superiores de Belas-Artes (Gomes, 2003; Escola Artística António Arroio [EAAA], s. d.). 

Nos anos 1940, e sob a direcção do pintor Lino António, a escola desenvolveu um “projecto 

pedagógico através do qual a modernidade entrava no nosso estreito e vigiado ensino 

artístico  (Gomes, 2003: 89). ”   

Na sequência da reforma do ensino técnico e profissional, em 1948, ambas as escolas 

adquirem uma nova denominação: Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis e Escola de 

Artes Decorativas António Arroio. Em virtude da reestruturação curricular, as escolas 

passam a ministrar novos cursos especializados de índole artística como Pintura 

Decorativa, Escultura Decorativa, Cerâmica Decorativa, Mobiliário Artístico, Cinzelagem, 
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Desenhador Gravador Litógrafo, bem como o, já existente, curso de habilitação às escolas 

de Belas-Artes (Gomes, 2003; Manaças, 2005). Na área das artes gráficas, destaca-se o 

curso de desenhador gravador litógrafo, que promove o contacto com a edição e a 

produção gráfica (Almeida, 2009). No entanto, outros cursos previstos nunca chegaram 

ser lecionados tais como fotógrafo de artes gráficas, compositor tipógrafo, impressor 

tipógrafo, desenhador gravador tipógrafo, fundidor de tipo, impressor transportador 

litógrafo ou encadernador dourador (Manaças, 2005). 

Com a reforma do ensino secundário no início da década de 1970, dá-se  a reformulação os 

cursos gerais e surgem os cursos complementares na área das Artes Visuais: incluindo 

Artes dos Tecidos, Equipamento e Decoração, Artes do Fogo, Artes Gráficas e Imagem. 

(Gomes, 2003). Com a revolução de abril de 1974 e a uniformização do ensino liceal e 

consequente extinção do ensino técnico e profissional, foram criados cursos unificados em 

todas as escolas, incluindo nas escolas artísticas. Em 1980, com a introdução do 12º ano de 

escolaridade, as escolas oferecem cursos vocacionados para o prosseguimento de estudos 

e outros orientados para a vida ativa, formando técnicos de artes gráficas, meios 

audiovisuais, design cerâmico e metais, equipamento e desenhador têxtil. Em 1983 foram 

criados os cursos técnico-profissionais e profissionais tendo estes últimos e duração de 

apenas um ano (a partir do 9º ano), desenvolvendo-se nas áreas da cerâmica e das artes 

gráficas (EAAA, s. d.). 

Em 1993 a legislação26 estabelece as bases gerais da organização da educação artística é 

reconhecido o estatuto de Escola Especializada de Ensino Artístico às Escolas Soares dos 

Reis e António Arroio. Na Escola Secundária de Soares dos Reis são implementados sete 

novos curos: Imagem e Comunicação, Artes Gráficas, Ourivesaria, Cerâmica, Equipamento, 

Artes Têxteis e Geral de Artes Visuais. Na Escola Secundária de António Arroio são criados 

os cursos tecnológicos nas áreas de Comunicação Audiovisual, Comunicação Gráfica, 

Ourivesaria e Metais, Design Cerâmico, Design Têxtil e Design de Equipamento (Gomes, 

2003; Fernandes, 2007).  

No ano letivo de 2004/2005 entraram em funcionamento os novos cursos de Design de 

Comunicação, Design de Produto, Produção Artística e Comunicação Audiovisual.  

                                                             
26 A LBSE prevê a criação de escolas especializadas de ensino artístico; a Portaria nº 684/1993 de 21 de julho 
aprova os planos curriculares da Escola Secundária de António Arroio; a Portaria nº 699/1993, de 28 de julho 
aprova os planos curriculares da Escola Secundária de Soares dos Reis. 
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1.3.3 Ensino profissional na atualidade 

  

“A formação profissional, para além de complementar a preparação para a vida activa 

iniciada no ensino básico, visa uma integração dinâmica no mundo do trabalho pela 

aquisição de conhecimentos e de competências profissionais, por forma a responder às 

necessidades nacionais de desenvolvimento e à evolução tecnológica (LBSE, 1989: 3073).” 

 

Com a integração de Portugal na Comunidade Europeia e a necessidade de promover uma 

política de qualificação de recursos humanos (Rodrigues, 2011) foram constituídas as 

primeiras escolas profissionais ao abrigo do Decreto-Lei nº 26/1989, de 21 de janeiro27. 

Criou-se então uma rede de estabelecimentos de ensino vocacionados para o ensino 

profissional, oferecendo-se assim uma formação alternativa para os jovens que pretendam 

ingressar no mercado de trabalho. Os primeiros cursos entraram em funcionamento no 

ano letivo de 1989/1990 e, em 1991, foi implementada a estrutura modular (Gonçalves & 

Martins, 2008: 10). O Decreto-Lei nº 74/2004 de 26 de março28 estabelece os princípios 

orientadores da organização e da gestão do currículo, bem como os da avaliação e 

certificação das aprendizagens do ensino secundário integrando os cursos profissionais 

nas ofertas formativas de todas as instituições de ensino secundário. 

Atualmente o ensino secundário português apresenta duas vertentes: preparação dos 

alunos para o ingresso no ensino superior (cursos científico-humanísticos) ou preparação 

para a vida ativa e ingresso no mercado de trabalho (cursos profissionais). Os cursos 

profissionais destinam-se a jovens que tenham concluído a 9º ano de escolaridade e que 

pretendam ingressar no mercado de trabalho; os alunos que concluem o ensino 

profissional obtêm um diploma de conclusão do ensino secundário e uma certificação 

profissional de nível 4. 

O ensino profissional caracteriza-se pela sua vertente prática e tem como objetivo 

responder às necessidades do tecido empresarial que precisa de profissionais qualificados, 

valorizando o desenvolvimento de competências para o exercício de uma atividade 

profissional e o promovendo o sucesso educativo dos alunos, ao nível pessoal, social e 

profissional (Gonçalves & Martins, 2008; Rodrigues, 2011). 
                                                             
27 Substituído pelo Decreto-Lei nº 70/93, de 10 de março. 
28 Retificado pela Declaração de Retificação nº 44/2004 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 24/2006 
de 6 de Fevereiro, alterado pela Declaração de Retificação nº 23/2006 de 7 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 
nº 139/2012 de 5 de julho. 
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Os cursos profissionais desenvolvem-se segundo um modelo curricular assente na 

formação para um perfil de desempenho. A matriz curricular é constituída pela 

componente sociocultural (área das competências-chave, igual para todos os cursos), 

científica (área das competências transversais a perfis profissionais afins, comuns dentro 

de cada uma das famílias profissionais) e técnica (área das competências específicas do 

perfil profissional, exclusiva de cada um dos cursos).  

Quadro 1 – Matriz curricular dos cursos profissionais (DL nº 74/2004) 

Componentes de Formação Total de Horas (a) 

Componente de Formação Sociocultural 

• Português 

• Língua Estrangeira I ou II 

• Área de Integração 

• Tecnologias da Informação e Comunicação 

• Educação Física 

1000 

  320 

  220 

  220 

  100 

  140 

Componente de Formação Científica 

• 2 a 3 disciplinas (b) 

  500 

 

Componente de Formação Técnica 

• 3 a 4 disciplinas (c) 

• Formação em Contexto de Trabalho 

1600 

1180 

  420 

Total de Horas / Curso 3100 

(a) – Carga horária global não compartimentada pelos 3 anos do ciclo de formação, a gerir pela escola, no âmbito da sua 

autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga horária anual de forma a otimizar a gestão global modular  

e a formação em contexto de trabalho. 

(b) – Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais a adquirir. 

(c) – Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional visada. 

Na matriz curricular (Quadro 1) destaca-se a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

que privilegia a articulação com o mundo do trabalho e possibilita o desenvolvimento de 

atividades profissionais em empresas ou instituições da área de formação do aluno, de 

forma a facilitar a inserção do jovem na vida ativa. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

consiste na realização de um projeto final onde o aluno deverá aplicar todos os 

conhecimentos e competências adquiridas ao longo do curso (Gonçalves & Martins, 2008). 

O modelo pedagógico do ensino profissional, baseado na estrutura modular, propicia a 

organização de uma formação mais flexível na ligação e abertura à comunidade local, bem 

como resposta às necessidades do mercado de trabalho. Sendo um modelo centrado no 
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desenvolvimento curricular, participado e coerente, “permite dar uma resposta localizada 

e específica, de acordo com as realidades do tecido socioeconómico, a diversidade de 

projectos educativos e as características dos planos de desenvolvimento locais ou 

regionais (Gonçalves & Martins, 2008: 28).” Este modelo pedagógico requer um maior 

envolvimento dos professores de cada disciplina e da equipa pedagógica do curso de modo 

a estabelecer interligações e articular conteúdos, desenvolver projetos interdisciplinares 

tendo sempre em conta o meio envolvente, as necessidades do mercado e o 

desenvolvimento de competências profissionais do aluno. A equipa pedagógica tem 

liberdade para definir a ordem de lecionação e ajustar o número de horas dos módulos.  

Neste âmbito, o papel do professor (Quadro 2) não pode ser entendido como um mero 

fornecedor de conhecimento, mas como um membro ativo da sociedade que tendo em 

vista o sucesso do processo de aprendizagem dos seus alunos, coopera com a comunidade 

local e propõe a realização de projetos. O professor é um “mediador autónomo e criativo 

entre o plano curricular (programas modulares) e a formação para o perfil de desempenho 

à saída do curso (Gonçalves & Martins, 2008: 27).”  

Quadro 2 –  Papel do professor no ensino profissional (adaptado de Gonçalves & Martins, 2008: 28) 

       Dimensões Papel do Professor 

Meio - Conhecer o meio social, económico e empresarial. 

Escola 
- Conhecer a cultura de escola e colaborar na criação de verdadeira distinção 

entre os cursos que formam para a vida profissional e os demais.  

Ensino 

profissional 

- Conhecer as finalidades e a legislação que o enquadram;  

- Conhecer experiências da sua operacionalização noutras escolas; 

- Conhecer os fundamentos pedagógicos da estrutura modular.  

Curso 
- Conhecer pormenorizadamente o plano curricular (disciplinas, módulos e áreas 

não disciplinares).  

Perfil de 

desempenho 

- Identificar as competências presentes no perfil de desempenho a desenvolver 

pelo aluno.  

Disciplina 
- Definir o carácter próprio da sua disciplina ou área no contexto do curso.  

- Fazer a sua adequação ao curso e ao perfil. 

Programa 
- Didatizar com base nas horas atribuídas a cada módulo; e com base na 

necessidade de dinamizar atividades práticas que conduzam o aluno à ação;  

Alunos 
- Caracterizar a turma e cada um dos seus alunos e atender.   

- Atender a essa caracterização de forma efetiva.  
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Mais especificamente, os professores da componente técnica dos cursos profissionais 

podem assumir diversos cargos tais como diretor de curso, coordenador/acompanhante 

da FCT, orientador e acompanhante da PAP. 

A estrutura modular dos cursos profissionais é baseada nos fundamentos 

psicopedagógicos das teorias cognitivo-construtivista e humanista. No âmbito da teoria 

cognitivo-construtivista a aprendizagem surge através de processos de construção interna, 

mediante a interação com o meio, em que o sujeito atribui um significado específico ao 

conteúdo da aprendizagem relacionando-o com conhecimentos preexistentes (Gonçalves 

& Martins, 2008). A teoria humanista assenta na “necessidade de respeitar a 

individualidade e liberdade do aluno com uma preocupação constante de compreender os 

seus problemas decorrentes do processo de ensino-aprendizagem (Gonçalves & Martins, 

2008: 39).” 

“A tarefa de qualquer professor é a de proporcionar aos alunos situações em que as suas 

construções pessoais possam ser articuladas, desenvolvidas, e confrontadas com as 

construções formais aceites cientificamente. Os alunos têm de tomar consciência das suas 

próprias ideias, dos seus processos cognitivos e do seu uso em situações problemáticas, para 

poderem progredir ao nível do seu desenvolvimento intelectual e na construção do seu 

conhecimento (Gonçalves & Martins, 2008: 57).”  

O professor deve assumir um papel de mediador entre a aprendizagem e o conhecimento a 

adquirir, bem como entre o sujeito (aluno) e o ambiente (escola) fazendo adaptações ao 

nível das estratégias pedagógicas em relação às características do aluno (Gonçalves & 

Martins, 2008: 57).”  

O ensino profissional baseia-se no desenvolvimento de competências específicas tendo em 

conta o perfil de desempenho à saída do curso, de modo a que o aluno se possa adaptar 

facilmente ao mercado de trabalho e desempenhar as tarefas inerentes à atividade 

profissional.  

“O que se pretende dos alunos dos cursos profissionais é que sejam capazes de ser adaptáveis, 

flexíveis e que integrem as aprendizagens realizadas em situações novas, isto é, mais do que 

dominarem conhecimentos, eles devem ser capazes de os pôr em acção em situação real de 

trabalho: a isto chama-se competência (Gonçalves & Martins, 2008: 42).” 

A planificação modular diz respeito à previsão global das estratégias de ensino a 

desenvolver durante um módulo, com o intuito de organizar um conjunto de atividades e 
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experiências que “conduzam o aluno à aquisição, por um lado, dos conhecimentos e 

atitudes estruturantes para a profissão em causa, e, por outro lado, ao treino da sua 

mobilização em situação real de trabalho ou em simulação (Gonçalves & Martins, 2008: 

71).” 

A planificação, enquanto planeamento da ação pedagógica de unidade didática, tem de 

estar interligada com o todo, articulando os conteúdos do programa com as competências 

definidas no perfil de desempenho. A planificação implica um trabalho contínuo sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, com tomadas de decisão antes, durante e após a 

operacionalização da unidade didática (Gonçalves & Martins, 2008). A planificação de cada 

módulo deve prever a interação com o meio envolvente, tendo em conta os contactos com 

empresas e instituições locais, de modo a incluir atividades formativas que fomentem a 

integração no mercado de trabalho (Gonçalves & Martins, 2008). 

O ensino profissional deve prever ainda a realização de atividades fora da sala de aula, de 

modo a que o aluno tenha a possibilidade de contatar com situações do mundo real. “O 

conceito de espaço-aula altera-se profundamente, ultrapassando os limites da sala de aula 

e alargando-se de forma a integrar-se, sempre que possível, em contextos mais amplos e 

ligados ao desempenho profissional (Gonçalves & Martins, 2008: 84).” 

Os cursos profissionais privilegiam a metodologia de trabalho de projeto, tendo por base 

atividades realizadas pelos alunos, onde o professor assume um papel de orientador e 

estimulador. O desenvolvimento de projetos baseados na identificação, tratamento e 

resolução de problemas permite ao aluno gerar as suas próprias aprendizagens, através da 

participação ativa no processo ensino-aprendizagem, bem como desenvolver 

competências pessoais, sociais e profissionais.  

O ensino profissional dá ênfase à avaliação formativa, contínua e sistemática, com o 

objetivo de estimular o sucesso educativo dos alunos. A avaliação modular centra-se no 

desempenho do aluno e deve estar presente ao longo de todo o processo de aprendizagem 

e não sobre o produto final; deve ser realizada em contexto real ou simulação, tendo 

sempre em conta as competências definidas no perfil de desempenho à saída do curso. É 

aconselhável a utilização de uma grande diversidade de instrumentos em diversos 

momentos de avaliação de modo a obter uma classificação fundamentada, justa e 

globalizante (Gonçalves & Martins, 2008: 95). 
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CAPÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

 

2.1 Almada terra de cultura e cidade educadora 

A Câmara Municipal de Almada (CMA) assume a cultura e a educação como pilares 

estratégicos do desenvolvimento local, apostando na capacidade criativa da sociedade civil 

e na construção de uma alargada rede de equipamentos culturais e de ensino. “Almada 

Terra de Cultura” e “Almada Cidade Educadora” são dois slogans frequentemente 

associados ao concelho (CMA, s. d.).   

No que diz respeito à educação, o concelho de Almada está dotado de uma ampla rede de 

estabelecimentos de ensino do pré-escolar ao ensino superior, passando pelo ensino 

profissional, universidade sénior e ensino noturno. Dois eventos anuais destacam-se nas 

diversas iniciativas promovidas pela autarquia: a Receção à Comunidade Educativa e a 

Mostra do Ensino Superior, Secundário e Profissional de Almada.  

Em relação à cultura, Almada encontra-se bem apetrechada com equipamentos culturais, 

dos quais se destacam29 a Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, a Oficina da 

Cultura, o Museu da Cidade, o Teatro Municipal de Almada e o Fórum Municipal Romeu 

Correia, que inclui a Biblioteca Municipal e o Auditório Fernando Lopes Graça. Ao nível de 

eventos culturais podemos referir o Festival Internacional de Teatro de Almada, a 

Quinzena da Dança ou o Festival Sementes - Mostra Internacional de Artes para o Pequeno 

Público, entre muitos. 

A autarquia aposta ainda no incentivo à “criação e a produção artística e cultural dos 

jovens e dos grupos juvenis, em articulação com entidades educativas, associativas ou 

empresariais” e na “ação juvenil orientada para a excelência no campo da Educação, 

Cultura, Desporto, Solidariedade, distinguindo e promovendo competências (…) através da 

promoção do concurso Jovens Talentos (Andrade, 2010: 44).” Destaca-se ainda a Quinzena 

da Juventude de Almada, que será alvo deste estudo, cuja primeira edição se realizou no 

ano de 1995. Desde então apresenta-se como um dos eventos anuais de Almada com mais 

impacto junto da população juvenil do concelho, apostando na divulgação de atividades 

ligadas às artes plásticas, música, dança, teatro, desporto, entre outras (CMA, s. d.). 
                                                             
29 Os equipamentos em destaque encontram-se próximos da ESCT. 



 

32 

 

2.2 Escola Secundária de Cacilhas-Tejo 

A Escola Secundária de Cacilhas-Tejo está integrada na área geográfica da DRELVT e situa-

se no extremo ocidental da freguesia de Cacilhas no concelho de Almada. No entanto, o 

contexto social em que se insere é muito mais alargado estendendo-se para além das 

freguesias de Cacilhas, Almada e Cova da Piedade. A diversificada oferta curricular reflete-

se na afluência de alunos das mais diversas proveniências, oriundos da totalidade das 

freguesias do concelho de Almada e dos concelhos do Seixal, Sesimbra, Setúbal ou até 

mesmo de Lisboa. (Projeto Educativo de Escola [PEE], 2008; Regulamento Interno [RI], 

2009) 

O lema da ESCT, uma escola na sociedade do conhecimento, assenta no desejo de uma 

escola para todos tendo em conta “as novas realidades da sociedade do conhecimento e da 

informação emergente na viragem do milénio (PEE, 2008: 8). ” Nos objetivos e estratégias 

definidos no PEE (2008), está referenciado o reforço da “cooperação com as entidades 

externas ligadas à comunidade educativa (p. 14).”  

2.2.1 Breve historial 

A escola foi criada provisoriamente em 1980, como anexo da Escola Secundária de 

Anselmo de Andrade e cinco anos mais tarde assume o estatuto de Secção passando a ter 

uma Comissão Instaladora. Em 1986 o processo de autonomização atingiu o seu auge ao 

receber a designação de Escola Secundária de Cacilhas, uma escola com 3º ciclo do ensino 

básico e secundário (Figuras 1 e 2). A designação foi alterada, em 1993, para Escola 

Secundária de Elias Garcia. Tendo em conta a deterioração das instalações provisórias, a 

escola foi sujeita a várias intervenções durante a década de 1990, incluindo a construção 

de um novo pavilhão de carácter definitivo, o atual bloco E (PEE, 2008). 

     

Figuras 1 e 2 – Pavilhões provisórios da Escola Secundária de Cacilhas (ESCT, 1992) 
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Em maio de 2000 dá-se início à construção da nova escola, que ficou concluída em maio de 

2002. O ano letivo 2002/2003 inicia-se com novas instalações (Figuras 3 e 4), nova 

designação “Escola Secundária de Cacilhas-Tejo” e nova oferta educativa dedicada 

exclusivamente ao ensino secundário.  

 

Figuras 3 e 4 – Nova Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (Fonte própria, 2011) 

2.2.2 Espaço físico, instalações e serviços 

A ESCT insere-se num terreno com a área total de 18.100 m2, sendo constituída por 4.680 

m2 de área construída. A escola é composta por cinco blocos A, B, C, D e E (Figura 5), sendo 

que os três primeiros têm ligação interna (PEE, 2008). 

 

 

Figura 5 – Planta da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (Fonte própria, 2011) 

No bloco A localizam-se os serviços centrais, tais como a direção, os serviços 

administrativos, os serviços de apoio educativo e orientação escolar, a sala e bar de 
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professores, e a BECRE; no bloco C estão instalados os serviços dirigidos aos alunos, tais 

como a papelaria e reprografia, o refeitório, a sala de convívio, o bar dos alunos e a sede da 

Associação de Estudantes; o bloco D, constituído por um pavilhão gimnodesportivo e um 

ginásio, destina-se às atividades de Educação Física; no bloco E localiza-se o auditório 

(PEE, 2008). 

 

A ESCT dispõe de 23 salas de aula de tipologia comum, localizadas nos blocos A e B, para 

além das salas específicas: laboratórios de Geologia e Biologia, laboratórios de Física e 

Química, laboratórios de Informática e salas de Oficina de Artes. Os docentes dispõem de 

uma sala de professores equipada com bar próprio, sala de trabalho, sala de Diretores de 

Turma e sala de Diretores de Curso. 

A BECRE, integrada desde 1999 na Rede Nacional de Bibliotecas (RBE), é constituída por 

área de acolhimento (atendimento geral e requisições domiciliárias ou portáteis); área 

multiusos, dedicada à realização de conferências e outras atividades com uma lotação 

máxima de 50 utilizadores; área de exposições bibliográficas; área de leitura (Figura 6), 

com 75 lugares sentados, 18 estantes duplas e 5 estantes simples; e área de Internet 

(Figura 7) equipada com 20 computadores com ligação à Internet, scanner e impressora 

multifunções. A BECRE tem sido bastante ativa na dinamização e realização de atividades 

tais como exposições bibliográficas, Escritor do Mês, Ciclo Docs, Ciclo Música, Ciclo Cinema, 

Ciclo Arte e Ciclo Conferências. O blogue da BECRE30 é também um importante veículo de 

comunicação, incluindo artigos de índole educacional e divulgação de recursos 

pedagógicos. 

    
Figuras 6 e 7 – BECRE – Áreas de leitura e Internet (Fonte própria, 2010) 

                                                             
30 Disponível em http://becre-esct.blogspot.pt 
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No âmbito da implementação do Plano Tecnológico de Educação (PTE), as novas 

tecnologias estão generalizadas por toda a escola: as salas de aula estão equipadas com um 

computador para o professor com acesso à Internet, projetor de vídeo31 e tela de projeção. 

Existem ainda cerca de 30 portáteis que podem ser requisitados pelos professores na 

BECRE, para serem utilizados pelos alunos em sala de aula. Toda a escola está abrangida 

por rede wireless e qualquer aluno, professor ou funcionário pode aceder à Internet 

através do seu próprio portátil. 

2.2.3 Órgãos de gestão e estruturas de orientação educativa  

A organização da escola decorre do funcionamento dos órgãos de gestão (Figura 8) nos 

quais se inclui o Conselho Geral, a Direção, o Conselho Pedagógico e o Conselho 

Administrativo. O Regulamento Interno da ESCT define a composição, as competências e 

funcionamento de cada um destes órgãos. 

 

Figura 8 – Organigrama dos órgãos de gestão da escola 

O Conselho Geral, órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade da escola, é constituído por 21 elementos, representando o 

pessoal docente, o pessoal não docente, os alunos do ensino secundário, os pais e 

                                                             
31 Cerca de dez salas têm quadros interativos. 
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encarregados de educação, a autarquia e comunidade local (Associação Cidadania O 

FAROL, Associação F4 e ARPIFC).   

A Direção é constituída pela diretora, que é coadjuvada no exercício das suas funções pela 

subdiretora, duas adjuntas e duas assessoras. 

O Conselho Pedagógico é constituído por representantes do pessoal docente, dos alunos e 

dos pais e encarregados de educação, totalizando 13 elementos32: a diretora, os 

coordenadores dos quatro departamentos curriculares, a coordenadora do Projeto 

Educativo e do Plano Anual de Atividades, a coordenadora dos diretores de turma, a 

coordenadora dos cursos profissionais, a coordenadora dos cursos noturnos, a 

coordenadora pedagógica do Centro Novas Oportunidades, o professor bibliotecário, a 

coordenador da equipa de autoavaliação da escola e o representante dos orientadores da 

formação inicial dos professores. 

O Conselho Administrativo é o órgão de gestão administrativo e financeiro da escola, 

presidido pela diretora, e constituído pela chefe dos serviços de administração escolar e 

por uma adjunta da direção. 

No âmbito das estruturas de orientação educativa, destacam-se os quatro departamentos 

curriculares com presença no Conselho Pedagógico: Línguas, Matemática e Ciências 

Experimentais, Ciências Sociais e Humanas, e Expressões. Existem ainda o conselho de 

diretores de turma, o conselho de diretores dos cursos profissionais e o conselho de 

mediadores. 

2.2.4 Oferta formativa 

A ESCT é um estabelecimento de ensino secundário pluricurricular que apresenta uma 

oferta formativa bastante diversificada, funcionando nos turnos diurno e noturno. A oferta 

formativa do ensino diurno é constituída pelos cursos científico-humanísticos (Ciências e 

Tecnologias, e Línguas e Humanidades)33 e o curso tecnológico de Desporto 34 . No âmbito 

do ensino profissional (Figura 9) a escola oferece os cursos de Apoio à Gestão Desportiva, 

                                                             
32 O Regulamento Interno faz referência a 15 elementos, no entanto o Conselho Pedagógico realiza-se apenas 
com 13 elementos, tal como indicado no website da escola, sem representante dos pais e encarregados de 
educação ou representante dos alunos. 
33 A partir de 2012/2013 a oferta formativa irá incluir ainda o curso científico-humanístico de Ciências 
Socioeconómicas. 
34 Curso em extinção, com apenas uma turma de 12º ano em 2012/2013. 
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Design Gráfico, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Informática de Gestão, 

Marketing, Secretariado e Vendas. 

 

 
 

Figura 9 – Folhetos informativos dos cursos profissionais (Fonte própria, 2011) 

No ensino noturno, a ESCT oferece cursos de educação e formação de adultos (Cursos EFA) 

e proporciona formações modulares compostas por unidades de formação de curta 

duração (UFCD). No âmbito educação extraescolar a oferta formativa inclui cursos 

de Competências Básicas (Leitura, Cálculo e Sensibilização às Tecnologias de Informação e 

Comunicação) e Português para Falantes de Outras Línguas.  

O Centro Novas Oportunidades de Cacilhas integrou, até 2011/2012, o Sistema Nacional 

de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), possuindo até 

então competência para a certificação dos processos de RVCC básico (B2 e B3) e 

secundário. (RI, 2009) 

2.2.5 População escolar 

No presente ano letivo a escola é frequentada por 1286 alunos, sendo que 61% frequenta 

o ensino diurno e os restantes 39% o ensino noturno. Analisando mais especificamente o 

ensino diurno, concluímos que 503 alunos (64%), frequentam cursos 

científico-humanísticos e tecnológico e 283 alunos (34%) os cursos profissionais. A 

maioria dos alunos dos cursos científico-humanísticos e tecnológico são do sexo feminino 

(57%) enquanto a maioria dos alunos nos cursos profissionais são do sexo masculino 
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(66%). Em análise, estes resultados refletem uma tendência da sociedade dos nossos dias: 

as raparigas investem mais nos estudos superiores enquanto os rapazes apostam pela via 

profissionalizante. 

No que diz respeito à proveniência dos alunos podemos concluir que a grande maioria é de 

naturalidade portuguesa (82%), enquanto 15% são provenientes de países de língua 

oficial portuguesa, destacando-se Brasil, Angola e Cabo Verde; em relação ao local de 

residência35 a esmagadora maioria reside no concelho de Almada (94%). Segundo o PEE 

(2008), os pais e encarregados de educação dos alunos possuem, maioritariamente, 

habilitações correspondentes ao 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, e exercem 

profissionalmente atividades do sector terciário. Outro aspeto a destacar é o número de 

beneficiários da Ação Social Escolar (ASE), num total de 178, sendo que 97 alunos 

pertencem ao escalão A e 81 alunos ao escalão B. 

No presente ano letivo a ESCT conta com 122 docentes, dos quais 112 são efetivos. A 

esmagadora maioria dos docentes encontra-se na faixa etária entre os 40 e os 60 anos: 

35% entre 40 e 50 e 41% entre os 50 e os 60. Cerca de dois terços dos docentes pertencem 

ao sexo feminino. No que diz respeito à habilitação académica dos professores, a 

distribuição por graus académicos é a seguinte: Bacharelato: 1%; Licenciatura: 91%; 

Mestrado: 6%; Doutoramento: 2%. 

A escola tem um total de 38 funcionários, englobando 10 administrativos, 24 assistentes 

operacionais e 4 técnicos superiores; 80% funcionários são efetivos. Tal como entre os 

docentes, a esmagadora maioria concentra-se na faixa etária entre os 40 e os 60 anos: 43% 

entre os 50 e 60; 23% entre os 40 e os 50. Cerca de três quartos dos funcionários 

pertencem ao sexo feminino. 

2.2.6 Relação com o meio envolvente  

Ao longo dos últimos anos a relação da escola com o meio envolvente tem sido reforçada, 

devido à construção das novas instalações que permitiu receber diversos eventos, assim 

como transformá-la na sede de algumas instituições e projetos, tais como a Associação O 

Farol e a Associação F4. Outro fator importante é a lecionação de cursos profissionais, uma 

vez que o seu funcionamento implica o estabelecimento de protocolos entre a escola e as 

diversas empresas e instituições (PEE, 2008). 

                                                             
35 Dados de 2010/2011 – Carta Educativa do Concelho de Almada – Inquérito às Escolas. 
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A ESCT atribui notações de mérito no âmbito do aproveitamento escolar e mérito 

desportivo, bem como menções honrosas que são atribuídas aos alunos que se destacam 

em representação da Escola. O prémio “Teixeira de Matos”, instituído pelo Lions Club 

Almada-Tejo, é atribuído ao melhor aluno do 12º ano em termos absolutos. (RI, 2009). 

Desde o ano letivo 2009/2010 que a Direção organiza o Seminário “Cidadania e 

Participação Democrática”, um encontro com os alunos delegados de turma do ensino 

diurno, para uma intervenção ativa nos órgãos e estruturas a que pertencem.    

O Mini-Fórum Estudante é um encontro de instituições de ensino e empresas com o 

objetivo de oferecer a toda a comunidade escolar, a possibilidade de contactar in loco com 

diversas instituições de ensino superior, escolas profissionais e, empresas. A Mostra de 

Escola tem como objetivo a divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo do 

ano letivo. Para além do espaço de exposição de trabalhos a Mostra incluiu diversas 

atividades como palestras e ateliês dinamizados  pelos vários departamentos. 

A ESCT tem vindo a fortalecer a sua presença na Internet, não só com a recente 

reformulação do seu website36, mas também com a adesão às redes sociais (Facebook, 

Twitter e YouTube) de modo a manter um contacto mais próximo com a comunidade 

educativa. A reestruturação do website foi realizada por nós, com o objetivo de transmitir 

uma imagem dinâmica e atual (Figura 10), apostando numa estrutura simples e funcional.  

 
Figura 10 – Website da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo  

                                                             
36 Novo website colocado online no início do ano letivo 2010/2011; disponível em http://escacilhastejo.org 



 

40 

 

2.3 Grupo de Artes Visuais 

O grupo de recrutamento 600 – Artes Visuais é constituído por sete docentes: três 

professores do quadro de escola, uma professora destacada por ausência de componente 

letiva e três professoras contratadas37. No que diz respeito às áreas de formação, dois 

professores são licenciados em arquitetura, duas professoras licenciadas em Design de 

Comunicação, um professor licenciado em Design de Equipamento, uma professora 

licenciada em Design de Multimédia e uma professora licenciada em Artes Visuais – Ramo 

de ensino. 

Os professores do grupo disciplinar lecionam as disciplinas de componente técnica 

(Desenho e Comunicação Visual, Design Gráfico e Oficina Gráfica) e componente científica 

(Geometria Descritiva) do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico. É ainda da 

responsabilidade do grupo a disciplina de Geometria Descritiva A do Curso Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias.  

2.3.1 Instalações e equipamentos 

Relativamente às instalações, o grupo de Artes Visuais é responsável por quatro salas: B10 

(Figura 11), B11, B13 (Figura 12) e B111. As três primeiras salas estão equipadas com 

computadores com acesso à Internet e software específico de design gráfico, projetores de 

vídeo e tela de projeção, quadros pretos fixos ou quadros brancos móveis, painéis de 

cortiça para afixar informações relativas a eventos e concursos, armários altos para 

guardar os trabalhos e material dos alunos e armários baixos de gavetas para guardar 

folhas de papel de grande dimensão. Adicionalmente, a sala B13 está equipada com um 

quadro interativo, dois lavatórios e duas bancadas de madeira. 

 
Figuras 11 e 12 – Salas B10 e B13 (Fonte própria, 2011) 

                                                             
37 Duas professoras contratadas como técnicas especializadas, sendo uma delas a autora deste relatório. 
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As salas B11 e B13 têm acesso direto a um gabinete onde está armazenado o material de 

utilização comum às três turmas de design gráfico, nomeadamente 1 impressora laser A4 a 

cores, scanner A4 portátil, máquina fotográfica digital, um guia de cores Pantone, bases de 

corte, réguas de metal, guilhotinas e cisalhas, x-atos, embalagens de cola spray, material 

para impressão em linóleo (goivas, tintas, rolos e espátulas) e amostras de material (papel, 

chapas de impressão e fotolitos). Relativamente à impressora, esta encontra-se sobre um 

carrinho de rodas para que possa ser transportada facilmente para qualquer uma das três 

salas. 

2.3.2 Atividades 

O grupo de Artes Visuais é bastante ativo na dinamização e realização de atividades 

envolvendo a comunidade educativa e, em particular, os alunos de Design Gráfico. 

Os cursos profissionais devem ser entendidos como uma ponte para o mercado de 

trabalho e por isso deve ser dado ênfase às atividades de índole prática e às aulas no 

exterior. Neste sentido, o grupo tem apostado nas aulas no exterior e/ou visitas de estudo 

(Figuras 13 e 14), dos quais se destacam as visitas a empresas de design (Brandia Central), 

gráficas e tipografias (A Triunfadora – Artes Gráficas, AntGraphic, Tipografia Camacho), e 

museus (Casa da Cerca, Museu do Design e da Moda, Museu Coleção Berardo, Museu do 

Oriente, Museu Nacional da Imprensa e Museu de Serralves). 

    
Figuras 13 e 14 – Visita de estudo a uma gráfica (Fonte própria, 2009) 

Outra aposta do grupo são as parcerias com várias instituições e empresas para a 

realização de trabalhos reais, tais como a Editora Minerva com a conceção da capa do 

livro Poiesis em 2009; a Freguesia de Cacilhas com conceção da imagem das Festas de 

Cacilhas em 2011; a Casa da Criança de Tires com o grafismo da Agenda em 2010 e do 

Postal de Natal em 2011; e a empresa Logibrands, com a proposta de redesign da 

identidade visual e grafismo para uma embalagem de sumos. 
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Outro aspeto importante no curso profissional é a realização de trabalhos reais e 

participação em concursos, iniciativas estas que permitem que os alunos ganhem 

experiência e currículo, mas também promovem a imagem da escola. Neste âmbito os 

alunos têm correspondido de modo bastante positivo tendo mesmo ganho vários prémios 

a nível regional, nacional e internacional nos seguintes concursos: Pessoas em Pessoa 38 

promovido pela AlmadaForma / CFECA - Centro de Formação de Escolas do Concelho de 

Almada; Os Panfletos da Revolução39 promovido pela Associação 25 de Abril, Direcção-

Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e Associação de Professores de História; 

Grande C – Concurso de criatividade para as escolas40 promovido pela AGECOP – Associação 

para a Gestão da Cópia Privada, Young Creative Chevrolet41 e Jovens Talentos de Almada42 

uma iniciativa da CMA. 

Os alunos do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico são também responsáveis pela 

divulgação de alguns eventos da escola tais como o cartaz para o Mini-Fórum Estudante, 

Comemorações do 25 de abril ou Mostra de Escola, bem como algum material gráfico para 

a BECRE, como a criação da identidade visual ou da sinalética para identificação das 

estantes. 

O grupo de Artes Visuais é responsável pela organização de dois eventos anuais sendo um 

deles a Conferência de Design Gráfico (Figura 15), em que são convidados profissionais da 

área para falarem com os alunos sobre as suas experiências. A primeira edição 

(2008/2009), subordinada ao tema Identidade Visual e Corporativa contou com a presença 

dos professores do ensino superior Daniel Raposo do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco e António Lacerda da Universidade do Algarve; a segunda edição (2009/2010), 

dedicada à partilha de Experiências Profissionais teve como convidados o designer João 

Vitorino da Roda Dentada e João Freire, diretor criativo da Brandia Central; a terceira 

edição (2010/2011) realizou-se com a presença do designer Miguel Neiva que apresentou 

                                                             
38 Em 2009/2010 prémio na categoria de fotobiografia; em 2010/2011, prémio e menção honrosa na 
categoria de fotografia. 
39 Em 2009/2010 prémio e menção honrosa na categoria de ensino secundário. 
40 Em 2009/2010 prémios e menções honrosas nas categorias de design de capa de livro, revista, CD (música), 
DVD (filme) e jogo, num total de 9 alunos premiados; Em 2010/2011 prémios e menções honrosas nas 
categorias de fotografia e design de capa de livro, DVD (filme), num total de 6 aluno premiados. 
41 Em 2010/2011, 1º e 2º prémios nacionais na categoria de Artes Visuais e 3º prémio europeu na mesma 
categoria; a entrega de prémios, realizada em setembro de 2011, em Londres, contou com a presença dos 
designers Neville Brody e Wayne Hemingway. Em 2011/2012, 2º e 3º prémios nacionais na categoria de vídeo 
e 3º prémio nacional na categoria de fotografia. 
42 Em 2011, prémio “Almada, Terra de Mérito” atribuído a dois alunos do Curso Profissional Técnico de Design 
Gráfico, pelo qualidade do seu portefólio e currículo. 



 

43 

 

o seu projeto ColorAdd; a quarta edição (2011/2012) teve como convidado o ilustrador 

André Letria que falou do Processo Criativo em Ilustração, fazendo a ponte com o trabalho 

de design editorial e pré-impressão. 

O segundo evento anual é a exposição “Alma Criativa” na DRELVT (Figura 16) que se 

realiza no mês de julho com o objetivo de divulgar os trabalhos realizados pelos alunos das 

três turmas do curso, ao longo do ano letivo. 

 
Figuras 15 e 16 – Conferência de Design Gráfico e exposição na DRELVT (Fonte própria, 2012 e 2010) 

Os trabalhos dos alunos de design gráfico têm estado em destaque nas últimas três edições 

da Mostra de Ensino Superior, Secundário e Profissional de Almada e em 2011 o curso 

esteve também representado na Futurália, a convite da Agência Nacional para a 

Qualificação (ANQ). O grupo de Artes Visuais participa ativamente da Mostra de Escola, 

com a exposição dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano letivo e 

dinamização de workshops de Desenho e Tratamento de Imagem. 

No início do ano letivo de 2008/2009 foi criado o Blogue Design Gráfico ESCT43 (Figura 

17), com o intuito de promover a cultura visual dos alunos, partilhar recursos educativos e 

divulgar os trabalhos desenvolvidos nas disciplinas de componente técnica. No ano letivo 

de 2009/2010 foi elaborado o Portfolio Digital (http://portfoliodg-esct.blogspot.com) com 

o objetivo específico de divulgar os trabalhos dos alunos do 3º ano (disponíveis para 

estágio) junto das empresas de Design. No presente ano letivo foi criado um grupo do 

Facebook, restrito aos alunos e ex-alunos do curso de modo a partilhar informação 

relacionada com design gráfico; este grupo tem sido, principalmente, dinamizado pelos 

alunos do 2º ano, com contribuições pertinentes de ex-alunos. 

                                                             
43 Disponível em http://designgrafico-esct.blogspot.com 
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Figura 17 – Blogue Design Gráfico ESCT 

2.4 Caracterização da turma 

A turma44 do 2º ano do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico é constituída por 

treze alunos, onze raparigas e quatro rapazes com idades compreendidas entre os 16 e 19 

anos sendo que a maioria (dez alunos) se encontra entre os 16 e 17 anos. Doze alunos são 

de nacionalidade portuguesa, enquanto uma aluna é de nacionalidade brasileira. No que 

diz respeito ao local de residência, nove alunos residem no concelho de Almada, nas 

freguesias de Almada, Cova da Piedade, Feijó, Charneca da Caparica e Sobreda, e quatro 

alunos moram no concelho do Seixal, na freguesia de Corroios. 

Em relação ao agregado familiar, a maioria reside com ambos os progenitores, enquanto 

quatro alunos vivem apenas com a mãe e uma aluna, maior de idade, vive com a prima. No 

que diz respeito às habilitações literárias dos pais, a maioria concluiu o 2º ou 3º ciclos; 

alguns têm apenas o 1º ciclo enquanto outros completaram o ensino secundário; nenhum 

dos pais tem habilitações ao nível do ensino superior. 

                                                             
44 A turma é oficialmente constituída por dezassete alunos, dos quais três são repetentes e concluíram o 
módulo com aproveitamento positivo no ano letivo anterior e outro foi excluído da disciplina uma vez que 
ultrapassou o limite de faltas permitido. Estes quatro alunos não frequentaram as aulas do módulo 5, como tal 
não serão considerados para efeitos deste relatório. 
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Considerando o percurso escolar da turma ao ingressar no curso45, verificou-se que quatro 

alunos já tinham frequentado o ensino secundário e mudaram de curso e escola, enquanto 

os restantes são provenientes do 9º ano do ensino básico de escolas dos concelhos de 

Almada e Seixal. O curso de design gráfico foi a primeira escolha para a maioria da turma; 

após a conclusão deste curso, oito alunos pretendem exercer a atividade de técnico de 

design gráfico ou atividade semelhante; os restantes desejam trabalhar nas áreas da 

publicidade, moda, decoração ou arquitetura. 

O comportamento geral da turma é considerado bom e os alunos apresentam uma postura 

correta dentro da sala de aula, sendo inexistente a ocorrência de problemas disciplinares 

graves. O aproveitamento geral é satisfatório nas disciplinas de formação sociocultural e 

científica, e bom nas disciplinas de formação técnica (Desenho e Comunicação Visual, 

Design Gráfico e Oficina Gráfica), destacando-se o empenho dos alunos na realização das 

tarefas. 

No que diz respeito à disciplina de Oficina Gráfica, estes estudantes apresentam resultados 

bastantes positivos nos módulos concluídos, grande empenho nas tarefas realizadas, bom 

comportamento e sentido de responsabilidade. Os alunos da turma são, no geral, assíduos 

e pontuais, com a exceção de uma aluna que tem assiduidade irregular e outras duas que 

revelam fraca pontualidade. 

No ano letivo anterior46, foram lecionados os três primeiros módulos da disciplina de 

Oficina Gráfica: desenho vetorial, edição de imagem e paginação. No módulo 1 – Desenho 

Vetorial, os alunos desenvolveram três projetos: desenho de uma personagem, a conceção 

do grafismo de um baralho de cartas e o cartaz para o concurso Olimpíadas do Ambiente.  

No módulo 2 – Edição de Imagem, a turma realizou quatro projetos. O primeiro, de 

caracter técnico, consistiu na realização de uma montagem fotográfica e possibilitou a 

aplicação prática dos conhecimentos e utilização das ferramentas específicas do software. 

O segundo projeto possibilitou a participação da turma no concurso Pessoas em Pessoa, em 

parceria com a disciplina de Português; os alunos ilustraram, através da fotografia e 

edição de imagem, poemas da Mensagem de Fernando Pessoa; um dos projetos foi o 

vencedor da categoria de fotografia. No terceiro projeto os alunos desenvolveram 

                                                             
45 Em setembro de 2010. 
46 A turma iniciou o ano 2010/2011 com 18 alunos e acabou com 15; autora deste relatório foi professora da 
turma na disciplina de Oficina Gráfica. 
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propostas para o design de capas (livro, CD, DVD, revista e jogo) no âmbito do concurso 

Grande C. No quarto projeto os alunos realizaram autorretratos digitais; este último 

projeto incluiu uma apresentação oral à turma.  

No módulo 3 – Paginação, a turma desenvolveu dois projetos. No primeiro, os alunos 

formaram 3 equipas de 5 elementos e cada equipa ficou responsável por realizar um 

Roteiro Juvenil para os mosteiros de Alcobaça, da Batalha e dos Jerónimos. Este projeto foi 

realizado em parceria com a disciplina de História da Cultura e das Artes, e incluiu visitas 

aos três mosteiros e a participação no concurso A minha escola adota um museu, um 

palácio, um monumento. O segundo projeto consistiu na conceção de uma revista fictícia 

Graphic Design, com a edição de um número especial sobre designers conhecidos 

internacionalmente. Cada aluno idealizou a capa (Figura 18) e paginou um artigo com 2 

spreads sobre o designer escolhido (Figuras 19, 20 e 21). No final todos os artigos foram 

juntos de modo a formar uma única revista. 

 

 
 

Figuras 18, 19, 20 e 21 – Trabalhos desenvolvidos no módulo 3: Paginação – Revista Graphic Design  
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Ao longo do primeiro ano os alunos da turma demonstraram bastante empenho e 

autonomia na realização das tarefas, bem como uma significativa melhoria em relação às 

competências de nível técnico. Os seus pontos mais fracos refletem-se ao nível da 

qualidade estética e criatividade. 

A turma iniciou o presente ano letivo, com o módulo 4 – Edição Eletrónica I que consistiu 

na conceção gráfica de um digipack – edição especial de um CD de Música de álbum Best Of. 

Tendo em conta a especificidade do módulo os alunos efetuaram uma pesquisa, definiram 

o conceito a explorar, realizaram esboços e maquetas preliminares de modo a 

compreender o funcionamento do digipack e o planeamento dos conteúdos do booklet, 

executaram o projeto em formato digital utilizando programas de desenho vetorial, 

tratamento de imagem e paginação e preparam a arte final. Em complemento, ao longo do 

módulo, foram realizadas várias sessões de discussão e partilha de ideias, de modo a 

consolidar o desenvolvimento do processo criativo. Para concluir o projeto os alunos 

realizaram uma maqueta final do produto (Figuras 22, 23, 24 e 25), elaboraram o relatório 

final e fizeram a apresentação e defesa do seu trabalho.  

 

 
 

Figuras 22, 23, 24 e 25 – Trabalhos desenvolvidos no módulo 4: Edição Eletrónica I – Digipack Best Of 
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O trabalho realizado no módulo 4 serviu de preparação ao projeto do módulo seguinte, 

referente à unidade didática desenvolvida na prática de ensino supervisionada. Os 

trabalhos finais do módulo 4 apresentam uma boa qualidade estética, boa aplicabilidade 

no mercado e uma excelente preparação de arte final. Os alunos revelaram bastante 

empenho, sentido de responsabilidade e autonomia na realização das tarefas propostas. 

Relativamente ao ano anterior, foi notória uma melhoria no que diz respeito às qualidades 

estéticas e criatividade, uma vez que o projeto incidiu sobre a aplicação da metodologia 

projetual que possibilitou uma pesquisa e análise aprofundada, exploração criativa e 

fundamentação das soluções finais. Como resultado final, o aproveitamento geral da turma 

no módulo 4 foi bastante positivo. 

  



 

49 

 

CAPÍTULO III – CONCEÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

3.1 Curso Profissional Técnico de Design Gráfico 

O Curso Profissional Técnico de Design Gráfico está enquadrado na família profissional de 

comunicação, imagem e som, e integrado na área de educação e formação de audiovisuais 

e produção dos media. A criação do curso e o respetivo plano de estudos está 

regulamentado pela Portaria nº 1289/2006 de 21 de novembro (ver Anexo A.1). Segundo 

o perfil de desempenho (ver Anexo A.2) “o Técnico Design Gráfico é o profissional 

qualificado apto a conceber e maquetizar objetos gráficos bi e tridimensionais utilizando 

meios eletrónicos e manuais, bem como preparar a arte-final para a impressão e 

acompanhar os processos de pré-impressão e impressão.” Ao longo de três anos, 

pretende-se que o aluno adquira competências ao nível pessoal, social e profissional, de 

modo a estar apto a desempenhar a atividades específicas (Quadro 3). 

Quadro 3 – Atividades a desempenhar pelo técnico de design gráfico (DGFV) 

Atividades a desempenhar pelo técnico de design gráfico: 
− Conceber e maquetizar objetos bi e tridimensionais utilizando meios eletrónicos e manuais; 

− Obter imagens e textos por processos eletrónicos; 

− Criar imagens, gráficos, ilustrações e animações, utilizando meios manuais e informáticos,  

para determinado fim e/ou tipo de impressão; 

− Efetuar o tratamento de textos relativamente à sua forma e conteúdo, utilizando programas 

informáticos específicos; 

− Efetuar o tratamento de imagens, relativamente à sua cor e forma, utilizando programas 

informáticos específicos; 

− Compor a estrutura das páginas, utilizando programas de informática específicos; 

− Executar provas de baixa e alta resolução e heliográficas (ozalides), utilizando meios 

eletrónicos, a fim de verificar a sua conformidade com os objetivos pretendidos; 

− Efetuar o registo da composição gráfica, em película e em chapa, com vista à sua posterior 

impressão, utilizando meios eletrónicos; 

− Proceder à calibração dos equipamentos de forma a obter a qualidade pretendida  

na reprodução dos trabalhos gráficos; 

− Efetuar o tratamento de textos e de imagens, compor e conceber as páginas para publicação 

“online” ou para apresentações “offline”. 
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O plano de estudos do curso integra 3100 horas, distribuídas por 3 anos letivos. A 

componente de formação sociocultural engloba as disciplinas de Português, Língua 

Estrangeira, Área de Integração, Tecnologias de Informação e Comunicação e Educação 

Física, perfazendo um total de 1000 horas. A componente de formação científica inclui as 

disciplinas de Geometria Descritiva, História da Cultura e das Artes e Matemática num 

total de 500 horas. A componente de formação técnica é constituída pelas disciplinas de 

Desenho e Comunicação Visual, Design Gráfico, Oficina Gráfica e FCT num total de 1600 

horas (ver Anexo A.1).  

A FCT é realizada numa empresa do ramo, acompanhada por um orientador de estágio e 

corresponde a 420 horas; durante a realização do estágio o aluno deverá desenvolver um 

projeto final a ser apresentado na PAP. Os alunos da ESCT têm realizado o estágio em 

empresas de design ou gráficas nos concelhos de Almada e Lisboa.  

 

3.2 Disciplina de Oficina Gráfica 

A disciplina de Oficina Gráfica faz parte da componente técnica do curso profissional 

técnico de design gráfico e compreende uma carga horária total de 500 horas que deverá 

ser lecionada ao longo de três anos. 

Tendo sempre em conta o perfil de desempenho, pretende-se que o aluno adquira 

conhecimentos relativamente à utilização de ferramentas digitais para concretizar 

projetos, preparação de artes finais, sistemas de impressão e produção gráfica. Estes 

conhecimentos devem ser complementados com noções de fotografia, web design e 

modelação 3D (Ribeiro, 2006). 

Quadro 4 – Principais finalidades da disciplina de Oficina Gráfica (Ribeiro, 2006) 

Principais finalidades da disciplina de Oficina Gráfica: 
− A tomada de consciência das potencialidades das aplicações gráficas digitais na produção 

gráfica; 

− O conhecimento das diferentes tecnologias, materiais e equipamentos; 

−  A tomada de consciência das práticas laborais em empresas de design e de artes gráficas; 

−  O desenvolvimento de capacidades de trabalho em equipa; 

−  A tomada de consciência do processo na produção e impressão gráfica; 

− O desenvolvimento de capacidades que conduzam à qualidade e profissionalismo. 
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O programa da disciplina é constituído por um conjunto de 20 módulos: 10 módulos base 

de lecionação obrigatória e 10 módulos opcionais, dos quais poderão ser escolhidos 5. A 

gestão e articulação dos módulos poderão ser adaptadas de acordo com as necessidades 

da região, escola ou turma, não só ao nível da ordem de lecionação, mas também no que 

diz respeito ao número de horas por módulo (ver a gestão do elenco modular definida pela 

ESCT, no Anexo A.6). 

 

3.3 Unidade didática – módulo 5: Edição Eletrónica II 

O modelo pedagógico do ensino profissional – estrutura modular – permite uma formação 

flexível, adaptável, coerente e eficaz, bem como “uma maior abertura aos contextos em que 

se inserem as comunidades educativas e às novas necessidades e desafios de cada 

profissão (Gonçalves & Martins, 2008: 23).”  

A unidade didática lecionada durante a prática de ensino supervisionada – módulo 5: 

Edição Eletrónica II – pressupõe o desenvolvimento um projeto único de modo a 

consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos nos módulos anteriores. O aluno 

deverá realizar atividades inerentes à preparação digital de um projeto de design gráfico 

tendo em conta um conjunto específico de objetivos de aprendizagem definidos no 

programa da disciplina. Assim, no final do módulo, o aluno deve ser capaz de identificar os 

diferentes tipos de resolução de imagem, identificar a sequência formal da edição, 

preparar os ficheiros para impressão, produzir documentos com diferentes organizações, 

construir a arte-final, e analisar e organizar informação. 

O módulo de Edição Eletrónica II prevê a abordagem de conteúdos programáticos 

relacionados com a organização de texto e imagem, adequação de diferentes resoluções de 

imagem, tratamento de informação, importação de ficheiros vetoriais e bitmap, gravação 

ou exportação de documentos consoante a saída, importação, montagem e exportação de 

conteúdos, provas e revisão gráfica, maquetização e arte-finalização (Ribeiro, 2006).  

A maioria destes conteúdos foi já incorporada em módulos anteriores. No entanto o 

projeto a desenvolver deverá ter particular incidência nos conteúdos acima descritos, 

especificamente abordados ao longo do desenvolvimento de um projeto de design gráfico, 

e tendo em conta o perfil de desempenho definido para o curso.  
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3.4 Projeto de conceção da imagem gráfica para a Quinzena da 

Juventude 

 

“(…) the most successful projects (…) are intensive challenges that force students to go beyond 

perfunctory solutions to find a catharsis that offers greater knowledge, understanding, and 

perhaps even wisdom (Heller & Talarico, 2009: 6).” 

 

Na conceção do projeto a desenvolver para a unidade didática foram considerados os 

parâmetros definidos no programa de Oficina Gráfica, nomeadamente no que diz respeito 

às competências gerais da disciplina e aos objetivos específicos de aprendizagem do 

módulo. Tendo em conta a articulação dos conteúdos com o meio envolvente, as 

necessidades do mercado, o perfil de desempenho do curso e as características dos alunos, 

pensou-se no desenvolvimento de um projeto de conceção da imagem gráfica de um 

evento e a sua aplicação em diversos suportes de divulgação (maxi mupi, mupi, cartaz, 

programa e banner). Este projeto possibilita a articulação de conhecimentos adquiridos 

nos módulos anteriores através da conceção de um grafismo específico para aplicar em 

suportes de publicidade exterior de grande formato, paginação e web, considerando as 

suas diferentes funcionalidades, dimensões, possibilidade de leitura e manuseamento. 

Este projeto permite ainda a aplicação da metodologia de projeto em design gráfico 

fomentando o trabalho em equipa. 

Para complementar o projeto, sugeriu-se o envolvimento da Divisão da Juventude da CMA, 

com a conceção da imagem gráfica para a Quinzena da Juventude 2012. Para além dos 

objetivos específicos do módulo, este projeto teve como propósito agregador o 

fortalecimento da relação entre a escola e a comunidade local. No âmbito do ensino 

profissional, pretendeu-se fomentar o trabalho de equipa entre alunos, desenvolvendo a 

sua autonomia, capacidade crítica e sentido de responsabilidade, através da promoção de 

situações de trabalho real e do contacto com profissionais da área do design gráfico. No 

âmbito sociocultural, é fundamental a valorização do papel social dos jovens, envolvendo-

os na conceção e concretização de projetos para a comunidade, incentivando a produção 

artística, a criatividade e a inovação.  
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No início de outubro de 2011 foi apresentada uma proposta do projeto à DJCMA (ver 

Apêndice D.1) que recebeu aceitação por parte da entidade autárquica. Para a preparação 

da unidade didática foi realizada uma reunião preliminar com a DJCMA de modo a 

esclarecer alguns aspetos importantes, como a existência (ou não) de um conceito ou tema 

pré-estabelecido para a Quinzena da Juventude, quais os suportes de divulgação 

geralmente produzidos para o evento, qual a informação e elementos gráficos a incluir em 

cada suporte, bem como as respetivas normas de aplicação. A proposta foi posteriormente 

formalizada como atividade integrante da Quinzena da Juventude, em janeiro de 2012 (ver 

Apêndice D.2), à qual foi atribuído um subsídio para a produção dos painéis expositivos 

(ver Anexo C.1). 

 

3.5 Planificação da unidade didática 

A planificação de uma unidade didática (módulo) diz respeito à estruturação das etapas do 

trabalho escolar, programação das atividades a realizar pelos alunos e planeamento de 

toda a ação pedagógica. Para a elaboração da planificação foram considerados o programa 

da disciplina (ver Anexo A.4), os critérios de avaliação definidos pelo grupo de Artes 

Visuais (ver Anexo A.7) e a planificação anual da disciplina definida no início do ano letivo 

(ver Anexo A.5).  

Assim, foram preparados três tipos de planificação: em primeiro lugar foi elaborada a 

planificação geral da unidade (ver Apêndice A.1) tendo em conta os conteúdos a abordar, 

as competências, os objetivos de aprendizagem, as atividades e as estratégias, os recursos, 

a gestão do tempo e a avaliação (referenciando os parâmetros e os instrumentos). 

Posteriormente foi estabelecido um plano de desenvolvimento do projeto (ver Apêndice 

A.2), com o objetivo de fazer a gestão do tempo. Este plano, organizado por blocos de aula, 

faz referência às atividades a desenvolver em sala de aula, o material necessário e os 

instrumentos de avaliação. 

Por fim foram elaborados os planos de aula (ver Apêndice A.3), agrupados por dias, que 

incluem a designação da disciplina, da unidade didática, turma, dia, horário e sala de aula. 

Os planos de aula incluem ainda o número de aula e respetivo sumário, conteúdos 

programáticos a lecionar, objetivos de aprendizagem, competências, estratégias e 

atividades, recursos materiais, avaliação e um campo para observações.   
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3.5.1 Competências de aprendizagem 

 

“Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações, etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 

situações (Perrenoud em entrevista a Gentile & Bencini, 2000: 19).” 

 

Com o desenvolvimento do projeto de conceção gráfica para a Quinzena da Juventude de 

Almada pretende-se que o aluno seja capaz de adquirir um conjunto de competências 

gerais, definidos no programa da disciplina, que podem ser agrupadas em três áreas: 

domínio técnico, comunicação visual e processo de trabalho.  

No âmbito das competências técnicas, a base fundamental da disciplina, pretende-se que o 

aluno seja capaz de dominar as aplicações informáticas específicas de design gráfico 

(desenho vetorial, tratamento de imagem e paginação). Ao nível da comunicação visual, o 

aluno deve conhecer e usar adequadamente a linguagem gráfica e os elementos que a 

constituem. Em relação às competências associadas ao processo de trabalho pretende-se 

que o aluno desenvolva a capacidade de aplicar conhecimentos ao nível conceptual e 

projetual em design gráfico utilizando a metodologia projetual adequada à solução de 

problemas, apresentar soluções criativas face a problemas concretos no âmbito do design 

gráfico, bem como cooperar com outros adaptando-se ao trabalho em equipa. 

Apesar do programa da disciplina incidir sobre as competências técnicas e de processo de 

trabalho, nunca se pode descurar as restantes competências essenciais para o perfil de 

desempenho profissional de um técnico de design gráfico. As competências ao nível da 

comunicação visual estão presentes na disciplina de Oficina Gráfica, mas estas têm mais 

ênfase da disciplina de Design Gráfico.  
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3.5.2 Estratégias de ensino 

 

“É fulcral que se entenda que o Design é em si um processo e não apenas o resultado final ou 

uma característica de um produto (Pestana, Marques & Cruz, 2007: 28).” 

 

As estratégias pedagógicas adotadas para operacionalizar a unidade didática foram 

definidas tendo em conta o perfil de desempenho do aluno e a sua relação com o meio 

envolvente, de modo a promover situações reais de trabalho em design gráfico. A conceção 

de um projeto real, bem como a materialização de um produto final, permitem a passagem 

pelas várias fases da metodologia projetual, essencial no desenvolvimento de um projeto 

de design e que consiste na “organização de um conjunto de acções que orientam o 

processo criativo na elaboração de um projecto (Lage & Dias, 2006: 7).”A realização de um 

projeto real possibilita ainda o contacto direto com o cliente, a Divisão da Juventude da 

CMA; com o público do evento durante a exposição das propostas finais; e com 

profissionais do design gráfico, os designers da CMA.  

O professor tem um papel fulcral na implementação das estratégias de ensino de modo a 

envolver os alunos na sua própria aprendizagem e permitir o desenvolvimento da sua 

autonomia e iniciativa (Ribeiro, 2006).  

Numa situação de trabalho real, o designer gráfico tem de pensar em conceitos, perceber a 

intenção do cliente e quais os objetivos que pretende atingir, ter em conta estudos de 

mercado, o público-alvo, limitações de orçamento e calendarização – todos estes aspetos 

são difíceis de simular num projeto académico, em que o professor pensa numa situação 

específica e considera apenas aspetos estéticos sem ter em conta a aceitação e aplicação 

concreta do produto final.  

Considerando que o ensino do design gráfico deve incidir sobre o processo de 

aprendizagem, ao preparar o aluno para o desempenho de uma profissão no mundo real, 

há que ter também em conta o produto final, de modo a validar o seu processo. Neste 

sentido, o projeto desenvolvido prevê, não só a avaliação do processo, que será feito a 

nível escolar, mas também a avaliação do produto final pelo cliente (CMA) e público 

(exposição). 
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A operacionalização deste projeto em sala de aula teve por base a metodologia de trabalho 

inerente, com a aplicação de estratégias diferenciadas ao longo das várias fases permitindo 

a recolha diversificada de informação (instrumentos de avaliação). 

A primeira fase da metodologia incidiu sobre a seleção de um problema real relacionado 

com o meio envolvente e comunidade local - Quinzena da Juventude. Inicialmente foi 

realizado um breve enquadramento teórico dos conteúdos a abordar, bem como a 

caracterização do evento através de uma apresentação digital. Complementarmente foram 

mostrados exemplos práticos, para que os alunos tivessem contacto direto e pudessem 

manusear os flyers e folhetos. 

A segunda fase do projeto envolveu a pesquisa e análise de informação, uma vez que o 

projeto baseia-se num problema real e não apenas num conteúdo programático. A análise 

crítica do grafismo de eventos anteriores, e/ou semelhantes, permiteu o desenvolvimento 

do espírito crítico e a concretização de um projeto bem fundamentado. 

Outro aspeto importante diz respeito à planificação das tarefas a realizar, tendo em conta 

os prazos estabelecidos, condicionados pela duração do módulo e data de realização do 

evento, permitindo ao aluno adquirir a autonomia e responsabilização no 

desenvolvimento do seu próprio projeto. Desde modo, os alunos foram responsáveis pela 

calendarização e divisão de tarefas dentro do seu próprio grupo.  

A fase da concretização do projeto teve o seu enfoque no processo criativo, com o 

desenvolvimento de diversas atividades para fomentar a experimentação e fundamentar 

todo o percurso. No âmbito da criatividade foi realizado um brainstorming conjunto com a 

participação de todos os elementos da turma de modo a estimular o processo criativo e a 

definir o conceito. Posteriormente os alunos definiram o estilo gráfico através do 

moodboard para ajudar a delinear e orientar o caminho a seguir durante o passo seguinte. 

O desenvolvimento de esboços e ideias criativas valorizaram a experimentação e 

exploração de diversas soluções. Ao longo do projeto foram promovidos pequenos 

momentos de discussão de ideias entre grupos, fomentando o trabalho em equipa, 

verbalização e fundamentação das suas ideias, recorrendo à utilização de mecanismos de 

feedback, para melhorar o trabalho. A execução digital, a preparação da arte-final e a 

maquetização permitiram uma materialização do produto final. A redação do relatório, a 

apresentação oral e defesa do projeto pressupõem a fundamentação das soluções 
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apresentadas e a descrição do processo criativo, servindo com meio de preparação para a 

PAP. 

A última fase da metodologia de projeto diz respeito à avaliação do processo de 

desenvolvimento do projeto e de competências adquiridas (avaliação formativa) e 

avaliação do produto com o feedback do cliente (DJCMA) e público-alvo (visitantes da 

exposição). 
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CAPÍTULO IV – CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

4.1 Lecionação da unidade didática 

 

“The most precious moment in a student-teacher relationship, when the teacher succeeds in 

lighting an intellectual spark in a student as he gets through to his innermost being, can never 

be repeated.” (Itten,1988 :6) 

 

A disciplina de Oficina Gráfica foi lecionada em turnos47, alternando com a disciplina de 

Design Gráfico. Dos 13 alunos da turma 7 fazem parte do turno A, enquanto o turno B é 

constituído por 6 alunos. O módulo 5 – Edição Eletrónica II foi lecionado durante 39 horas, 

correspondendo a 52 aulas que decorreram às segundas, quartas e sextas-feiras, conforme 

indicado no horário da turma (Quadro 5), sendo lecionadas 8 aulas de 45 minutos por 

semana, a cada turno. A descrição das aulas será realizada tendo em conta as fases da 

metodologia de projeto, sendo indicado o número de aulas correspondente a cada fase. 

Quadro 5 – Horário das aulas de Oficina Gráfica – 2º L 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
08h20-09h05     

Turno A 09h05-09h50     
10h05-10h50   

Turno B 
 

10h50-11h35    
Turno B 11h50-12h35    

12h35-13h20     
13h35-14h20 Turno B     
14h20-15h05  

Turno A 
  

15h20-16h05 Turno A    
16h05-16h50    

 

Para além da descrição das aulas lecionadas, poderão ainda ser consultados os planos de 

aula (ver Apêndice A.3), que incluem o sumário, a indicação dos conteúdos programáticos, 

as competências e objetivos de aprendizagem, as estratégias de ensino, bem como os 

recursos a utilizar e referência à avaliação das aprendizagens.  

                                                             
47 Apesar de as aulas terem sido lecionadas em turnos a descrição será geral sem especificar os turnos. 
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4.1.1 Apresentação dos conteúdos e do projeto 

[11 –16 novembro – 6  aulas] 

A primeira aula iniciou com a introdução aos conteúdos programáticos e calendarização 

das tarefas a realizar, bem como o visionamento de trabalhos realizados pelos alunos do 

ano anterior, destacando as dificuldades demonstradas, os problemas que surgiram e o 

modo como estes foram solucionados. Foi dada a indicação de que o trabalho seria para 

realizar em grupos de 2 ou 3 elementos (3 grupos por turno) uma vez que se tratava de 

um trabalho longo, trabalhoso e algo complexo. Os alunos ficaram de pensar na 

constituição dos grupos (que ficou a seu cargo), sendo que esta teria que estar definida na 

semana seguinte.  

As duas aulas seguintes incidiram sobre a apresentação dos conteúdos referentes à 

adequação de diferentes resoluções de imagem e gravação ou exportação de documentos 

consoante a saída final, as provas e revisão gráfica, arte-finalização e preparação para 

impressão. A apresentação de conteúdos foi realizada através de PowerPoint (ver 

Apêndice B.1) com a visualização de diversos exemplos e complementada com 

visualização e manuseamento de exemplos concretos e impressos: programas, folhetos, 

flyers e cartazes (Figura 26). No decorrer das aulas, os alunos utilizaram os seus cadernos 

para tirar apontamentos. A apresentação digital foi enviada para os endereços de e-mail 

dos alunos. 

 
Figura 26 – Material gráfico - programas, folhetos, flyers (Fonte própria, 2011) 

Nas últimas três aulas foi realizada a apresentação do projeto da Quinzena da Juventude 

2012, com o apoio de uma apresentação digital (ver Apêndice B.3), com a caracterização 

do evento, exemplos de suportes gráficos das edições anteriores, de eventos organizados e 

dinamizados pela CMA, de eventos semelhantes (Semana, Quinzena ou Mês da Juventude) 
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de outros concelhos e por fim, de eventos direcionados para o público juvenil. Durante a 

apresentação foi realizada uma análise crítica em grupo, uma vez que os elementos da 

turma foram dando a sua opinião e apontando os aspetos comuns entre o grafismo dos 

diferentes eventos. No final da aula os alunos deram a indicação da constituição dos 

grupos e receberam por e-mail a apresentação digital bem como o enunciado do projeto 

(ver Apêndice B.2).  

4.1.2 Pesquisa e análise do grafismo das edições anteriores 

[18 novembro – 3  aulas] 

Estas três aulas foram dedicadas à pesquisa e análise de grafismo das edições anteriores 

da Quinzena da Juventude, bem como de eventos semelhantes. No início da aula os alunos 

receberam por e-mail um documento com as indicações dos tópicos a explorar na pesquisa 

(ver Apêndice B.4) de modo a realizar a tarefa de aula. Cada grupo dividiu os diferentes 

tópicos entre os seus elementos e a pesquisa foi realizada através da procura de imagens 

na Internet (Figura 27), manuseamento de exemplos reais (Figura 28), seleção de imagens 

e análise e reflexão escrita da pesquisa. No final da aula, os textos produzidos foram 

enviados para o endereço de e-mail da professora. 

 
Figuras 27 e 28 – Aula de pesquisa (Fonte própria, 2011) 

4.1.3 Brainstorming 

[21 novembro – 1  aula] 

Durante esta aula de 45 minutos, os alunos da turma realizaram um brainstorming 

conjunto sobre o tema da juventude com o objetivo de definir um conceito específico para 

a conceção do projeto. No início da aula colocou-se a palavra juventude no centro do 

quadro e os alunos foram escrevendo palavras relacionadas com o tema (Figura 29). De 

referir que no início os alunos estavam um pouco inibidos, mas à medida que as palavras 
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foram sendo lançadas, as ideias e conceitos começaram a fluir. O brainstorming foi 

bastante prolífico e teve grande participação por parte do turno A que encheu por 

completo o quadro (Figura 30). No final de cada turno, fotografou-se o quadro e os 

resultados do brainstorming de cada turno foram partilhados por toda a turma (enviado 

pela professora via e-mail). 

 
Figuras 29 e 30 – Aula de brainstorming (Fonte própria, 2011) 

4.1.4 Planeamento do projeto 

[21 novembro – 1  aula] 

Os alunos receberam por e-mail um documento com os itens a discutir durante a aula (ver 

Apêndice B.5). Tendo por base a análise da pesquisa e o brainstorming realizado na aula 

anterior, os alunos definiram o seu conceito e objetivos específicos para o projeto. 

Definiram ainda a calendarização com indicação, aula a aula, das tarefas a realizar por 

cada membro do grupo. No final da aula, os textos produzidos foram enviados para o 

endereço de e-mail da professora.  

4.1.5 Definição do estilo gráfico (moodboard)  

[23 novembro – 3  aulas] 

Durante as duas primeiras aulas, os grupos elaboraram um moodboard de modo a definir o 

seu conceito através de imagens e o estilo gráfico a explorar no projeto (Figuras 31 e 32). 

No último segmento (aula) cada grupo apresentou o seu moodboard e foram discutidas as 

ideias e feitas sugestões para melhor definição de conceitos e grafismos. No final da aula, 

todos os moodboards ficaram gravados no computador da professora. 
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Figuras 31 e 32 – Moodboards dos grupos C e E 

4.1.6 Esboços e exploração de soluções criativas 

[25 novembro – 2 dezembro  – 11  aulas] 

Tendo por base a definição do conceito e do estilo gráfico (moodboard) apresentados na 

aula anterior, os grupos iniciaram a fase de desenvolvimento de ideias através de esboços 

em papel ou em formato digital. Cada grupo teve liberdade para explorar o método com 

que se sentia mais à vontade ou o meio que lhe fosse mais conveniente para atingir os 

objetivos específicos de cada projeto. 

 
Figuras 33 e 34 – Esboços em papel (Fonte própria, 2011) 

Os grupos A e D optaram por desenvolver as suas primeiras ideias através do desenho em 

papel (Figuras 33 e 34). Os restantes grupos fizeram os primeiros estudos baseados em 

imagens da Internet, de modo a definir os elementos que seria necessário criar. 

Numa segunda fase, os grupos A e D digitalizaram os seus primeiros esboços em papel, e 

posteriormente trabalharam as imagens no computador (Figura 35). No grupo D, 

enquanto um elemento tratou das imagens digitais, o outro dedicou-se à escolha de um 

tipo de letra específico para o título do evento “Quinzena da Juventude” (Figura 36).  
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Figuras 35 e 36 – Aulas de desenvolvimento de ideias (Fonte própria, 2011) 

Os restantes grupos planearam sessões fotográficas para exploração de ideias e criação de 

elementos, captando imagens dos colegas a realizar atividades associadas à Quinzena da 

Juventude (música, dança, desporto, graffiti, etc.). As sessões fotográficas aconteceram em 

momentos distintos, nos tempos letivos de aula, fora da sala de aula, mas dentro do recinto 

escolar. Cada grupo pediu a colaboração dos colegas de turma para a participação nas 

sessões fotográficas como modelos. 

Ao longo da fase de desenvolvimento de esboços foram promovidos pequenos momentos 

de discussão (Figuras 37 e 38) e dadas algumas sugestões para melhorar as ideias. Os 

grupos tiveram necessidade de recorrer várias vezes à opinião dos colegas para consolidar 

as suas próprias ideias. 

 
Figuras 37 e 38 – Partilha de ideias entre grupos (Fonte própria, 2011) 

4.1.7 Apresentação e discussão das ideias 

[5 dezembro  – 2  aulas] 

Estas duas aulas focaram-se na apresentação e discussão de ideias criativas desenvolvidas 

pelos seis grupos. Assim, cada grupo apresentou formalmente os esboços de alguns dos 
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suportes (maioritariamente mupi e cartaz) e os colegas foram dando o seu feedback, 

fazendo comentários em relação ao impacto e funcionalidade do grafismo, e sugerindo 

algumas alterações relativamente à colocação de elementos, tipos de letra e utilização de 

cor ao nível do fundo. Nesta aula optou-se por juntar os dois turnos de modo a que a 

discussão fosse mais profícua. 

4.1.8 Concretização das ideias e conceção dos suportes gráficos 

[7 – 14 dezembro  – 11  aulas] 

Tendo já o conceito, o estilo e os elementos gráficos definidos, os grupos passaram à fase 

de conceção dos materiais gráficos. Cada elemento de cada grupo ficou encarregue de 

realizar um ou mais suportes e os grupos trabalharam em harmonia e de modo autónomo. 

Os dois primeiros suportes a serem trabalhados foram os materiais para publicidade 

exterior de grande formato: maxi mupi e mupi. Cada um destes suportes teve de incluir 

alguns elementos obrigatórios, tais como a identidade visual da Câmara Municipal de 

Almada, vulgarmente designado como “Castelo” (Figura 39), o “A – Almada Juventude” 

(Figura 40), o símbolo da Quinzena da Juventude “QJ” (Figura 41) e a indicação da 

organização (CMA e Associações Juvenis do Concelho). Os alunos receberam todos os 

elementos em formato vetorial, bem como o manual de normas do “Castelo”, disponível no 

website da CMA. Em relação às normas de utilização do “A” (localização e dimensão), uma 

vez que não foram disponibilizados pela CMA, a professora simulou algumas regras 

(baseadas em suportes existentes) para que todos os grupos utilizassem as mesmas 

normas. Posteriormente os grupos passaram à conceção do cartaz, que deveria incluir a 

designação do tipo de atividades, e do banner para o website – Portal da Juventude48.  

 

Figuras 39, 40 e 41 – Identidades visuais a incluir nos suportes gráficos 

                                                             
48 Disponível em http://www.m-almada.com/juventude 
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Para todos os suportes criados, os grupos consideraram a articulação dos elementos 

gráficos na orientação dos suportes (vertical e horizontal), o modo de visualização (longe 

ou perto) tendo em conta a legibilidade e a hierarquia de informação, o impacto visual e 

capacidade de comunicação do grafismo, e a coerência gráfica entre todos os suportes. 

Cada grupo fez a simulação fotográfica da aplicação dos seus suportes, de modo a 

visualizar o produto final.  

Para a elaboração do programa do evento, os alunos recorreram ao material realizado 

para as edições anteriores da Quinzena da Juventude de modo a perceber qual o formato 

mais adequado tendo em conta as necessidades do cliente. Os primeiros programas49 eram 

geralmente em formato de livrete (A5 ou A6) e continham informação detalhada sobre 

cada informação. Com o lançamento do Portal da Juventude em 2008, os programas em 

papel passaram a ser reduzidos uma vez que toda a informação adicional estaria no Portal; 

permitindo assim a redução de custos de produção. Na edição do ano anterior (2011), 

optou-se por um formato de folheto com dupla função de cartaz, que continha apenas a 

informação essencial; no entanto, segundo a DJCMA houve algumas queixas de que 

informação era muito escassa50. Com esta informação cada grupo escolheu o formato que 

considerou mais adequado e planeou a colocação de conteúdos (texto e imagem) numa 

pequena maqueta em papel. Cinco dos grupos optaram por elaborar um programa em 

formato de livrete enquanto o grupo D decidiu realizar um programa com dupla função 

desdobrável e cartaz A3. 

Uma vez que à data da realização do projeto ainda não era conhecido o programa da 

Quinzena da Juventude 2012, a professora forneceu um documento com texto fictício, 

baseado no programa da edição de 2007 para os grupos poderem simular texto. Os grupos 

que optaram por utilizar imagens das atividades, fizeram uma pesquisa na Internet e as 

imagens foram utilizadas apenas a título de maquetização, uma vez que em caso real, estas 

imagens seriam cedidas pelas instituições responsáveis pela realização das atividades. 

Durante as últimas aulas, os alguns realizaram trabalho fora do horário letivo de modo a 

concluir a execução digital; a professora acompanhou os alunos nestes momentos, que 

muitas vezes permaneciam na sala de aula após o final das aulas. 

                                                             
49 Elaborados no final dos anos 1990 até 2007. 
50 Informação fornecida pela DJCMA na reunião prévia com a professora. 
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Ao longo das aulas de conceção dos suportes gráficos, cada grupo fez a distribuição de 

tarefas conforme as características do projeto e os pontos fortes dos alunos. Alguns grupos 

optaram por trabalhar todos os suportes, par a par, enquanto outros optaram por dividir 

totalmente as tarefas e os suportes. 

4.1.9 Arte-final 

[16 dezembro  – 3  aulas] 

Ao longo da criação dos suportes gráficos os alunos tiveram em atenção os formatos finais 

de cada ficheiro, tendo o cuidado de preparar todos os elementos gráficos com a resolução 

e modo de cor adequado. Assim, durante estas três aulas, os alunos concluíram os projetos 

e retificaram todos os ficheiros ao nível da arte-final, verificando o formato, a resolução da 

imagem, o modo de cor, o bleed, a inclusão de todos os elementos (imagens e tipos de 

letra). Foi feita também uma revisão geral de modo a confirmar que todos os suportes 

gráficos continham toda a informação necessária e que não havia erros ortográficos. 

4.1.10 Impressão e maquetização 

[19 dezembro  – 3  aulas] 

Estas três aulas incidiram sobre a impressão das soluções finais do programa e a 

maquetização do mesmo. Foram realizadas impressões frente e verso tendo em conta a 

imposição das páginas; algumas tiveram que ser repetidas devido à deteção de erros de 

paginação. Após a impressão dos programas passou-se à fase da maquetização: as folhas 

foram dobradas ao meio formando um livrete que foi posteriormente agrafado ao meio; os 

alunos realizaram o corte das folhas (livrete) utilizando uma base de corte, régua metálica 

e x-ato (Figura 42). O programa do grupo D foi impresso em A3 na BECRE, uma fez que foi 

o único que precisou de um formato superior a A4 (Figura 43). 

 
Figuras 42 e 43 – Maquetização dos programas (Fonte própria, 2011) 
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4.1.11 Redação do relatório 

[20 dezembro – 2  aulas] 

Os alunos iniciaram a redação do relatório seguindo o modelo fornecido pela professora 

(ver Apêndice B.6) para a realização de relatórios finais dos projetos. Com a elaboração do 

relatório pretende-se que os alunos sejam capazes de articular as suas ideias, 

fundamentando o seu percurso e as soluções finais. Ao longo das três aulas a professora foi 

apoiando e esclarecendo as dúvidas que foram surgindo. Alguns alunos aproveitaram para 

finalizar as maquetas que não ficaram concluídas na aula anterior.  

O relatório do projeto inclui uma introdução, caracterização do evento, referência à 

pesquisa realizada e análise crítica, descrição do processo criativo e desenvolvimento de 

ideias (brainstorming, moodboard e esboços), descrição da solução final (grafismo e 

aplicação nos suportes), arte-final e conclusões finais; o relatório inclui ainda a bibliografia, 

apêndices e anexos.  

No final da aula, a professora recolheu os relatórios para fazer a correção e enviar aos 

alunos para que pudessem melhorar e completar o documento. 

4.1.12 Preparação da apresentação 

[4 janeiro – 3  aulas] 

Durante as três aulas, os alunos prepararam a apresentação digital a ser realizada na aula 

seguinte. Os alunos seguiram, como exemplo, o modelo em PowerPoint fornecido pela 

professora (ver Apêndice B.7) com indicação dos elementos a conter na apresentação de 

um projeto final, tais como referências ao evento, pesquisa, conceito, processo criativo, 

solução final com aplicação nos cinco suportes e uma conclusão. 

Foram reforçados alguns aspetos relativos à comunicação visual, tal como a aposta na 

imagem, inclusão de pouco texto, grafismo simples e coerente com o trabalho 

desenvolvido. Os grupos distribuíram tarefas entre si; um elemento do grupo realizou a 

apresentação digital enquanto o outro realizou ajustes ao relatório. No final da aula, os 

grupos entregaram as apresentações digitais à professora.  

  



 

68 

 

4.1.13 Apresentação oral e defesa do projeto 

 [6 janeiro – 3  aulas] 

Nas duas primeiras aulas, os alunos fizeram a apresentação oral e defesa dos seus 

trabalhos. Para estas aulas os dois turnos estiveram juntos para que todos os alunos da 

turma tivessem a oportunidade de assistir à apresentação dos colegas. A apresentação foi 

realizada segundo a ordem dos grupos (de A a F) e foi dada a indicação de que cada grupo 

deveria fazer a sua apresentação entre 10 a 15 minutos. No final de cada apresentação, os 

colegas e as professoras51 tiveram algum tempo para colocar algumas questões de modo a 

esclarecer dúvidas sobre os projetos. Os grupos, no geral, realizaram as apresentações de 

modo organizado e utilizaram uma linguagem clara e específica tecnicamente. Estas aulas 

serviram ainda para fazer alguns ajustes e preparar a apresentação à equipa da Divisão da 

Juventude da CMA.  

No último segmento, os alunos fizeram a entrega de todo o material necessário à avaliação 

(pesquisa, moodboard, soluções criativas, arte-final, maquetas, relatório e apresentação 

digital) seguindo as indicações fornecidas pela professora (ver Apêndice B.8). No final, os 

alunos realizaram a sua autoavaliação e preencheram a respetiva ficha (ver Apêndice C.2). 

 

4.2. Materiais didáticos 

No que diz respeito aos materiais didáticos, para além do enunciado (ver Apêndice B.2) 

fornecido aos alunos no início da unidade didática, foram também preparadas duas 

apresentações digitais com a base teórica do módulo e a apresentação do projeto. Em 

ambas as apresentações foi realizada uma pesquisa cuidada de imagens, de modo fornecer 

um bom suporte à apresentação em sala de aula (ver Apêndices B.1 e B.3).  

Para a concretização de algumas tarefas foram também preparados materiais de apoio e 

orientação para a elaboração da pesquisa (ver Apêndice B.4), planeamento e 

calendarização do projeto (ver Apêndice B.5), relatório (ver Apêndice B.6) e apresentação 

final (ver Apêndice B.7). Os documentos de apoio à elaboração de relatório e apresentação 

final seguem a estrutura definida pelo grupo de Artes Visuais. Por fim foi elaborada uma 

lista com os elementos a entregar para avaliação final (ver Apêndice B.8). 

                                                             
51 A professora de Design Gráfico também esteve presente nesta aula. 
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Todos os materiais didáticos preparados para a lecionação da unidade didática foram 

enviados por e-mail para todos os alunos da turma, para que estes pudessem ter acesso a 

eles, não só em sala de aula, mas também em casa. 

Durante a realização do projeto, os alunos tiveram sempre à sua disposição material 

gráfico referente às edições anteriores da Quinzena da Juventude, fornecido pela DJCMA. 

Sempre que os alunos tinham dúvidas em relação à informação a conter em cada suporte 

ou qual o tamanho de letra mais adequado, podiam consultar os programas (Figura 44) ou 

analisar para os cartazes (Figura 45) que estiveram expostos na sala de aula ao longo do 

desenvolvimento das propostas. 

 

Figuras 44 e 45 – Programas e cartazes da Quinzena da Juventude (Fonte própria, 2012) 

 

4.3 Trabalhos dos alunos 

Após a descrição sumária das aulas lecionadas na unidade didática, será agora 

referenciado o processo criativo de cada um dos grupos e a fundamentação para a solução 

final das seis propostas desenvolvidas pela turma. A descrição dos trabalhos será feita 

tendo em conta a observação e acompanhamento de todo o processo de desenvolvimento 

e fundamentação de soluções criativas, o relatório e apresentação oral realizada por cada 

um dos grupos. Não serão emitidos juízos de valor nem referências à avaliação dos 

trabalhos, que será remetida para o capítulo específico. 
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4.3.1 Grupo A 

O moodboard do grupo (Figura 46) representa um estilo urbano, baseado na street art. Os 

primeiros esboços foram realizados na tentativa de criar três personagens que 

representassem algumas atividades ligadas às artes e ao desporto. Numa fase inicial, os 

elementos do grupo começaram por desenvolver as três personagens (graffiter, dançarina 

de hip hop e basquetebolista) através do desenho em papel (Figura 47); posteriormente os 

desenhos foram digitalizados e trabalhados digitalmente com vectorização e tratamento 

de cor. 

 

Figuras 46 e 47 – Moodboard e esboços em papel e digital – grupo A 

Os alunos realizaram alguns estudos digitais de composição com as personagens coloridas 

que se apresentavam em interação com um “A” representando Almada (Figuras 48, 49, 50, 

51); no entanto as personagens não correspondiam à imagem idealizada pelo grupo, por 

isso optaram por desenvolver outra ideia.  

 

Figuras 48, 49, 50 e 51 – Esboços digitais: composição – grupo A 
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Após alguma reflexão decidiram criar um slogan “Escolhe a tua arte!” que foi adotado 

como conceito e serviu de base para a construção de todo o grafismo. O slogan pretende 

incentivar a participação ativa dos residentes de Almada nas atividades juvenis e artísticas. 

O grupo optou então criar um ambiente dinâmico utilizando elementos vetoriais que 

ilustram as várias artes e atividades praticadas pelos jovens almadenses: arte, música, 

desporto e estudo (Figura 52).  

 

Figura 52 – Esboços digitais – criação dos elementos gráficos (objetos) – grupo A 

As letras do título “Quinzena da Juventude” foram criadas pelos alunos, desenhadas à mão 

e posteriormente digitalizadas; a cor verde das letras representa a juventude e o símbolo 

“QJ” foi incorporando no título. As letras são inspiradas num estilo de arte urbana (graffiti) 

de modo a conferir um ar mais jovem e atual à proposta final (Figura 53).  

Nos primeiros estudo de composição o fundo começou por ser escuro (Figura 54), mas 

como não favorecia nem destacava os elementos, optaram por um fundo claro, quase 

branco, apenas com um tom de cinzento na linha da base dos objetos para dar a noção de 

perspetiva.  

 

Figuras 53 e 54 – Título do evento (desenho de letra) e proposta com fundo escuro – grupo A 
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Quanto à aplicação da imagem gráfica nos diversos suportes (Figura 55), o grupo teve em 

consideração a coerência gráfica uma vez que todos tinham de incluir os mesmos 

elementos gráficos alterando apenas a sua organização no espaço. Em todos os suportes 

foi inserida a informação obrigatória e fornecida pelo cliente, que foi articulada com os 

elementos criados pelo grupo: objetos, letras do título e slogan. A composição dos diversos 

suportes gráficos foi facilitada pela articulação dos objetos, destacando-se o título 

“Quinzena da Juventude”, como elemento característico e dominante do grafismo. O grupo 

elaborou o programa em formato a A5 por ser de uma dimensão reduzida e caber mais 

facilmente na carteira ou no bolso.  

 
Figura 55 – Proposta final do grupo A 

O grupo considerou o desenvolvimento deste projeto uma mais-valia para o seu futuro 

profissional. Apesar de considerarem difícil o processo criativo e terem demorado 

bastante tempo a concluir a proposta52, ficaram satisfeitos com o resultado final. Os alunos 

consideraram que a sua proposta poderia ser aplicada no evento uma vez que tem um 

grafismo bastante apelativo para os jovens de Almada.      

                                                             
52 O grupo apenas optou por desenvolver outra ideia a quinze dias do final do projeto. A proposta final foi 
desenvolvida durante uma semana, sendo necessário realizar trabalho fora do horário letivo. 
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4.3.2 Grupo B 

O grupo B desenvolveu várias ideias criativas, sempre com o objetivo de representar as 

atividades que os jovens mais gostam de realizar. A sua ideia inicial, expressa no 

moodboad (Figura 56), teve o objetivo de explorar o modo como os jovens hoje em dia 

usam a tecnologia para comunicar, por ser um tema atual e nunca antes explorado em 

edições anteriores da Quinzena da Juventude. No entanto, ao realizar os primeiros esboços, 

as alunas sentiram alguma dificuldade em concretizar o seu conceito visualmente (Figura 

57). 

 

Figuras 56 e 57 – Moodboard e esboços digitais sobre o tema da tecnologia – grupo B 

Assim, o grupo optou por estudar outra vertente, explorando um grafismo mais urbano 

com jovens a dançar ou a ouvir música em frente a um muro grafitado. Uma opção seria 

integrar a personagem feminina, a dançar hip hop, em frente a uma imagem real, fotografia 

de um muro em que estaria grafitado “Quinzena da Juventude” (Figuras 58 e 59); esta 

ideia não foi considerada viável pois seria difícil de encontrar um muro com um desenho 

(graffiti) que fosse de encontro à ideia das alunas.  

 

Figuras 58 e 59 – Esboços digitais – grupo B 
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Pensaram então em desenvolver todo o projeto em desenho vetorial e para tal 

selecionaram três atividades: o graffiti, a música e a fotografia que seriam representadas 

por 3 jovens. Assim, as alunas resolveram fotografar 3 colegas de turma a realizar as 

atividades selecionadas, para poderem criar as personagens em desenho vetorial, 

baseando-se nas fotografias (Figuras 60 e 61). O grupo realizou a sessão fotográfica na 

escola, no exterior, durante o horário letivo da disciplina.  

 

Figura 60 – Esboços digitais – criação dos elementos gráficos (personagens) – grupo B 

Após a conceção das personagens, criaram também um muro de tijolos onde uma das 

personagens estaria a grafitar. Ao colocar todos os elementos sobre o muro, o grupo 

chegou à conclusão que o tipo de letra anteriormente escolhido tinha pouca legibilidade. 

As alunas exploraram diferentes tipos de letra e após terem feito uma seleção, realizaram 

a sua escolha recorrendo à opinião dos colegas de turma. O tipo de letra (DIN) utilizado 

para o título “Quinzena da Juventude” é simples, moderno e legível (Figura 62).  

 

Figuras 61 e 62 – Esboços digitais – criação dos elementos gráficos e título – grupo B 

Após a experimentação de diversas composições, a solução final do maxi mupi, com 

orientação horizontal, inclui os três jovens que se encontram ao ar livre, junto a um muro; 
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o rapaz da esquerda desenha um graffiti no muro, o rapaz da direita toca viola e a rapariga 

tem uma máquina fotográfica, captando o momento e interagindo com os transeuntes. O 

grupo optou por desenvolver uma proposta com 3 mupis distintos, cada qual com sua 

personagem. A solução desenvolvida para o banner tem apenas o título “Quinzena da 

Juventude” para tornar a mensagem mais direta. O programa foi elaborado em A5 por ser 

um formato pequeno, prático e fácil de transportar. No geral todos os suportes 

apresentam uma coerência gráfica sendo esta proposta bastante juvenil e apelativa para a 

comunidade de Almada (Figura 63). 

 
Figura 63 – Proposta final do grupo B 

O grupo ficou bastante entusiasmado no início do projeto, mas após a pesquisa e a 

constatação do que já tinha sido feito para a Quinzena da Juventude em anos anteriores, o 

entusiasmo diminuiu por considerarem que a inovação seria um problema. Mas com o 

desenrolar do processo criativo e a discussão entre pares, o grupo ganhou motivação 

suficiente para concretizar o projeto. As alunas consideraram que a sua proposta final 

ficou funcional correspondendo às espectativas iniciais. Como aspeto positivo destacaram 

a realização de um trabalho em equipa, em que a comunicação foi um fator importante 

para o desenvolvimento do trabalho. 
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4.3.3 Grupo C 

O grupo C decidiu explorar os conceitos de energia e festa, apostando num estilo jovem e 

dinâmico, com fundo preto e cores fortes, tal como foi definido no seu moodboard (Figura 

64).  

 

Figuras 64 e 65 – Moodboard e esboços em papel – grupo B 

Os três elementos do grupo começaram por explorar várias soluções criativas, tentando 

representar o dinamismo, o movimento e a energia. Uma das primeiras propostas era 

constituída por uma mancha de tinta com o logótipo da Quinzena da Juventude (Figura 66); 

outra solução explorada foi uma figura (masculina ou feminina) em fotografia, rodeada de 

linhas ondulantes representando o movimento (Figuras 67 e 68). A ideia da mancha de 

tinta evoluiu para uma bola rodeada por diversas figuras (silhuetas) em movimento, como 

se estivessem a dançar ou a celebrar um acontecimento (Figuras 65 e 69). 

 

Figuras 66, 67, 68 e 69 – Esboços digitais – propostas criativas – grupo C 

O grupo optou por desenvolver esta última ideia definindo a representação de oito jovens 

associando-os a diversas atividades (desporto, dança, música, artes plásticas, fotografia, 
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graffiti e moda). Os alunos realizaram várias sessões fotográficas com os colegas de turma 

no interior e exterior da sala de aula; posteriormente as oito personagens foram 

vetorizadas, sofrendo algumas alterações nas cores das roupas (Figura 70). 

 

Figura 70 – Esboços digitais – criação dos elementos gráficos (personagens) – grupo C 

Tendo já uma estrutura idealizada, os alunos realizaram diversas experiências com as 

personagens em volta do “QJ” sobre fundo preto (Figuras 71, 72, 73 e 74). No entanto 

nenhuma das soluções conseguia dar o destaque pretendido às personagens por isso o 

grupo optou por experimentar a composição sobre fundo branco. Ao pedir a opinião dos 

colegas da turma, todos referiram que pessoalmente preferiram a opção com fundo escuro, 

o fundo branco era mais funcional, tinha mais legibilidade e dava destaque às personagens.  

 

Figuras 71, 72, 73 e 74 – Esboços digitais – exploração da solução final – grupo C 

O grafismo final é constituído pela representação de oito jovens cheios de energia e 

criatividade, todos juntos em torno da Quinzena da Juventude (QJ). As personagens, que 
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representam as diversas atividades, cada qual com sua cor, estão à volta de uma forma 

circular englobando o QJ.   

Para a aplicação da imagem gráfica nos diversos suportes de divulgação o evento (Figura 

75), o grupo teve em conta a coerência gráfica e a especificidade de cada suporte no que 

diz respeito à dimensão, manuseamento e legibilidade. O mupi, o cartaz e a capa do 

programa, de orientação vertical, têm uma estrutura bastante semelhante, destacando-se 

o símbolo da QJ, inserido num círculo negro. No maxi mupi, o título “Quinzena da 

Juventude”, foi incorporado no círculo preto de modo a permitir uma melhor organização 

dos elementos na composição horizontal. Para o banner, foram destacadas 3 personagens 

que se encontram junto ao título “Quinzena da Juventude”. 

 
Figura 75 – Proposta final do grupo C 

Os alunos apresentaram um processo criativo bastante coerente e fundamentado. Apesar 

da grande diversidade de ideias exploradas, que nem sempre foram consensuais entre os 

elementos do grupo, todas as propostas seguem uma linha condutora e coerente com as 

ideias iniciais. A proposta final vai de encontro às ideias definidas no moodboard (exceto o 

fundo negro), com o símbolo QJ envolvido numa mancha ou círculo, as figuras envoltas em 

linhas curvas simbolizando o movimento. Os três alunos foram capazes de integrar as 

ideias dos vários elementos do grupo numa só proposta. 
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O grupo mostrou-se bastante satisfeito com o resultado final da sua proposta, 

reconhecendo que o tempo investido na realização do projeto foi bem aplicado e valeu a 

pena. Uma vez que eram a única equipa com três elementos, consideraram benéfico o facto 

de ter mais um elemento na distribuição de tarefas, mas no entanto por vezes tiveram 

alguma dificuldade a chegar a um consenso ao nível das ideias criativas. Com o 

desenvolvimento deste projeto, um aluno, responsável pelo desenho vetorial da maioria 

das personagens, adquiriu um gosto particular pela ilustração, tendo aplicado a mesma 

técnica em projetos dos módulos seguintes.  

4.3.4 Grupo D 

O grupo D iniciou o processo criativo com a ideia de se basear num estilo gráfico retro 

(Figura 76). O seu processo criativo passou pela divisão de tarefas: enquanto um aluno 

explorou o grafismo ao nível da ilustração em papel tentando representar o sonho e 

pensamento criativo dos jovens de Almada (Figuras 77), o parceiro de equipa concentrou-

se na criação de um logótipo específico para o evento (Figuras 78 e 79).  

 

Figuras 76 e 77 – Moodboard e ilustração – grupo D 

 

Figuras 78 e 79 – Esboços digitais e exploração do título – grupo D 

Apostando num grafismo arrojado, dinâmico e alternativo, o grupo optou por ilustrar a 

silhueta da cabeça de uma pessoa em perfil, de onde germina um conjunto de figuras que 

representa o pensamento dos jovens: a música, o foguetão (para chegar sempre mais 
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longe), o polvo (com muitos tentáculos para fazer muitas coisas ao mesmo tempo) e o 

Cristo-Rei (Almada). As diversas figuras são preenchidas com cores fortes e vibrantes 

(Figura 80). 

 

Figura 80 – Esboços digitais – criação dos elementos gráficos – grupo D 

Na aplicação da imagem gráfica dos suportes publicitários (Figura 81), o grupo manteve 

sempre os mesmos elementos gráficos, apenas alterando a inclinação e o posicionamento 

destes ao emergirem da cabeça da figura. O título “Quinzena da Juventude” também altera 

a sua localização consoante a orientação do suporte. Os alunos optaram por realizar um 

programa em formato desdobrável (A3), em que uma das faces funciona como cartaz.  

 

Figura 81 – Proposta final do grupo D 
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O grupo desenvolveu este projeto baseando-se nos seus próprios interesses relacionados 

com a ilustração e a música. Os alunos demonstraram alguma dificuldade em definir o 

conceito inicial e o grafismo ao nível do moodboard – este facto limitou a exploração de 

ideias criativas. No âmbito geral, o grupo ficou satisfeito com o resulto final uma vez que 

conseguiram transmitir visualmente o conceito relacionado com o sonho e pensamento 

dos jovens.  

4.3.5 Grupo E 

A proposta desenvolvida pelo grupo E teve como objetivo demonstrar o modo como a 

mente dos jovens flui com ideias criativas. Desde cedo o grupo definiu, através do 

moodboard (Figura 82) que pretendia representar a cabeça de uma jovem com longos 

cabelos de onde saíam pequenas figuras que representavam as ideias e pensamentos dos 

jovens de Almada.  

 

Figuras 82 e 83 – Moodboard e criação dos elementos gráficos – grupo E 

Tendo definido a ideia que pretendiam transmitir, as alunas começaram por criar 

pequenas figuras e elementos que representavam as atividades relacionadas com os 

jovens (Figura 83). Os primeiros esboços foram desenvolvidos num estilo manga que vai 

de encontro às preferências de uma das alunas do grupo (Figura 84). No entanto, num dos 

momentos de discussão de ideias em grupo, a turma salientou o facto de o estilo manga 

não ser o mais adequado para o evento; desde modo, as alunas optaram por seguir um 

estilo mais ocidental. Para se conseguirem afastar na influência oriental, fotografaram um 

dos elementos do grupo para trabalharem a imagem ao nível do desenho vetorial, 

alterando a composição dos cabelos tornando-os mais fluidos (Figura 85). 
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Figuras 84 e 85 – Esboços digitais – criação dos elementos gráficos – grupo E 

Não satisfeitas com os resultados obtidos, decidiram enveredar por um estilo mais 

moderno e futurista. Assim, desenvolveram a sua figura central com um ar um pouco irreal, 

com longos cabelos azuis e esvoaçantes, polvilhados por pequenas figuras relacionadas 

com as atividades do evento.  

 

Figuras 86 – Esboços digitais – desenvolvimento da figura central – grupo E 

A figura inicialmente encontrava-se sem roupa, dando a ideia de uma boneca de plástico; 

as alunas pretendiam transmitir a ideia de que a personagem estava a sonhar ou a pensar, 

por isso tinha os olhos fechados (Figura 86). Os colegas referiram que parecia que ela 

estava a dormir e tinha pouca interação com o espetador. Assim, foi colocada uma 

camisola na personagem e esta abriu os olhos. As cores predominantes são o laranja e azul 

por serem cores vivas e complementares. 

O grupo realizou ainda vários estudos ao nível da letra para o título; a escolha recaiu sobre 

um tipo de letra (MTF Epic) expressivo que transmite a ideia de ter sido desenhada à mão 

(Figura 87). 
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Figura 87 – Esboços digitais – desenvolvimento do título – grupo E 

A solução final (Figura 88) apresenta uma imagem bastante coerente ao nível do grafismo, 

com uma boa articulação da gama cromática e muita atenção ao pormenor. A aplicação da 

imagem nos suportes gráficos de orientação vertical (mupi, cartaz e capa do programa) 

apresenta a mesma composição baseada no destaque da figura feminina, encimada pelo 

título “Quinzena da Juventude”; no entanto a articulação dos elementos no maxi mupi não 

foi tão bem conseguida. O interior do programa destaca-se pela boa organização da 

informação (texto e imagem) mantendo a coerência ao nível cromático. O banner 

evidencia-se pelo fundo cor-de-laranja e o título a branco. 

 
Figura 88 – Proposta final do grupo E 
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Como conclusão do trabalho o grupo reconheceu a importância da metodologia projetual 

na realização de um projeto de design gráfico, evidenciando as fases da pesquisa e 

brainstorming como cruciais para a realização de um bom trabalho ao nível profissional. 

Destacaram o moodboard como elemento facilitador na criação e demonstração do 

conceito, mas também como modo de visualizar graficamente a ideia a concretizar 

posteriormente. 

O grupo considerou interessante e desafiante a realização de um projeto global com a 

aplicação em diversos suportes, reconhecendo a sua importância ao nível da formação 

profissional. Ainda relacionado com o projeto global, o facto de terem de trabalhar com 

vários programas específicos de design foi algo muito importante pois houve um 

aperfeiçoamento de técnicas a este nível.  

4.3.6 Grupo F 

O grupo F definiu o seu conceito com base na diversidade e juventude. Como resultado da 

análise da imagem gráfica das edições anteriores do evento e comparando com o grafismo 

de eventos semelhantes em outros concelhos, o grupo constatou que as silhuetas eram 

muito utilizadas, mas nunca tinham sido aplicadas na Quinzena da Juventude de Almada. 

Assim, o moodboard (Figura 89) desenvolvido no início do projeto representa a intenção 

de explorar um grafismo baseado em silhuetas e cores fortes e contrastantes. 

Os primeiros esboços digitais foram realizados seguindo a ideia previamente definida, mas 

a articulação das silhuetas coloridas com fundo igualmente colorido tornavam as 

composições confusas e difíceis de articular com outros elementos (Figura 90). 

 

Figuras 89 e 90 – Moodboard e esboços digitais – grupo F 
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O grupo resolveu explorar outra solução menos colorida, restringindo a gama cromática a 

duas cores e criando a composição mais dinâmica através dos elementos incorporados 

(Figuras 91 e 92). Este novo grafismo transmite o dinamismo e o aspeto urbano que as 

alunas pretendiam desenvolver. Estes esboços foram realizados com base em silhuetas 

criadas pelas alunas a partir de fotografias tiradas aos colegas em sala de aula e numa 

sessão fotográfica na Praça São João Baptista (Almada) com alguns skaters. 

 

Figuras 91 e 92 – Esboços digitais – exploração do grafismo – grupo F 

Para concretizar a proposta final as alunas fotografaram alguns locais de Almada, tais 

como edifícios e monumentos. As fotografias serviram de base para a criação de todos os 

elementos a incluir na imagem gráfica (Figuras 93 e 94). 

 

Figura 93 – Esboços digitais – criação dos elementos gráficos (edifícios) – grupo F 
 

 

Figura 94 – Esboços digitais – criação dos elementos gráficos – grupo F 
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Após a criação de todos os elementos, o grupo fez um estudo das cores a serem utilizadas 

(Figura 95). Optou-se por desenvolver um grafismo com o verde e o roxo (Figura 96) como 

cores predominantes, complementando com o preto dos prédios e o branco do fundo. O 

verde e o roxo são duas cores associadas à juventude, já utilizadas em edições anteriores 

da Quinzena da Juventude de Almada. 

 

Figuras 95 e 96 – Definição da gama cromática – Grupo F 

As alunas exploraram diversas ideias através de grafismos baseados em silhuetas e 

elementos dinâmicos. Por fim optaram por seguir um estilo urbano constituído por 

silhuetas de jovens a realizar atividades (skate e dança) e símbolos de Almada (Cristo-Rei 

e monumento à Liberdade), inseridos num meio urbano (edifícios). A disposição dos 

elementos transmite dinamismo e energia. O tipo de letra (Helvetica) escolhido é simples, 

moderno e tem boa leitura. 

Em relação à aplicação da imagem nos suportes (Figura 97) o grupo conseguiu uma boa 

articulação dos elementos gráficos, realizando diferentes composições consoante os 

diversos formatos, tendo sempre em conta a coerência gráfica e legibilidade de informação. 

Salienta-se o facto desta proposta, ao incluir elementos identificativos de Almada (Cristo-

Rei), conseguir assim estabelecer uma ligação única e específica com o público-alvo. 
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Figura 97 – Proposta final do grupo F 

O grupo referiu a importância da planificação prévia de um projeto como meio de otimizar 

o tempo disponível. As alunas destacaram ainda todo o processo de pesquisa, 

desenvolvimento de soluções criativas, apreciação crítica e troca de ideias por parte dos 

colegas e professores, que favoreceu o trabalho final permitindo a realização de um 

projeto fundamentado e com boa aplicabilidade. 

4.3.7 Análise da imagem gráfica da Quinzena Juventude de 2012 

Em meados de março foi conhecida a imagem oficial da Quinzena da Juventude de 2012 

(Figura 98) da responsabilidade do gabinete gráfico da CMA. A imagem apresenta um 

aspeto bastante jovem e apostando uma composição dinâmica, com utilização de silhuetas, 

cores vivas e um lettering expressivo.  
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Figura 98 – Imagem gráfica da Quinzena da Juventude 2012 (CMA, 2012) 

 Em comparação com os trabalhos realizados pelos alunos, podemos realçar alguns 

aspetos comuns: tal como a maioria das propostas dos alunos, a imagem da Quinzena da 

Juventude 2012 utiliza fundo branco; o tipo de letra do título é bastante expressivo, tal 

como nas propostas A e E; a utilização de pequenas figuras em movimento com sombras 

coloridas é muito semelhante à proposta C, bem como o facto de existir uma composição 

radial circundando o símbolo QJ. A utilização de silhuetas, caso inédito na imagem do 

evento, também foi uma opção na proposta F, tal como a disposição dos elementos gráficos 

sobre uma estrutura oblíqua. 

O facto das propostas dos alunos terem alguns pontos em comuns com a imagem oficial do 

evento é um bom indício no que diz respeito à qualidade gráfica e aplicabilidade dos 

trabalhos.  

 

4.4 Divulgação do projeto 

Após a concretização das seis propostas e a conclusão do módulo, seguiram-se uma série 

de eventos que serviram de apoio e divulgação ao projeto, entre as quais a apresentação 

das propostas à DJCMA, a exposição na Quinzena da Juventude e a participação em 

encontros e exposições locais e regionais. 

4.4.1 Apresentação das propostas à Divisão da Juventude 

No dia 17 de janeiro de 2012 a turma do 2º ano do Curso Profissional Técnico de Design 

Gráfico deslocou-se à Casa Municipal da Juventude - Ponto de Encontro (Cacilhas) para a 

apresentação das suas propostas à DJCMA. Estiveram presentes, para além dos 13 alunos 
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da turma, a professora responsável pelo projeto, a professora de Design Gráfico e diretora 

de turma, e o coordenador do grupo de Artes Visuais. Por parte da CMA estiveram 

presentes a chefe da Divisão da Juventude e seis membros da equipa. 

A sessão iniciou-se com uma breve intervenção por parte da chefe da Divisão da Juventude 

que deu as boas vindas aos presentes e fez a introdução ao projeto; a docente responsável 

pelo projeto fez uma breve apresentação do mesmo fazendo referência ao processo de 

trabalho desenvolvido pelos alunos. De seguida deu-se início à apresentação das propostas 

de grafismo para a Quinzena da Juventude 2012; cada grupo mostrou a sua proposta 

fazendo referências aos objetivos, ao conceito e descrevendo o desenvolvimento das suas 

ideias criativas, e por fim apresentando as suas soluções finais. Durante a intervenção de 

cada grupo, a maqueta do programa foi circulando entre os membros da equipa da Divisão 

da Juventude. Todos os alunos incorporaram uma atitude profissional, expondo as suas 

propostas com bastante clareza e utilizando uma linguagem técnica e específica. 

Numa segunda parte da sessão, dois membros da equipa da Divisão da Juventude 

felicitaram os alunos pela sua criatividade e qualidade das apresentações. Referiram ainda 

que a sessão foi muito interessante uma vez que lhes permitiu perceber o ponto de vista 

do designer e a escolha das suas soluções finais. A equipa da DJCMA fez uma apreciação 

geral sobre cada grupo: em relação ao trabalho apresentado pelo grupo A, salientaram a 

imagem jovem e a ideia do slogan; o grupo B mostrou um trabalho consistente, mas a 

solução de vários mupis não seria viável devido a restrições orçamentais; o grupo C 

distinguiu-se pelo entusiasmo da apresentação e referência ao longo processo criativo; a 

proposta do grupo D destacou-se pela irreverência e pela originalidade, no entanto foi 

considerada pouco institucional; o grupo E apresentou uma proposta bastante agradável e 

com um programa bem organizado, mas com uma imagem pouco direcionada para o 

evento; a última proposta foi distinguida pelo seu estilo urbano, mas no entanto 

consideraram o grafismo um pouco confuso.  

Os membros da equipa da Divisão da Juventude falaram ainda do ponto de vista do cliente 

e como funciona a relação com a equipa de designers na CMA. Destacaram a existência de 

uma hierarquia institucional, uma vez que o trabalho tem de ser aprovado não só pela 

Divisão da Juventude, mas também pelo Vereador dos Serviços Municipais de 

Desenvolvimento Social, Informação e Relações Públicas e pela Presidente da Câmara; 

neste sentido a comunicação gráfica deve obedecer a certas regras institucionais de modo 
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a não desvirtuar a imagem da autarquia. Consideraram interessante o facto de três das 

propostas (grupos A, C e D) terem iniciado o processo criativo com fundos a preto e as 

propostas finais terem o fundo a branco e questionaram os alunos sobre esta situação. Os 

alunos responderam que apesar de o seu gosto pessoal e dos jovens se associar a fundos 

escuros, a nível de design é mais difícil de conjugar os elementos gráficos, daí a opção pelo 

fundo branco uma vez que permitia criar uma imagem gráfica mais legível e com mais 

impacto. Do ponto de vista da perceção, a figura tem mais destaque se o fundo for mais 

simples (Arnheim, 1994). No caso das propostas dos três grupos, as figuras complexas e 

coloridas tinha pouco destaque sobre fundo escuro. 

A sessão foi muito interessante para ambas as partes; não só para os elementos da Divisão 

da Juventude da CMA por perceberem melhor o processo criativo do designer e conhecer 

quais as tendências gráficas dos jovens almadenses; mas também para os alunos por 

terem a oportunidade de ouvir a opinião do cliente em primeira mão e algumas dicas 

importantes sobre a relação cliente-designer. 

4.4.2 Exposição dos trabalhos na Quinzena da Juventude 

A exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, inserida na programação da 

Quinzena da Juventude 2012 (ver Anexo C.2), esteve patente na sala Pablo Neruda, no 

Fórum Municipal Romeu Correia, de 17 a 30 de março. Por sugestão da Divisão da 

Juventude, durante a exposição, os visitantes tiveram a oportunidade de votar na sua 

proposta preferida, colocando o seu voto numa urna que esteve na sala de exposição. 

Para a exposição, foram preparados 12 painéis (70 x 100 cm) com as soluções finais – cada 

uma das seis propostas foi apresentada com 2 painéis: um painel com o cartaz e outro com 

simulações do programa (3 spreads), do banner inserido no website da Juventude, maxi 

mupi e mupi; cada painel estava identificado com a indicação da proposta (letras de A a F) 

e o nome dos autores (ver Apêndice D.6). Os painéis foram impressos em impressão digital 

e colados sobre placas de propileno alveolar. 

A montagem da exposição decorreu no dia 16 de março, durante as aulas de Oficina 

Gráfica e Design Gráfico. No local da exposição, sala Pablo Neruda, cada grupo ficou 

responsável por colocar em exposição os seus painéis (Figuras 99 e 100).  
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Figuras 99 e 100 – Montagem da exposição (Fonte própria, 2012) 

A inauguração da exposição realizou-se no dia 17 de março, pelas 17 horas, com a 

presença de 12 alunos participantes, com os respetivos encarregados de educação e 

familiares. A ESCT esteve representada pela professora responsável pelo projeto, a 

diretora de turma, o coordenador do grupo de Artes Visuais, a Subdiretora e uma Adjunta 

da Direção. Por parte da CMA estiveram presentes o vereador dos Serviços Municipais de 

Desenvolvimento Social, Informação e Relações Públicas, a chefe de Divisão da Juventude 

da CMA, a designer do Gabinete Gráfico da CMA e responsável pelo grafismo da Quinzena 

da Juventude 2012 e os membros da equipa da Divisão da Juventude que acompanharam o 

projeto. 

 
Figuras 101 e 102 – Inauguração da exposição (Fonte própria, 2012) 

Durante a inauguração a designer fez uma retrospetiva do grafismo da Quinzena da 

Juventude, desde a primeira edição em 1995 até à edição atual (Figura 101). Foi ainda 

referenciado o facto de existir alguma semelhança entre a sua proposta e a proposta C e o 

facto de ela também se ter debatido com a questão do fundo preto versus fundo branco (tal 

como os alunos). A designer felicitou os alunos pela qualidade dos seus trabalhos e fez 

uma breve apreciação de todas as propostas, destacando-se a proposta A com a alusão ao 
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grafismo da edição da Quinzena da Juventude de 2010 (Figura 104); a proposta B 

inspirada nos graffiti, uma atividade com destaque junto da população mais jovem; a 

proposta C tem semelhanças com a sua própria proposta (Figura 106), um aspeto que 

achou bastante interessante; a proposta D faz lembrar o cartaz Bob Dylan’s Greatest Hits 

(Figura 108) do designer norte-americano Milton Glaser (1929- ); a proposta E ostenta um 

grafismo muito feminino; e a proposta F, que lhe agradou particularmente, apresenta um 

grafismo diferente e urbano com elementos que permitem uma diversidade de aplicações 

em diversos suportes. 

 

Figura 103 – Proposta do Grupo A 

 

Figura 104 – Cartaz da Quinzena da Juventude 

de Almada 2010 (Fonte: CMA, 2010) 

 

Figura 105 – Proposta do Grupo C 

 

Figura 106 – Cartaz da Quinzena da Juventude 

de Almada 2012 (Fonte: CMA, 2012) 
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Figura 107 – Proposta do Grupo D 

 

Figura 108 – Cartaz “Bob Dylan's Greatest Hits” 

(Fonte: Milton Glaser, 1975) 

Os alunos foram convidados a fazer uma breve descrição das suas propostas fazendo 

referência ao seu objetivo e conceito. Para fechar a inauguração, o vereador felicitou não 

só os professores pela iniciativa, mas também os alunos pela qualidade dos seus trabalhos 

(Figura 102). Por fim lançou o desafio para novas colaborações com os alunos do Curso 

Profissional Técnico de Design Gráfico da ESCT e incumbiu a Divisão da Juventude da CMA 

de pensar qual iniciativa mais adequada para que os alunos pudessem desenvolver a 

imagem gráfica. 

A exposição, como atividade integrada no programa da Quinzena da Juventude 2012, foi 

divulgada através de um cartaz que constituído por elementos das várias propostas (ver 

Apêndice D.4) e um catálogo com uma breve descrição dos trabalhos (ver Apêndice D.5). A 

exposição foi publicitada na Agenda de Almada (ver Anexo C.3) e no website da Juventude 

(ver Anexo C.4). Por parte da ESCT a divulgação foi feita no website da escola (ver Anexo 

C.5) e nos blogues de Design Gráfico e BECRE.  

Após a conclusão da exposição, procedeu-se à contagem de votos53 nas propostas 

apresentadas, com o seguinte resultado: proposta A – 13 votos; proposta B – 1 voto; 

proposta C – 12 votos; proposta D – 0 votos; proposta E – 20 votos; proposta F – 74 votos, 

perfazendo um total de 120 votos. 

                                                             
53 Contagem de votos realizada pela Divisão da Juventude da CMA; resultados enviados por e-mail a 18 de abril 
de 2012. 
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A exposição foi alvo de uma apreciação global para o qual se elaborou um relatório de 

avaliação do projeto, integrado na Quinzena da Juventude (ver Apêndice D.3). 

4.4.3 Apresentação do projeto no Encontro de Alunos do Ensino Profissional 

As alunas responsáveis pela proposta E, a mais votada durante a exposição, foram 

selecionadas para fazer a apresentação do projeto no 4º Encontro de Alunos do Ensino 

Profissional, promovido pela Escola Secundária Romeu Correia, que se realizou no dia 9 de 

maio (ver Anexos D.1 e D.2). 

A apresentação (ver Anexo D.3) incidiu sobre o desenvolvimento do processo criativo da 

sua proposta, bem como os resultados finais do projeto (Figuras 109 e 110). 

 
Figuras 109 e 110 – Encontro de Alunos do Ensino Profissional (Fonte própria, 2012) 

4.4.4 Participação em exposições 

As seis propostas desenvolvidas pelos alunos no âmbito do “Projeto de conceção da 

imagem gráfica para Quinzena da Juventude de Almada” estiveram ainda em destaque em 

alguns eventos ao nível de escola, local e regional. 

A 8ª Mostra do Ensino Superior, Secundário e Profissional de Almada decorreu de 18 a 20 

de abril, com as várias iniciativas a centrarem-se no Fórum Municipal Romeu Correia e 

Praça da Liberdade. A mostra inclui a participação das instituições de ensino superior, 

escolas secundárias e as escolas profissionais do concelho de Almada e visa a divulgação 

das atividades promovidas por estas instituições (CMA, s. d.). 

A ESCT participou no evento com forte destaque na divulgação da sua oferta formativa, 

particularmente dos projetos realizados pelos alunos dos cursos profissionais de design 

gráfico, marketing e informática (Figura 111). O Curso Profissional Técnico de Design 
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Gráfico esteve representado com alguns trabalhos físicos, como os digipacks, saco 

impresso em serigrafia, embalagens e programas da Quinzena da Juventude (Figura 112). 

Complementarmente foi preparada uma apresentação digital com imagens de trabalhos e 

atividades realizadas pelos alunos, nas quais estavam incluídas as propostas da Quinzena 

da Juventude. 

 

Figuras 111 e 112 – Mostra de Ensino Superior, Secundário e Profissional (Fonte própria, 2012) 

Nos dias 31 de maio e 1 de julho realizou-se a 3º Mostra de Escolha Cacilhas-Tejo, com o 

objetivo de divulgar os trabalhos realizados pelos alunos na ESCT, ao longo do ano letivo. 

O evento inclui, para além da exposição de trabalhos no Pavilhão Gimnodesportivo (Figura 

113), um conjunto de atividades dinamizadas pelos departamentos curriculares da escola. 

Os trabalhos desenvolvidos para a Quinzena da Juventude fizeram parte da exposição, bem 

como os restantes trabalhos desenvolvidos pelos alunos das três turmas de design gráfico 

(Figura 114). 

 

Figuras 113 e 114 – Mostra de Escola Cacilhas-Tejo (Fonte própria, 2012) 

A exposição “Alma Criativa”, organizada pela ESCT, decorreu na última quinzena de julho, 

nas instalações da DRELVT em Lisboa. A exposição foi constituída por trabalhos realizados 
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pelos alunos de design gráfico (Figuras 115 e 116), evidenciando a metodologia inerente 

às disciplinas técnicas do curso e privilegiando a simulação de trabalhos reais na 

abordagem como meio de desenvolvimento das práticas profissionais. A inauguração da 

exposição, realizada a 17 de julho, contou com a presença do Diretor Regional Adjunto da 

DRELVT, dos elementos da direção da escola, professores e alunos. 

 

Figuras 115 e 116 – Exposição “Alma Criativa” na DRELVT (Fonte própria, 2012) 

 

 

 

  



 

97 

 

PARTE V – AVALIAÇÃO 

 

“A competência avalia-se através da verificação de desempenhos em situação, sendo um 

elemento fundamental para eliminar o carácter vago ou difuso dos objectivos de formação 

(Gonçalves & Martins, 2008: 42).” 

 

A avaliação modular no ensino profissional tem por objetivo aferir a evolução do processo 

de aprendizagem dos alunos, identificar dificuldades de modo a ajudar os alunos a 

melhorar o seu desempenho, estimulando o sucesso educativo e promovendo a 

autoconfiança nos estudantes (Ribeiro, 2006; Gonçalves & Martins, 2008). 

Deste modo a avaliação modular deve incidir sobre o processo de aprendizagem e não 

apenas no produto; para que tal aconteça, deverá favorecer-se a observação direta para 

registar a evolução do processo e fazer um acompanhamento próximo das aprendizagens 

do aluno. No âmbito do ensino profissional é ainda aconselhável que este processo decorra 

durante a realização, ou simulação, de projetos reais. A avaliação deve ser centrada no 

desenvolvimento do aluno, refletindo todo o percurso e não apenas o momento de 

chegada (produto). 

A avaliação apresenta-se com caracter formativo e sumativo, no entanto deve ser dado 

ênfase à avaliação formativa (Gonçalves & Martins, 2008) que deve ser contínua, 

informativa, eficaz, flexível, dinâmica e orientadora. Assim, durante a observação direta do 

processo de aprendizagem do aluno, o professor deve recolher informação utilizando 

diversos instrumentos de avaliação aplicados em momentos diferenciados, de modo a 

promover uma avaliação com equidade e permitindo formular um “juízo globalizante e 

fundamentado (Gonçalves & Martins, 2008: 100).” 

A avaliação formativa deve ser complementada com a avaliação sumativa de modo a 

validar e certificar os conhecimentos e competências adquiridas (Ribeiro, 2006).  
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5.1 Critérios e instrumentos de avaliação de competências 

A avaliação para este projeto foi definida tendo em conta as competências de 

aprendizagem definidas no programa da disciplina de Oficina Gráfica (ver Anexo A.4) e os 

critérios e instrumentos de avaliação definidos pelo grupo de Artes Visuais da ESCT (ver 

Anexo A.7). 

Quadro 6 – Competências específicas da disciplina de Oficina Gráfica (Ribeiro, 2006) 

Competências específicas da disciplina: 
- Capacidade de aplicar conhecimentos ao nível conceptual e projetual em design gráfico;  

- Conhecer e utilizar adequadamente a linguagem gráfica;  

- Dominar as aplicações informáticas de design gráfico; 

- Apresentar soluções criativas face a problemas concretos no âmbito do design gráfico; 

- Utilizar a metodologia projetual adequada à solução de problemas. 

 

Neste sentido, foi construída uma grelha de avaliação (ver Apêndice C.1) que contempla a 

avaliação das competências ao nível do saber e saber fazer com seguintes instrumentos: 

projeto (80%), relatório (5%), apresentação e defesa do projeto (5%); e competências 

relacionadas com saber ser, baseada na avaliação do caderno diário e observação direta 

(10%).  

No âmbito do projeto em si, foram consideradas as competências específicas relativas à 

capacidade de aplicar conhecimentos ao nível conceptual e projetual em design gráfico, ao 

conhecimento e utilização adequada da linguagem gráfica (qualidade e coerência gráfica), 

ao domínio das aplicações informáticas de design gráfico (utilização autónoma e adequada 

do software, preparação da arte final, gravação correta dos ficheiros), à apresentação de 

soluções criativas face a problemas concretos no âmbito do design gráfico (criatividade e 

inovação) e à utilização da metodologia projetual adequada à solução de problemas 

(pesquisa, desenvolvimento de ideias e trabalho de equipa). No âmbito do relatório foram 

avaliados os parâmetros referentes à expressão escrita e utilização de linguagem técnica, 

descrição do processo criativo e fundamentação das soluções apresentadas. Em relação à 

apresentação e defesa do projeto foram tidos em conta a organização e aspeto gráfico da 

apresentação, bem como a exposição de ideias com clareza. A avaliação do saber ser, 

contemplou a utilização do caderno diário, a entrega dos elementos de avaliação dentro do 
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prazo estabelecido, a participação nas tarefas propostas e o cumprimento de regras dentro 

da sala de aula. 

No final do módulo os alunos procederam ao preenchimento da ficha de autoavaliação 

(ver Apêndice C.2), que tem por bases as competências definidas para a disciplina. A ficha 

de autoavaliação é única ao longo do ano letivo54 de modo a que o aluno possa ter a 

perceção da evolução do seu percurso.   

 

5.2 Análise dos resultados da avaliação 

A avaliação sumativa incidiu na apreciação do processo criativo, segundo a aplicação de 

diversos instrumentos de avaliação. Os resultados finais do módulo foram bastante 

positivos, tendo todos os alunos obtido classificação igual ou superior a 15 valores (Figura 

117) fazendo uma média de 17 valores. Destacam-se os resultados obtidos no domínio 

técnico.  

 

Figura 117 – Classificação final do módulo 5 – Edição Eletrónica II 

Os bons resultados devem-se, acima de tudo, ao empenho dos alunos em cumprir todas as 

fases da metodologia projetual, perseverança no desenvolvimento das ideias criativas, 

espírito crítico e interajuda. A realização de um projeto real, com impacto na comunidade, 

foi encarado com grande responsabilidade sendo notória a motivação dos alunos para 

realizarem um trabalho com qualidade. O trabalho realizado nos módulos 4 e 5, que 

incidiu no desenvolvimento do processo criativo em design, refletiu-se posteriormente, 

                                                             
54 A ficha de autoavaliação do 2º ano inclui 6 módulos. 
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não só nos módulos de Oficina Gráfica, mas também nas restantes disciplinas da 

componente técnica, Design Gráfico e Desenho e Comunicação Visual. 

Após a conclusão do módulo do módulo 5, foram lecionados mais quatro módulos, com 

características diferentes, uns mais técnicos e outros mais teóricos, mas o bom 

desempenho da turma na realização das tarefas propostas foi constante. 

No módulo 8 – Impressão II os alunos desenvolveram três projetos: impressão em linóleo 

baseado em desenhos realizados na disciplina de Desenho e Comunicação Visual; projeto 

de uma t-shirt para impressão em serigrafia e por fim um trabalho teórico sobre as 

técnicas de impressão que incluiu uma apresentação oral à turma. Tendo em conta a 

componente específica e teórica deste módulo foi necessária a realização de aulas no 

exterior a gráficas: Tipografia “A Triunfadora” e Gráfica “Serisexpresso” onde os alunos 

fizeram a impressão de uma t-shirt em serigrafia (Figuras 118 e 119).  

 

Figuras 118 e 119 – Trabalho desenvolvido no módulo 8: Impressão I – T-shirt em serigrafia  

No módulo 9 – Fotografia os alunos realizaram três projetos: Make it happen (Young 

Creative Chevrolet), crónica fotográfica (Grande C) e remake de obra de arte. No primeiro 

projeto, os alunos trabalharam em equipas de 3 a 5 elementos, e realizam uma fotografia 

baseada no tema Make it happen para o Concurso Young Creative Chevrolet. As sessões 

fotográficas para este projeto foram realizadas na Lisnave (Figura 120) e no Parque da Paz; 

um dos projetos submetidos a concurso foi vencedor do 3º prémio da categoria de 

fotografia (Figura 121). 
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Figuras 120 e 121 – Trabalho desenvolvido no módulo 9: Fotografia – Young Creative Chevrolet –  

3º prémio 

No segundo projeto os alunos trabalharam em equipas de 2 a 3 elementos e realizaram 

uma crónica fotográfica com 10 imagens; este projeto insere-se no âmbito do Concurso 

Grande C. O terceiro e último projeto consistiu num remake fotográfico de uma obra de 

arte de pintura (Figuras 122 e 123); os alunos trabalharam em equipas de 3 elementos. A 

turma demonstrou bastante interesse e empenho na realização das sessões fotográficas; 

os alunos foram responsáveis pela concetualização dos temas propostos, planeamento das 

sessões fotográficas, casting, guarda-roupa, adereços, captação e tratamento de imagens. 

Todos os projetos envolveram uma grande coordenação de grupo e espírito de interajuda, 

à qual os alunos responderam de forma notável. 

 
Figuras 122 e 123 – Trabalhos desenvolvidos no módulo 9: Fotografia – Remake de obras de arte  

Este módulo contemplou ainda uma visita à exposição “A Magia da Polaroid”, a realização 

de um workshop de pinhole e um projeto de cianotipia dinamizado na sala de aula. 

O módulo 14 – Legislação, Orçamentação e Normalização incidiu sobre os conteúdos 

relativos aos direitos de autor, onde os alunos desenvolveram o design de capa (para o 

Concurso Grande C) utilizando imagens originais. Numa segunda fase relacionada com a 
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preparação para o mercado de trabalho, os alunos elaboraram o seu curriculum vitae, 

portfolio de design gráfico e redigiram cartas de candidatura espontânea e resposta a 

anúncios. Posteriormente alunos idealizaram o briefing de um projeto e seguidamente 

elaboraram o orçamento, apresentação da proposta ao cliente e contrato de prestação de 

serviços, e pedido de orçamento à gráfica. 

No módulo 6 – Segurança e Higiene no Trabalho os alunos realizaram um trabalho teórico 

sobre um tema proposto (higiene e segurança num ateliê de design, área de pré-impressão, 

impressão e acabamentos) que foi posteriormente apresentado à turma. 

Fazendo uma análise do percurso da turma em relação aos resultados das restantes 

turmas que frequentam ou frequentaram o curso na escola, verificamos que as 

classificações são superiores, destacando-se os resultados obtidos presente ano letivo 

(Figura 124 – ver turma 2010-2013). Enquanto professora de todas as turmas, excetuando 

a turma 2011/2014, podemos afirmar que os resultados evidenciam-se, em parte, devido 

às características específicas do grupo de alunos, onde se verifica uma homogeneidade 

relativamente ao empenho, motivação e interesse, o que não aconteceu em anos anteriores 

com outras turmas. 

 

Figura 124 – Classificação dos módulos de Oficina Gráfica – 2007-2012 (Fonte própria, 2012) 
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5.3 Reflexão sobre os resultados da avaliação 

No âmbito geral, os resultados obtidos foram bastante positivos, não só a nível de 

classificação de final de módulo, mas acima de tudo, no que diz respeito à aquisição de 

competências.  

Segundo Heller e Talarico (2009), a educação baseia-se no desafio, informação e 

avaliação55; um bom projeto não precisa de resultar necessariamente num sucesso, é 

importante reconhecer os fracassos e aprender com os erros. O desafio deste projeto 

prendeu-se com o passar por todas as fases do processo de trabalho e compreender a sua 

importância. Os grupos C, E e F foram bastantes regulares no seu percurso, tendo definido 

um conceito inicial, baseado na análise da pesquisa, que foi evoluindo até chegar à solução 

final. O grupo A sentiu alguma dificuldade no processo, por falta de fundamentação inicial, 

e teve que tomar a decisão de mudar o rumo do trabalho numa fase já avançada do 

processo. O grupo D não deu a importância devida à fase inicial da pesquisa, moodboard e 

conceito, e apesar da sua proposta ter um certo grau de inovação e originalidade, faltou-

lhe a fundamentação. O grupo B também demonstrou algumas dificuldades iniciais ao 

nível da concretização das ideias, o que teve também reflexos no seu produto final. 

Outro aspeto importante do projeto foi a avaliação externa através do contacto direto com 

o cliente, onde os alunos tiveram que expor e fundamentar as suas propostas, recebendo o 

feedback não só do cliente mas também do público. Neste âmbito a informação e a 

avaliação do projeto foi abrangente e não se confinou apenas ao trabalho académico. 

 

                                                             
55 No original: challenge, inform and evaluate. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A autonomia das escolas veio reforçar a abertura das instituições de ensino para o exterior 

e estimular a sua interligação a comunidade local. As escolas, enquanto organizações 

sociais, devem promover o envolvimento da autarquia e instituições de carácter social, 

económico, cultural e científico, solicitando a participação ativa dos membros da 

comunidade escolar: professores, alunos e encarregados de educação.  

O projeto “Conceção da imagem gráfica para a Quinzena da Juventude 2012”, realizado no 

âmbito do Mestrado de Ensino em Artes Visuais, reflete o trabalho desenvolvido enquanto 

docente da disciplina de Oficina Gráfica do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico na 

ESCT, e segue a linha orientadora do grupo de Artes Visuais, que aposta na realização de 

projetos reais, na promoção da imagem da escola e na dinamização de atividades que 

fomentem a relação entre a escola e a comunidade. 

No presente ano letivo, na unidade didática referente ao módulo 5: Edição Eletrónica II, foi 

proposta a realização de um projeto de conceção da imagem gráfica para Quinzena da 

Juventude de Almada e consequente aplicação em diversos suportes de divulgação do 

evento. Para que este trabalho se pudesse concretizar, foi importante a colaboração da 

Divisão da Juventude da Câmara Municipal de Almada, que acolheu e apoiou o projeto 

desde o início. 

Numa sociedade em constante mutação, também o ensino do design gráfico deve 

acompanhar as mudanças sociais, culturais e tecnológicas. A formação do designer gráfico, 

figura crucial enquanto criador de mensagens visuais, deve incidir na ligação ao mundo 

real. Um bom designer gráfico precisa de ter bons conhecimentos no âmbito dos princípios 

do design, da componente técnica e da produção gráfica, bem como possuir competências 

ao nível da estética, criatividade e comunicação. Para além disso, o designer deve aplicar a 

metodologia projetual de modo a desenvolver um processo criativo profícuo e com bons 

resultados. 

O projeto “Conceção da imagem gráfica para a Quinzena da Juventude 2012” atravessou 

diversas fases, seguindo a metodologia de projeto em design. Após apresentação do 

projeto, os alunos realizaram a caracterização do evento e análise do grafismo das edições 

anteriores; posteriormente foi realizado um brainstorming sobre o tema da juventude de 
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modo a que os alunos pudessem definir o seu conceito e estilo gráfico (moodboard). A fase 

de desenvolvimento de ideias criativas foi complementada com momentos de discussão de 

ideias entre os elementos da turma. Após a definição do grafismo os alunos realizaram a 

aplicação dos elementos gráficos nos diversos materiais tendo em conta as especificidades 

de cada suporte. A execução digital do projeto foi concluída com a preparação da arte final 

e maquetização. O projeto incluiu ainda a redação de um relatório e apresentação final 

com a fundamentação e descrição do processo criativo.  

No entanto, este projeto não se confinou à sala de aula. Compreendendo a importância da 

relação entre escola e comunidade e do contacto com o mundo real e profissional, os 

alunos tiveram a oportunidade de apresentar formalmente as suas das propostas à DJCMA 

e realizar uma exposição com os seus trabalhos, que esteve patente no Fórum Municipal 

Romeu Correia, durante a Quinzena da Juventude de Almada. A proposta mais votada 

durante a exposição foi apresentada, pelas suas autoras, no Encontro de Alunos do Ensino 

Profissional. As seis propostas estiveram ainda em exposição na Mostra de Ensino 

Superior, Secundário e Profissional de Almada, na Mostra de Escola Cacilhas-Tejo e na 

DRELVT. 

Para além de todo o trabalho envolvido na planificação de aulas, preparação de materiais 

didáticos, lecionação das aulas e avaliação das competências adquiridas pelos alunos, este 

projeto permitiu salientar a função abrangente de um professor, representante de uma 

organização escolar e interlocutor junto da comunidade. O professor, como membro ativo 

da comunidade, deve dinamizar projetos e atividades que contribuam para o 

desenvolvimento de competências sociais e culturais dos alunos, e que potenciem a sua 

formação como cidadãos ativos, conscientes e responsáveis  

No que diz respeito ao ensino profissional foi importante a realização de um projeto real, 

que permitiu aos alunos o contacto direto com o cliente, com o público-alvo e com 

profissionais da área do design gráfico. Do ponto de vista do cliente, os alunos tiveram a 

oportunidade de perceber como funciona a relação designer / cliente num projeto de 

design; através da votação das propostas na exposição, foi possível conhecer a preferência 

do público-alvo e qual das propostas teria mais impacto junto da população almadense; foi 

também interessante o contacto com a designer que realizou a proposta oficial do evento e 

confrontar o percurso criativo dos alunos com o desenrolar da proposta oficial. Tanto 

alunos como designer se debateram com tomadas de decisão semelhantes e a proposta 
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oficial tem semelhanças com as propostas de alguns grupos, validando assim o trabalho 

dos alunos.   

Tendo em conta o perfil de desempenho dos alunos, este projeto visou a consolidação dos 

conhecimentos previamente adquiridos bem como o desenvolvimento de competências 

relacionadas com a metodologia projetual, domínio técnico e criatividade. Foi notório o 

aumento da autonomia e confiança, bem como do empenho e motivação na realização de 

um projeto cujo impacto final ultrapassou os limites da sala da aula. Os alunos 

compreenderam ainda a importância do trabalho em equipa, uma vez que as seis 

propostas finais tiveram a colaboração de todos os elementos da turma não só no que diz 

respeito à partilha de ideias, mas também com a participação nas sessões fotográficas. 

Numa perspetiva mais geral, o projeto possibilitou a divulgação dos trabalhos realizados 

pelos alunos do curso, através da participação em várias exposições ao nível local e 

regional. Como resultado final ficou a porta aberta para novas colaborações entre o Curso 

Profissional Técnico de Design Gráfico e a Câmara Municipal de Almada, com a promessa 

de projetos futuros para o desenvolvimento da imagem gráfica de eventos da autarquia. 
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GLOSSÁRIO 

 

Arte-final – Ficheiro de trabalho gráfico, preparado com o máximo rigor e pormenor, a ser 

enviado para a gráfica para impressão ou reprodução. 

Banner – Suporte de publicidade comum na Internet, geralmente de pequena dimensão, 

pode ser animado ou estático, incluindo um ligação para outra página. 

Bleed – Margem de segurança para além das miras de corte, geralmente 3 mm; garante 

que, mesmo que haja desvio na guilhotina durante o corte, não apareça o branco do papel 

à volta da margem.  

Brainstorming – Sessão de discussão em grupo para estimular a troca livre de ideias; 

consiste em propor e relacionar todo o tipo de associação que vier à cabeça, sem análise 

ou censura. 

Briefing – Informação fornecida pelo cliente ao designer, com indicações sobre o produto 

e objetivos para o desenvolvimento do trabalho. 

Cartaz – Suporte gráfico de publicidade ou informação, pode ser afixado no interior ou 

exterior. 

Desenho vetorial – Imagem baseada em vetores, ou seja, formas geométricas geradas a 

partir de pontos manipulados por curvas de bézier. A imagem pode ser ampliada sem 

perder qualidade. 

Flyer – Suporte de publicidade ou informação, geralmente monofolha de pequena 

dimensão, para ser distribuído num local público. 

Folheto – Suporte de publicidade ou informação, constituído por uma folha com uma ou 

mais dobras. 

Graffiti – Desenho, inscrição, assinatura ou afim, feito com tinta spray em muros, paredes 

e outras superfícies urbanas. 

Identidade visual – Conjunto de elementos gráficos (logótipo, símbolo, cor) que 

identificam visualmente uma empresa, instituição, serviço, evento ou atividade; pode 

aplicar-se também a um produto. 
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Layout – Estudo ou esboço da disposição dos elementos gráficos (texto, imagens, símbolos) 

num determinado espaço ou superfície. 

Litografia – Processo de impressão de matriz plana (pedra calcária), baseado no 

fenómeno de repulsão entre as tintas e a água: processo inventado por Alois Senefelder, 

em 1798.  

Manga – Estilo gráfico, género banda desenhada, de origem japonesa. 

Maqueta – Modelo que simula o produto acabado, destinado a ser apresentado ao cliente. 

Maxi Mupi – Expositor de publicidade exterior, painel urbano horizontal, destinado a 

conter mapas, publicidade ou informação; pode ser estático ou rotativo. Dimensão comum: 

1,80 x 2,80 m. (ver mupi) 

Modo de cor – Definição da cor para impressão a quadricromia (CMYK – ciano, magenta, 

amarelo e preto), impressão a cor direta (Pantone) ou para web (RGB – vermelho, verde e 

azul). 

Moodboard – Ferramenta utilizada por designers para ilustrar visualmente o estilo que se 

pretende criar; inclui um conjunto de referências visuais (cores, símbolos, letras, texturas, 

padrões, imagens) que apoiam a criação de uma atmosfera do projeto. 

Mupi – Acrónimo para mobiliário urbano para informação (do francês mobilier urbain 

pour information); expositor de publicidade exterior, painel urbano vertical, destinado a 

conter mapas, publicidade ou informação; pode ser estático ou rotativo. Dimensão comum: 

1,20 x 1,75 m. 

Offset – Processo de impressão derivado da litografia, em que a imagem, gravada numa 

chapa, é transferida para o papel através de um cilindro de borracha; processo utilizado 

para impressão em papel com boa qualidade e baixo custo. 

Resolução de imagem – Referente aos números de pontos por polegada numa imagem 

digital que permite a impressão com boa qualidade. Unidade representada em dpi (dots 

per inch); para impressão de suportes de pequeno formato a resolução utilizada é 300 dpi. 

Slogan – Frase curta e convincente, geralmente em utilizado em publicidade. 

Spread – Em paginação, página dupla. 
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