
 
 
   

 Saída Profissional 03.02  

 TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

 
O Técnico Design Gráfico é o profissional qualificado apto a conceber e maquetizar objectos 
gráficos bi e tridimensionais utilizando meios electrónicos e manuais, bem como preparar a 
arte final para a impressão e acompanhar os processos de pré-impressão e impressão. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

� conceber e maquetizar objectos gráficos bi e tridimensionais utilizando meios electrónicos 
e manuais; 

� obter imagens e textos por processos electrónicos; 

� criar imagens, gráficos, ilustrações e animações, utilizando meios manuais e informáticos, 
para determinado fim e/ou tipo de impressão; 

� efectuar o tratamento de textos relativamente à sua forma e conteúdo, utilizando 
programas informáticos específicos; 

� efectuar 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 
electrónicos, a fim de verificar a sua conformidade com os objectivos pretendidos; 

� efectuar o registo da composição gráfica, em película e em chapa, com vista à sua 
posterior impressão, utilizando meios electrónicos; 

� proceder à calibração dos equipamentos de forma a obter a qualidade pretendida na 
reprodução dos trabalhos gráficos; 

� efectuar o tratamento de textos e de imagens, compor e conceber as páginas para 
publicação “online” ou para apresentações “offline”. 
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CURSOS PROFISSIONAIS 

R E G U L A M E N T O  I N T E R N O  

O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento 

dos Cursos Profissionais. 

Os Cursos Profissionais de Nível Secundário constituem uma modalidade de educação 

de nível secundário, com uma forte ligação ao mundo do trabalho. 

Os Cursos Profissionais visam o desenvolvimento de competências para o exercício de 

uma profissão, possibilitam o acesso a formação pós secundária ou ao ensino superior, 

e assumem uma estrutura curricular modular. 

Legislação de referência: 

o Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro. 

o Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de Fevereiro 

o Portaria n.º 550C/2004, de 21 de Maio, com as alterações introduzidas pela 

Portaria n.º 797/2006, de 10 de Agosto; 

o Despacho n.º 14 758/2004, de 23 de Julho; 

o Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de Outubro; 

o Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de Junho; 

o Lei n.º 39/2010, de 2 de Setembro. 

 

CAPÍTULO I 

Organização do processo de ensino/aprendizagem 

Artigo 1.º 

Organização curricular 

1. Os planos curriculares que enformam os cursos profissionais desenvolvem-se 

segundo uma estrutura modular, ao longo de 3 anos lectivos, e compreendem 

três componentes de formação: 

o sociocultural, 

o científica 

o técnica 
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compreendendo ainda uma Prova de Aptidão Profissional, adiante designada por 

PAP, englobada na Formação em Contexto de Trabalho, adiante designada por 

FCT. 

2. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo 

Ministério da Educação encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, 

nomeadamente na Agência Nacional para a Qualificação: 

http://www.anq.gov.pt 

http://www.catalogo.anq.gov.pt (referências de formação) 

 

Artigo 2.º 

Estrutura curricular 

1. Os cursos profissionais assumem a seguinte matriz curricular: 

Matriz Curricular (ciclo de formação de 3 anos) 

Componentes de 
Formação 

Disciplinas 
Total de Horas / 
Ciclo de 
Formação 

Português   320 

Língua Estrangeira I, II ou III   220 

Área de Integração   220 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

  100 

Sociocultural 

Educação Física   140 

Científica 2 a 3 disciplinas   500 

3 a 4 disciplinas 1180 
Técnica 

Formação em Contexto de Trabalho   420 

Carga Horária Total / Curso 3100 

 

Artigo 3.º 

Actividades Lectivas 

As actividades lectivas são interrompidas durante 22 dias úteis do mês de Agosto e 5 

dias úteis nos períodos de Natal e Páscoa. 

 

Artigo 4.º 

Condições de admissão 
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1. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos, (em datas que serão 

afixadas, anualmente), através de preenchimento de um boletim de pré inscrição. 

2. Os candidatos deverão ser submetidos a uma entrevista no sentido de ajuizar se a 

opção escolhida é a adequada ao perfil do candidato. 

 

Artigo 5.º 

Avaliação 

1. A avaliação incide: 

a) Sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de todas 

as componentes de formação e no plano de FCT; 

b) Sobre competências identificadas no perfil de desempenho à saída do 

Curso. 

2. A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo. 

 

Artigo 6.º 

Avaliação formativa 

1. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, 

permitindo ao professor, ao aluno/formando e ao encarregado de educação obter 

informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e 

ao ajustamento de processos e estratégias. 

 

Artigo 7.º 

Avaliação sumativa 

1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, 

traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens 

realizadas e as competências adquiridas pelos alunos/formandos. 

2. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do 

professor e do aluno/formando e, após a conclusão do conjunto dos módulos de 

cada disciplina, incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e integra 

no final do 3º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

3. Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo 

resultam do acordo entre os alunos/formandos e o professor. 
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4. Expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a 

notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o 

aluno/formando atingir a classificação mínima de 10 valores. 

5. As classificações dos módulos realizados com aproveitamento serão lançadas 

nos respectivos livros de termos. 

 

Artigo 8.º 

Avaliação extraordinária 

2. Os alunos/formandos que não obtiverem aprovação em determinados módulos, 

têm a possibilidade de requerer, em documento próprio, a avaliação dos mesmos 

através de uma prova de avaliação extraordinária a realizar: 

a) Durante as interrupções lectivas do Natal e Páscoa 

b) No início do ano lectivo seguinte (Setembro);  

c) No final da actividade lectiva (imediatamente antes de entrada em FCT), 

os módulos da componente técnica, para que os alunos/formandos 

estejam em condições de ingressar em FCT; 

3. Nas situações indicadas no ponto anterior, a inscrição para a prova extraordinária 

é condicionada ao pagamento de um montante fixado anualmente e a um prazo 

previamente fixado. 

4. A aceitação de inscrições fora do prazo estabelecido está condicionada à 

existência o exame requerido e ao pagamento de uma multa de montante a fixar 

anualmente. 

5. O número máximo de provas de avaliação extraordinária a requerer é cinco; 

6. Os alunos/formandos que excluírem por faltas ou anularem matricula só poderão 

inscrever-se para a avaliação extraordinária no ano lectivo seguinte. 

 

Artigo 9.º 

Competências do Director de Curso 

Os Directores de Curso são designados pelo Director, de entre os professores que 

leccionam as disciplinas da componente de formação técnica. 

1.  Compete ao Director de Curso: 

1.1.  Presidir ao Conselho de Curso; 

1.2.  Propor regras de funcionamento e plano de formação dos respectivos cursos; 
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1.3.  Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e 

componentes de formação do curso; 

1.4.  Organizar e coordenar actividades a desenvolver no âmbito da formação 

técnica; 

1.5.  Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas 

intermédias de articulação e coordenação pedagógica, os procedimentos 

necessários à realização de Prova de Aptidão Profissional; 

1.6.  Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da 

formação em contexto de trabalho, identificando-as, seleccionando-as, 

preparando protocolos, participando na elaboração do plano da formação em 

contexto de trabalho e dos contratos de formação, procedendo à distribuição 

dos aluno/formando por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento 

dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o monitor responsáveis 

pelo acompanhamento dos alunos/formandos; 

1.7.  Integrar o júri da prova de aptidão profissional; 

1.8.  Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

  
Artigo 10º 

Competências do Director de Curso 

Os Directores de Turma são designados pelo Director, de entre os professores que 

compõem o conselho de turma 

1. Compete ao Director de Curso: 

1.1. Presidir ao Conselho de Turma; 

1.2. Esclarecer os alunos/formandos acerca das funções do Director de Curso e 

informá-los, assim como aos encarregados de educação, do seu horário de 

atendimento; 

1.3. Promover a eleição do delegado e subdelegado de turma; 

1.4. Garantir uma informação actualizada e esclarecer sobre: 

1.4.1 assiduidade; 

1.4.2  pontualidade; 

1.4.3 regime de faltas; 

1.4.4 regras internas da escola; 

1.4.5 disciplina e regras de procedimento disciplinar; 

1.4.6 importância e funções do delegado e subdelegado de turma; 
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1.4.7 avaliação; 

1.4.8 orientação escolar 

1.5. Promover a adopção de estratégias conducentes à realização de actividades 

interdisciplinares;  

1.6. Promover/facilitar a correcta integração dos alunos/formandos da turma na 

vida escolar;  

1.7. Manter o processo individual do aluno/formando actualizado, em termos de 

registo de assiduidade e de aproveitamento;  

1.8. Proceder ao registo das faltas dos alunos/formandos; 

1.9. Analisar a justificação das faltas apresentada pelos alunos/formandos e tomar 

decisão sobre o respectivo deferimento; 

1.10. Apreciar situações de insucesso e propor a aplicação das medidas de apoio 

educativo consideradas mais ajustadas à situação detectada;  

1.11. Colaborar com o Director de Curso no sentido de optimizar o processo de 

ensino-aprendizagem; 

1.12. Elaborar, sob proposta do conselho de turma, um relatório descritivo de cada 

aluno/formando que contenha, nomeadamente, referência explícita a parâmetros 

como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de 

comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação com os outros, de 

articulação com o meio envolvente e de concretização de projectos; 

1.13. Coordenar o processo de avaliação dos alunos/formandos garantindo o seu 

carácter globalizante e integrador. 

 

Artigo 11º 

Regime de Precedências 

1. Respeitando-se as precedências definidas nas orientações gerais de cada 

programa, é permitido que o aluno/formando frequente módulos mais avançados 

sem a capitalização de módulos anteriores. 

 

Artigo 12.º 

Condições de progressão 

1. A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respectivos 

módulos de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

2. Os alunos/formandos só progridem se: 
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a) na Componente da Formação Sociocultural/Específica não apresentarem 

mais do que 6 módulos em atraso 

b) na Componente da Formação Técnica não apresentarem mais do que 2 

módulos em atraso 

c) na Formação em Contexto de Trabalho frequentarem a totalidade das 

horas de formação 

 

 

Artigo 13.º 

Transferências e equivalências entre disciplinas 

1. O aluno/formando que tenha frequentado, noutra escola, um curso profissional 

com aproveitamento em alguns módulos ou curso que dê equivalências deve 

requerer a concessão de equivalências, através de requerimento dirigido à 

Directora. 

2. Este requerimento deve ser apresentado pelo Encarregado de Educação ou pelo 

aluno/formando, quando maior, até ao dia 31 de Dezembro do ano lectivo em que 

se inscreve. 

3. No requerimento deve constar, de forma clara, a identificação do interessado e as 

habilitações de que é detentor. 

4. O requerimento deve ser acompanhado por documentos comprovativos dos 

módulos realizados, tais como plano(s) curricular(es) de disciplina(s) e descrição 

sumária dos conteúdos dos módulos que constituem a(s) disciplina(s) que o 

aluno/formando realizou. 

5. Para cálculo da classificação final das disciplinas a que forem dadas as 

equivalências aplicar-se-á o disposto na legislação e regulamentação respectiva. 

 

Artigo 14.º 

Conclusão e certificação 

1. A obtenção do diploma de qualificação profissional e académica concretiza-se 

após conclusão do plano curricular e da PAP. 

2. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela 

aprovação em todas as disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 

3. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 
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4. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CF= [2MCD+(0,3FCT+0,7PAP )]/3 

Sendo: CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; MCD = média 

aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o 

plano de estudos do curso, arredondada às décimas; FCT = classificação da 

formação em contexto de trabalho, arredondada às décimas; PAP = classificação 

da prova de aptidão profissional, arredondada às décimas. 

5. A certificação para conclusão do Curso não necessita, em caso algum, da 

realização de Exames Nacionais. 

6. Os alunos/formandos que pretendam prosseguir estudos no Ensino Superior 

deverão cumprir os requisitos que forem estabelecidos na legislação em vigor na 

altura da candidatura. 

 

Artigo 15º  

Regime de Assiduidade 

1. Aos alunos/formandos será dado conhecimento, pelo Director de Curso, do regime 

de assiduidade e avaliação estipulados pela legislação em vigor. 

2. São consideradas faltas justificadas as dadas: 

2.1. Por doença do aluno/formando, declarada presencialmente pelo 

Encarregado de Educação, se a mesma não determinar impedimento superior a 

três dias úteis, ou declarada pelo médico, para impedimento de duração 

superior; 

2.2. Por isolamento profilático determinado por doença infecto-contagiosa de 

pessoa que coabite com o aluno/formando, comprovada através de declaração 

de autoridade sanitária da área; 

2.3. Por realização de tratamento ambulatório em virtude de doença ou 

deficiência e que não possa realizar-se fora do período de actividades lectivas; 

2.4. Por nascimento de irmão do aluno/formando, até um dia de falta; 

2.5. Por falecimento de familiar, durante o período legal de luto; 

2.6. Por assistência na doença por membros do agregado familiar do 

aluno/formando, declarada por médico; 

2.7. Por impedimento decorrente da religião professada pelo aluno/formando; 

2.8. Por participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da 

legislação em vigor; 
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2.9. Por facto não imputável ao aluno/formando, designadamente determinado 

por motivos imprevistos ou por incumprimento de obrigações legais, implicando 

sempre a respectiva justificação; 

2.10. Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, tal 

como definido na Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto. 

3. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas, será considerado o 

segmento lectivo de 45 minutos; 

4. A justificação apresentada será objecto de análise pelo Director de Curso, que é 

responsável pelo seu deferimento. 

5. A justificação deve ser apresentada até ao terceiro dia útil subsequente à falta, em 

impresso próprio e adequado, sob pena de não ser aceite. 

6. As faltas justificadas são consideradas para efeitos de apreciação do desempenho 

do aluno/formando. 

7. Quando as faltas justificadas comprometam seriamente os objectivos da 

aprendizagem, o Director de Turma accionará um plano de recuperação. Este plano 

deve: 

 7.1. Resultar da proposta dos docentes das disciplinas nas quais foram 

registadas as faltas e visa o cumprimento dos objectivos de aprendizagem não 

atingidos em virtude da falta; 

 7.2. Ser formalizado através de impresso próprio; 

8. Consideram-se faltas injustificadas as não compreendidas no número dois, bem 

como aquelas para as quais não tenha sido apresentada a tempo a respectiva 

justificação, ou não tenham sido deferidas pelo Director de Curso. 

9. As faltas injustificadas são consideradas para efeitos de retenção e para a 

apreciação do desempenho do aluno/formando. 

10. Se o aluno/formando ultrapassar 10% de faltas injustificadas, será sujeito a um 

plano individual de trabalho que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que o 

aluno/formando ultrapassou o referido limite de faltas e que permita recuperar as 

aprendizagens. O recurso ao plano individual de trabalho só poderá ocorrer, por 

disciplina, uma vez no ano escolar. 

11. Quando se verificar o incumprimento do dever de assiduidade, deverá o Director de 

Turma, de imediato, agir de acordo com a lei, informando o aluno/formando, os 

pais/encarregados de educação e o(s) professor(es) da(s) disciplina(s) em que o 

referido incumprimento tenha ocorrido. 
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12. A realização do plano individual de trabalho, por parte do aluno/formando, ocorrerá 

em período suplementar ao horário lectivo, sob a forma de trabalho autónomo, 

incidente em conteúdos e competências que permitam recuperar o atraso nas 

aprendizagens correspondentes ao período em que ocorreu o incumprimento do dever 

de assiduidade. O plano individual de trabalho deverá ser realizado pelo 

aluno/formando no prazo máximo de duas semanas, contadas a partir da recepção do 

enunciado com as actividades a desenvolver. O plano individual de trabalho será 

objecto de uma avaliação qualitativa com base na verificação da recuperação ou não 

das aprendizagens visadas. 

13. O aluno/formando e os pais/encarregados de educação deverão ser informados 

sobre o grau de cumprimento do plano individual de trabalho, sendo da 

responsabilidade do Conselho de Turma a avaliação final de ano lectivo, pronunciar-se 

em definitivo sobre o efeito da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

verificado. 

14. O aluno/formando ficará retido no ano de escolaridade que frequenta, sempre que 

reitere no incumprimento do dever de assiduidade. 

 

Artigo 16.º 

Funcionamento da Equipa Pedagógica / Conselho de Turma 

1 –  A Equipa Pedagógica / Conselho de Turma é constituída pelos professores das 

disciplinas e pelo Director de Curso. 

2 –  O Conselho de Turma de avaliação ocorrerá, pelo menos, três vezes ao longo do 

ano lectivo, sendo entregue ao Encarregado de Educação um relatório qualitativo 

que inclua informação global sobre o percurso formativo do seu educando. 

3 –  O relatório indicado no ponto anterior deverá conter referência explícita a 

parâmetros como a aquisição e aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de 

comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação. Faz também parte deste 

relatório uma síntese das principais dificuldades diagnosticadas com indicações 

relativas a actividades de recuperação. 

4 –  Para além das reuniões previstas no ponto anterior, deve a equipa reunir, pelo 

menos, uma vez por período para articulação curricular e coordenação 

pedagógica. 
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Artigo 17.º 

Reposição de aulas 

1 –  Face à exigência de leccionação da totalidade das horas previstas para cada 

disciplina, de forma a assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição 

das aulas não leccionadas. 

2 –  As aulas previstas e não leccionadas são recuperadas através de: 

a) Permuta entre docentes; 

b) Prolongamento da actividade lectiva diária, desde que não ultrapasse as 

7 horas e o limite semanal previsto na lei; 

c) Diminuição do tempo de interrupção das actividades lectivas relativas ao 

Natal e à Páscoa. 

3 –  Quando a não leccionação da aula não é imputável nem ao aluno/formando nem 

ao professor, nomeadamente no caso de encerramento da escola ou de 

suspensão das actividades lectivas, poderão ser desenvolvidos mecanismos de 

recuperação da mesma. 

4 –  Se a reposição for efectuada de acordo com o previsto nas alíneas b) e c) do 

ponto 2, será dada informação ao Encarregado de Educação. 

5 –  No final do primeiro e segundo períodos, o conselho de turma procederá ao 

registo das horas de formação já ministradas e cada professor dará conhecimento 

ao Director de Curso da data de conclusão das actividades lectivas. 

 

Artigo 18.º 

Visitas de estudo 

1 –  As visitas de estudo e os respectivos objectivos devem ser aprovados pelo 

conselho de turma. 

2 –  Estas actividades constituem estratégias pedagógico/didácticas que, dado o seu 

carácter mais prático, podem contribuir para a preparação e sensibilização a 

conteúdos a leccionar. 

3 –  As horas efectivas destas actividades convertem-se em tempos lectivos de acordo 

com os blocos previstos para o turno da manhã (6 segmentos) e turno da tarde (4 

segmentos), até ao máximo de 12 segmentos diários. 

4 –  Estas horas poderão ser distribuídas pelos vários professores envolvidos na 

visita. Em caso algum esta distribuição poderá exceder o número de segmentos 

efectivos da visita. 



Regulamento Interno – Cursos Profissionais 

Escola Secundária Cacilhas–Tejo 12/25 

5 –  Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos 

alunos/formandos nestas actividades é fundamental, pelo que deve ser promovida 

a sua participação. 

6 –  No caso de o aluno/formando não poder comparecer à visita, deverá realizar uma 

actividade relacionada com o tema da visita de estudo e indicada pelo professor 

responsável pela visita. 

CAPÍTULO II 

Formação em contexto de trabalho 

 

Artigo 19.º 

Âmbito e definição 

1. A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) é um domínio de formação onde o 

aluno/formando irá aplicar, adquirir e desenvolver competências relevantes para o 

perfil de desempenho à saída do Curso. 

2. A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, 

sob a forma de experiências de trabalho por períodos de duração variável ao 

longo da formação, ou sob a forma de estágio em etapas intermédias ou na fase 

final do curso. 

 

Artigo 20.º 

Acesso 

1. Os alunos/formandos só acederão à FCT quando tiverem capitalizado todos os 

módulos das disciplinas da componente de formação técnica previstos no curso e 

leccionados até à data da assinatura do protocolo. 

 

Artigo 21.º 

Organização e desenvolvimento 

1. A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano, elaborado 

com a participação das partes envolvidas e realiza-se sob a forma de 

experiências de trabalho ao longo da formação, ou sob a forma de estágio, em 

etapas intermédias, ou na fase final do Curso. 

2. A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo de formação entre a 

escola a entidade de estágio e o aluno/formando. 
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3. No caso de o aluno/formando ser menor de idade, o protocolo será igualmente 

subscrito pelo encarregado de educação. 

4. O protocolo/contrato de formação inclui o plano de FCT/Estágio, as 

responsabilidades das partes envolvidas e as normas de funcionamento da 

FCT/Estágio. 

5. O protocolo celebrado obedecerá às disposições previstas na lei e no presente 

Regulamento, sem prejuízo da sua diversificação, decorrente da especificidade do 

curso e das características próprias da entidade de acolhimento. 

6. Sempre que as actividades decorram fora da escola, os alunos/formandos estão 

abrangidos pelo Seguro Escolar que garante a cobertura dos riscos das 

deslocações a que estiverem obrigados bem como das actividades a desenvolver. 

7. O protocolo não gera nem titula relações de trabalho subordinado e caduca com a 

conclusão da formação. 

 

Artigo 22.º 

Parcerias e Protocolos de Cooperação 

1. Para garantir o bom funcionamento dos cursos é imprescindível o 

estabelecimento de parcerias e protocolos de colaboração com entidades dos 

sectores empresarial, económico, cultural e artístico. 

2. O âmbito e duração das parcerias/protocolos é definido caso a caso e tem em 

conta as áreas de actividade e objectivos a atingir. 

3. O plano da FCT/Estágio desenvolve-se segundo um plano previamente 

elaborado, que fará parte integrante do protocolo /contrato referido no presente 

Regulamento. 

4. O plano da FCT/Estágio é elaborado pelo professor orientador, pelo monitor e 

pelo aluno/formando em colaboração com a entidade que fornece o estágio. 

5. O plano da FCT/Estágio identifica: 

a) Os objectivos enunciados no presente Regulamento e os objectivos 

específicos decorrentes da saída profissional visada e das características 

da entidade de estágio; 

b) Os conteúdos a abordar; 

c) A programação das actividades; 

d) O período ou períodos em que o estágio se realiza, fixando o respectivo 

calendário; 



Regulamento Interno – Cursos Profissionais 

Escola Secundária Cacilhas–Tejo 14/25 

e) O horário a cumprir pelo aluno/formando; 

f) O local ou locais de realização; 

g) As formas de acompanhamento e de avaliação. 

6 –  O plano da FCT/ Estágio deverá ser homologado pelo órgão de gestão da escola 

mediante parecer favorável do Director de Curso, antes do período de formação 

efectiva na entidade de acolhimento. 

 

Artigo 23.º 

Responsabilidades da Escola 

1. São responsabilidades da escola: 

a) Assegurar a realização da FCT/Estágio aos seus aluno/formandos, nos 

termos da Lei e do presente Regulamento; 

b) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos/formandos pelos 

lugares existentes nas diferentes entidades de acolhimento; 

c) Proceder à distribuição dos alunos/formandos de acordo com os critérios 

mencionados na alínea anterior; 

d) Assegurar a elaboração do protocolo/contrato de formação com a 

entidade de acolhimento; 

e) Assegurar a elaboração do plano de FCT/Estágio; 

f) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de FCT/Estágio; 

g) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos/formandos, em 

colaboração com a entidade de acolhimento; 

h) Assegurar que o aluno/formando se encontra a coberto de seguro em 

toda a actividade de contexto real de trabalho; 

i) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o 

aluno/formando, as condições logísticas necessárias à realização e ao 

acompanhamento da formação. 

 

Artigo 24.º 

Responsabilidades do Director de Curso 

1. São responsabilidades específicas do Director de Curso: 

a) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento, 

identificando-as, fazendo a respectiva selecção, preparando 

protocolos/contratos de formação, procedendo à distribuição dos 
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alunos/formandos pelas várias entidades e coordenando o 

acompanhamento dos mesmos; 

 

Artigo 25.º 

Responsabilidades do Orientador de Estágio 

1. São responsabilidades específicas do Orientador de Estágio: 

a) Elaborar, em conjunto com o monitor e o aluno/formando, o plano de 

FCT/Estágio; 

b) Acompanhar a execução do plano, nomeadamente através de 

deslocações periódicas aos locais de realização do Estágio; 

c) Avaliar, em conjunto, com o monitor o desempenho do aluno/formando; 

d) Acompanhar o aluno/formando na elaboração do relatório da 

FCT/Estágio; 

e) Propor ao Conselho de Turma a classificação do aluno/formando na 

FCT/Estágio. 

 

Artigo 26.º 

Responsabilidades da entidade de estágio/acolhimento 

1. São responsabilidades da entidade de estágio/acolhimento: 

a) Designar um monitor. 

b) Colaborar na elaboração do protocolo/contrato de formação e do Plano da 

FCT/Estágio. 

c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do 

aluno/formando. 

d) Atribuir ao aluno/formando tarefas que permitam a execução do Plano de 

Formação. 

e) Controlar a assiduidade do aluno/formando. 

f) Assegurar em conjunto com a Escola e o aluno/formando, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

 

 

Artigo 27.º 

Responsabilidades do aluno/formando 
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1. São responsabilidades do aluno/formando: 

a) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 

b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação desta formação; 

c) Cumprir, no que lhe compete, o plano de formação; 

d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar 

com zelo os bens, equipamentos e instalações; 

e) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a 

informação a que tiver acesso durante o estágio; 

f) Ser assíduo, pontual, e estabelecer boas relações de trabalho; 

g) Justificar as faltas, perante o Director de Curso e o monitor, de acordo 

com as normas; 

h) Elaborar o relatório da formação em contexto real de trabalho, onde 

conste: 

o Identificação do aluno/formando; 

o Identificação da entidade de acolhimento; 

o Período de formação em contexto de trabalho; 

o Funções desempenhadas; 

o Actividades desenvolvidas; 

o Relacionamento com o monitor; 

o Outras considerações relevantes. 

 

CAPÍTULO III 

Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 

Artigo 28.º 
Âmbito e Definição 

1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante 

um júri, de um projecto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa 

intervenção ou numa actuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do 

respectivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes e 

competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro 

profissional do jovem. 

2. O projecto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas 

perspectivados e desenvolvidos pelo aluno/formando em estreita ligação com os 
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contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais 

professores. 

3. Tendo em conta a natureza do projecto, não poderá o mesmo ser desenvolvido em 

equipa. 

 
Artigo 29.º 

Enquadramento Legal 
1.A Portaria nº 550-C/2004, de 21 de Maio, em conjugação com o Despacho n.º 

14758/2004, de 23 de Julho, estabelece no seu ponto 1 do artigo 22.º que “A PAP 

reger-se-á em todas as matérias não previstas no presente diploma, ou noutra 

regulamentação a observar pela escola, por regulamento específico aprovado pelos 

órgãos competentes da escola, como parte integrante do respectivo regulamento 

interno”. 

 

Artigo 30.º 
Intervenientes a Envolver 

1. Órgãos/Elementos a envolver: 

a) O Conselho Pedagógico; 

b) O Júri da PAP; 

c) A Direcção; 

d) O Director de Curso; 

e) O(s) Professor(es) Orientador(es) e Acompanhante(s) do projecto conducente 

à PAP; 

f) O Professor Acompanhante da Formação em Contexto de Trabalho (FCT); 

g) O Monitor da entidade acolhedora da FCT; 

h) O Aluno/formando; 

i) O Encarregado de Educação do aluno/formando menor de idade; 

 

Artigo 31.º 

Competências e atribuições 

Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na 

lei, definidas no regulamento interno ou delegadas, são competências e atribuições: 

1. Do Conselho Pedagógico: 

a) Tomar conhecimento dos projectos, enviados através do Director de Curso, 

depois de homologados pela Direcção; 
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b) Aprovar os critérios de avaliação da PAP, enviados através do Director de 

Curso, depois de ouvidos os professores das disciplinas da componente de 

formação técnica; 

c) Decidir, de acordo com a sua competência, sobre os casos omissos na lei 

geral e no regulamento interno. 

2. Do júri da PAP: 

a) Apreciar e avaliar o relatório final e o produto; 

b) Proceder à avaliação final da prova com os parâmetros de avaliação 

aprovados; 

c) Elaborar acta de avaliação final; 

d) Colaborar com a entidade certificadora. 

3. Do Director: 

a) Designar os professores orientadores e acompanhantes do projecto 

conducente à PAP preferencialmente de entre os professores que leccionam as 

disciplinas da componente de formação técnica; 

b) Homologar a documentação referente à PAP; 

c) Presidir ao júri da PAP; 

d) Calendarizar a realização da PAP; 

e) Convidar oficialmente as estruturas externas referidas no artigo n.º 21 da 

Portaria nº 550-C/2004,de 21 de Maio; 

f) Autorizar o local onde se vai realizar a PAP. 

4. Do Director de Curso: 

a) Articular com a Direcção da escola, bem como com as estruturas intermédias 

de articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos 

necessários à realização da PAP; 

b) Organizar e supervisionar as diferentes acções, articulando-se com os 

professores acompanhantes, monitores aluno/formandos. 

c) Informar a Direcção, bem como o Conselho Pedagógico, das acções 

desenvolvidas, trabalhando em estreita colaboração com os mesmos; 

d) Dar conhecimento dos temas dos projectos conducentes à PAP, ao Conselho 

Pedagógico; 

e) Propor para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de avaliação da 

PAP, depois de ouvidos os professores das disciplinas da componente de 

formação técnica; 
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f) Supervisionar a celebração dos contratos de formação; 

g) Servir de elo de ligação entre os vários intervenientes. 

5. Do Director de Curso: 

a) Apoiar o professor acompanhante do projecto no exercício das suas funções; 

b) Colaborar com o Director de Turma; 

c) Intervir junto dos alunos/formandos e encarregados de educação quando 

solicitado; 

6. Do professor orientador do projecto conducente à PAP: 

a) Dar a conhecer ao aluno/formando ou ao seu encarregado de educação, 

quando menor, os critérios de avaliação e o presente regulamento; 

b) Definir um conjunto de critérios de exigência com os outros professores 

acompanhantes de forma a garantir uniformidade; 

c) Incentivar o aluno/formando para um trabalho com aplicação prática, concreta 

e experimental dentro do contexto de trabalho; 

d) Motivar no aluno/formando o interesse pela sua realização pessoal e 

profissional como técnico; 

e) Orientar o aluno/formando na escolha do projecto a desenvolver e do produto 

a apresentar, em articulação com os professores da componente técnica; 

f) Ajudar a sistematizar as estratégias de desenvolvimento ao longo do projecto 

em conjunto com o professor acompanhante da FCT; 

g) Apoiar o aluno/formando na elaboração de um plano de trabalho após a 

escolha do tema, para o desenvolvimento do seu projecto em conjunto com o 

professor acompanhante da FCT; 

h) Orientar o aluno/formando na escolha de várias hipóteses de solução de 

problemas ou encaminhá-lo para professores das áreas em questão; 

i) Analisar todos os relatórios, avaliar continuamente o trabalho realizado ao 

longo do projecto e o produto final; 

j) Estar disponível para ajudar o aluno/formando no desenvolvimento e/ou 

reformulação do projecto; 

k) Auxiliar na organização estrutural da documentação, verificar o tratamento de 

texto e sua apresentação gráfica e colaborar na preparação da defesa do 

projecto; 

l) Orientar o aluno/formando na realização e na redacção do relatório final; 
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m) Recolher e registar todos os elementos de avaliação ao longo das diferentes 

fases do projecto, realizando uma avaliação contínua eminentemente formativa; 

n) Decidir se o produto, objecto ou produção escrita ou de outra natureza, e o 

relatório final estão em condições de serem presentes ao júri; 

o) Elaborar no final do projecto, um parecer escrito, onde constem todas as 

informações que considere pertinentes para a avaliação; 

p) Manter a Direcção e o Director de Curso devidamente informados do 

desenvolvimento do projecto; 

q) Lançar a classificação da PAP na respectiva pauta. 

7. Do professor acompanhante da FCT: 

a) Apoiar o aluno/formando na elaboração de um plano de trabalho após a 

escolha do tema, para o desenvolvimento do seu projecto em conjunto com o 

professor acompanhante do projecto/PAP; 

b) Motivar no aluno/formando o interesse pela sua realização pessoal e 

profissional como Técnico; 

c) Incentivar o aluno/formando para um trabalho com aplicação prática, concreta 

e experimental dentro do contexto de trabalho; 

d) Ajudar a sistematizar as estratégias de desenvolvimento ao longo do projecto 

em conjunto com o professor acompanhante do projecto/PAP; 

e) Apresentar sugestões que considere pertinentes para a consecução dos 

objectivos do plano, assegurando as dimensões teórica e prática; 

f) Estar apto a sugerir uma reformulação do projecto e apreciar o 

desenvolvimento deste em conjunto com o professor orientador do projecto e o 

aluno/formando; 

g) Orientar o aluno/formando na escolha de várias hipóteses de solução de 

problemas ou encaminhá-lo para professores das áreas em questão; 

h) Ajudar a identificar problemas; 

i) Estar disponível para ajudar o aluno/formando no desenvolvimento e/ou 

reformulação do projecto; 

j) Auxiliar na organização estrutural da documentação, verificar o tratamento de 

texto e sua apresentação gráfica e colaborar na preparação da defesa do 

projecto. 

8. Do monitor da entidade acolhedora da FCT: 

a) Prestar todo o apoio possível; 
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b) Colaborar com o professor acompanhante no desenvolvimento do projecto; 

c) Ser conhecedor do tema; 

d) Ser agente transmissor de saberes; 

e) Avaliar qualitativamente o aluno/formando em conjunto com o professor 

acompanhante da FCT. 

9. Do aluno/formando: 

a) Ser sensível à motivação que lhe é dada para realizar o projecto/PAP; 

b) Ser capaz de estruturar um plano de projecto, a partir do tema escolhido; 

c) Cumprir o plano do projecto; 

d) Desenvolver actividades de investigação e pesquisa; 

e) Dirigir-se ao professor orientador do projecto para que, em conjunto, definam 

estratégias de desenvolvimento do mesmo; 

f) Ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos no curso; 

g) Comparecer junto do professor orientador sempre que este o solicite para 

apreciar o desenvolvimento do projecto; 

h) Solicitar o professor orientador sempre que necessite, dentro do horário 

semanal do projecto; 

i) Fazer auto – avaliação.  

 

Artigo 32.º 

Organização dos Tempos Curriculares 

1. O professor orientador e acompanhante do projecto conducente à PAP deverá estar 

disponível em local e horário compatível com o dos alunos/formandos. 

 

Artigo 33.º 

Concepção e Concretização do Projecto 

1.A concretização do projecto ocorre preferencialmente após o 3º ano do plano 

curricular. 

2.A concretização do projecto compreende três momentos essenciais: 

a) Concepção do projecto; 

b) Desenvolvimento do projecto; 

c) Elaboração do relatório final. 
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3. Nos casos em que o projecto revista a forma de uma actuação perante o júri, os 

momentos de concretização previstos nos números anteriores poderão ser adaptados 

em conformidade. 

Artigo 34.º 

Concepção do Projecto 

1. O aluno/formando, apoiado pelo professor orientador e acompanhante do projecto 

conducente à PAP, concebe o seu plano de projecto que deverá ir ao encontro do perfil 

de saída do curso e deverá ser estruturado da seguinte forma: 

a) Identificação do aluno/formando; 

b) Tema do projecto; 

c) Descrição do projecto; 

- Objectivos a atingir; 

- Requisitos; 

- Actividades a desenvolver (com o respectivo cronograma); 

- Disciplinas a envolver. 

d) Proposta do local de desenvolvimento da PAP; 

e) Parecer positivo do Professor Orientador do projecto conducente à PAP e do 

Director de Curso; 

2. O plano de projecto deve ser entregue por escrito, ao Director de Curso, em data a 

definir por este e de acordo com o Plano de FCT definido para o aluno/formando. 

3. Após a entrega do projecto, o seu parecer deverá ser emitido no prazo de 15 

(quinze) dias úteis. 

4. No caso de um parecer negativo deve ser elaborada a respectiva justificação que 

será anexada ao plano de projecto e o professor orientador voltará a reunir com o 

aluno/formando de forma a proceder às necessárias correcções. 

5. O plano de projecto deverá ser arquivado no processo individual do aluno/formando 

e uma cópia deverá ser-lhe entregue. 

 

Artigo 35.º 

Desenvolvimento do Projecto 

1. O projecto será iniciado na Escola Secundária Cacilhas-Tejo e realizado na entidade 

da FCT. 

2. Sempre que uma parte do desenvolvimento do projecto seja feita fora da Escola 

Secundária Cacilhas-Tejo na entidade da FCT, o Monitor conjuntamente com o 
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Orientador da FCT, terão como função específica a definição e orientação das 

diferentes tarefas a realizar pelos alunos/formandos, bem como a avaliação dos 

mesmos.  

Artigo 36.º 

Elaboração do Relatório Final 

1. A defesa do projecto terá por base o produto, objecto ou produção escrita ou de 

outra natureza, bem como o relatório final, que deverá ser entregue ao Director de 

Curso até 10 (dez) dias úteis antes da data prevista para a realização da PAP, com 

parecer do professor orientador do projecto conducente à PAP de como está tudo em 

condições de ser presente ao júri; 

2. Depois do Director de Curso verificar que tudo se encontra em conformidade, deverá 

entregar toda a documentação à Direcção e solicitar-lhe que convoque o júri. 

3. Todos os documentos são presentes ao júri até 5 (cinco) dias úteis antes da data de 

realização da prova, via Director de Curso. 

4. O relatório final integra, nomeadamente: 

- Introdução com a fundamentação da escolha do projecto; 

- Desenvolvimento, explicitando: 

- Realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projecto; 

- Opções estratégicas; 

- Problemas e soluções encontrados; 

- Auto – avaliação; 

- Reflexão final; 

- Bibliografia; 

- Anexos (incluindo os registos das avaliações intermédias do professor ou 

professores orientadores). 

Artigo 37.º 

Considerações 

1. O aluno/formando não poderá ser presente a júri da sua PAP, sem que tenha 

concluído a sua FCT. 

2. A PAP será realizada na Escola Secundária Cacilhas-Tejo, ou fora dela em contexto 

de trabalho, na entidade de estágio com quem o aluno/formando e a escola 

estabeleceram protocolo.  

3. A PAP terá a duração máxima de 45 minutos. 
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Artigo 38.º 

Júri da prova de aptidão profissional 

1. O júri de avaliação da PAP é designado pela Direcção e terá a seguinte composição: 

a) A Directora da escola, que preside; 

b) O Coordenador do Departamento ou estrutura pedagógica intermédia 

competente; 

c) O Director de Curso; 

d) Um professor orientador do projecto; 

e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de 

sectores afins ao curso; 

f) Um representante das associações sindicais dos sectores de actividade afins 

ao curso; 

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional 

ou dos sectores de actividade afins ao curso. 

2. O júri de avaliação para deliberar necessita da presença de, pelo menos, quatro 

elementos, estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem 

as alíneas a) a c) e dois dos elementos a que se referem as alíneas d) a g) do número 

anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações. 

3. Nas suas faltas ou impedimentos o Director delegará a presidência do Júri num dos 

professores a que se referem as alíneas b) a c) do n.º 1, ou, ainda, no impedimento 

destes, por um professor a designar de entre os professores com competência técnica 

de acordo com o curso visado. 

4. De todas as reuniões do Júri será lavrada uma acta. 

 

Artigo 39.º 

Assiduidade e incumprimento 

1. Haverá duas épocas para defesa do projecto: 

a) 1ª Época – Julho 

b) 2ª Época – Setembro 

2. Os alunos/formandos que não cumprirem com o estipulado nos pontos 1 e 4 do 

artigo 36º do presente regulamento, só poderão realizar a PAP na época seguinte 

prevista no ponto anterior. 

3. O aluno/formando que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar, 

no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da realização da prova, a respectiva 
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justificação ao Director da Escola, podendo aquela ser entregue através do 

Encarregado de Educação. 

4. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de realização 

da nova prova. 

5. A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à 

nova prova, determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar. 

 

Artigo 40.º 

Avaliação 

1. A avaliação é contínua e formativa ao longo de todo o processo, sendo a etapa final 

do projecto (PAP) decisiva, representando a síntese quantitativa dos resultados 

alcançados. 

2. A classificação da PAP é expressa na escala de 0 a 20 valores. 

3. Na avaliação o Júri levará em conta os critérios de avaliação aprovados pelo 

Conselho Pedagógico, os quais farão parte integrante deste regulamento. 

4. O aluno/formando que, tendo comparecido à PAP, não tenha sido considerado 

aprovado pelo júri poderá realizar nova prova, na 2.ª época, em data a definir pelo 

Director da escola, em articulação com o presidente do júri. 

 

Artigo 41.º 

Organização Processual e Publicitação das Classificações 

1. A classificação obtida pelo aluno/formando na PAP, será afixada em local público. 

 

Artigo 42.º 

Revisão da Deliberação do Júri 

1. A classificação da PAP não pode ser objecto de pedido de reapreciação. 

 

Artigo 43.º 

Omissões 

1. Os casos omissos no presente regulamento, relativos à matéria da FCT serão 

resolvidos de acordo com a lei em vigor e com o Regulamento Interno da Escola 

Secundária Cacilhas-Tejo. 
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1. Caracterização da Disciplina 

Esta disciplina fornecerá o conhecimento das ferramentas digitais fundamentais para a concretização 

de projectos e concepção de artes finais, permitindo ainda a obtenção de conhecimentos sobre os 

diferentes sistemas de impressão e produção gráfica. 

As técnicas de fotografia como complemento essencial à formação do design de comunicação e a 

aquisição de novas competências através de web design e da modelação 3D farão desta disciplina 

uma mais valia na concretização e produção visual dos saberes transversais. 

 

Principais finalidades: 

� 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. 

 
 
 

2. Visão Geral do Programa  
Este programa apresenta-se estruturado em módulos, com competências no domínio teórico e 

prático das ferramentas gerais (digitais e não digitais) mais usadas ao nível profissional. 

O programa integra um conjunto de módulos base e de módulos opcionais, que exigem uma 

aplicação diferenciada, para uma carga horária total de 500 horas. Assim, a possibilidade de 

diversificar saberes e aprendizagens torna-se uma condição inerente ao programa, podendo deste 

modo, variar-se os interesses de cada grupo. 

O conceito de módulo opcional serve para acudir às necessidades pontuais, sectoriais ou regionais 

de cada escola ou grupo.  

Segue-se um quadro resumo dos módulos a serem leccionados e os respectivos conteúdos base. 

Mais à frente, neste documento, cada módulo será descrito mais aprofundadamente. 
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Quadro I - Resumo da distribuição dos módulos pelos anos (sugestão): 

M
ó

d
u

lo
s 

1º Ano 
H

o
ra

s 

M
ó

d
u

lo
s 

2º Ano 

H
o

ra
s 

M
ó

d
u

lo
s 

3º Ano 

H
o

ra
s 

M
ó

d
u

lo
s 

Opcionais 

H
o

ra
s 

1 Desenho Vectorial 36 7 
Produção 
Gráfica I 

36 10 Edição Web 36 11 Impressão II 31 

2 Edição de Imagem 36 8 Impressão I 36  Opção 4 31 12 Impressão III 31 

3 Paginação 36 

 

9 Fotografia 36  Opção 5 31 13 Fotografia Digital 31 

4 Edição Electrónica I 36  Opção 1 31    14 
Laboratório de 

Fotografia 
31 

5 Edição Electrónica II 36 

 

 Opção 2 31    15 3D I 31 

6 
Higiene e Segurança 

no Trabalho 
21   Opção 3 31 

 

   

 

16 3D II 31 

 Total: 201  Total: 201  Total: 98 17 Produção Gráfica II 31 

         Total: 500 18 
Legislação 

Orçamentação 
Normalização 

31 

           19 Animação Vectorial 31 

           20 
Maquetização/ 
Prototipagem 

31 

 
 
 

3. Competências a Desenvolver 

� Dominar programas de computador encarados como ferramentas ao serviço do projecto; 

� Saber utilizar adequadamente ferramentas não digitais e entender a sua importância ao longo do 
projecto gráfico; 

� Conhecer a linguagem gráfica e os elementos que a constituem; 

� Usar adequadamente a linguagem gráfica específica; 

� Cooperar com outros adaptando-se ao trabalho em equipa; 

� Saber digitalizar e arquivar imagens em diferentes formatos de arquivo; 

� Ser capaz de utilizar programas de edição de imagem para manusear e tratar imagens; 

� Saber utilizar programas de composição e paginação; 

� Saber utilizar programas de edição de páginas para a Internet; 

� Saber utilizar a metodologia projectual adequada à solução de problemas; 

� Ser capaz de criar páginas na Web, utilizando editores e programas de animação gráfica. 
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4. Orientações Metodológicas / Avaliação 
 

A disciplina de Oficina Gráfica tem um carácter predominantemente prático. Pretende ser um local 

privilegiado de experimentação e projectação à semelhança de uma situação real e profissional. 

Desta forma, o professor deverá estimular os alunos com apresentação de exemplos e discussão de 

ideias, visitas de estudo e contactos com profissionais da área. 

Torna-se, por isso, necessário implementar metodologias através de actividades que incidam sobre a 

aplicação prática e contextualizada dos conteúdos, a pesquisa e a resolução de problemas. Neste 

sentido, as aulas deverão privilegiar a participação dos alunos em projectos, pela resolução de 

problemas e de exercícios que simulem a realidade das empresas e instituições ou que abordem 

temas de outras áreas disciplinares.  

Neste contexto, a articulação de saberes das várias disciplinas deverá ser posta em prática através 

da realização de pequenos projectos que permitam ao aluno encarar a utilização das aplicações 

informáticas e das questões relativas à comunicação gráfica e visual, não como um fim em si, mas 

pelo contrário, como uma ferramenta poderosa para facilitar a comunicação, o tratamento de dados e 

a resolução de problemas. Deste modo, torna-se imprescindível e fundamental que o docente 

dinamize as articulações necessárias através do grupo de professores da turma. Sugere-se também 

a realização de projectos de investigação colaborativa com alunos de outras escolas portuguesas e 

mesmo de escolas de outros países, optimizando assim as potencialidades de comunicação via 

Internet e correio electrónico.  

O professor deverá adoptar estratégias que motivem o aluno a envolver-se na sua própria 

aprendizagem e que lhe permitam desenvolver a sua autonomia e iniciativa.  

Propomos a adopção de uma metodologia orientada para a prática, para a experimentação e para a 

pesquisa, flexível e ajustável aos diferentes momentos de aprendizagem:  

 

Apresentação de conceitos e teorias: 

Sempre que seja necessária a abordagem de conteúdos mais teóricos, será aconselhável a 

utilização de apresentações electrónicas, a utilização de um projector de vídeo ou data-show. 

Exemplos práticos, imagens, livros e produtos actualizados deverão acompanhar igualmente as 

apresentações.  

 

Experimentação de conceitos e soluções 

Deverá ser uma altura de reflexão e experimentação dos conceitos e teorias apresentados postos 

em prática através de uma proposta de trabalho ou exercícios práticos. O aluno deverá experimentar 

e argumentar as soluções apresentadas, promovendo um espaço de discussão e troca de ideias na 

turma. Sugere-se uma metodologia de aprendizagem por tarefas. 
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Introdução de uma proposta de trabalho: 

Nas aulas de introdução a um novo projecto para exemplificação e/ou demonstração de aspectos 

práticos, o professor deverá recorrer à projecção, tornando-os visíveis a toda a turma. Exemplos 

práticos, imagens, livros e produtos actualizados deverão acompanhar igualmente as apresentações. 

 

Desenvolvimento de uma  proposta de trabalho: 

As aulas deverão ser um espaço de trabalho com diversos equipamentos e ferramentas ao dispor 

dos alunos. O docente deverá fazer um acompanhamento sistemático da evolução do trabalho. 

Poderá promover aulas de discussão e apresentação de ideias e avaliações pontuais para permitir 

ao aluno aferir da sua evolução e avaliação final. 

 

Construção de um projecto: 

O professor poderá utilizar a metodologia da resolução de problemas. O método é idêntico ao 

anterior, mas aos alunos apenas é fornecido o modelo do resultado a atingir ou o enunciado do 

problema ou situação que se pretende resolver. Competirá aos alunos fazerem a pesquisa, a 

experimentação e a descoberta das soluções que conduzam ao resultado pretendido.  

 

Aprofundamento da utilização de conceitos e ferramentas: 

Numa fase final e mais avançada, será solicitado ao aluno o desenvolvimento de um ou vários 

projectos que integre(m) a utilização das aplicações abordadas e saberes adquiridos nesta disciplina 

e nas outras disciplinas do seu curso, que seja(m) significativo(s) para o aluno e se aplique(m), tanto 

quanto possível, a situações concretas.  

 
 
Assim, recomenda-se que o professor:  

� Realize um breve enquadramento teórico de cada tema e proceda à exemplificação com produtos 
relacionáveis; 

� Exemplifique com a ajuda do computador, livros, revistas e produtos das artes gráficas; 

� Privilegie as aulas práticas para que os alunos utilizem as ferramentas digitais e não digitais; 

� Estimule o trabalho de grupo, 

� Proponha aos alunos actividades de carácter experimental e de pesquisa; 

� Proponha aos alunos a realização de trabalhos práticos (que possam eventualmente ser postos ao 
serviço da comunidade), nos quais tenham de se aplicar os conhecimentos adquiridos; 

� Apresente aos alunos situações novas em que tenham de aplicar as competências desenvolvidas; 

� Fomente actividades de pesquisa sobre soluções tecnológicas ligadas a problemas reais da sua 
vida quotidiana ou do meio empresarial. 

 

As cargas horárias indicadas para cada módulo deverão ser consideradas como uma sugestão, que 

será ajustada às características e necessidades específicas de cada turma ou aluno. 
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Avaliação: 

A avaliação deverá ser contínua e mediante critérios e parâmetros pré-estabelecidos. 

Os procedimentos de avaliação dos alunos decorrem da natureza eminentemente prática da 

disciplina, privilegiando-se a vertente formativa da avaliação, indispensável à orientação do processo 

de ensino/aprendizagem. Sugere-se que o docente faça diversas avaliação intercalares aos 

projectos desenvolvidos de forma a que os alunos aferiram o seu processo de aprendizagem. Os 

parâmetros de avaliação deverão ser fornecidos no início dos módulos e deverão ser claros e 

objectivos. 

Deverá ser privilegiada a observação directa do trabalho desenvolvido pelo aluno durante as aulas, 

utilizando para isso instrumentos de avaliação diversificados que permitam registar o seu 

desempenho nas situações que lhe são propostas: a progressão na aprendizagem ao longo do ano 

lectivo, nomeadamente quanto ao interesse e à participação no trabalho, à capacidade de 

desenvolver trabalho em grupo, à capacidade de explorar, investigar e mobilizar conceitos em 

diferentes situações, bem como relativamente à qualidade do trabalho realizado e à forma como o 

aluno o gere, organiza e autoavalia.  

A par da avaliação contínua, permitindo o registo da evolução do aluno aula a aula e a recuperação, 

em tempo útil, de qualquer dificuldade, deverão ser previstos momentos de avaliação sumativa, 

procedendo-se à aplicação de provas de carácter prático ou teórico-prático que permitam avaliar os 

conhecimentos e competências adquiridos.  

Na avaliação das competências deve verificar-se se o aluno é ou não capaz de utilizar os saberes e 

ferramentas adquiridos em cada módulo e igualmente se é ou não capaz de projectar essa utilização 

para além dos conteúdos estritos, produzindo produtos consequentes e adequados aos problemas 

detectados. 
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5. Elenco Modular 

Número Designação 
Duração de 
referência 

 (horas)  

1 Desenho Vectorial  36 

2 Edição de Imagem 36 

3 Paginação 36 

4 Edição Electrónica I 36 

5 Edição Electrónica II 36 

6 Higiene e Segurança no Trabalho 21 

7 Produção Gráfica I 36 

8 Impressão I 36 

9 Fotografia 36 

10 Edição Web 36 

 
 

Módulos Opcionais: 
 

Número Designação 
Duração De 
Referência 

 (Horas)  

11 Impressão II  31 

12 Impressão III 31 

13 Fotografia Digital 31 

14 Laboratório de Fotografia 31 

15 3D I 31 

16 3D II 31 

17 Produção Gráfica II 31 

18 Legislação/Orçamentação/Normalização 31 

19 Animação Vectorial 31 

20 Maquetização e Prototipagem 31 
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MÓDULO 1 
 
 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
1. Apresentação 

 
Este módulo pretende explicar o funcionamento de uma aplicação informática que constrói gráficos 

vectoriais. Pretende-se com este módulo que o aluno adquira os fundamentos da aplicação 

vectorial e aprenda a construir objectos vectoriais que fazem parte dos produtos gráficos mais 

comuns. O docente deverá evidenciar as semelhanças que esta aplicação apresenta com a 

actividade do desenho feito manualmente. 

 

2. Objectivos de Aprendizagem 

 
� Identificar gráficos vectoriais; 

� Distinguir um gráfico e um bitmap; 

� Identificar os principais tipos de aplicativos para edição de gráficos vectoriais; 

� Experimentar os princípios básicos do programa de edição de gráficos vectoriais; 

� Desenhar objectos vectoriais; 

� Aplicar as várias opções para organização de documentos de gráficos vectoriais; 

� Experimentar a edição de objectos vectoriais - transformação e distorção. 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Organização do documento 

1.1. Características de página 

1.2. Construção de protótipos de página 

1.3. Réguas e guias auxiliares 

1.4. Abertura e criação de documentos 

1.5. Anexação de imagens 

2. Desenho  

2.1. Rectângulos, elipses e linhas 

2.2. Polígonos e estrelas 

2.3. Espirais e arcos 

2.4. Desenho com as ferramentas “caneta” e “bezigon” 

2.5. Edição de caminhos 

2.6. Vectorização de imagens de bits no modo automático 

2.7. Construção de gráficos e pictogramas 

Desenho Vectorial 
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Módulo 1: Desenho vectorial 

 

 

3. Edição de objectos 

3.1. Alteração de atributos  

3.2. Selecção  

3.3. Deslocação  

3.4. Copia 

3.5. Rasterização de gráficos de vectores 

3.6. Agrupamento  

3.7. Ordenação 

4. Transformação e distorção de objectos 

4.1. Junção de caminhos 

4.2. Máscara de gráficos e imagens bitmaps 

4.3. Expanção de um caminho e construção de contorno 

4.4. Construção de formas análogas por expansão ou contracção  

4.5. Fusão de objectos diferentes 

4.6. Efeitos especiais  

4.7. Transformação  

4.8. Distorção  

4.9. Construção de perspectivas 

5. Utilização de camadas 

5.1. Junção de caminhos 

5.2. Máscara de gráficos e imagens bitmaps 

6. Cor, contorno e preenchimento 

6.1. Cores spot e process 

6.2. Modos de cor 

6.3. Painel de mistura de cor e de tons 

6.4. Painel de swatches 

6.5. Edição de cores 

6.6. Exportação da paleta de cores 

6.7. Aplicação de contornos 

6.8. Aplicação de preenchimentos 
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Módulo 1: Desenho vectorial 
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MÓDULO 2 

 
 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
1. Apresentação 

 
Este módulo explica o funcionamento de uma aplicação informática cuja imagem é representada 

sob a forma de uma matriz de pixeis. Pretende-se abordar os fundamentos da aplicação de edição 

de imagens bitmap e permitir aos alunos a aquisição das competências essenciais para retocar, 

corrigir, pintar, recortar editar imagem e cor. 

O docente deverá evidenciar a relação de complementaridade que esta aplicação apresenta com a 

captura de imagens digitais por intermédio de máquinas fotográficas digitais ou digitalização através 

de uma mesa digitalizadora. 

 

 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 
� Mobilizar conhecimentos relativos à análise e edição de imagem bitmap; 

� Identificar uma imagem bitmap; 

� Distinguir uma imagem bitmap de um gráfico vectorial; 

� Enumerar as principais aplicações de edição de imagem; 

� Identificar os princípios básicos do programa; 

� Identificar a resolução de uma imagem; 

� Experimentar a produção de formatos digitais de imagem; 

� Utilizar as ferramentas de selecção; 

� Utilizar as ferramentas de retoque e pintura; 

� Utilizar camadas (layers); 

� Colar imagens; 

� Identificar e editar cor; 

� Construir uma máscara; 

� Recortar silhuetas. 

 

 
 
 
 
 
 

Edição de Imagem 
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Módulo 2: Edição de imagem 

 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 

1. As imagens digitais e a sua representação 

1.1. Formatos digitais de imagem comparados 

1.2. Resolução e tamanho da imagem (revisão) 

1.3. Luz e cor: modelos de cor 

1.4. RGB 

1.5. CMYK 

1.6. Grayscale e lineart 

1.7. Multitones 

1.8. Os canais de cor 

1.9. Opções de densidade: medição da cor de um pixel ou grupo de pixeis 

1.10. Composição de cor, edição de cinzentos 

1.11. Ensaio de cor (prova de cor) e confronto papel/monitor 

2. Máscaras e canais 

2.1. Formatos digitais de imagem comparados 

2.2. Criação de uma máscara rápida 

2.3. Gravação da selecção como máscara 

2.4. Edição da máscara 

2.5. Aplicação de efeitos 

3. Camadas  

3.1. Mudança da opacidade num layer; aplicação de gradientes (dégradés) 

3.2. Ligação (link) layers 

3.3. Adição de efeitos num layer 

3.4. Ilustração a partir de um lineart 

4. Edição de cor 

4.1. Curvas e níveis 

4.2. Brancos e negros: constituição 

5. Recorte de silhuetas  

5.1. Desenho de paths 

5.2. Pontos de ancoragem 

5.3. Curva de um path 

5.4. Propriedades e gravação do path 

5.5. O path interior à figura 

5.6. Conversão de path em selecção 
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Módulo 2: Edição de Imagem 

 

 

6. Caracterização de imagem digital  

6.1. Os pixeis (picture elements)  

6.2. Dimensões da imagem e resolução 

6.3. Tom e número de bits por pixel 

7. Área de trabalho 

7.1. As ferramentas e suas opções 

7.2. Visualização das imagens 

7.3. Formatação de página 

8. As ferramentas de selecção 

8.1. Marquee rectangular 

8.2. Elipse 

8.3. Selecções: as opções de mover, adicionar, subtrair, transportar e rodar; 

8.4. Selecção com a varinha mágica: ajuste 

8.5. Selecção com o laço: o laço magnético 

8.6. Combinação de ferramentas 

8.7. O menu select 

8.8. Crop da imagem e enquadramento das fotografias: opção de rodar 

9. Retoque e pintura 

9.1. Reconstrução de zonas por cópia e clonagem: carimbo 

9.2. Pintura e preenchimento de imagens com cor 

9.3. Mudança de cor da paleta: selecção da cor do fundo e de primeiro plano, ajuste de 
pressão e de opacidade 

9.4. Pintura com uma selecção (uso combinado da selecção e das ferramentas de pintura e 
retoque) 

9.5. Opção apagar com a borracha 

9.6. Medida dos pincéis conforme a função 

9.7. Aerógrafo e smudge 

9.8. Criação de dégradés 

9.9. Pintura e enchimento com texturas 

10. Colagem de imagens e introdução aos layers 

10.1. Organização do trabalho em camadas (layers) 

10.2. Criação e visionamento de layers 

10.3. Selecção e remoção da imagem num layer 

10.4. Reorganização de layers 

10.5. Gravação como *psd: particularidades 

10.6. Fusão de layers (flatten)  
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Módulo 2: Edição de Imagem 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

 
FERREIRA, Fernando Tavares; Fundamental do Photoshop CS, FCA, Lisboa, 2005. 

FERREIRA, Fernando Tavares; Photoshop CS2 Curso Completo, FCA, Lisboa, 2005. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

ROCHA, Carlos de Sousa; NOGUEIRA, Mário Marcelo, Design Gráfico, Panorâmica das Artes 

Gráficas, vol. I, II e III, Lisboa, Plátano Ed. Técnicas, 1995. 
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MÓDULO 3 

 

 
 

Duração de Referência: 36 horas 
 
 
1. Apresentação 

 
Pretende-se com este módulo ensinar os fundamentos de uma aplicação informática de paginação 

e dar aos alunos competências para paginar livros, jornais, revistas e restantes tipos de 

publicações.  

O docente deverá evidenciar a relação de complementaridade que esta aplicação informática 

poderá ter com outras e relacionar os conteúdos deste módulo com outros de outras disciplinas ou 

projectos-turma. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Identificar os conceitos básicos relacionados com a estrutura de uma página e de uma 
publicação; 

� Contextualizar a importância das publicações nas artes gráficas; 

� Executar maquetas e layouts; 

� Criar páginas mestras e estilos; 

� Aplicar métodos e técnicas de tratamento de texto e de paginação; 

� Adaptar imagens e gráficos ao layout predefinido; 

� Identificar os principais formatos de importação e exportação dependendo do destino do projecto; 

� Adaptar imagens e gráficos ao layout predefinido; 

� Aplicar cores e grafismos vários às páginas e textos; 

� Maquetar colunas e blocos de texto; 

� Distinguir diferentes tamanhos de papéis e cartolinas; 

� Fazer a montagem (imposição) das páginas. 

  

 
 

Paginação 
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Módulo 3: Paginação 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Introdução à paginação 

1.1. Importância da paginação nas artes gráficas 

1.2. Contextualização histórica, social e económica do livro, da revista e do jornal 

1.3. Principais formatos e técnicas 

1.4. Interpretação de maquetas e layouts 

1.5. Exemplos 

2. Introdução à aplicação informática de paginação 

2.1. Principais menus e janelas 

2.2. A arquitectura e estrutura do programa informático 

2.3. Formatos de importação e exportação 

2.4. As principais ferramentas 

2.5. Alguns atalhos importantes 

3. Composição de texto 

3.1. Medida de linha ou coluna e espaço entre colunas 

3.2. Fontes, filetes, corpos e estilos 

3.3. Espacejamento entre caracteres e entre linhas 

3.4. Estilo de parágrafo e dimensão de abertura 

3.5. Fins de linha 

3.6. Entrelinhas 

4. Paginação de um documento 

4.1. Criação de páginas mestras 

4.2. Criação de estilos 

4.3. Inserção de número de página 

4.4. Criação de cores 

4.5. Importação de textos, imagens e grafismos 

4.6. Início e fim de colunas 

4.7. Ligação entre blocos de texto 

4.8. Hierarquias de títulos e subtítulos  

4.9. Início de capítulo  

4.10. Páginas eventuais iniciais e finais 

4.11. Capas e contra-capas 

4.12. Maquetagem e montagem 

4.13. Imposição: frente, frente e verso, em tira e retira 

4.14. Combinados 

4.15. Saídas e análise de provas 

4.16. Revisão e acertos de provas 

4.17. Preparação para impressão 
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Módulo 3: Paginação 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, publicações universitárias e 
científicas, Cascais, Fevereiro 2004. 

DABNER, David, Graphic Design School, Thames & Hudson, London, 2005. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

LÉLIS, Catarina, InDesign CS2 Curso Completo, FCA, Lisboa, 2005. 

ROCHA, Carlos de Sousa; NOGUEIRA, Mário Marcelo, Design Gráfico, Panorâmica das Artes 

Gráficas, vol. I, II e III, Lisboa, Plátano Ed. Técnicas, 1995. 

Adobe, Adobe InDesign CS2 Classroom in a Book, Adobe Press, 2005. 
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MÓDULO 4 
 
 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
 
1. Apresentação 

 
Este módulo pretende conjugar os saberes adquiridos nos módulos de desenho vectorial, de edição 

de imagem e de paginação, recorrendo para isso a um projecto congregador de saberes. 

A importação de conteúdos através da digitalização para posterior adequação gráfica, bem como a 

transferência de ficheiros em tipos específicos de formato digital, fazem parte do processo de 

edição transversal pretendido. A preparação de todo o trabalho para ser executado em gráfica 

também se inclui neste projecto. 

O docente deverá acompanhar a aprendizagem teórica dos conceitos com exercícios práticos e 

uma proposta de trabalho final. 

 

 
 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

  
� Identificar as aplicações e características de cada aplicativo consoante o projecto a desenvolver; 

� Praticar a fusão dos diversos aplicativos de edição e paginação; 

� Digitalizar e adequar o formato digital ao projecto; 

� Identificar as 3 fases fundamentais da edição: Introdução, Tratamento e Saída; 

� Identificar as diferentes fases da edição desde as correcções até à saída para a impressão. 

  

 
 

 

Edição Electrónica I 
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Módulo 4: Edição electrónica I 

 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 

1. Estruturação de um projecto 

1.1. Detecção do problema 

1.2. Definição dos objectivos 

1.3. Faseamento e calendarização do projecto 

2. Execução: 

2.1. Organização dos diferentes conteúdos; 

2.2. Tratamento da informação: textos, gráficos, fotografias, diagramas e outros 

2.3. Tipos de formatos digitais: eps, jpeg, tiff, entre outros 

2.4. Digitalização de opacos e transparências 

2.5. Importação e exportação dos conteúdos 

2.6. Montagem dos conteúdos 

2.7. Provas e revisão gráfica 

2.8. Maquetização 

2.9. Preparação para impressão 

 

 
 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, publicações universitárias e 
científicas, Cascais, Fevereiro 2004 

DABNER, David, Graphic Design School, Thames & Hudson, London, 2005 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003 

ROCHA, Carlos de Sousa; NOGUEIRA, Mário Marcelo, Design Gráfico, Panorâmica das Artes 

Gráficas, vol. I, II e III, Lisboa, Plátano Ed. Técnicas, 1995 
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MÓDULO 5 

 
 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
1. Apresentação 

 
Neste módulo pretende-se criar o espaço necessário para que o aluno formalize e desenvolva o 

projecto iniciado no módulo anterior, preparando a arte final para posterior impressão. 

O docente deverá acompanhar a aprendizagem teórica dos conceitos com uma proposta de 

trabalho final, que aprofunde o trabalho do módulo anterior. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 
� Identificar os diferentes tipos de resolução de imagem; 

� Identificar a sequência formal da edição; 

� Preparar o ficheiro para impressão; 

� Produzir documentos com diferentes organizações; 

� Construir a arte final; 

� Analisar e organizar a informação. 

 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 

 
1. Organização de diferentes conteúdos 

2. Adequação de diferentes resoluções de imagem 

3. Tratamento da informação: textos, gráficos, fotografias, diagramas entre outros 

4. Importação de ficheiros vectoriais e bitmap 

5. Processamento de texto 

6. Gravação ou exportação de documentos consoante a saída final 

7. Importação e exportação dos conteúdos 

8. Montagem dos conteúdos 

9. Provas e revisão gráfica 

10. Maquetização 

11. Arte-finalização: cortantes, manchas, bloco de texto e outros 

12. Preparação para impressão 

 
 

Edição Electrónica II 
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Módulo 5: Edição electrónica II 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, publicações universitárias e 
científicas, Cascais, Fevereiro 2004. 

DABNER, David - “Graphic Design School”, Thames & Hudson, London, 2005. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 
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MÓDULO 6 
 
 
 

 
Duração de Referência: 21 horas 

 
 
1. Apresentação 

 
Com o módulo de Higiene e Segurança no Trabalho, pretende-se proporcionar aos alunos os 

fundamentos conceptuais e instrumentais sobre a problemática da Higiene e Segurança no 

Trabalho, no sector das Artes Gráficas. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Identificar os conceitos básicos de higiene e segurança relacionados com o Design Gráfico e as 
Artes Gráficas; 

� Caracterizar os fundamentos Ético-sociais, económicos e jurídicos da HST; 

� Enunciar o paradoxo entre a importância da necessidade de segurança do homem e a 
negligência da segurança no ambiente de trabalho; 

� Identificar os traços essenciais do Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho; 

� Caracterizar a importância metodológica da Análise de Riscos, enquanto factor de diminuição dos 
acidentes de trabalho; 

� Identificar os riscos nas diferentes áreas funcionais das Artes Gráficas; 

� Obter as noções essenciais relativas aos aspectos organizativos da função HST. 

  

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 

1. Fundamentos de Higiene e Segurança no Trabalho 

1.1. Ético-sociais 

1.2. Económicos  

1.3. Jurídicos 

2. O Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho 

2.1. A obrigatoriedade do seguro 

2.2. Definição de acidente de trabalho 

2.3. Tipologia da reparação do acidente de trabalho 

2.4. Tipologia das incapacidades para o trabalho 

 

Higiene e Segurança no Trabalho 
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Módulo 6:Higiene e Segurança no Trabalho 

 

 

3. Análise de riscos 

3.1. A Teoria do Dominó 

3.2. A análise de riscos enquanto metodologia de identificação de riscos potenciais e de 
diminuição de acidentes de trabalho 

4. Os Riscos nas diferentes áreas das Artes Gráficas 

4.1. Pré-impressão  

4.2. Impressão 

4.3. Acabamento 

5. Aspectos organizativos e administrativos da função HST 

5.1. A posição da função HST no organigrama da empresa  

5.2. Modalidades de organização da função HST 

 

 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

BENAVIDES, Fernando G et al., Conceptos Y técnicas para a prevención de riesgos laborales, 
Madrid, Editora Masson, 1997. 

FREITAS, Luís. Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho.2 vols., Edições Universitárias 
Lusófonas, 2003. 

IDICT, Serviços de Prevenção das empresas - Livro Verde, Instituto para o Desenvolvimento e 
Inspecção das Condições de Trabalho, 2ª edição, 1997. 

IDICT. Concepção dos Locais de Trabalho - Guia de apoio Segurança e Saúde no Trabalho, 
Informação Técnica 2, Instituto para o Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho, 
1997. 

MIGUEL, Alberto Sérgio S.R., Manual de Higiene e Segurança do Trabalho, Porto, Porto Editora, 3ª 
edição 1995. 

Miguel, Alberto Sérgio S. R. Manual de Higiene e Segurança no Trabalho. EM CD-ROM, Porto, 
Porto Editora, Porto, 2005. 

RODRIGUES, Prof.Dr Leão. Prevenção de Riscos Eléctricos - Curso de Especialização de 

Engenharia da segurança, Oeiras, Instituto de Soldadura e Qualidade, 1995/1996. 

ROXO, Manuel. Segurança e Saúde do Trabalho: Avaliação e Controlo de Riscos. Edições 
Almedina, 2003. 
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Módulo 6:Higiene e Segurança no trabalho 

 

 

Sítios na Internet: 

www.idict.gov.pt - ISHST – Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

www.ccohs.ca - Canada’s National Centre for Occupational Health and Safety Information (Riscos 
profissionais e respostas às questões mais comuns sobre cada tema). 

www.cdc.gov/niosh - NIOSH SafetY and Health Topics (Índice de temas com ligação a artigos). 

www.saudeetrabalhonet.com.br - Portal de SST. 

http://quimica-na-web.planetaclix.pt/seguran.html - Regras gerais de Segurança; sinalética; agentes 
extintores e classes de fogos. 

http://www.cdc.gov/elcosh/docs/hazard/hazard.html - Riscos biológicos, químicos, físicos, músculo-
esqueléticos, medidas de prevenção. 

http://www.cdc.gov/elcosh/spanish/index.html -Biblioteca electrónica de segurança e Saúde 
ocupacional na construção – riscos: biológicos, químicos, físicos, músculo – esqueléticos, medidas 
de prevenção de riscos em diversas profissões -  Espanha. 

http://www.safety.uwa.edu.au/policies/biological_hazards - Universidade de Western Austrália, 
riscos biológicos. 

www.andef.com.br/epi/ - Manual de uso correcto de EPIs.  

www.ergonet.com.br/ergonomia.html 

http://ergonomics.ucla.edu - Office of Environment, Health and Safety. 

http://www.ub.es/ossma/ergo/index.htm - Ergonomia (com imagens BD). 

www.ergonomics4schools.com 

www.dgct.msst.gov.pt/seguranca_pesquisa.php - Direcção Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho – Base de dados 
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MÓDULO 7 

 
 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
 
1. Apresentação 

 

Este módulo pretende identificar os circuitos gráficos, convencional e digital, permitindo que o aluno 

fique a conhecer todas as fases de produção e assim tire maior partido aquando da idealização do 

seu projecto gráfico, de modo que este seja realista e exequível. 

O docente deverá acompanhar a aprendizagem teórica dos conceitos com exercícios práticos e a 

produção de um trabalho final. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Preparar ficheiros para impressão;  

� Identificar os diferentes tipos e gramagens de papel; 

� Identificar os processos de pré-impressão; 

� Identificar os diferentes processos de impressão – vantagens e limitações; 

� Distinguir os diferentes tipos de reprodução de cor: 

• Monocromia; 

• Quadricromia; 

• Impressão directa (cores pantone). 

� Distinguir os diferentes tipos de acabamentos: 

• Cortantes; 

• Plastificação; 

• Hot-stamping; 

• Verniz localizado; 

• tipos de encadernações. 

� Identificar todas as fases do processo como método preventivo do fluxo de trabalho. 

 

 

Produção Gráfica I 
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Módulo 7: Produção Gráfica I 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 
 

1. Introdução ao conhecimento do circuito gráfico convencional 

1.1. Preparação dos ficheiros 

1.2. Fotocomposição 

1.3. Prova de cor 

1.4. Montagem 

1.5. Passagem à chapa 

1.6. Impressão 

1.7. Secagem 

1.8. Acabamentos 

1.9. Embalamento 

2. Introdução ao conhecimento do circuito gráfico digital 

2.1. Preparação dos ficheiros 

2.2. Impressão 

2.3. Acabamentos 

2.4. Embalamento 

3. Preparação dos ficheiros para impressão 

4. Tipos de papel e gramagem 

5. Fotolito – prova de cor 

6. Montagem 

7. Passagem à chapa 

8. Impressão 

8.1. Offset 

8.2. Serigrafia 

8.3. Tampografia 

8.4. Impressão digital, etc. 

9. Acabamentos: cortantes, plastificação, hot-stamping, verniz localizado, tipos de encadernações, 
entre outras 

 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, publicações universitárias e 
científicas, Cascais, Fevereiro 2004. 

DABNER, David - Graphic Design School, Thames & Hudson, London, 2005. 

GORDON, B. e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e Livros, 
2003. 

ROCHA, Carlos de Sousa; NOGUEIRA, Mário Marcelo, Design Gráfico, Panorâmica das Artes 

Gráficas, vol. I, II e III, Lisboa, Plátano Ed. Técnicas, 1995. 
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MÓDULO 8 
 
 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
1. Apresentação 

 

Este módulo pretende ser uma introdução aos sistemas de impressão, possibilitando aos alunos a 

compreensão da evolução e desenvolvimento dos sistemas de impressão segundo um 

enquadramento e contextualização histórica, social e cultural. Deverão ser apresentadas amostras 

de materiais finais com recurso também a sistemas audiovisuais, bem como a realização visitas de 

estudo que permitam o contacto com os equipamentos e recursos utilizados pelas diferentes 

tecnologias de impressão. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Identificar os diferentes processos de impressão; 

� Utilizar correctamente os processos, equipamentos e materiais utilizados na impressão; 

� Identificar as vantagens, desvantagens de cada um dos diferentes métodos de impressão; 

� Identificar as diferentes tecnologias de impressão; 

� Identificar as limitações de cada sistema de impressão; 

� Identificar as diferentes fases do desenvolvimento dos processos de reprodução gráfica. 

 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Contexto histórico das diferentes tecnologias de impressão 

2. A composição tipográfica 

2.1. A composição manual 

2.2. A composição mecânica 

3. Reprodução gráfica: Impressão directa e impressão indirecta 

 

 

Impressão I 
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Módulo 8: Impressão I 

 

 

4. Tecnologias de impressão 

4.1. Offset  

4.1.1. História do offset 

4.1.2. Significado do termo offset 

4.1.3. Tiragem 

4.1.4. Vantagens e inconvenientes 

4.1.5. A preparação de um trabalho para impressão 

4.1.5.1. A arte final 

4.1.5.2. Fotolito 

4.1.5.3. A montagem 

4.1.5.4. O transporte 

4.1.5.5. A chapa 

4.1.6. CTP versus película 

4.1.7. Ponto gráfico 

4.1.8. Percentagens de cor 

4.1.9. Ganho de ponto 

4.1.10. Acerto de prova 

4.1.11. A prova contratual 

4.1.12. Tintas 

4.1.13. Papeis e gramagens 

4.1.14. Dimensões dos planos de impressão 

4.1.15. A máquina de impressão 

4.1.16. A impressão de grandes tiragens – rotativa 

4.1.17. Vantagens e inconvenientes 

4.2. Serigrafia 

4.2.1. A história da serigrafia 

4.2.2. As fases do processo serigráfico 

4.2.3. Campos de aplicação da serigrafia 

4.2.4. Máquinas automáticas e máquinas manuais 

4.2.5. Rede, raclete e quadro serigráfico 

4.2.6. Tintas 

4.2.7. A execução de matrizes 

4.2.8. Vantagens e inconvenientes 

4.3. Flexografia 

4.3.1. As fases do processo flexográfico 

4.3.2. Tintas e custos 

4.3.3. Campos de aplicação da flexografia 

4.3.4. Vantagens e inconvenientes 
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Módulo 8: Impressão I 

 

 
4.4. Tipografia 

4.4.1. A história da tipografia 

4.4.2. Tipos móveis – a invenção 

4.4.3. Johannes Gutenberg 

4.4.4. Tipos de metal 

4.4.4.1. A tipografia e os primeiros tipos fundidos 

4.4.4.2. Gravura de caracteres 

4.4.5. As diferentes formas dos caracteres 

4.4.5.1. Classificação dos tipos de letra 

4.4.5.2. Tipos de madeira e linóleo 

4.4.5.3. Caixa, fonte, série e família 

4.4.6. A composição tipográfica 

4.4.6.1. Composição manual 

4.4.6.2. Composição mecânica 

4.4.7. Vantagens e inconvenientes 

4.5. Litográfica 

4.5.1. História da litografia 

4.5.2. Provas e tiragens 

4.6. Tampografia 

4.6.1. História da tampografia 

4.6.2. As fases do processo tampográfico 

4.6.3. Tintas, clichés e tampões 

4.6.4. Campos de aplicação da tampografia 

4.6.5. Vantagens e inconvenientes 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

RIBEIRO, Milton, Planejamento Visual Gráfico, 2. Ed. Ver. e actualizada, Brasília, Linha e editora, 
1987. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros 2003. 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, Publicações Universitárias e 
Científicas, Cascais, Fevereiro 2004. 

ROCHA, Carlos de Sousa; NOGUEIRA, Mário Marcelo, Design Gráfico, Panorâmica das Artes 

Gráficas, vol. I e II, Plátano Ed. Técnicas, Lisboa, 1995. 
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MÓDULO 9 

 
 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
1. Apresentação 

 

Este módulo pretende dar a conhecer o aparecimento e evolução da fotografia, assim como 

identificar os seus principais percursores até à actualidade. Deve-se mostrar e demonstrar a 

imagem fotográfica como elemento e suporte visual para o desenvolvimento da linguagem visual e 

gráfica. 

Serão abordados conteúdos na área da luz – sua importância e formação – enquadrados no 

desenvolvimento da imagem fotográfica. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 
� Descrever a evolução da imagem fotográfica desde o seu aparecimento até aos dias de hoje; 

� Enunciar referências bibliográficas dos principais fotógrafos; 

� Identificar técnicas e processos de obtenção de imagem fotográfica; 

� Enunciar a importância da luz e suas características; 

� Manipular uma máquina fotográfica analógica; 

� Reconhecer, distinguir e manipular as diferentes objectivas fotográficas; 

� Produzir imagem fotográfica em estúdio com diferentes composições e fontes de luz. 

 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. História da Fotografia 

1.1. Da génese à actualidade 

1.2. Inventores da fotografia 

1.3. Primeiros processos fotográficos 

2. Fotografia de Estúdio 

2.1. Luz e formação da imagem 

2.1.1. Características da luz e fontes de iluminação 

2.1.2. Comprimentos de onda 

2.1.3. Iluminação do objecto 

 

Fotografia 
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Módulo 9: Fotografia 

 

 

3. A máquina fotográfica 

3.1. Maquina fotográfica analógica – componentes e suas características 

3.2. Objectivas fotográficas 

3.3. Profundidade de campo e de foco 

3.4. Películas/ filtros fotográficos e suas aplicabilidades 

3.5. Composição / estrutura da imagem fotográfica 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

FLUSSER, Vilém, Ensaios sobre a Fotografia – Para uma Nova Filosofia, Relógio D´Água Editores, 
Novembro, 1998. 

FREEMAN, Michael, Novo Manual de Fotografia, Editora Presença, 1993 

FRIZOT, MICHAEL Nouvelle Histoire de la Photographie, Bordas, Paris, 1994 

LANGFORD, Michael, Fotografia Básica, Dina Livro,  

JOHN, Berger, Modos de Ver, Edições 70,1999 

MARTINE, Joly, Introdução à Análise da Imagem, Edições 70, 1999 

ROLAND, Barthes, A Câmara Clara, Edições 70, 2006 

SONTAG, Susan, Ensaios sobre Fotografia, Publicações Dom Quixote. 

 

Sítios na Internet: 

www.cpf.pt 

www.creative3works.co.uk 

www.mnemocine.com.br/fotografia/histfoto2.htm 

 

Revistas 

Photo magazine 

Photo 

Studium 

FotoDigital 

Revista FV 

Phofographie 
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MÓDULO 10 

 
 

 
Duração de Referência: 36 horas 

 
1. Apresentação 

 
Este módulo pretende ser uma introdução à edição e à animação web aplicada ao design gráfico. 

Servirá para complementar e dotar o aluno das ferramentas essenciais para a global execução do 

seu trabalho gráfico e para melhor entender as linguagens da Internet. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 
� Adequar imagens para utilização na Internet; 

� Identificar processos de arquitectura de informação; 

� Projectar um sítio para a Internet segundo directrizes ergonómicas web; 

� Criar e editar um sítio para a Internet; 

� Publicar e gerir um sítio para a Internet; 

� Identificar os elementos de animação vectorial básicos necessários para a web. 

 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Planeamento e configuração de um sítio 

2. Planeamento de um sítio 

2.1. Objectivos 

2.2. Público-alvo 

2.3. Estrutura e design 

3. Criar um novo sítio 

4. Editar um sítio existente 

5. Gestão de um sítio 

6. Layout da página 

6.1. Tabelas 

 

 

Edição Web 
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Módulo 10: Edição web 

 
 
7. Inserção de conteúdo 

7.1. Texto 

7.2. Imagens 

7.3. Multimédia – botões, texto e filmes em flash 

8. Hiperligações e assets 

9. Behaviors e animações 

10. Verificar o sítio 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

DABNER, David, Graphic Design School, London, Thames & Hudson, 2005. 

GONÇALVES, Anabela, Flash 8, CENTRO ATLÂNTICO, 2006. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

OLIVEIRA, Helder; Fundamental do Dreamweaver MX, FCA, Lisboa, 2004. 

REMOALDO, Pedro, O Guia Prático do Dreamweaver 8, CENTRO ATLÂNTICO, 2006. 

RIBEIRO, Nuno; Multimédia e Tecnologias Interactivas, FCA, Lisboa, 2004. 
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MÓDULO 11 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 

Este módulo pretende ser um aprofundamento das técnicas de impressão. Os alunos deverão ter 

contacto com materiais impressos a uma, duas ou mais cores a partir de métodos de impressão 

directa ou digital. Pretende-se assim que os alunos tomem conhecimento da evolução dos sistemas 

digitais de pequeno e grande formato em comparação com os sistemas tradicionais de impressão.  

Sempre que possível o docente deverá fazer uma contextualização histórica, social e cultural com 

recurso a elementos audiovisuais, amostras e visitas de estudo que ilustrem os equipamentos e 

recursos utilizados pelas diferentes tecnologias de impressão. 

 

 
 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 
� Identificar os diferentes processos de impressão a uma, duas, três e quatro cores; 

� Identificar o método de impressão em hexacromia; 

� Explicar o significado de pantone e de impressão a cores directas; 

� Dominar os processos, equipamentos e materiais utilizados na impressão digital; 

� Identificar as diferentes etapas de produção de um produto gráfico impresso em sistemas digitais; 

� Identificar as vantagens e desvantagens de cada um dos diferentes métodos de impressão; 

� Identificar as diferentes tecnologias de impressão digitais de folha a folha; 

� Identificar as limitações de cada sistema de impressão digital. 

 
 

Impressão II 
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Módulo 11: Impressão II 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Impressão a cores directas 

2. Impressão em quadricromia 

3. Impressão a 6 cores (hexacromia) 

4. Impressão digital: 

4.1. Grande formato 

4.2. Pequeno formato 

4.3. Substratos 

4.4. Acabamentos 

4.5. Resolução versus máquina versus aplicação 

5. Vantagens e Inconvenientes 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

RIBEIRO, Milton, Planejamento Visual Gráfico, 2. Ed., Brasília, Ver  actualizada, Linha e editora, 
1987. 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, publicações universitárias e 
científicas, Cascais, Fevereiro 2004. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

XEROX Corporation, Prepress for Digital Printing, Xerox Document Company®, 2004. 
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MÓDULO 12 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 
Este módulo pretende criar um espaço para que os alunos ponham em prática os conhecimentos 

adquiridos e desenvolvam um projecto gráfico desde a sua concepção, o qual deverá passar pelas 

diferentes etapas, desde a preparação até à impressão do produto gráfico. Proporciona-se assim o 

aprofundamento das técnicas de impressão. 

O docente deverá acompanhar a aprendizagem que deverá partir sob forma de proposta de 

trabalho a realizar. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 
� Identificar as diferentes etapas de execução (produção e pós-produção) de um trabalho gráfico; 

� Identificar as especificidades dos diferentes tipos de impressão; 

� Arte-finalizar documentos para impressão; 

� Adequar resoluções de documentos para os diferentes tipos de impressão; 

� Construir e/ou reformular ficheiros para acabamentos específicos; 

� Seleccionar diferentes tipos de impressão consoante finalidade de produto gráfico; 

� Construir pareceres técnicos de acompanhamento de produção gráfica. 

  

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. O briefing 

2. A Pesquisa e análise da informação 

3. Substratos, papeis, acabamentos 

4. Os Aspectos da inovação e criatividade 

5. A Oficina Gráfica – tipos de impressão 

6. A Produção Gráfica – construção e adequação de documentos 

7. Fluxos de Trabalho – selecção e adequação de processos 

8. Condicionalismos económicos e técnicos 

 
 

Impressão III 
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Módulo 12: Impressão III 

 

4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

RIBEIRO, Milton – “Planejamento Visual Gráfico”, 2. Ed. Ver. e actualizada. –Brasília:Linha e 
editora, 1987. 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, publicações universitárias e 
científicas, Cascais, Fevereiro 2004. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

XEROX Corporation, Prepress for Digital Printing, Xerox Document Company®, 2004. 
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MÓDULO 13 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
 
1. Apresentação 

 
Este módulo pretende ser uma introdução à fotografia digital. Deve-se mostrar e demonstrar a 

fotografia digital como um recurso à obtenção da imagem visual. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Caracterizar uma imagem digital; 

� Caracterizar a importância e o valor da imagem digital na actualidade; 

� Identificar os diferentes tipos de máquinas digitais e seus componentes; 

� Manipular a câmara digital de forma a obter resultados satisfatórios; 

� Manipular uma imagem digital; 

� Utilizar a linguagem da manipulação digital; 

� Identificar os aplicativos de apoio à imagem digital; 

� Dominar técnicas de arquivo digital. 

 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Máquinas fotográficas digitais, mesas digitalizadoras (scanners) e seus acessórios 

1.1. Equipamento digital e suas técnicas 

1.2. Objectivas e focagem 

1.3. Exposição e medição de luz 

1.4. Resolução de imagem digital 

2. Dispositivos de armazenamento 

2.1. Formato de ficheiros 

2.2. Cartões de memória 

2.3. Técnicas de armazenamento de imagens 

2.4. Controlo de cor - temperatura de cor 

 

 

Fotografia Digital 
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Módulo 13: Fotografia Digital 

 

 
3. Aplicativos de edição de imagem 

3.1. Manipulação de imagem digital 

3.2. Ferramentas de edição 

3.3. A Imagem digital na Web 

4. Impressão 

4.1. Impressão de imagem digital 

4.2. Técnicas de impressão e resolução 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

DALY, Tim, Fotografia Digital, um Guia Prático, Lisboa, Editora Livros e Livros. 

FREEMAN, Michael, “O Guia Completo da Fotografia Digital”, Lisboa, Editora Livros e Livros, 2003. 

JOHN, Berger, - “ Modos de Ver”, Edições 70. 

MARTINE, Joly, “ Introdução à Análise da Imagem”, Edições 70. 

ROLAND, Barthes, “A Câmara Clara”, Edições 70. 

 

Sítios na Internet: 

www.cpf.pt 

www.creative3works.co.uk 

www.mnemocine.com.br/fotografia/histfoto2.htm 

 

Revistas: 

Photo magazine 

Photo 

Studium 

FotoDigital 

Revista FV 

Phofographie 
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MÓDULO 14 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 
Com este módulo pretende-se desenvolver e dar a conhecer a importância do laboratório 

fotográfico na obtenção de imagens. 

Pretende-se dar a conhecer os processos de revelação e manipulação da imagem através das 

diferentes técnicas e processos realizados em laboratório. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 
� Identificar o ambiente de um laboratório fotográfico analógico; 

� Organizar um laboratório; 

� Manipular o equipamento de laboratório; 

� Dominar técnicas de impressão e manipulação de imagem; 

� Identificar processos de revelação de negativos e positivos a preto e branco e a cores; 

� Identificar e manipular os produtos químicos e material sensível. 

  

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Laboratório fotográfico 

1.1. Organização do laboratório fotográfico 

1.2. Equipamento do laboratório 

1.3. Ampliador e acessórios 

1.4. Luz de segurança e sensibilidade às cores 

2. Revelação 

2.1. Químicas de revelação 

2.2. Processos de revelação para filme a preto e branco, cores e diapositivos 

 
 

Laboratório de Fotografia 
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Módulo 14: Laboratório de Fotografia 

 

 
3. Impressão 

3.1. Papel fotográfico e suas características 

3.2. Técnicas de impressão 

3.3. A prova por contacto 

3.4. Ampliação 

3.5. Viragens 

3.6. Branqueamento 

3.7. Processos de montagem 

4. Arquivo 

4.1. Arquivo de negativos 

4.2. Arquivo de positivos 

 
 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

ADES, Dawn, Fotomontagem, Editorial Gustavo Gil, Sa, Barcelona. 

FLUSSER, Vilém, Ensaios sobre a Fotografia – Para uma Nova Filosofia, Relógio D´Água Editores, 
Novembro, 1998. 

FREEMAN, Michael, “Novo Manual de Fotografia”, Editora Presença, 1993. 

FRIZOT, MICHAEL Nouvelle Histoire de la Photographie, Bordas, Paris, 1994. 

Fundação Serralves, A Ordem do Ver e do Dizer. 

LANGFORD, Michael, Fotografia Básica, Dina Livro. 

JOHN, Berger, - “ Modos de Ver”, edições 70 ,1999. 

MARTINE, Joly, “ Introdução à Análise da Imagem”, edições 70, 1999. 

ROLAND, Barthes, “A Câmara Clara”, edições 70, 2006. 

SONTAG, Susan, Ensaios sobre Fotografia, Publicações Dom Quixote.  

Sítios na Internet: 

www.cpf.pt 

www.creative3works.co.uk 

www.mnemocine.com.br/fotografia/histfoto2.htm 

 

Revistas: 

Photo magazine 

Photo 

Studium 

Phofographie 
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MÓDULO 15 

 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 
Neste módulo propõe-se a aprendizagem numa ferramenta de modelação tridimensional que 

permitirá a visualização realista de projectos de comunicação tais como: logótipos, embalagens, 

stands entre outros. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Dominar o programa de modelação; 

� Identificar as ferramentas base na criação de objectos: 

• Modelação; 

• Texturização; 

• Iluminação; 

• Renderização. 

 
 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Introdução ao 3D 

2. Interface Maya 

3. Principios básicos da modelação 

4. Modelação com NURBS 

5. Modelação com Polígonos 

6. Modelação com Subdivisons 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

DABNER, David - “Graphic Design School”, Thames & Hudson, London, 2005. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

 

3D I 
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MÓDULO 16 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 
Este módulo tem como objectivo proporcionar espaço de trabalho que permita o desenvolvimento 

de projectos iniciados no Módulo ‘3D I’, bem como apoio ao desenvolvimento do projecto pessoal. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

  
� Identificar as componentes de modelação de acordo com o projecto a desenvolver; 

� Elaborar projectos de visualização 3D. 

 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Modelação de objecto 

2. Rendering – iluminação e texturas 

3. Projecto pessoal do aluno 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

 

 
 
 
 

3D II 
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MÓDULO 17 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 
Este módulo pretende ser um aprofundamento dos conteúdos desenvolvidos no módulo ‘Produção 

Gráfica I’. Neste módulo, os alunos devem por em prática os conhecimentos adquiridos e 

desenvolver um projecto gráfico. O docente deverá acompanhar a aprendizagem a partir de uma 

proposta de trabalho a realizar. Esta proposta poderá estar coordenada com um projecto da 

disciplina de Design Gráfico. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Criar um projecto gráfico; 

� Aplicar os conhecimentos sobre produção gráfica; 

� Aplicar os conhecimentos dos processos de pré-impressão, desde a preparação de ficheiros, 
fotolitos, provas de cor, montagem e passagem à chapa; 

� Aplicar os conhecimentos dos processos de impressão; 

� Aplicar os conhecimentos sobre acabamentos. 

 

 
 
3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Pré-impressão 

1.1. Preparação de ficheiros 

1.2. Fotocomposição 

1.3. Prova de cor 

1.4. Montagem 

1.5. Passagem à chapa 

1.6. Impressão 

1.7. Secagem 

1.8. Acabamentos 

1.9. Embalamento 

 

 

Produção Gráfica II 
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Módulo 17: Produção Gráfica II 

 
 

2. Impressão 

2.1. Offset 

2.2. Serigrafia 

2.3. Tampografia 

2.4. Impressão digital 

3. Acabamentos 

3.1. Cortantes 

3.2. Plastificação 

3.3. Hot-Stamping 

3.4. Verniz localizado 

3.5. Tipos de encadernações 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

BAER, Lorenzo, Produção Gráfica, 4ª Edição, São Paulo, Ed. Senac, 1995. 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, publicações universitárias e 
científicas, Cascais, Fevereiro 2004. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

ROCHA, Carlos de Sousa; NOGUEIRA, Mário Marcelo, Design Gráfico, Panorâmica das Artes 

Gráficas, vol. I, II e III, Lisboa, Plátano Ed. Técnicas, 1995. 
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MÓDULO 18 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 
Com este módulo, pretende-se que os alunos, enquanto Técnicos de Design Gráfico, 

compreendam o tipo de protecção jurídica que lhes é conferida pelo Direito de Autor e identifiquem 

a fronteira de protecção proporcionada pelo Registo da Propriedade Industrial. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

  

� Identificar a legislação referente às artes gráficas; 

� Identificar o âmbito de protecção do Direito de Autor e o seu conteúdo; 

� Identificar a titularidade do Direito de Autor e os procedimentos de registo; 

� Identificar o âmbito de protecção da Propriedade Industrial; 

� Identificar a especificidade daquela protecção no que concerne ao design, marcas, nome e 
insígnia de estabelecimento e logótipo; 

� Identificar os processos de orçamentação; 

� Identificar os processos de normalização. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Legislação/Orçamentação/Normalização 



 

 

Programa de Oficina Gráfica Cursos Profissionais  
 

TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO 

 

 
50 

 
Módulo 18: Legislação/Orçamentação/Normalização 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Legislação 

1.1. Direito de Autor 

1.2. Âmbito de protecção do Direito de Autor: a protecção da obra e a protecção da ideia 

1.3. A problemática do registo 

1.4. Conteúdo do Direito de Autor 

1.5. Regra geral  

1.6. Obra por Encomenda 

1.7. Obra no âmbito de contrato de trabalho e dever funcional  

1.8. Duração do Direito de Autor e domínio público 

1.9. Utilização livre 

1.10. Utilização da criação de artes plásticas, gráficas e aplicadas 

1.11. Propriedade Industrial 

1.12. Âmbito de protecção e função da Propriedade Industrial 

1.13. A problemática do registo 

1.14. A protecção em especial 

1.15. Desenhos ou modelos 

1.16. Marcas 

1.17. Nome e insígnia de estabelecimento 

1.18. Logótipo 

2. Orçamentação 

3. Normalização 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

Roldão S. Victor, Ribeiro S. Joaquim, Organização da Produção e das Operações, Monitor. 

Bettig, Ronald V., The political economy of intellectual property, Boulder, Colorado, WestviewPress, 
1996. 

Innes John, Mitchell Falconer, Custeio Baseado em Actividades, Lisboa, Editora Monitor, 2003. 
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Módulo 18: Legislação/Orçamentação/Normalização 

 

 

Sítios na Internet: 

http://www.gda.pt/ - Sítio do Gabinete do Direito de Autor. 

http://www.gda.pt/codigo/lei_01.html - decreto-lei nº 63/85, de 14 de Março. 

http://www.gda.pt/downloads/codigo_direito_de_autor_republicado.doc - Código do Direito de Autor 
e os Direitos Conexos – Versão republicada com a lei 50/2004 de 24 de Agosto 

http://www.gda.pt/novidades/lei_50_2004.html - Lei 50/2004 de 24 de Agosto – Transposição da 
Directiva 2001/29/CE – Sociedade da Informação 
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MÓDULO 19 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 
Este módulo pretende ser uma abordagem à animação vectorial vocacionada para apresentações 

multimédia e para a Internet. Os alunos devem pôr em prática os conhecimentos adquiridos 

mediante o desenvolvimento de um projecto de animação. O docente deverá acompanhar a 

aprendizagem que deverá partir sob forma de proposta de trabalho a realizar.  

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Aplicar os conhecimentos sobre animação vectorial; 

� Aplicar os conhecimentos sobre Internet; 

� Aplicar os conhecimentos sobre interactividade e multimédia; 

� Ajustar imagens e gráficos para a sua visualização correcta numa apresentação ou animação 
multimédia; 

� Manipular os programas de computador adequados à execução de animação vectorial; 

� Identificar os formatos principais de exportação consoante o destino do projecto; 

� Planificar, estruturar e montar uma animação vectorial; 

� Testar o produto final em função dos objectivos pretendidos; 

� Utilizar terminologia específica da animação; 

� Colocar animações online e actualizar materiais na Internet. 

 

 

Animação Vectorial 
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Módulo 19: Animação Vectorial 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Software de edição vectorial  

2. Animação de gráficos vectoriais 

3. Acabamentos – linhas de corte, dobragem e vincos 

4. Publicação de animações na Internet 

5. Formatos de arquivo para imagens vectoriais e para a internet 

6. Pré-impressão 

7. Controlo de qualidade 

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

GONÇALVES, Anabela, Flash 8, CENTRO ATLÂNTICO, 2006. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

RIBEIRO, Nuno; Multimédia e Tecnologias Interactivas, FCA, Lisboa, 2004. 
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MÓDULO 20 
 
 

 
Duração de Referência: 31 horas 

 
1. Apresentação 

 
Este módulo pretende ser uma abordagem à construção de maquetas gráficas e protótipos 

bidimensionais e tridimensionais. Neste módulo, os alunos devem pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos e desenvolver um projecto gráfico de maquetização e prototipagem.  

O docente deverá acompanhar a aprendizagem que deverá partir sob forma de proposta de 

trabalho a realizar. Esta proposta poderá estar coordenada com um projecto da disciplina de Design 

Gráfico. 

 

 
 
2. Objectivos de Aprendizagem 

 

� Aplicar os conhecimentos sobre produção gráfica; 

� Aplicar os conhecimentos sobre maquetização; 

� Aplicar os conhecimentos sobre prototipagem; 

� Utilizar os processos de pré-impressão; 

� Aplicar os conhecimentos dos processos de impressão; 

� Aplicar os conhecimentos sobre acabamentos; 

� Ajustar imagens e gráficos digitais para sua visualização correcta, impressão e inclusão num 
produto impresso; 

� Manejar as ferramentas de retoque para adaptar os elementos gráficos às necessidades do 
produto gráfico; 

� Montar um produto gráfico de forma rápida e flexível; 

� Remaquetar qualquer original utilizando de forma correcta os recursos de texto, gráficos e 
imagem; 

� Identificar os formatos principais de exportação dependendo do destino do projecto; 

� Identificar as características dos produtos gráficos pretendidos pela análise de maquetas e outras 
especificações técnicas; 

� Planificar e montar produtos tridimensionais; 

� Utilizar as ferramentas de colagem, corte e dobragem; 

� Testar as características técnicas dos suportes utilizados em função dos objectivos predefinidos; 

� Utilizar terminologia específica das artes gráficas. 

 
 

Maquetização e Prototipagem 
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Módulo 20: Maquetização e Prototipagem 

 

3. Âmbito dos Conteúdos 

 
1. Análise e reprodução de originais por sistemas informáticos 

2. Maquetização de produtos gráficos bidimensionais e tridimensionais 

3. Prototipagem de produtos gráficos bidimensionais e tridimensionais 

4. Acabamentos – linhas de corte, dobragem e vincos 

5. Pré-impressão em função dos materiais utilizados 

6. Controle de qualidade de produtos gráficos 

7. Impressão e montagem de objectos gráficos bidimensionais e tridimensionais 

8. Selecção e utilização de equipamentos e programas informáticos  

 

 
 
4. Bibliografia / Outros Recursos 

 

BAER, Lorenzo, Produção Gráfica, 4ª Edição, São Paulo, Ed. Senac, 1995. 

BARBOSA, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Principia, publicações universitárias e 
científicas, Cascais, Fevereiro 2004. 

GORDON, Bob e Maggie, O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Lisboa, Editora Livros e 
Livros, 2003. 

ROCHA, Carlos de Sousa; NOGUEIRA, Mário Marcelo, Design Gráfico, Panorâmica das Artes 

Gráficas, vol. I, II e III, Lisboa, Plátano Ed. Técnicas, 1995. 

 

 
 
 
 
 



 

Escola Secundária de Cacilhas - Tejo 
CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO 

OFICINA GRÁFICA 

PLANIFICAÇÃO TRIENAL (DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA) 
 

1º ANO 100 horas 134 aulas 
Numeração 

Aulas 

M 1 Desenho Vetorial 34 horas 46 aulas 1 – 46 

M 2 Edição de Imagem 33 horas 44 aulas 47 – 90 

M 3 Paginação 33 horas 44 aulas 91 – 134 

 

 

2º ANO 200 horas 266 aulas 
Numeração 

Aulas 

M 4 Edição Eletrónica I 39 horas 52 aulas 135 – 186 

M 5 Edição Eletrónica II 39 horas 52 aulas 187 – 238 

M 8 Impressão I 39 horas 52 aulas 239 – 290 

M 9 Fotografia 39 horas 52 aulas 291 – 342 

M 14 (18) Legislação, Orçamentação e Normalização 30 horas 40 aulas 343 – 382 

M 6 Higiene e Segurança no Trabalho 14 horas 18 aulas 383 – 400 

 

 

3º ANO 200 horas 266 aulas 
Numeração 

Aulas 

M 10 Edição Web 30 horas 40 aulas 401 – 440 

M 15 (19) Animação Vetorial 36 horas 48 aulas 441 – 488 

M 11 (15) 3D I 36 horas 48 aulas 489 – 536 

M 12 (20) Maquetização / Prototipagem  36 horas 48 aulas 537 – 584 

 M 7 Produção Gráfica I 30 horas 40 aulas 585 – 624 

M 13 (17) Produção Gráfica II 32 horas 42 aulas 625 – 666 

  

   TOTAL 500 horas 666 aulas  

 

 



 

Escola Secundária de Cacilhas - Tejo 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO 

Disciplina: Oficina Gráfica Planificação Anual 2º L Ano Letivo 2011-2012 
Objetivos: 
- Tomar consciência das potencialidades das aplicações gráficas digitais na produção gráfica; 
- Conhecer as diferentes tecnologias, materiais e equipamentos; 
- Tomar consciência das práticas laborais em empresas de design e de artes gráficas; 
- Desenvolver capacidades de trabalho em equipa; 
- Tomar consciência do processo na produção e impressão gráfica; 
- Desenvolver capacidades que conduzam à qualidade e profissionalismo. 

1º Período 2º Período 3º Período 
Aulas 

previstas 
Conteúdos 

programáticos 
Aulas 

previstas 
Conteúdos 

programáticos 
Aulas 

previstas Conteúdos programáticos 

 
52 AULAS 

(39 HORAS) 

16.09.2011 
02.11.2011 

 
 
 
 

52 AULAS 
(39 HORAS) 

02.11.2011 
16.12.2011 

 

 
Módulo 4:  
EDIÇÃO ELECTRÓNICA I 
- Estrutura de um projeto; 
- Execução. 
 

 
 

Módulo 5:  
EDIÇÃO ELECTRÓNICA II 
- Organização de diferentes 

conteúdos; 
- Adequação de diferentes 

resoluções de imagem; 
- Tratamento de informação: 

textos, gráficos, fotografias, 
diagramas entre outros; 

- Importação de ficheiros 
vetoriais e bitmap; 

- Processamento de texto; 
- Gravação ou exportação de 

documentos consoante a saída 
final; 

- Importação e exportação dos 
conteúdos; 

- Montagem dos conteúdos; 
- Provas e revisão gráfica; 
- Maquetização; 
- Arte-final: cortantes, manchas 

e blocos de texto; 
- Preparação para impressão. 

 

 

 
52 AULAS 

(39 HORAS) 

04.01.2012 
17.02.2012 

 
 
 
 
 

37 AULAS 
(28 HORAS) 

17.02.2012 
23.03.2012 

 

 
Módulo 8:  
IMPRESSÃO I 
- A composição tipográfica; 
- Reprodução gráfica: 

impressão direta e indireta; 
- Tecnologias de impressão. 
 
 
 
 
Módulo 9:  
FOTOGRAFIA 
- História da Fotografia 
- Fotografia de Estúdio 
- A máquina fotográfica  
 

 
15 AULAS 

(11 HORAS) 

11.04.2012 
23.04.2012 

 

 

 
40 AULAS 

(30 HORAS) 

23.04.2012 
30.05.2012 

 
 
 
 
 

18 AULAS 
(14 HORAS) 

30.05.2012 
15.06.2012 

 
 

 
Módulo 9:  
FOTOGRAFIA 
- História da Fotografia 
- Fotografia de Estúdio 
- A máquina fotográfica  
 
 
 
 
 
Módulo 14 (P18):  
LEGISLAÇÃO, ORÇAMENTAÇÃO E 
NORMALIZAÇÃO 
- Legislação 
- Orçamentação 
- Normalização 

 
 

 
 
Módulo 6:  
HIGIENE E SEGURANÇA NO 
TRABALHO 
- Fundamentos de HST 
- O Regime Jurídico  
- Análise de riscos 
- Riscos nas Artes Gráficas 
- Aspetos organizativos da função 

HST 
 

Instrumentos de avaliação e previsão dos momentos da sua aplicação 

Mód. 4 

Observação direta 
1 Projeto 
Apresentação oral 
Relatório 

Mód. 8 
Observação direta 
3 Projetos 
Apresentação oral 

Mód. 9 

Observação direta 
1 Projeto 
Apresentação oral 
Relatório 

Mód. 5 

Observação direta 
1 Projeto 
Apresentação oral 
Relatório 

Mód. 9 Observação direta 
2 Projetos 

Mód. 14 
(P18) 

Observação direta 
3 Projetos 

    Mód. 6 
Observação direta 
1 Projeto 
Apresentação oral 

*consoante as características da turma 
Registo de observação direta e caderno diário (organização, participação, cumprimento de regras e autonomia 

 



 

E S C O L A  S E C U N D Á R I A  C A C I L H A S  – T E J O 
 

Cursos Profissionais 
 

 

  
Curso: TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO 

Disciplina: OFICINA GRÁFICA - 1º, 2º e 3º anos 

 

    

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Competências 
Gerais 

Competências Específicas Instrumentos  

Saber 
 
 
 
 
Saber fazer 
 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 Projetos / Trabalhos 

  

 

 

 Relatórios / 
Apresentação oral * 

Pesos 

 

 

 

 

80 % 

 

 

 

10 %* 

Saber ser 

 Ser organizado 

 Participar com empenho nas 

atividades propostas 

 Cumprir regras 

 Ser autónomo 

 Caderno Diário 

 

 

 Grelhas de  

 observação direta 

10 % 

* Caso não sejam utilizados, a percentagem correspondente reverte a favor dos Projetos/Trabalhos 

 
Nota: Nos cursos profissionais o desenvolvimento organiza-se numa estrutura modular, apresentando cada 
módulo uma identidade própria: os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, as competências a desenvolver, as 
situações de aprendizagem e avaliação.  
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MEMÓRIA  E  PROSPECTIVA 
 

 

 

Da  Escola  faz  também  parte  a  sua  memória  histórica,  quer  enquanto 

património de experiências e de saberes, quer enquanto elemento inspirador 

de novos caminhos. 

O  Projecto  Educativo  (PE)  deve,  pois,  reflectir  sobre  o  percurso  até  hoje 

realizado e assinalar os seus momentos mais significativos. 

A  Escola  é  criada  provisoriamente  em  1980,  como  Anexo  da  Escola 

Secundária de Anselmo de Andrade, em  instalações precárias, cujo carácter 

provisório se manteve durante duas décadas. 

Em  1985  assume  o  estatuto  de  Secção  passando  a  ter  uma  Comissão 

Instaladora. 

O  processo  de  autonomização  atinge  o  seu  auge  em  1986,  ao  receber  a 

designação de Escola Secundária de Cacilhas  (Portaria n.º 791/86, de 31 de 

Dezembro). Esta designação é alterada, em 1993, para Escola Secundária de 

Elias Garcia, Cacilhas, Almada (Despacho n.º 97/SERE/93, de 17 de Junho). A 

designação  actual  –  Escola  Secundária  de  Cacilhas‐Tejo  –  é  a  dada  pelo 

Despacho nº 8296/2002, de 27 de Março (Diário da República, II série, nº 95, 

de  23  de  Abril  de  2002),  alterada  pela  Portaria  nº  127‐A/2007,  de  25  de 

Janeiro. 

Com o passar dos anos, verificou‐se um inevitável agravamento das condições 

físicas de trabalho, tendo a Escola sido sujeita a várias intervenções durante a 

década de oitenta a nível de telhados, soalhos e telheiros. 

No  ano  lectivo  de  1994‐1995  é  construído  um  novo  pavilhão  de  carácter 

definitivo, actual bloco E. 

Até  ao  início  do  abate  dos  antigos  pavilhões  em Maio  de  2000,  a  Escola 

continuou a ser sujeita a intervenções pontuais durante toda a década de 90, 

designadamente desinfestações e reparações das instalações sanitárias. 

Ao mesmo  tempo, desenvolveu‐se uma acção, em várias  frentes, visando a 

substituição das  instalações,  tendo em conta que o processo  se encontrava 

«adormecido» nos serviços do Ministério da Educação. 

Finalmente, em Maio de 2000, é  iniciada a construção – em duas fases – da 

nova Escola, a qual foi concluída em Agosto de 2002. 

* 
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A Escola Secundária Cacilhas‐Tejo (ESCT) situa‐se no  limite das freguesias de 

Cacilhas  e  Almada,  que  serve  preferencialmente, mas  o  contexto  físico  e 

social  em  que  se  insere  é muito mais  vasto,  alargando‐se  à  totalidade  das 

freguesias  do  Concelho  de  Almada,  a  alguns  dos  concelhos  vizinhos  e  à 

própria  cidade  de  Lisboa.  Gozando  de  uma  posição  privilegiada  no 

respeitante a comunicações e  transportes, e sendo, na prática, desde 2002‐

2003  um  estabelecimento  de  ensino  exclusivamente  secundário,  a  escola 

transformou‐se num centro de atracção para populações escolares geográfica 

e  socialmente  muito  diversificadas.  Alguns  alunos  deslocam‐se  de  longe 

porque acompanham os pais que  trabalham em Almada, ou, simplesmente, 

porque esta escola lhes oferece o curso que procuram. Este facto explica, só 

por  si, o esforço que os órgãos de  gestão  têm desenvolvido no  sentido de 

restringir  ao  horário  da manhã,  com  os  necessários  prolongamentos  pelo 

turno da tarde, a frequência de todos os alunos diurnos. A oferta de ensino 

em  regime  pós‐laboral,  assim  como  a  actividade  de  um  Centro  Novas 

Oportunidades,  contribuem  igualmente  para  a  diversidade  sociocultural  da 

população discente, atraindo à ESCT alunos de diferentes níveis etários e de 

escolaridade, o que acresce à já de si rica diversidade étnico‐cultural própria 

da população da zona onde se inscreve a escola.  

A  grande  procura  de  que  a  escola  tem  sido  alvo,  tem  acarretado  algumas 

dificuldades  de  gestão  dos  espaços,  inviabilizando,  nomeadamente,  a  sua 

utilização  para  outras  actividades.  No  entanto,  reinstalada,  como  foi, 

recentemente, num edifício moderno e funcional, tipologicamente concebido 

para o ensino secundário, a ESCT oferece aos seus utentes apreciáveis níveis 

de  conforto. As  salas de  aula  são  funcionais  e  estão  equipadas  com meios 

audiovisuais.  Os  laboratórios  dispõem  de  equipamentos  modernos, 

adequados às matérias  leccionadas. A  Internet  sem  fios é  já uma  realidade 

em boa parte do espaço escolar, prevendo‐se uma cobertura total até ao final 

de 2008 no seguimento da aplicação do Plano Tecnológico. Um pavilhão, um 

ginásio e um campo de jogos exterior suprem as necessidades no domínio da 

Educação Física.  

Actualmente frequenta a Escola, nos períodos diurno e nocturno, mais de um 

milhar de alunos, o que significa a plena utilização das suas instalações. Cerca 

de 60% dos alunos frequentam cursos científico‐humanísticos, e os restantes 

inscreveram‐se  em  cursos  tecnológicos,  profissionais  e  profissionalizantes. 

Esta realidade, que acompanha uma directriz nacional, coloca à Escola novos 

desafios,  implicando uma cada vez mais estreita colaboração com as  forças 

económicas  e  sociais  da  região  que  serve,  nomeadamente  através  do 

estabelecimento de protocolos e parcerias. 

* 

O  presente  Projecto  Educativo  parte  de  um  conjunto  de  evidências  e 

pressupostos que se podem resumir no seguinte: 

a) Constatação, pelos diversos órgãos de administração e gestão, de que os 

elementos essenciais do Projecto Educativo construído para 2000‐2005 e 

que se manteve em vigor até à presente data – nomeadamente, Missão e 
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Visão  –  se  mantêm  válidos,  actuantes  e  ainda  não  concretizados  ou 

suficientemente prosseguidos; 

b) Constatação de que o Projecto Educativo em vigor não delineou metas 

claramente  assumidas  que  permitissem  uma  avaliação  objectiva  e 

mensurável; 

c) Existência  de  circunstancialismos  externos  que  foram  protelando  e 

adiando a feitura e aprovação de um novo Projecto Educativo:  

‐ Incerteza  quanto  à  tipologia  definitiva  ou  suficientemente  estável  da 

Escola.  Se,  por  um  lado,  a  administração  educativa  estabeleceu  a 

extinção progressiva do ensino básico na Escola, por outro lado, aquando 

da definição da Rede  Escolar,  a  fixação de uma  tipologia definitiva  foi 

sempre recusada, continuando a designação da Escola a exibir a menção 

«com 3º  ciclo do ensino básico». Esta  situação – a que a Escola ainda 

esteve sujeita aquando da criação do novo agrupamento de escolas de 

Almada – só foi ultrapassada com a portaria de fixação de Rede Escolar 

para o ano lectivo de 2006‐2007; 

‐ Incerteza quanto à manutenção do ensino nocturno, suspenso em 1999‐

2000 e reaberto em 2003‐2004; correspondendo a reabertura a esforços 

desenvolvidos no sentido de manter um traço identitário da Escola; 

‐ Evolução da oferta educativa da Escola de modo a alcançar o desiderato 

constante  de directivas  governamentais  de  existência  de,  pelo menos, 

50% de oferta de cursos profissionais; 

– Criação  do  Centro  de  Reconhecimento,  Validação  e  Certificação  de 

Competências em 2006, hoje Centro Novas Oportunidades. 

Por diversas vezes ao  longo dos anos, a Assembleia de Escola definiu, sob a 

forma de Recomendação ou Deliberação, a necessidade de proceder à feitura 

do novo Projecto Educativo. A feitura de um novo Projecto Educativo evoluiu, 

desde  uma  revisão  do  modelo  anterior,  actualizando‐o  e  adaptando‐o  às 

novas  realidades  socioeducativas  e  aos  novos  enquadramentos 

superestruturais,  até  à  construção  de  um  Projecto  que  abandonasse  o 

esquema  constante do anterior, mantendo, no entanto, a generalidade das 

suas grandes linhas: 

a) Uma Escola na Sociedade do Conhecimento; 

b) Uma Escola integradora; 

c) Uma Escola diversificada; 

d) Uma Escola respeitadora das diferenças; 

e) Uma Escola participante das dinâmicas locais e regionais; 

f) Uma Escola que prossiga os objectivos de rigor, qualidade e exigência; 

g) Uma Escola disciplinadora; 
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h) Uma Escola segura; 

i) Uma Escola lugar de produção e extensão educativa e cultural; 

j) Uma Escola orientada pelos princípios da simplificação administrativa e 

da desburocratização; 

k) Uma Escola espaço de formação dos diversos agentes educativos. 

O  novo  Projecto  Educativo  propõe  um  novo  esquema  de  organização  da 

Escola  assente  na  coexistência  de  três  «Escolas»  numa  mesma  Escola;  a 

saber:  

Escola Regular – que visa a prossecução dos objectivos que dão identidade ao 

ensino secundário e o prosseguimento de estudos no ensino superior;  

Escola  Profissional  –  que  visa  a  prossecução  dos  objectivos  que  dão 

identidade  ao  ensino  de  profissões  e  a  inserção  no mercado  de  trabalho, 

funcionando como um dos pilares do sistema de Novas Oportunidades;  

Centro Novas Oportunidades  – que  visa  os  objectivos  de  reconhecimento, 

validação e certificação de competências obtidas em contextos formais, não 

formais e  informais, a  redefinição de percursos  formativos e a prossecução 

dos objectivos que dão identidade ao Programa Novas Oportunidades. 

* 

A  questão  da  qualidade  é  uma  questão  de  recursos,  de  processos  e  de 

resultados. Se a Escola passou a ter outras e melhores  instalações, outros e 

melhores  recursos,  será  agora  o  momento  de  apostar  na  qualidade  dos 

processos pedagógicos, metodológicos, avaliativos e na melhoria do sucesso 

educativo. Agora que a Escola dispõe de condições materiais,  façamos dela 

efectivamente uma escola de qualidade e de sucesso. 

O Projecto Educativo propõe que a escola reflicta profundamente e tome as 

medidas  adequadas que potenciem  a  relação entre a  gestão da escola nos 

seus vários níveis e as aprendizagens dos alunos, no  sentido de melhorar o 

clima  da  escola  e  o  sucesso  da  formação  pessoal  e  social  dos  alunos, 

sobretudo ao nível da sala de aula. Para isso é preciso, entre outros aspectos, 

eficiência profissional, uma  cultura de prestação de  contas e a participação 

democrática da comunidade escolar. 

Para que a qualidade e o sucesso educativo não permaneçam no plano das 

boas intenções ou da pura utopia é necessário conjugar esforços de todos os 

intervenientes na acção educativa no sentido de estimular o desenvolvimento 

cognitivo e afectivo dos alunos, diversificando, enriquecendo e avaliando as 

suas práticas, ou seja, é preciso tratar do domínio dos processos. 

A aposta na qualidade exige, desde logo, eficácia da aprendizagem. 

A aposta na qualidade exige que os programas sejam adaptados à maioria, 

mas com margem suficiente para a diversificação de capacidades, talentos e 

interesses;  exige  que  os  programas  sejam  cientificamente  actualizados  e 
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operacionais, apontando para objectivos claros; exige mesmo, porventura, a 

efectivação da diferenciação curricular com vários níveis por disciplina e com 

a  respectiva  diferenciação  dos  objectivos  operacionais;  exige  também  a 

concretização  da  interdisciplinaridade  e  da  aproximação  aos  problemas 

concretos do mundo contemporâneo. 

A aposta na qualidade exige a promoção do esforço e da persistência, mas 

exige também medidas de compensação e de remediação pedagógicas e uma 

avaliação formativa e reguladora do estado e evolução das aprendizagens.  

A aposta na qualidade exige competência em motivar os alunos e as famílias, 

mas  exige  também  a  implementação  de  sistemas  internos  de  controlo,  da 

qualidade dos resultados e capazes de promover alternativas consistentes ao 

abandono escolar.   

A aposta na qualidade exige o  reconhecimento e  certificação de  saberes e 

experiências adquiridos pelos adultos ao longo da vida, e o encaminhamento 

para ofertas educativas diversificadas. 

No domínio dos resultados, a aposta na qualidade  impõe a assunção, como 

primeira prioridade, do  sucesso educativo, o que exige o desenvolvimento, 

simultâneo  e  complementar,  de  competências  que  sirvam  a  cultura  e  a 

formação pessoal e social dos alunos e de competências que se  relacionem 

com as necessidades futuras da profissão e do mundo do trabalho. 

A opção pela construção de uma Escola de qualidade e de  sucesso  implica, 

estrategicamente,  que  o  aluno  seja  entendido  como  o  ponto  axial  da 

educação e a sua aprendizagem como a finalidade e razão de ser última do 

sistema, como a vocação social radical da escola. 

Se a concepção contemporânea de ciência é a da  investigação e procura da 

verdade,  então  a  educação  tem  de  ser  entendida  também  como  tarefa 

permanente  e  o  currículo  como meio  ao  serviço  dos  agentes  educativos  e 

como instrumento de organização do ensino e da escola. 

Perante os conteúdos curriculares e os conhecimentos o aluno deve passar a 

ter  uma  atitude  muito  mais  activa  e  autónoma,  o  que  aponta  para  a 

responsabilização  crescente  pelo  seu  próprio  percurso  educacional,  pela 

produção  das  suas  próprias  aprendizagens.  Neste  processo,  ao  professor 

caberá  também  orientar  e  apoiar  o  aluno  e  induzir  as  suas  aprendizagens, 

sem que  isto signifique a elisão do seu papel como representante do saber. 

Assim, o verdadeiro sucesso educativo do aluno passa necessariamente por 

este ser entendido como pessoa, ou seja, como agente racional e livre, como 

alguém que toma a cargo o seu processo educativo.  

Como  tal,  a  escola  deverá  constituir‐se  também  como  um  espaço  de 

eliminação  do  preconceito  e  do  estereótipo,  pois  estes  são  os  inimigos  da 

autonomia e da liberdade do pensar e do agir. 

* 
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O presente Projecto Educativo exige, de todos, coragem e rigor, mas, talvez 

antes  de  tudo,  impõe  a  vontade  de  ser melhor  como  factor  superador  do 

paralisante medo de errar. 

Partindo da  fundamentação anterior, o presente Projecto Educativo  implica 

pois,  o  delineamento  da Missão  e  Visão  da  Escola  para  2008‐2013  e  dos 

subsequentes, objectivos, estratégias e metas. 
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MISSÃO  
 

 

 

O projecto educativo da Escola Secundária de Cacilhas‐Tejo para os próximos 

cinco anos assume como missão fundamental desta organização constituir‐se 

como «Uma Escola na Sociedade do Conhecimento». Este lema aponta para 

duas realidades que se quer fazer convergir: a edificação desta Escola como 

uma  Escola  para  todos  –  conceito  que  vai  mais  além  que  o  de  «Escola 

Inclusiva»  –  e  as  novas  realidades  da  Sociedade  do  Conhecimento  e  da 

Informação emergente nesta viragem de milénio.  

A missão  da  Escola  Secundária  de  Cacilhas‐Tejo  desdobra‐se,  assim,  numa 

exigência  fundamental:  a  escola  é  para  todos  e  tal  desiderato  não  é 

contraditório  com  a  exigência  de  aprendizagens  consistentes  para  todos 

assumindo o conhecimento como ponto axial das mesmas. Ao mesmo tempo, 

aponta‐se  para  uma  concepção  lata  do  conhecimento,  a  qual  engloba  a 

informação, a reflexão, as vivências e a afectividade. 

A missão da Escola Secundária de Cacilhas‐Tejo está ancorada num conjunto 

de  valores  assentes  nos  princípios  de  Qualidade,  Exigência  e  Rigor  e 

Responsabilidade Cívica. A responsabilidade cívica faz apelo a uma cultura da 

cidadania,  à  participação  de  todos  os membros  da  comunidade  escolar,  à 

solidariedade entre eles, ao respeito pela dignidade da função de educar e à 

plena  assunção  da  autonomia.  A  qualidade,  exigência  e  rigor  assentam  na 

assunção de referências e de boas práticas e numa cultura da avaliação, sem 

nunca elidir a necessidade do combate à exclusão. 
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VISÃO  
 

 

 

No  limiar de 2013 a Escola Secundária de Cacilhas‐Tejo deverá constituir‐se 

como: 

‐ Uma  Escola  de  referência  no  contexto  da  comunidade  educativa  de 

Almada e no contexto regional e nacional; 

‐ Uma  Escola  dotada  de  procedimentos  coerentes,  nas  vertentes 

educacional, pedagógica, organizacional e administrativa; 

‐ Uma Escola‐espaço de  formação permanente dos agentes educativos e 

dos parceiros; 

‐ Uma  Escola  de  boas  práticas  pedagógicas  orientadas  pelo  princípio  da 

exigência e monitorizadas por sólidos instrumentos de avaliação; 

‐ Uma Escola orientada pelos princípios da  simplificação e modernização 

administrativas e da desburocratização; 

‐ Uma Escola solidária e espaço de partilha de experiências e valores; 

‐ Uma Escola autónoma, responsável e participante das dinâmicas locais e 

regionais; 

‐ Uma  Escola  que  aponte  as  aprendizagens  dos  alunos  como  objectivo 

fundamental e o respeito pela dignidade da função de educar como eixo 

central. 
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OBJECTIVOS  E  ESTRATÉGIAS 
 

 

 

A. ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 

1. Melhorar os níveis de desempenho e de qualificação dos alunos 

1.1. Disponibilização  de  conhecimentos  científicos  actualizados  de  forma 

rigorosa e fundamentada 

1.2. Gestão rigorosa do currículo 

1.3. Promoção  de  um  ambiente  de  trabalho  propício  ao  pleno 

desenvolvimento das actividades 

1.4. Optimização dos recursos humanos 

1.5. Rentabilização dos recursos materiais disponíveis 

 

2. Reforçar as actividades de apoio e de complemento educativo 

2.1. Articulação das áreas de apoio sócio‐educativo, de orientação vocacional 

e da biblioteca 

2.2. Acompanhamento  dos  alunos  com  dificuldades  de  aprendizagem  e/ou 

com necessidades educativas especiais 

2.3. Implementação  de  medidas  de  apoio  aos  alunos  provenientes  de 

sistemas educativos estrangeiros 

2.4. Reforço do apoio socio‐económico aos alunos carenciados 

2.5. Desenvolvimento de actividades de enriquecimento de âmbito  cultural, 

cívico, desportivo e ao nível da educação sexual e para a saúde 

2.6. Apoio a iniciativas dos alunos no âmbito da educação informal 

 

3. Contribuir  para  a  elevação  dos  níveis  de  educação  e  formação  da 

população adulta 

3.1. Reconhecimento  dos  saberes,  das  experiências  e  competências 

adquiridas pelos adultos ao longo da vida 

 



Projecto Educativo 2008‐2013   .    Escola Secundária de Cacilhas‐Tejo 

[ 11 ] 

B. OFERTA FORMATIVA 

 

1. Adequar a oferta formativa às necessidades dos alunos e adultos e aos 

recursos humanos e materiais da Escola 

1.1 Manutenção da paridade da oferta formativa entre as vertentes regular e 

profissional da Escola  

1.2 Assunção das vertentes de ciências e tecnologias, línguas e humanidades 

como áreas de referência 

1.3 Diversificação da oferta formativa dos cursos de educação e formação de 

adultos  

1.4 Manutenção de uma oferta diversificada de  cursos de  educação  extra‐

escolar 

1.5 Diversificação da oferta  formativa no ensino  recorrente  secundário por 

módulos capitalizáveis 

1.6 Oferta  de  um  leque  de  disciplinas  de  opção,  nos  cursos  científico‐

humanísticos, tendo em conta a sua relevância para o prosseguimento de 

estudos dos alunos 

1.7 Definição trienal da oferta formativa dos cursos profissionais 

 

 

C. ESTRUTURAS  DE  COORDENAÇÃO  EDUCATIVA  E  SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA E DE SERVIÇOS TECNICO‐PEDAGÓGICOS 

 

1. Desenvolver práticas de reflexão e de trabalho cooperativo 

1.1 Generalização de práticas de trabalho colegial no âmbito dos grupos de 

recrutamento  

1.2 Desenvolvimento de práticas de trabalho interdisciplinary 

1.3 Intervenção  pedagógica  e  educacional  por  parte  dos  Conselhos  de 

Turma,  Directores  de  Turma,  Directores  de  Curso  e  Coordenadores 

Pedagógicos 

1.4 Mobilização  dos  alunos  para  uma  intervenção  activa  nos  órgãos  e 

estruturas a que pertencem 
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2. Implementar práticas de auto e hetero‐avaliação 

2.1 Incremento de práticas de colaboração entre docentes do mesmo grupo 

de recrutamento na sala de aula 

2.2 Generalização de práticas de avaliação das actividades desenvolvidas  

 

 

D. PROGRAMAS DE FORMAÇÃO 

 

1. Diversificar programas de formação de professores 

1.1 Identificação  das  reais  necessidades  de  formação  da  escola, 

designadamente  nas  áreas  científica  e  didáctica,  jurídico‐disciplinar, 

utilização das tecnologias de informação e comunicação 

1.2 Reforço  da  articulação  com  entidades  formadoras  no  sentido  de 

desenvolver modalidades de formação centradas na Escola 

1.3 Incremento da formação orientada para as Novas Oportunidades 

1.4 Incremento  da  formação  ao  nível  das  novas  competências,  cargos  e 

funções: director de curso, tutorias, avaliador do desempenho docente e 

outros 

 

2. Desenvolver programas de formação de pessoal não docente 

2.1 Identificação das reais necessidades de formação 

2.2 Direccionamento da formação para as áreas consideradas essenciais para 

a melhoria do funcionamento da Escola e dos seus serviços 

2.3 Direccionamento da formação para o desenvolvimento pessoal e social e 

completamento dos níveis de escolaridade 

 

 

E. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

1. Implementar medidas de modernização administrativa 

1.1 Adopção  de  medidas  de  simplificação,  desburocratização  e 

desmaterialização de procedimentos 
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F. POLÍTICA DE SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO  

 

1. Fomentar  uma  política  de  segurança  de  pessoas,  instalações  e 

equipamentos 

1.1 Implementação de Planos de Segurança  

1.2 Envolvimento da comunidade educativa na preservação das instalações e 

equipamentos 

 

 

G. GESTÃO DE RECURSOS 

 

1. Garantir  práticas  rigorosas,  inovadoras  e  transparentes  na  gestão  de 

recursos 

1.1 Incentivo a candidaturas a projectos com financiamento local, nacional e 

comunitário 

1.2 Procura de financiamento para a realização de actividades 

 

 

H. IMAGEM E COMUNICAÇÃO  

 

1. Promover a imagem institucional da Escola 

1.1 Participação em actividades de âmbito local, nacional e internacional 

1.2 Rentabilização dos recursos humanos, técnicos e logísticos 

1.3 Melhoria da qualidade do atendimento 

1.4 Reconhecimento do mérito nas suas diversas vertentes 

1.5 Estímulo  à  constituição  dos  órgãos  da  associação  de  estudantes, 

associação de pais e encarregados de educação 

 

2.  Melhorar os circuitos de comunicação e informação 

2.1 Criação de instrumentos eficazes e facilitadores da comunicação interna 

2.2 Divulgação da Escola, da sua identidade e ofertas educativas  

2.3 Criação  de  mecanismos  de  audição  e  participação  da  comunidade 

educativa 
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3. Reforçar a cooperação com as entidades externas ligadas à comunidade 

educativa 

3.1 Criação de mecanismos de aproximação e  responsabilização dos pais e 

encarregados de educação 

3.2 Estabelecimento  de  protocolos  e  parcerias  e  outras  formas  de 

colaboração com entidades externas 

 

 

I. AVALIAÇÃO  

 

1. Desenvolver um Plano de Auto‐avaliação 

1.1 Criação de uma estrutura coordenadora do processo de auto‐avaliação 

1.2 Definição dos indicadores de desempenho e dos alvos em avaliação 

1.3 Produção de instrumentos de monitorização e avaliação 

1.4 Divulgação  e  reflexão  sobre  os  resultados  da  avaliação,  no  sentido  de 

eventuais reformulações 
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PLANO  DE  ACÇÃO 
 

RESULTADOS ESCOLARES 1 

 ESCOLA REGULAR 

Aumentar de 1 a 5% a taxa de transição em todos os cursos 

Estabelecer anualmente as metas de sucesso a atingir em cada disciplina  

Melhorar de 1 a 5% a taxa de conclusão do ensino secundário tendo como 

referência os alunos matriculados no final do curso  

Aproximar os resultados da avaliação interna de cada um dos três anos 

relativamente à média nacional  

Garantir o acesso à avaliação sumativa externa de 80 a 90% dos alunos 

matriculados no final dos 3 anos do ciclo de estudos 

Aproximar os resultados da avaliação interna e externa não ultrapassando os 

3 valores 

Aumentar de 1 a 5% o número de alunos que ingressam no ensino superior 

 

ESCOLA PROFISSIONAL 

Aumentar de 1 a 5% o número de alunos que concluíram todos os módulos 

de todas as disciplinas  

Aumentar de 1 a 5% a taxa de sucesso da 1ª avaliação de cada módulo  

Atingir uma taxa de conclusão do curso, superior a 50%, dos alunos 

matriculados no final dos 3 anos  

 

ENSINO RECORRENTE 

Aumentar de 1 a 5% o número de alunos que concluíram todos os módulos 

de todas as disciplinas no final do ciclo de formação 

Aumentar para 60 a 65% a taxa de conclusão de todos os módulos do curso  

                                                                 

1 Para o ensino regular e recorrente as metas foram definidas com base na análise estatística 

efectuada aos resultados escolares referentes ao triénio de 2004‐2007 (cf. Anexo). Relativamente 

aos cursos profissionais as metas propostas deverão ser reajustadas de acordo com o tratamento 

estatístico a desenvolver no final do ano lectivo de 2008‐2009.  
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CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA) 

Atingir uma percentagem superior a 50% do total dos créditos para 

conclusão do ensino secundário de acordo com a tipologia do curso 

Certificar um número de adultos superior a 50% dos inscritos no ensino 

básico de acordo com o ciclo frequentado e com o respectivo cronograma 

 

 

ABANDONO 2 

Antecipação e acompanhamento de situações de risco através da 

articulação entre os conselhos de turma e os serviços de psicologia e 

orientação vocacional 

Encaminhamento dos alunos para outras ofertas educativas em articulação 

com os serviços de orientação vocacional  

Criação de uma base de dados de casos evidentes de abandono com vista a 

eventual encaminhamento no futuro mais ou menos próximo 

 

 

 

 

                                                                 

2  As metas propostas decorrem do facto de a Escola ministrar exclusivamente cursos de nível 

secundário. 
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ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 

OBJECTIVOS  

E ESTRATÉGIAS 
METAS  ACÇÕES A DESENVOLVER 

A. 1.1 

Organização anual de pelo menos um 

evento de carácter científico com 

colaboração de especialistas em 

diversas matérias 

Catalogação plena do fundo 

bibliográfico e audiovisual da 

Biblioteca/CRE 

Disponibilização online do fundo 

documental da Biblioteca / CRE 

Aumento do fundo bibliográfico em 5% 

e do fundo audiovisual em 10% 

Criação de bases digitais de dados 

científicos e pedagógicos (tarefas 

didácticas, documentos vários, 

instrumentos de avaliação, reflexões 

críticas) visando a capitalização e a 

partilha de boas práticas 

Reforço do carácter pedagógico e 

científico das reuniões de departamento 

Organização de conferências, colóquios 

ou debates 

Actualização do fundo bibliográfico e 

audiovisual 

Candidatura a financiamento de 

entidades várias 

Aquisição diversificada e criteriosa de 

materiais bibliográficos e outros 

Validação da informação disponibilizada 

na Plataforma da Escola 

 

A. 1.2 

Cumprimento integral dos programas 

Cobertura total da mancha horária das 

turmas com actividades em 

desenvolvimento na Escola  

Realização de reuniões intercalares  

Avaliação de diagnóstico a todos os 

alunos dos ensinos regular e profissional 

Constituição de equipas pedagógicas 

que garantam o acompanhamento dos 

aluno ao longo do ciclo de estudos 

Consolidação das boas práticas no 

âmbito da ocupação plena dos tempos 

lectivos dos alunos recorrendo:  

‐ preferencialmente à permuta ‐ à 

substituição entre os docentes da 

mesma turma /departamento 

‐ a outras actividades em 

desenvolvimento 

Monitorização do cumprimento dos 

programas ao longo do ano lectivo para 

ajuste de eventuais discrepâncias 

Calendarização atempada e consistente 

das visitas de estudo e outras 

actividades fora da sala de aula 

garantindo a articulação interdisciplinar 

Elaboração de provas de diagnóstico por 

equipas multidisciplinares a realizar por 

todos os alunos no início do ano lectivo  

Balanço dos resultados das provas de 

diagnóstico 
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A. 1.3 

Cumprimento do RI 

Análise, discussão e formas de aplicação 

do RI 

Redução das taxas de absentismo  

Aumento da participação da 

comunidade educativa no clima de 

disciplina da escola  

Redução do número dos ilícitos 

disciplinares em 25% 

Divulgação do conteúdo do RI pela 

comunidade educativa  

Avaliação periódica do grau de 

cumprimento do mesmo Dinamização 

de actividades que visem a análise 

discussão e formas de aplicação do RI 

Prevenção através do acompanhamento 

dos possíveis casos problema quer a 

nível individual quer a nível de turma 

Balanço anual dos dados relativos à 

assiduidade e disciplina com vista ao 

reajuste das medidas a implementar 

 

A. 1.4 

Adequação do serviço distribuído ao 

perfil e formação dos professores 

aquando da constituição de equipas 

pedagógicas 

Constituição de equipas com afectação 

às horas de CNL para apoio às 

aprendizagens 

Garantia de frequência de uma média 

de 200 alunos, no 1º ano 

Atribuição de apenas uma direcção de 

turma a cada professor  

Continuidade da direcção de turma 

Atribuição da direcção de turma a 

professores que tenham a maioria dos 

alunos 

Atribuição das direcções de turma dos 

cursos profissionais preferencialmente a 

professores das áreas específicas  

Atribuição da Área de Projecto a uma 

equipa multidisciplinar constituída 

preferencialmente por professores das 

turmas envolvidas 

Colocação de um técnico ou funcionário 

de apoio aos laboratórios e outros 

serviços educativos da Escola 

Desenvolvimento de projectos de apoio 

nas disciplinas de maior insucesso 

Criação e divulgação do CAE (Centro de 

Apoio ao Estudante)  
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A. 1.5 

Generalização da utilização da 

plataforma da Escola 

Aumento em 25% da taxa de utilização 

dos computadores portáteis disponíveis, 

em sala de aula 

Utilização dos quadros interactivos em 

sala de aula 

Garantia de cobertura total da mancha 

horária dos alunos pelos serviços de 

funcionamento da Biblioteca / CRE e 

parcial durante as interrupções  

Garantia da plena manutenção dos 

equipamentos audiovisuais 

Produção de materiais didácticos   

Utilização dos Quadros Interactivos e 

computadores portáteis  

Formação para utilização dos quadros 

interactivos 

Ajustamento do horário de 

funcionamento da Biblioteca / CRE 

Designação de um director de 

instalações para a área dos audiovisuais 

A. 2.1 

Avaliação da situação por parte dos 

serviços especializados em orientação 

escolar à totalidade dos alunos recém 

ingressados na Escola  

Acompanhamento da totalidade dos 

alunos assinalados como necessitando 

de apoio dos serviços técnico‐

pedagógicos  

Aumento da taxa de utilização da 

Biblioteca / CRE para actividades de 

apoio a alunos 

Intervenção dos serviços de orientação 

escolar junto dos alunos 

(a incluir no PA) 

 

 

Reorganização do espaço da Biblioteca / 

CRE de forma a permitir a realização de 

actividades de apoio individual ou de 

grupo / turma 

A. 2.2 

Acompanhamento da totalidade dos 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem e/ou com necessidades 

educativas especiais sinalizados  

 

Sinalização atempada e orientação dos 

alunos que revelem dificuldades de 

aprendizagem e/ou com necessidades 

educativas especiais, com base num 

diagnóstico rigoroso dos factores 

responsáveis por tais dificuldades  

Articulação entre os professores 

titulares da turma e o professor ou 

técnico de apoio 

Elaboração em Conselho de Turma de 

estratégias de remediação para alunos 

com dificuldades de aprendizagem 

Elaboração de Programas Educativos 

Individuais para alunos com 

necessidades educativas especiais de 

carácter permanente 

Organização de actividades de reforço 

e/ou complemento curricular que visem 

a superação das dificuldades dos alunos 
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A. 2.3 

Garantia do acompanhamento e do 

apoio pedagógico acrescido no domínio 

da língua e cultura portuguesas a todos 

os alunos oriundos de sistemas 

educativos estrangeiros que necessitem 

de acompanhamento 

 

Identificação em cada ano lectivo dos 

alunos oriundos de outros países  

Diagnóstico das reais dificuldades dos 

alunos identificados 

Dinamização de actividades que 

permitam fornecer competências no 

domínio da compreensão oral, de leitura 

e escrita 

Dinamização de actividades no âmbito 

da cultura e história portuguesas 

A. 2.4 

Concretização de acções para 

angariação de fundos 

Recolha de Manuais para reutilização 

Dinamização de actividades de 

solidariedade 

A. 2.5 

Consolidação das actividades de apoio 

ao nível da saúde e higiene escolares 

Aumento do número de actividades de 

enriquecimento de âmbito cultural, 

cívico, desportivo e ao nível da educação 

sexual e para a saúde 

Garantia de que ao longo do percurso 

escolar seja disponibilizado o rastreio 

auditivo, visual e oral  

Disponibilização de dois blocos, no turno 

da tarde para o desenvolvimento do 

Desporto Escolar de uma forma 

articulada com o horário dos alunos 

Dinamização de acções de divulgação e 

de sensibilização na área da saúde e da 

higiene escolar 

Organização de debates, colóquios, 

conferências, exposições, ateliers 

Organização de visitas de estudo 

Participação em eventos diversos 

Programação de acções no âmbito da 

prevenção e promoção de 

comportamentos saudáveis 

A. 2.6 

Apoio à totalidade das iniciativas 

propostas pelos alunos, devidamente 

validadas pelo Conselho Pedagógico 

Dinamização de actividades/projectos 

propostos pelos alunos 

A. 3.1 

Cumprir as metas físicas definidas 

superiormente e constantes do Plano 

Estratégico de Intervenção do CNO da 

Escola Secundária de Cacilhas‐Tejo. 

Validação de competências de acordo 

com os referenciais 

Aposta numa dinâmica de certificação 

de candidatos que corresponda não só 

às expectativas do público‐alvo como 

também a uma efectiva valorização 

pessoal e profissional que conduzam a 

um aumento efectivo da qualificação 

Promoção da qualificação de jovens e 

adultos tomando o ensino secundário 

como referência através do processo 

RVC e dos cursos EFA 
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OFERTA FORMATIVA 

OBJECTIVOS E 

ESTRATÉGIAS 
METAS  ACÇÕES A DESENVOLVER 

B. 1.1 

Manutenção de igual número de turmas 

de cursos regulares e profissionais  

Não ultrapassar a meta de 50% nos 

cursos profissionais 

B. 1.2 

Oferta de cursos de Ciências e 

Tecnologias, Línguas e Humanidades e 

de Desporto 

Constituição de uma turma por cada um 

dos cursos profissionais oferecidos 

desde que a procura o permita 

B. 1.3  Incremento da oferta de cursos EFA 

B. 1.4 
Incremento da oferta de cursos de 

educação extra‐escolar 

B. 1.5 

Garantia da oferta actual de cursos 

científico‐humanísticos com 

alargamento ao curso de ciências 

socioeconómicas e eventual abertura de 

um curso tecnológico 

Fundamentação e apresentação de 

candidatura 

 

 

 

Abertura de cursos de educação extra‐

escolar sempre que o número de 

adultos pré‐inscritos o justifique 

B. 1.6 

A definir no Projecto Curricular de 

Escola 

Auscultação dos interesses dos alunos 

no 11º ano no sentido de tomar 

decisões relativamente à oferta de 

disciplinas de opção para o 12º ano 

Realização de acções de esclarecimento 

sobre o prosseguimento de estudos de 

nível universitário 

B. 1.7 
A definir no Projecto Curricular de 

Escola 

Realização de estudos de 

empregabilidade 
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ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E 

DE SERVIÇOS TÉCNICO‐PEDAGÓGICOS  

OBJECTIVOS E 

ESTRATÉGIAS 
METAS  ACÇÕES A DESENVOLVER 

C. 1.1 

Efectivação de trabalho de equipa em 

todas as disciplinas e anos de 

escolaridade 

Criação de parcerias pedagógicas para 

reforço das aprendizagens  

Envolvimento de todos os professores 

na elaboração e execução do plano 

anual de actividades 

Aprofundamento das práticas reflexivas, 

ao nível: 

‐ do grupo disciplinar 

‐ dos professores que leccionam o 

mesmo ano 

‐ dos professores que leccionam 

disciplinas afins 

Elaboração em grupos de nível de: 

‐ planificações 

‐ matrizes 

‐ documentos de apoio 

Gestão dos horários de forma a libertar 

tempos semanais, sempre que possível, 

no sentido de garantir um bloco comum 

para reuniões das diferentes estruturas 

da escola  

Concretização de acções de formação 

interpares sobre questões científicas e 

pedagógicas  

Realização de reuniões de trabalho 

Definição clara dos indicadores e dos 

resultados esperados das actividades 

propostas  

Desenvolvimento de iniciativas e 

projectos de intervenção na escola no 

seio dos grupos de recrutamento 

C. 1.2 

Criação de equipas de trabalho 

interdepartamentais visando a 

articulação dos currículos 

Criação de condições para a realização 

de trabalho colegial (espaço, tempos…) 

C. 1.3 

Dinamização de acções de orientação e 

integração no mundo do trabalho 

Reforço de uma atitude reflexiva dos 

docentes relativamente às 

recomendações do Conselho 

Pedagógico  

Estabelecimento de medidas comuns de 

actuação relativamente aos 

comportamentos  

Realização de pelo menos três reuniões 

de Encarregados de Educação com os 

directores de turma por ano lectivo 

Atribuição de uma hora suplementar 

para desenvolvimento do trabalho no 

âmbito da direcção turma, afecto à 

componente não lectiva, conjugado com 

o horário dos alunos 

Realização de Conselhos de Turma no 

início do ano e intercalares  

Realização de reuniões dos 

Encarregados de Educação com os 

Directores de Turma 

Realização de reuniões dos alunos com 

o Director de Turma 
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C. 1.4 

Avaliação do cargo de Delegado de 

Turma uma vez por período 

Criação de mecanismos que facilitem a 

comunicação entre os Delegados de 

Turma e os representantes dos alunos 

nos órgãos de gestão 

Realização de reuniões trimestrais do DT 

com Delegados e Subdelegados de 

turma, para auscultação das 

necessidades e preocupações 

Participação dos delegados de turma em 

pelo menos 75% das reuniões para que 

forem convocados 

Participação dos alunos nas tomadas de 

decisão da Escola 

C. 2.1 

Efectivação de práticas de colaboração 

na sala de aula 

 

Realização de aulas conjuntas 

C. 2.2 

Efectivação de práticas anuais de auto‐

avaliação no seio das estruturas de 

gestão  

Criação de instrumentos de recolha de 

informação e de registo  

Definição e aferição de critérios de 

avaliação  

 

Análise dos resultados escolares de 

forma a delinear estratégias que 

contribuam para um maior sucesso 

educativo 

Normalização das práticas de registo  

Divulgação dos critérios de avaliação  

Definição de critérios comuns para a 

correcção dos instrumentos de avaliação 

utilizados 
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PROGRAMAS DE FORMAÇÃO 

OBJECTIVOS E 

ESTRATÉGIAS 
METAS  ACÇÕES A DESENVOLVER 

D. 1.1 

D. 1.2 

D. 1.3 

D. 1.4 

Realização de pelo menos uma acção de 

formação centrada em conteúdos de 

natureza científico‐didáctica com ligação 

ao departamento no decorrer do 

período de avaliação dos docentes 

Realização de pelo menos uma acção de 

formação no âmbito da novas 

tecnologias sempre que 

reconhecidamente relevante em função 

das necessidades pedagógico‐didácticas 

Realização de uma acção de carácter 

jurídico‐disciplinar dirigida 

prioritariamente aos directores de 

turma 

Realização de uma acção relacionada 

com as necessidades educativas 

especiais tendo em conta o novo 

enquadramento legal (Decreto‐ Lei nº 

3/2008 de 7 de Janeiro) 

D. 2.1 

D. 2.2 

D. 2.3 

Aumentar os níveis de escolaridade do 

pessoal não docente 

Aumentar o grau de satisfação dos 

utentes dos serviços 

Realização de acções dirigidas 

prioritariamente à área das novas 

tecnologias da informação 

Elaboração de um plano de formação 

que contribua para a actualização da 

formação de pessoal docente e não 

docente, em articulação com o centro 

de formação  

Proceder, com participação dos 

interessados, ao levantamento das 

necessidades de formação 

Aplicar ao pessoal não docente uma 

avaliação de desempenho que fomente 

a prestação de um serviço mais 

qualificado a toda a comunidade 

escolar, contribuindo ainda para um 

desenvolvimento/realização pessoal. 
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

OBJECTIVOS E 

ESTRATÉGIAS 
METAS  ACÇÕES A DESENVOLVER 

E. 1.1 

Criação de um correio electrónico 

institucional para professores, pessoal 

não docente e alunos 

Colocação online de toda a 

documentação que não esteja sujeita a 

protecção especial 

Conversão em suporte digital de toda a 

documentação que possa ser sujeita a 

esse processo 

Reorganização dos serviços 

administrativos 

Cumprimento do disposto na Portaria nº 

1310/2005 de 21 de Dezembro sobre 

gestão de documentos dos 

estabelecimentos do ensino básico e 

secundário e no Manual de Instruções 

editado pela Secretaria Geral do 

Ministério da Educação 

Implementação de comunicações via 

correio electrónico entre os Directores 

de turma e os Encarregados de 

Educação mediante prévia anuência 

destes 

 

 

POLÍTICA DE SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO 

OBJECTIVOS E 

ESTRATÉGIAS 
METAS  ACÇÕES A DESENVOLVER 

F. 1.1 

Designação imediata do professor 

delegado para a segurança e 

concretização dos passos necessários à 

implementação dos Planos de Segurança 

durante o ano lectivo 2008/2009 

Vigilância do recinto exterior 

Designação do professor delegado para 

a segurança 

Preparação dos Planos de Segurança 

(Prevenção e Emergência) 

Simulação dos mesmos 

Proposta à aprovação pelas entidades 

competentes 

Instalação de um sistema de 

vídeovigilância 

 

F. 1.2 

Responsabilização de todos na 

preservação das instalações e 

equipamentos 

Criação de pontos de reciclagem 

Acções de sensibilização para a 

preservação das instalações e 

equipamentos 

Acções de sensibilização da comunidade 

educativa para a necessidade de reduzir, 

reutilizar e reciclar os materiais e 

resíduos 
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GESTÃO DE RECURSOS 

OBJECTIVOS E 

ESTRATÉGIAS 
METAS  ACÇÕES A DESENVOLVER 

G. 1.1 

Candidatura a pelo menos 5 projectos 

financiados por organismos de âmbito 

local, regional e comunitário, no período 

de vigência do PE 

Efectivação das candidaturas a projectos 

e bolsas: 

‐ municipais 

‐ nacionais 

‐ europeus: Comenius, Grundtvig, 

Leonardo da Vinci, Programa 

Transversal, Pestalozzi, etc. 

‐ internacionais 

G. 1.2 

Garantia de auto‐financiamento de 

actividades e projectos 

Garantia da afectação das receitas 

captadas por cada projecto ao seu 

financiamento 

Desenvolvimento de actividades para 

captação de verbas 

 

 

IMAGEM E COMUNICAÇÃO 

OBJECTIVOS E 

ESTRATÉGIAS 
METAS  ACÇÕES A DESENVOLVER 

H. 1.1 

Designação imediata de um responsável 

para a promoção da  imagem da escola, 

para elaboração de um plano de acção  

Representação  da  escola  em  iniciativas 

externas  

Participação de responsáveis dos órgãos 

de  gestão  da  Escola  nas  actividades 

internas relevantes 

Realização  de  pelo  menos  uma 

actividade aberta à comunidade por ano 

Candidatura  a  pelo menos  5  projectos 

no período de vigência do PE 

Designação  de  um  responsável  para  a 

promoção da imagem da escola 

Realização  de  actividades  de  índole 

cultural,  desportiva  quer  no  espaço 

escolar  quer  no  exterior,  abertas  à 

comunidade,  nomeadamente  uma 

mostra de escola 

Candidatura a projectos municipais, 

nacionais, europeus (Comenius, 

Grundtvig, Leonardo da Vinci, Programa 

Transversal, Pestalozzi, etc.) e 

internacionais 

H. 1.2 
Manutenção dos protocolos existentes e 

abertura à efectivação de outros 

Cedência  de  espaços  e  equipamentos 

para actividades de âmbito cultural, 
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Reforço  da  projecção  exterior  dos 

trabalhos  desenvolvidos  na  Área  de 

Projecto 

 desportivo e recreativo 

Estabelecimento  de  protocolos, 

parcerias  ou  outras  formas  de 

colaboração  

Projecção  exterior  de  actividades  dos 

alunos  nomeadamente  na  Área  de 

projecto 

H. 1.3 
Grau  de  satisfação  dos  utentes  acima 

dos 75% nos diversos serviços 

Realização  de  acções  na  área  do 

atendimento para os diversos serviços 

H. 1.4 

Atribuição anual de notações de mérito 

aos  alunos  que  se  destacaram  pelo 

desempenho académico, desportivo, de 

solidariedade  social  ou  em 

representação da escola 

Reconhecimento público dos alunos que 

revelem  resultados  escolares  de 

excelência. 

Reconhecimento publico dos alunos que 

revelem resultados de mérito desportivo 

H. 1.5 

Realização de pelo menos  três reuniões 

do órgão de gestão com a Associação de 

Estudantes  

Reactivação  da  Associação  de  Pais  e 

Encarregados de Educação 

Apoio  à  dinamização  da  Associação  de 

Estudantes 

Desenvolvimento  de  acções  de 

sensibilização  para  a  reactivação  da 

Associação  de  Pais  e  Encarregados  de 

Educação 

Distribuição  no  acto  de  matrícula  um 

folheto  informativo  e  uma  ficha  para 

pré‐inscrição  

H. 2.1 

Garantia da actualização da  informação 

afixada 

Disponibilização  de  informações  úteis 

provenientes da  reunião do CP e do CE 

aos públicos interessados 

Garantia de que todos os professores da 

Escola  disponham  de  um  mail 

institucional 

Actualização  quinzenal  dos  placards  e 

painéis informativos 

Elaboração  de  boletins  em  suporte 

digital  

Criação  de  um  mail  institucional  para 

professores 
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H. 2.2 

Garantia  da  actualização  quinzenal  da 

página Web da Escola 

Aumento  do  número  de  visitantes  da 

página Web da Escola em 50% 

Sessão anual de promoção e visibilidade 

local  e  regional  do  Centro  Novas 

Oportunidades 

Disponibilização  regular  de  informação 

sobre as actividades a realizar no âmbito 

dos  vários  projectos  da  Escola  para 

divulgação  na  Agenda  Cultural,  no 

Boletim  de  Informações  da  Câmara 

Municipal de Almada e outros 

Constituição de uma equipa responsável 

pela  planificação,  divulgação  e 

concretização da mostra de escola 

Divulgação da oferta curricular da escola 

e  das  actividades  escolares  por  via 

electrónica 

Elaboração  de  uma  brochura  específica 

para  cada  curso  (saídas  profissionais, 

nível de estudos exigido)  

Planificação, divulgação e concretização 

da mostra de escola 

H. 2.3 

Garantia  da  resposta  atempada  às 

sugestões  apresentadas  no  Fórum 

(encaminhamento  feito  pelo 

responsável pela página da Escola) 

Criação de um Fórum de participação da 

comunidade  educativa  na  página  da 

Escola 

H. 3.1 

Aumento da percentagem de presenças 

dos pais e EE nas reuniões para que são 

convocados 

Aumento da percentagem de  contactos 

da  iniciativa dos pais e encarregados de 

educação 

Dinamização  de,  pelo  menos,  uma 

iniciativa  de  divulgação  da  oferta 

educativa da escola junto dos alunos do 

3º ciclo do ensino básico das escolas da 

Ap12,  professores,  pais  e  encarregados 

de educação (Mini‐Forum) 

Garantir  condições  para  uma 

participação  efectiva  dos  pais  e 

encarregados  de  educação  nos  órgãos 

de gestão escolar. 

Realização de actividades que envolvam 

os pais e encarregados de educação 

Organização  de  actividades  de 

divulgação da oferta formativa da escola 

H. 3.2 

Manutenção dos protocolos, parcerias e 

acordos com entidades da região 

Garantir  a  assinatura  dos  protocolos 

necessários para realização da formação 

em contexto de trabalho 
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AVALIAÇÃO 
 

É da responsabilidade de toda a comunidade escolar definir as actividades a 

desenvolver ao longo dos cinco anos de vigência do PE e consequentemente 

os resultados esperados fundamentados nas opções tomadas, priorizando as 

acções a levar a cabo. Assim, o presente PE será reavaliado e 

consequentemente reajustado na sequência dos planos de actividades3 dele 

resultantes. 

Para cada ano de vigência do PE prevê‐se um momento de avaliação a 

realizar em Julho, excepção feita para o último ano em que será antecipado 

para Junho de forma a permitir a avaliação final do PE que decorrerá em 

Julho de 2013. 

A responsabilidade pela avaliação do PE cabe a uma equipa de coordenação e 

avaliação do projecto que constrói, aplica e trata os instrumentos ou as 

evidências necessários e elabora um relatório que deverá conter um conjunto 

de sugestões e / ou recomendações que permitam as eventuais correcções ao 

PE. Esta equipa, formada no seio do CP ficará também ela incumbida da 

autoavaliação da escola mas da qual deverão fazer parte outros elementos 

cooptados com competências no domínio da estatística e formação específica 

no âmbito da avaliação. 

O Conselho de Escola procede no final de cada ano lectivo à apreciação e 

aprovação das propostas apresentadas pelo Conselho Pedagógico e 

desenvolverá os mecanismos necessários à avaliação do Projecto Educativo. 

A avaliação anual será feita através de:  

Estudos sobre (in)sucesso 

Estudos sobre o abandono escolar 

Relatórios de avaliação4: 

‐ directores de turma, directores de curso e de coordenadores pedagógicos 

‐ coordenadores de departamento 

‐ estruturas de apoio ao aluno 

‐ directores de instalações 

‐ Coordenador da Biblioteca Escolar / Centro de Recursos 

                                                                 

3 No ano lectivo de 2008‐2009 o PA terá a vigência de um ano e nos subsequentes de dois anos.  

4 O conjunto de documentos apresentados devem constituir‐se como  instrumentos de reflexão 

crítica e  referir em detalhe o nível da concretização das metas definidas, bem como eventuais 

reajustamentos. Deverá ser a partir destes documentos que se  fará o planeamento para o ano 

seguinte. 
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‐ Responsáveis de projectos de enriquecimento curricular 

‐ Conselho Executivo 

‐ equipa de autoavaliação 

‐ outros grupos de trabalho 

Registos de acções de formação frequentadas pelo pessoal docente e não 

docente, 

Relatórios de grupos de trabalho 

Actas dos Conselhos de Turma 

Outros documentos considerados relevantes 

Inquéritos a: 

‐ professores 

‐ funcionários 

‐ alunos 

‐ encarregados de Educação 

‐ outros 
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CARACTERIZAÇÃO  DA  ESCOLA 
 

LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INFLUÊNCIA 

A Escola Secundária Cacilhas‐Tejo é um estabelecimento de ensino público do 

Ministério da Educação e situa‐se no extremo ocidental da freguesia de 

Cacilhas, (concelho de Almada), paredes‐meias com a freguesia de Almada. O 

acesso faz‐se pela praça Gil Vicente. Sita no cruzamento da rua D. Sancho I 

com as avenidas D. Afonso Henriques e 25 de Abril, um dos eixos 

estruturantes da cidade, a escola é bem servida de transportes públicos, 

encontrando‐se a não mais de 10 minutos de marcha do terminal de Cacilhas 

que estabelece ligação com a Capital. Brevemente contará ainda com o 

Metro Sul do Tejo que permitirá uma rápida comunicação dentro e fora da 

cidade. 

 

A área de influência da Escola é vasta, estendendo‐se muito para além das 

freguesias de Almada, Cacilhas e Cova da Piedade. Na verdade, ao longo dos 

mais de vinte anos que conta como estabelecimento de ensino autónomo, a 

escola tem sido procurada por alunos das mais diversas proveniências, não 

raro oriundos da totalidade das freguesias do concelho de Almada, 

frequentemente ainda por alguns originários dos concelhos vizinhos do Seixal 

e de Sesimbra. A centralidade geográfica de que goza em relação às três 

freguesias urbanas que mais directamente serve, assim como uma excelente 

acessibilidade, justificam, só por si, este facto. Presentemente, uma 

diversificada oferta curricular na área dos cursos profissionais e 

profissionalizantes, devidamente enquadrada na rede escolar regional, assim 
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como a entrada em funcionamento de um centro Novas Oportunidades, 

reforçam esta tendência. Graças ao ensino nocturno, a área de influência da 

escola estende‐se mesmo à cidade de Lisboa.  

 

O ESPAÇO 

A Escola Secundária Cacilhas‐Tejo insere‐se num terreno com a área total de 

18.100 m2, sendo constituída por 4.680 m2 de área construída. O plano da 

escola inclui cinco pavilhões, ou “blocos”, que foram designados pelas letras 

A, B, C, D e E, tendo os três primeiros ligação interna. Os pavilhões A, B e E 

são constituídos por rés‐do‐chão e primeiro andar, o que eleva a área bruta 

construída a um total aproximado de 7.400 m2. 

Os blocos A e B destinam‐se essencialmente às actividades lectivas, estando 

ali ainda sedeados os serviços centrais, tais como a direcção da escola, os 

serviços administrativos, o Centro de Recursos e a recepção. No bloco C estão 

instalados serviços sociais destinados aos alunos, como a cantina/bar e a 

papelaria/reprografia, assim como a sede da sua associação e sala de alunos. 

Na manga de ligação entre os blocos B e C, os alunos dispõem de um espaço 

de convívio. O bloco D, constituído por um pavilhão e um ginásio, destina‐se 

às actividades de educação física. No Bloco E, de construção anterior à do 

edifício central, possui está instalado o Centro Novas Oportunidades (CNO). 

Este bloco dispõe também de um auditório. 

 

ESPAÇOS EXTERIORES 

O espaço que envolve os edifícios da escola, na sua maior parte pavimentado, 

totaliza cerca de 13.420 m2. Está delimitado por rede em toda a sua 

extensão, tendo sido ajardinado em parte. O acesso faz‐se através de uma 

dupla entrada, (para peões e veículos), que dispõe de uma portaria vigiada. 

Anexo ao bloco D, encontra‐se um campo de jogos exterior descoberto, 

concebido para a prática de desportos como o andebol, o basquetebol, o 

voleibol e o futebol de salão. Ocupa uma área total de 1.196 m2, (46 por 26 

m.). 

Os edifícios estão equipados para combate a incêndios, e embora já tenham 

sido elaborados, os Planos de Segurança ainda não foram implementados. 

 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 

A – Para Alunos e Professores 

A escola secundária Cacilhas‐Tejo dispõe de vinte e três salas de aula de 

tipologia comum, para além de algumas outras consideradas específicas, quer 

por estarem especialmente equipadas para determinados fins, quer por 

serem afectas a serviços especializados. Assim:  
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As actividades práticas das disciplinas de Geologia e de Biologia desenvolvem‐

se em dois laboratórios (salas B01 e B04), devidamente equipados, que 

dispõem de materiais específicos, mecânicos, ópticos e eléctricos, assim 

como de materiais didácticos. Outros dois laboratórios destinam‐se às 

disciplinas de Física e Química (salas B08 e A13). Cada um destes quatro 

laboratórios dispõe de uma sala de apoio.  

As actividades didácticas na área da informática desenvolvem‐se em cinco 

laboratórios e numa sala específica.  

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo estão confiados a uma 

professora da área do Educação Especial. 

Um centro de recursos, integrado desde 1999 na Rede Nacional de 

Bibliotecas e desde 2002 na Rede Concelhia, abre diariamente as suas portas, 

cobrindo os três turnos, pondo à disposição dos utentes um acervo 

bibliográfico de cerca de 5 mil títulos, para além de equipamento 

diversificado, que permite, nomeadamente, acesso à Internet.  

Os docentes dispõem de uma sala de professores equipada com bar próprio e 

de duas salas de trabalho, (para além das salas específicas nos casos de 

Biologia, Geologia, Física, Química e Educação Física e Informática. Numa 

outra sala recebem os pais e encarregados de educação dos alunos.  

As novas tecnologias estão a ser generalizadas em toda a Escola no âmbito da 

implementação do Plano Tecnológico. No ano lectivo de 2006/07 começou a 

explorar‐se uma plataforma pedagógica Moodle, com repercussões 

significativas na Escola. 

O Centro Novas Oportunidades, além de constituir uma “porta aberta” para 

orientação e formação de adultos, destina‐se ao reconhecimento, validação e 

certificação de competências de um público com um historial de formação 

não‐formal ou informal, conferindo qualificações profissionais nos níveis 

básico e secundário. Dirigido por um director e por uma coordenadora 

pedagógica, o Centro conta ainda com uma equipa de técnicos e formadores. 

 

B – Serviços Administrativos e Sociais 

A direcção da escola encontra‐se sedeada no bloco A, perto da recepção, em 

sala própria que inclui um gabinete para a presidência.  

Os serviços de secretaria são de fácil acesso a alunos e professores, e no seu 

espaço próprio inclui‐se um gabinete para a chefia. Dispõem ainda de um 

“Arquivo Morto”. 

Em sala anexa à secretaria funcionam os Serviços de Apoio Social e 

Económico a alunos carenciados. 

Os auxiliares de acção educativa dispõem de uma sala própria. Uma 

funcionária responsabiliza‐se pela recepção e pela assistência ao PBX. A 

escola põe à disposição dos seus utentes um telefone público e uma caixa 
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automática de serviço Multibanco. Num Gabinete Médico, sem funcionário 

próprio, disponibilizam‐se os primeiros socorros. 

 

POPULAÇÃO ESCOLAR 

Na Escola Secundária Cacilhas‐Tejo convivem diariamente centenas de 

pessoas, entre alunos, professores, funcionários administrativos e auxiliares 

de acção educativa, utentes de diversos serviços, fornecedores e visitantes.  

 

A – Alunos 

Nos anos de vigência do anterior projecto educativo, a escola foi frequentada 

por um número de alunos que se situou algures entre os limites mínimo e 

máximo de 700 e 900. Entretanto, a escola reiniciou as suas actividades no 

período nocturno, tendo conhecido um aumento excepcional de frequência 

durante o ano de 2006‐2007, com cerca de 1500 alunos, (número que se 

deveu sobretudo à admissão de discentes oriundos de outras escolas, que se 

candidatavam à conclusão do 12º ano de escolaridade dos currículos em 

extinção).  

No ano lectivo de 2007‐2008 frequentaram a Escola 1.104 alunos, o que 

parece corresponder a uma normalização da frequência em mais de um 

milhar. Entre estes alunos, 152 (c. de 14%), frequentavam o Ensino 

Recorrente Secundário, no período nocturno. Dos 952 alunos do ensino 

diurno, 573 (60%), frequentavam cursos científico‐humanísticos, e 379 (40%) 

os cursos profissionais e profissionalizantes. 

A partir dos dados definidores do perfil das turmas, podemos concluir que os 

pais e encarregados de educação dos nossos alunos possuem 

maioritariamente habilitações correspondentes ao ensino obrigatório, e que 

se dedicam sobretudo a actividades do sector terciário. 

 

B – Docentes 

No ano lectivo de 2007/2008, a Escola Secundária Cacilhas‐Tejo contava com 

um quadro de 124 professores efectivos e 17 contratados. 

A esmagadora maioria dos docentes, (100 em menos de 140), encontra‐se na 

faixa etária entre os 40 e os 60 anos: (54 entre 40 e 50; 46 entre os 50 e os 

60). Cerca de dois terços dos docentes pertencem ao sexo feminino.  

No universo dos professores efectivos, a distribuição por graus académicos é 

a seguinte: Licenciatura: 92%; mestrado: 14,5%; Bacharelato: 0.8%; 

doutoramento: 2,4%. 
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C – Funcionários 

Englobando administrativos e auxiliares de acção escolar, conta a escola com 

um total de 37 funcionários, dos quais dois terços são efectivos.  

Tal como entre os docentes, a esmagadora maioria, (30 funcionários), 

concentra‐se na faixa etária entre os 40 e os 60 anos. Com menos de 40 anos, 

cinco funcionários; com mais de 60 anos, dois. 86% pertencem ao sexo 

feminino. 

No que respeita a habilitações, encontramos a seguinte distribuição: 

Auxiliares de acção educativa: 4º ano: 15%. 6º ano: 19%; 9º ano: 59%; 12º 

ano: 7%. 

Administrativos: 6º ano: 10%; 9º ano: 60%; 12º ano: 30%. 

 

PROTOCOLOS E OUTRAS FORMAS DE RELAÇÃO COM O MEIO ENVOLVENTE 

Ao longo dos últimos seis anos a relação da escola com o meio envolvente 

tem sido consideravelmente reforçada, devido essencialmente a dois 

factores:  

Primeiramente, a construção das novas instalações permitiu fazer deste 

estabelecimento um “palco” para diversos eventos, assim como transformá‐

la na sede de algumas instituições e projectos.  

Em segundo lugar, a leccionação de cursos profissionais e profissionalizantes 

tem implicado o estabelecimento de protocolos entre a escola e diversas 

empresas e instituições do concelho ou mesmo fora dele.  

O Centro Novas Oportunidades de Cacilhas tem envidado esforços no sentido 

de estabelecer outros protocolos. 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

A avaliação externa efectuada pela Inspecção‐geral de Educação nos dias 23 e 

24 e de Janeiro de 2008, apresentou os seguintes indicadores: 

Resultados escolares: Bom 

Prestação de serviço educativo: Muito Bom 

Organização e gestão escolar: Bom 

Liderança: Muito Bom 

Capacidade de auto‐regulação e melhoria da Escola: Bom 

No referido relatório foram ainda elencados os seguintes pontos fortes e 

fracos desta Escola. 
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PONTOS FORTES 

Diversidade das ofertas educativas tanto de natureza curricular como de 

enriquecimento curricular. 

Liderança, disponibilidade e colaboração dos órgãos de gestão e estruturas de 

orientação educativa, nas várias iniciativas desenvolvidas. 

Existência de um clima educativo e de relações interpessoais positivas, 

facilitadoras da aprendizagem. 

Motivação e empenho da generalidade do pessoal docente e não docente no 

exercício das suas funções. 

Resposta educativa adequada dos Serviços Especializados de Apoio Educativo. 

Existência de um sistema diversificado de Notações de Mérito que serve de 

referência para maiores níveis de qualidade e exigência. 

Conservação, aproveitamento e aprazibilidade dos espaços escolares. 

Qualidade do apetrechamento dos espaços pedagógicos específicos. 

 

PONTOS FRACOS 

Inexistência de um Projecto Educativo actualizado com objectivos definidos, 

calendarizados e avaliáveis. 

Inexistência de um plano de formação para o pessoal não docente, centrado 

nas suas necessidades efectivas. 

Inexistência de Planos de Prevenção e de Emergência. 

Reduzida articulação interdepartamental, o que não favorece a 

interdisciplinaridade. 

 

OPORTUNIDADES 

Criação de uma Associação de Pais e Encarregados de Educação como forma 

de conseguir maiores níveis de participação e responsabilização dos mesmos 

na vida escolar dos seus educandos. 

Desenvolvimento de parcerias e de outras colaborações externas para 

formação do pessoal docente e não docente. 
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CONSTRANGIMENTOS 

Insuficiência de pessoal auxiliar de acção educativa de forma a poder garantir 

a vigilância e acompanhamento em todos os espaços e tempos escolares. 

Possibilidade de recrutamento de técnicos especializados no quadro de 

algumas disciplinas dos cursos profissionais e profissionalizantes. 
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RESULTADOS  ESCOLARES 
 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Taxa de transição / conclusão 

2004‐2005  2005‐2006  2006‐2007 
 

ESCOLA  NACIONAL  ESCOLA  NACIONAL  ESCOLA  NACIONAL 

10º ANO  64,6%  70,5%  60,8%  74,1%  67,8%   

11º ANO  85,6%  84,1%  67,4%  81,4%  67,4%   

12º ANO  47,2%  50,6%  41,6%  52,9%  55,2%   

 

Taxa de retenção 

  2004‐2005  2005‐2006  2006‐2007 

10º ANO  17,5%  20,3%  16,8% 

11º ANO  8,4%  23,4%  18,9% 

12º ANO  35,6%  40,8%  29,5% 

 

Taxa de abandono 

  2004‐2005  2005‐2006  2006‐2007 

10º ANO  17,9%  18,9%  15,4% 

11º ANO  6,0%  9,2%  13,7% 

12º ANO  17,2%  17,6%  15,3% 
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CURSOS GERAIS E TECNOLÓGICOS   

 

Taxa de Transição/Conclusão 

2004‐2005  2005‐2006  2006‐2007 

GERAIS  TECNOLÓGICOS  GERAIS  TECNOLÓGICOS  GERAIS  TECNOLÓGICOS  

ESCOLA  NAC.  ESCOLA  NAC.  ESCOLA  NAC.  ESCOLA  NAC.  ESCOLA  NAC.  ESCOLA  NAC. 

10º ANO  76,2%  78,0%  54,1%  53,3%  61,6%  78,8%  60,2%  59,0%  78,4%    55,2%   

11º ANO  87,2%  86,3%  84,0%  74,9%  60,0%  82,1%  77,2%  78,9%  61,3%    75,0%   

12º ANO  46,8%  52,1%  48,4%  43,0%  40,2%  52,3%  45,3%  55,7%  57,8%    48,1%   

 

 

Evolução da taxa de retenção 

2004‐2005  2005‐2006  2006‐2007 
 

GERAIS  TECN.  GERAIS  TECN.  GERAIS  TECN. 

10º ANO  14,8%  20,0%  23,2%  17,7%  10,8%  24,0% 

11º ANO  6,4%  10,4%  31,4%  12,7%  24,5%  11,9% 

12º ANO  41,5%  17,7%  40,2%  42,2%  25,6%  40,0% 

 

 

Evolução da taxa de abandono 

2004‐2005  2005‐2006  2006‐2007 
 

GERAIS  TECN.  GERAIS  TECN.  GERAIS  TECN. 

10º ANO  9,0%  25,9%  15,2%  22,1%  10,8%  20,8% 

11º ANO  6,4%  5,7%  8,6%  10,1%  14,2%  13,1% 

12º ANO  11,7%  33,9%  19,5%  12,5%  16,6%  11,9% 

 



Projecto Educativo 2008‐2013   .    Escola Secundária de Cacilhas‐Tejo 

[ 41 ] 

CURSOS GERAIS/CIENTÍFICO‐HUMANÍSTICOS 

 

Agrupamento 1 + 3/ Ciências e Tecnologias 

10º AN0  11º AN0  12º AN0 
 

TT  TNT  TA  TT  TNT  TA  TT  TNT  TA 

04‐05  83,8%  10,8%  54,1%  88,0%  6,0%  6,0%  41,6%  46,7%  11,7% 

05‐06  59,3%  25,9%  14,8%  59,2%  31,0%  9,9%  42,9%  40,5%  16,7% 

06‐07  87,3%  5,1%  7,6%  56,8%  28,4%  14,8%  60,6%  25,9%  13,5% 

 

 

Agrupamento 4 / Ciências Sociais e Humanas 

10º AN0  11º AN0  12º AN0 
 

TT  TNT  TA  TT  TNT  TA  TT  TNT  TA 

04‐05  64,6%  20,8%  14,6%  84,6%  7,7%  7,7%  60,8%  27,5%  11,8% 

05‐06  64,4%  20,0%  15,6%  61,8%  32,4%  5,9%  32,6%  39,5%  27,9% 

06‐07  68,1%  17,4%  14,5%  83,3%  5,6%  11,1%  49,5%  24,7%  25,8% 

 

 

TT – Taxa de transição 

TNT – Taxa de retenção 

TA – Taxa de abandono 
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RESULTADOS DE EXAMES NACIONAIS 

 

Exames 2006 - 11º Ano
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Exames 11º Ano (2006 e 2007)
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Exames Nacionais 12º Ano 

Exames Nacionais 2005 - Comparação Resultados Nacionais com  Resultados Escola

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Nacional - 1ª F CIF 12,6 13,7 12,4 12,7 13,3 12,9 12,5 12,2 13,0 13,5 13,5 12,5 15,0 12,1 11,9 12,7
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Nacional - 1ª F CE-CIF -4,2 -3,0 -4,1 -5,2 -4,0 -2,9 -2,6 -2,3 -2,9 -3,9 -2,8 -5,0 -4,4 -3,0 -4,9 -4,3

Escola CIF 12,7 14,6 12,9 12,1 13,2 12,5 12,4 14,6 12,5 13,1 11,9 17,5 12,6 12,9

Escola CE 10,9 12,3 12,0 11,6 12,4 12,2 10,5 11,4 10,8 14,6 9,3 14,6 11,3 11,4

Escola CE-CIF -1,8 -2,3 -0,9 0,0 -0,5 -0,9 -0,3 -1,9 -3,2 -1,7 1,5 -2,6 -2,9 0,0 -1,3 -1,5

 
Biologia  

 
Filosofi

a  
 Física  

 
Geologi

a  
História  IDES  

 
Portugu

ês A  

 
Portugu

ês B  

 
Psicolo

gia  

 
Química  

 
Sociolo

gia  
 Alemão  DGDB  

 
Francês  

 
Matemá

tica  
 Inglês  

 

 

Exames Nacionais 2004 - Comparação Resultados Nacionais com  Resultados Escola
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Exames Nacionais 2006 - Comparação Resultados Nacionais com  Resultados Escola

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Nacional 1ª F    CIF  13,9 13,9 13,1 13,0 12,7 13,2 13,2 13,4 14,4 13,0 13,9

Nacional 1ª F    CE  12,4 11,1 8,5 8,4 8,1 11,9 7,3 11,8 13,7 9,9 12,7

Nacional 1ª F   CE-CIF -1,5 -2,8 -4,6 -4,6 -4,6 -1,3 -5,9 -1,6 -0,7 -3,1 -1,2

Escola  CIF  14,8 13,4 10,0 12,4 12,4 13,3 14,6 12,3 14,0 13,9

Escola  CE  12,3 12,1 7,1 9,7 8,7 10,6 8,7 9,8 9,4 13,8

Escola CE-CIF -2,5 -1,3 -2,9 -2,7 -3,7 -2,7 -5,9 -2,5 0,0 -4,6 -0,1

 Psicologia   Biologia  Física  História  Matemática 
 Português 

B 
 Química  Alemão  Espanhol  Francês  Inglês 

 

Exames Nacionais  - Comparação Resultados 2006 - 2007
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2006  CIF  14,8 13,4 10 12,4 12,4 13,3 14,6 12,3 14 13,9

2006  CE  12,3 12,1 7,1 9,7 8,7 10,6 8,7 9,8 9,4 13,8

2006 CE-CIF -2,5 -1,3 -2,9 -2,7 -3,7 -2,7 -5,9 -2,5 -4,6 -0,1

2007  CIF  14,4 13,0 12,3 11,4 11,6 12,8 13,8 11,5 11,0 14,0

2007  CE  11,4 12,4 7,4 9,8 10,8 9,8 10,9 9,0 11,5 13,0

2007 CE-CIF -3,0 -0,6 -4,9 -1,6 -0,8 -3,0 -2,9 -2,5 0,5 -1,0

 Psicologia   Biologia  Física  História  Matemática  Português B  Química  Alemão  Francês  Inglês 
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RESULTADOS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR 

Acesso ao Ensino Superior

0

200

400

600

Alunos inscritos para exame 282 311 414 569

Tencionavam candidatar-se 192 252 261 425

Apresentaram candidatura 76 74 88 172

Foram colocados na 1ª fase 61 69 66 120

2003 2004 2005 2006 2007

1ª Fase

 

Taxa de Acesso ao Ensino Superior

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

Foram colocados na 1ª fase 80% 93% 75% 70%

2003 2004 2005 2006 2007
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RESULTADOS – ENSINO NOCTURNO 

A. Ens. Sec. Recorrente por MÓDULOS Capitalizáveis 

10º AN0  11º AN0  12º AN0 
 

04‐05  05‐06  06‐07  04‐05  05‐06  06‐07  04‐05  05‐06  06‐07 

Nº alunos inscritos  23  59  82  ‐  9  30  ‐  ‐  ‐ 

Nº alunos excluídos por faltas  9  15  13  ‐   0  2  ‐  ‐  ‐ 

Nº alunos anularam matrícula  0  7  9  ‐  0  5  ‐  ‐  ‐ 

Transferências  0  0  3  ‐  0  0  ‐  ‐  ‐ 

Nº alunos que concluíram todos 

os módulos 
7  13  11  ‐  5  7  ‐  ‐  ‐ 

 

 

10º AN0  11º AN0  12º AN0 
 

TP  TNT  TA  TP  TNT  TA  TP  TNT  TA 

04‐05  30,4%  ‐  39,1%  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

05‐06  22,0%  ‐   37,3%  55,6%  ‐   0,0%  ‐  ‐  ‐ 

06‐07  13,4%  ‐  26,8%  23,3%  ‐  23,3%  54,5%  ‐  0,0% 
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Tendo em consideração que no Ensino Secundário Nocturno por Módulos 

Capitalizáveis: 

 ‐ É considerado sucesso quando o aluno conclui a totalidade dos módulos por 

ano de escolaridade; 

 ‐ Ocorrem situações em que os alunos ficam apenas com um módulo em 

atraso, que depois concluem no ano seguinte; 

 ‐ Não há assim transição mas sim progressão. 

 

Temos, por análise dos dados obtidos, que é significativa a taxa de abandono 

no 10º ano apesar de haver uma evolução negativa no último triénio. De 

realçar que esta taxa baixou significativamente nos anos de escolaridade 

seguintes, sendo nula no 12º ano. 

 

Quanto às taxas de progressão e apesar dos condicionalismos acima 

mencionados, podemos referir os baixos valores (13,4%) verificados no 10 º 

ano (2006/2007), assim como os significativos (54,5%) alcançados no 12º Ano 

(2006/2007). 

 

 

Taxa Progressão

0,0%

50,0%

100,0%

2004/2005 30,4%

2005/2006 22,0% 55,6%

2006/2007 13,4% 23,3% 54,5%

10º 11º 12º
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Ens. Sec. Recorrente por UNIDADES Capitalizáveis 

 

  2004‐2005  2005‐2006  2006‐2007 

Total de alunos inscritos 
136  180  139 

Total de Unidades 

Capitalizadas 
730  1039  1008 

Nº Médio Unid. Capitalizadas 

por Aluno 
5  6  7 

 

 

TOTAL de alunos inscritos no Ensino Secundário Nocturno 

 

  2004‐2005  2005‐2006  2006‐2007 

Ens. Sec.Rec.UNID.Capitaliz. 
136  180  139 

Ens. Sec. por MÓD. Capitaliz. 
23  68  123 

TOTAL 
159  248  262 

 

Relativamente ao Ens. Sec. Recorrente por Unidades Capitalizáveis, perante 

os dados fornecidos podemos referir que neste triénio 2004‐2007 se verificou 

um crescente aumento do número médio de unidades capitalizadas por aluno 

(5,6 e 7). Estes valores serão mais significativos se considerarmos que, depois 

do 2º período, se verifica em qualquer dos anos lectivos, um decréscimo do 

número de alunos de cerca de 20%. 
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ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS  

 TAXA DE SUCESSO 

 

QUADRO DE ANÁLISE REFERENTE AOS ANOS LECTIVOS DE  

2003/04, 04/05. 05/06, 06/07 

ANO LECTIVO 

2003 / 2004 

ANO LECTIVO 

2004 / 2005 

ANO LECTIVO 

2005 / 2006 

ANO LECTIVO 

2006 / 2007 

TOTAL 

ALUNOS 
TRANSIT 

NÃO 

TRANSIT 

TAXA 

SUCESSO

TOTAL 

ALUNOS 
TRANSIT 

NÃO 

TRANSIT

TAXA 

SUCESSO

TOTAL 

ALUNOS
TRANSIT

NÃO 

TRANSIT

TAXA 

SUCESSO

TOTAL 

ALUNOS 
TRANSIT 

NÃO 

TRANSIT 

TAXA 

SUCESSO

5  3  2  60%  5  3  2  60%  10  7  3  70%  15  11  4  73% 

 

 

As medidas do regime educativo especial aplicadas aos diferentes alunos 

mostraram‐se adequadas. Contudo verifica‐se algum insucesso decorrente de 

vários factores: 

* Constrangimentos clínicos relacionados com as várias problemáticas,  

* assiduidade irregular,  

* incumprimento de tarefas propostas,  

* falta de empenho. 

Realçamos que, apesar de não ter havido transição de ano de alguns alunos, 

houve com certeza progressões e conclusões em disciplinas bienais e ou 

trienais, conforme os casos, uma vez que são alunos do ensino secundário, o 

qual funciona por disciplina e não em regime de classe.   
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
PRINCÍPIOS GERAIS 

 
Artigo 1.º 

(Definição)  
1. A Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, Almada 
(ESCT) é um estabelecimento de ensino público do 
Ministério da Educação, integrado na área geográfica 
da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo (DRELVT). 
2. A ESCT exerce a sua actividade no cumprimento 
dos princípios, valores, metas e estratégias, 
finalidades e medidas do Projecto Educativo (PE), 
postos em execução através dos Planos Anual e 
Plurianual de Actividades e tendo como instrumentos 
de autonomia o Orçamento, o Relatório Anual de 
Actividades, a Conta de Gerência e o Relatório de 
Auto-Avaliação e ainda o Contrato de Autonomia 
celebrado ou a celebrar. 
3. O presente Regulamento Interno (RI) é um 
instrumento do Sistema de Controlo Interno da 
ESCT. 

 
Artigo 2.º 

(Finalidades) 
A ESCT visa a prossecução do interesse público, 
através da concretização dos objectivos gerais 
definidos na Constituição da República Portuguesa e 
na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 
Artigo 3.º 

(Regime jurídico) 
A ESCT é um organismo da Administração Pública, 
dotado de autonomia cultural, pedagógica e 
administrativa, nos termos do Decreto-Lei nº 43/89, 
de 3 de Fevereiro. 
 

Artigo 4.º 
(Sede) 

A ESCT tem sede no número seis da Praça Gil 
Vicente na freguesia de Cacilhas, no concelho de 
Almada. 
 

Artigo 5.º 
(Denominação) 

A denominação actual é a homologada pelo 
Despacho nº 8296/2002, de 27-03-2002 (Diário da 
República, II série, nº 95, de 23-04-2002), alterada 
pela Portaria 127-A/2007, de 25 de Janeiro. 
 

Artigo 6.º 
(Símbolos) 

1. A ESCT possui símbolo próprio, o qual será 
reproduzido no estandarte e no estacionário em uso 
na Escola, em conjunto com o símbolo do Ministério 
da Educação. 

2. No espaço da Escola, para além das bandeiras 
nacional e da União Europeia, será hasteado o 
estandarte da ESCT. 

Artigo 7.º 
(Aplicação) 

1. O presente RI aplica-se a todos os órgãos, 
estruturas e serviços da ESCT. 
2. O presente RI aplica-se a todos os alunos e 
pessoal docente e não docente da ESCT bem como 
aos Pais e Encarregados de Educação e a todos os 
utentes dos espaços, instalações e equipamentos 
escolares. 
 

Artigo 8.º 
(Cumprimento) 

1. Todos os elementos da comunidade escolar são 
responsáveis por cumprir e fazer cumprir o presente 
RI, devendo os alunos e respectivos pais e 
encarregados de educação subscrever anualmente 
declaração de aceitação e compromisso activo quanto 
ao cumprimento do mesmo. 
2. As infracções ao presente RI serão punidas nos 
termos dos estatutos e regulamentos Disciplinares e 
do Estatuto do Aluno. 
3. A ignorância ou má interpretação do presente RI 
não justifica a falta do seu cumprimento nem isenta 
os infractores das sanções previstas nos respectivos 
estatutos e regulamentos disciplinares. 
 

Artigo 9.º 
(Circuitos de informação) 

1. A gestão dos circuitos de informação na Escola é 
da responsabilidade do Director, o qual mandará 
afixar e colocar na página da Escola, na Internet toda 
a informação que considere pertinente, oriunda dos 
órgãos sob sua direcção ou controlo bem como a 
oriunda do Conselho Geral. 
2. A ESCT poderá editar um jornal, bem como 
boletins de ligação interna e externa. 
3. A ESCT possui uma página oficial na Internet, 
em http://www.escacilhastejo.org, uma plataforma de 
aprendizagem Moodle, em 
http://www.escacilhastejo.org/Cacilhas, bem como 
um circuito de e-mail interno em 
http://mail.escacilhastejo.org   
 

Artigo 10.º 
(Tipologia) 

1. A ESCT é um estabelecimento de ensino 
secundário pluricurricular, funcionando nos turnos 
diurno e nocturno.  
2. A ESCT lecciona Cursos Científico-
Humanísticos, Tecnológicos, Profissionais, de Ensino 
Recorrente bem como outras modalidades de 
educação, ensino e formação, designadamente as 
previstas no Programa Novas Oportunidades. 
 
 
 

Artigo 11.º  
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(Centro Novas Oportunidades) 
1. A ESCT é entidade promotora de um Centro 
Novas Oportunidades (CNO), integrado no Sistema 
Nacional de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC), denominado 
Centro Novas Oportunidades de Cacilhas. 
2. A ESCT possui competência para a certificação 
dos processos de RVCC básico e secundário. 
3. O CNO rege-se por regulamento próprio que se 
anexa ao presente RI. 
 

Artigo 12.º 
(Associações) 

1. As associações existentes na ESCT são 
independentes dos órgãos da Escola. 
2. O uso de instalações, equipamentos e materiais 
da ESCT por parte das associações é objecto de 
protocolo. 
 

Artigo 13.º 
(Regimentos e regulamentos) 

1. Os órgãos, estruturas e serviços da ESCT 
deverão aprovar os respectivos regimentos ou 
regulamentos. 
2. À excepção do regimento do Conselho Geral, os 
regimentos ou regulamentos dos órgãos, estruturas e 
serviços são aprovados pelos mesmos e homologados 
por despacho do Director. 
3. Os regulamentos das estruturas e serviços são 
anexados ao presente RI e constituem-se como 
instrumentos do Sistema de Controlo Interno da 
ESCT. 
 

Artigo 14.º 
(Relações externas) 

1. A ESCT deverá estabelecer especiais laços de 
relação e cooperação com os órgãos da Freguesia de 
Cacilhas e do Município de Almada bem como com 
as escolas congéneres da cidade, designadamente no 
âmbito do órgão de coordenação da Área Pedagógica, 
e ainda com o Centro de Saúde de Almada. 
2. A ESCT deverá estabelecer laços de cooperação 
com instituições da sociedade civil do concelho de 
Almada, designadamente associações culturais, 
desportivas, recreativas e cívicas e instituições 
particulares de solidariedade social. 
3. A ESCT deverá estabelecer laços de cooperação 
e parceria com organismos oficiais, designadamente 
no âmbito da formação profissional, bem como com 
instituições e empresas privadas. 
 
 

CAPÍTULO II 
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO 
 

SECÇÃO I 
CONSELHO GERAL 

 
Artigo 15.º  

(Composição) 
1. O Conselho Geral é composto por vinte e um 
elementos, estando nele representados o pessoal 
docente, o pessoal não docente, os alunos do ensino 
secundário, os Pais e Encarregados de Educação, a 
Autarquia e entidades culturais, sociais e económicas 
locais, pela seguinte distribuição: 
a) Representantes dos docentes – 7 elementos; 
b) Representantes do pessoal não docente – 2 
elementos; 
c) Representantes dos alunos – 2 elementos; 
d) Representantes dos Pais e Encarregados de 
Educação – 4 elementos; 
e) Representantes da autarquia – 3 elementos; 
f) Representantes de actividades culturais, sociais e 
económicas – 3 elementos. 
2. O Director participa nas reuniões do Conselho 
Geral sem direito a voto. 

 
Artigo 16.º 

(Competências) 
1. Constituem competências do Conselho Geral as 
constantes do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril. 
2. Constituem ainda competências do Conselho 
Geral: 
a) Aprovar as propostas do Director relativas à 
oferta educativa da Escola no quadro do Projecto 
Educativo e tendo em conta os recursos materiais e 
humanos; 
b) Exercer as demais competências que lhe forem 
atribuídas na lei. 
3. O presidente é eleito por maioria absoluta dos 
votos dos membros do Conselho Geral em 
efectividade de funções. 
4. No desempenho das suas competências, o 
Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos 
restantes órgãos as informações necessárias para 
realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação 
do funcionamento da Escola e de lhes dirigir 
recomendações com vista ao desenvolvimento do 
Projecto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual 
de Actividades. 
5. O Conselho Geral pode constituir no seu seio 
uma comissão permanente, na qual pode delegar as 
competências de acompanhamento da actividade da 
Escola entre as suas reuniões ordinárias. 
6. A comissão permanente constitui-se como uma 
fracção do Conselho Geral, respeitada a 
proporcionalidade dos corpos que nele têm 
representação. 
 

Artigo 17.º 
(Processo eleitoral) 

1. As assembleias eleitorais são convocadas pelo 
presidente do Conselho Geral cessante.  
2. Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio 
secreto e presencial. 
3. Os resultados do processo eleitoral para o 
Conselho Geral produzem efeito após comunicação 
ao Director Regional de Educação. 
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4. As convocatórias mencionarão as normas 
práticas do processo eleitoral, locais de afixação das 
listas de candidatos, hora e local ou locais do 
escrutínio, devendo ser afixadas com a antecedência 
de sete dias, nos locais de estilo. 
5. Os membros constituintes das assembleias 
eleitorais deverão reunir em separado, e previamente, 
para decidir da composição das respectivas mesas que 
as presidirão e supervisionarão nos respectivos 
escrutínios: 
a) As mesas a que se refere o presente número serão 
constituídas por um Presidente e dois Secretários 
eleitos individualmente; 
b) Para a eleição da mesa que presidirá ao escrutínio 
dos representantes dos alunos participarão os 
Delegados ou Subdelegados do Ensino Diurno e 
Nocturno. 
6. As urnas manter-se-ão abertas oito horas, das 10 
às 20, a menos que antes tenham votado todos os 
eleitores. 
7. A abertura das urnas será efectuada perante a 
respectiva assembleia eleitoral, lavrando-se acta, que 
será assinada pelos componentes da mesa e pelos 
restantes membros da assembleia que o desejarem. 
8. As listas dos docentes, depois de subscritas por 
um mínimo de dez elementos, devem ser rubricadas 
pelos respectivos candidatos, que assim manifestam a 
sua concordância. 
9. As listas referidas no número anterior serão 
entregues até três dias úteis antes da abertura da 
Assembleia Eleitoral ao Presidente do Conselho 
Geral. 
10. O Presidente do órgão ao receber as listas 
rubricá-las-à imediatamente e afixá-las-à nos locais 
de estilo. 
11. As listas de alunos serão propostas por um 
mínimo de dez discentes e a sua divulgação far-se-á 
nos locais de estilo. 
12. As listas de pessoal não docente serão propostas 
por um mínimo de cinco proponentes e a sua 
divulgação far-se-á nos locais de estilo. 
13. As listas devem conter a indicação dos 
candidatos a membros efectivos, em número igual ao 
dos respectivos representantes no Conselho Geral, 
bem como dos candidatos a membros suplentes. 
14. Cada lista poderá indicar até dois representantes 
para acompanharem todos os actos da eleição, os 
quais assinarão a acta. 
15. O escrutínio será efectuado perante a respectiva 
Assembleia Eleitoral, lavrando-se acta que será 
assinada pelos membros da Mesa. 
16. As actas das assembleias eleitorais serão 
entregues ao Presidente do Conselho Geral, nos três 
dias subsequentes ao da realização da eleição, o qual 
as arquivará acompanhadas pelas observações que, 
sobre o referido processo, sejam formuladas durante 
as quarenta e oito horas seguintes à conclusão do 
mesmo. 
17. As eleições do Conselho Geral serão realizadas 
durante o mês de Abril. 

18. A conversão dos votos em mandatos faz-se de 
acordo com o método de representação proporcional 
da média mais alta de Hondt. 
 

Artigo 18.º 
(Eleição dos representantes dos docentes) 

1. Os representantes do pessoal docente são eleitos 
por todos os professores em exercício de funções na 
escola. 

 
Artigo 19.º 

(Eleição dos representantes dos alunos) 
Os representantes dos alunos são eleitos em 
Assembleia de Delegados do ensino diurno e 
nocturno. 
 

Artigo 20.º 
(Eleição dos representantes do pessoal não 

docente) 
Os representantes do pessoal não docente são eleitos 
por todos os membros do pessoal não docente em 
exercício de funções na Escola. 
 

Artigo 21.º 
(Eleição dos representantes dos Pais e 

Encarregados de Educação) 
 
1. Os representantes dos pais e encarregados de 
educação são eleitos: 
a) Em assembleia-geral de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola, sob proposta das respectivas 
organizações representativas; 
b) Na falta das condições previstas na alínea 
anterior o Conselho Geral promove uma reunião geral 
de representantes de Pais e Encarregados de 
Educação para proceder à eleição dos seus 
representantes. 

 
Artigo 22.º 

(Designação de representantes) 
1. Os representantes da Autarquia no Conselho 
Geral são designados pela Câmara Municipal de 
Almada, podendo esta delegar tal competência, nos 
termos da Lei, na Junta de Freguesia de Cacilhas. 
2. Para efeitos da designação dos representantes da 
comunidade local ou representantes de actividades de 
carácter económico, social, cultural e científico, os 
demais membros do Conselho Geral, cooptam as 
individualidades ou elegem as instituições e 
organizações, em reunião especialmente convocada 
para o efeito. 

 
Artigo 23.º 
(Mandato) 

1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem 
a duração de quatro anos, à excepção do mandato dos 
representantes dos Pais e Encarregados de Educação 
e dos alunos que tem a duração de dois anos 
escolares. 
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2. Os membros do Conselho Geral são substituídos 
no exercício do cargo se entretanto perderem a 
qualidade que determinou a respectiva eleição ou 
designação. 
3. As vagas resultantes da cessação do mandato dos 
membros eleitos são preenchidas pelo primeiro 
candidato não eleito, segundo a respectiva ordem de 
precedência, na lista a que pertencia o titular do 
mandato. 
 

Artigo 24.º 
(Funcionamento) 

1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez 
por Trimestre (período) e extraordinariamente sempre 
que convocado pelo respectivo presidente, por sua 
iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 
membros em efectividade de funções ou por 
solicitação do Director. 
2. O Conselho Geral pode reunir em qualquer dia 
da semana. 
3. As reuniões do Conselho Geral devem ser 
marcadas em horário que permita a participação de 
todos os seus membros. 
 

SECÇÃO II 
DIRECTOR 

 
Artigo 25.º 

(Competências) 
1. Constituem competências do Director as 
constantes do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril.  
2. O Director exerce ainda as competências que lhe 
forem delegadas pela administração educativa. 
3. O Director pode delegar e subdelegar no 
Subdirector e nos Adjuntos as competências que lhe 
estão cometidas.  
4. Nas suas faltas e impedimentos, o Director é 
substituído pelo Subdirector. 

 
Artigo 26.º 

(Procedimento concursal, eleição, posse e 
mandato) 

1. O Director é eleito pelo Conselho Geral. 
2. O procedimento concursal para o recrutamento 
do director decorre conforme o regulamento 
elaborado para esse efeito, que se constitui como 
anexo. 
3. O Director toma posse perante o Conselho Geral 
nos 30 dias subsequentes à homologação dos 
resultados eleitorais pelo Director Regional de 
Educação. 
4. O mandato do Director tem a duração de quatro 
anos. 
5. Até 60 dias antes do termo do mandato do 
Director, o Conselho Geral delibera sobre a 
recondução do Director ou a abertura do 
procedimento concursal tendo em vista a realização 
de nova eleição. 
6. A decisão de recondução do director é tomada 
por maioria absoluta do Conselho Geral em 

efectividade de funções, não sendo permitida a 
recondução do Director para um terceiro mandato 
consecutivo. 
7. Não é permitida a eleição para um quinto 
mandato consecutivo ou durante o quadriénio 
imediatamente subsequente ao termo do quarto 
mandato consecutivo. 
8. Não sendo ou não podendo ser aprovada a 
recondução do director de acordo com o disposto nos 
números anteriores, abre-se o procedimento concursal 
tendo em vista a eleição do Director, nos termos do 
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 
Abril. 
9. O mandato do Director pode cessar nos termos 
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 
Abril. 
10. A cessação do mandato do Director determina a 
abertura de um novo procedimento concursal. 

 
Artigo 27.º 

(Subdirector e Adjuntos do Director) 
1. O Director é coadjuvado no exercício das suas 
funções por um Subdirector e três Adjuntos (de 
acordo com o Despacho n.º 9745/2009). 
2. O Subdirector e os Adjuntos são designados pelo 
Director no prazo máximo de 30 dias após a sua 
tomada de posse. 
3. O Subdirector e os Adjuntos são nomeados pelo 
Director de entre os quadros de nomeação definitiva 
que contem pelo menos cinco anos de serviço e se 
encontrem em exercício de funções na ESCT. 
4. Os mandatos do Subdirector e dos Adjuntos 
cessam com o mandato do Director. 
5. O Subdirector e os Adjuntos podem ser 
exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada 
do Director, sendo substituídos no prazo máximo de 
quinze dias. 
 

Artigo 28.º 
(Regime de exercício de funções) 

O regime de exercício de funções é o constante no 
artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 
Abril. 
 

Artigo 29.º 
(Assessorias Técnico Pedagógicas) 

1. Para apoio à actividade do Director e mediante 
proposta deste, o Conselho Geral pode autorizar a 
constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para 
as quais são designados docentes em exercício de 
funções na Escola. 
2. Os critérios para a constituição e dotação das 
assessorias referidas no número anterior são definidos 
por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação, em função da população 
escolar e do tipo e regime de funcionamento da 
escola. 
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SECÇÃO III 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

Artigo 30.º 
(Composição) 

1. A composição do Conselho Pedagógico é da 
competência da escola no âmbito da sua autonomia e 
de acordo com as normas legais vigentes. 
2. Na composição deste órgão está garantida a 
representação do pessoal docente, dos alunos e dos 
Pais e Encarregados de Educação, totalizando 15 
elementos distribuídos da seguinte forma: 

-  Director; 
- Coordenadores de Departamento Curricular – 

quatro (4); 
- Coordenador dos Projectos Educativos e do 

Plano Anual de actividades – um (1); 
- Coordenador dos Directores de Turma dos cursos 

científico-humanísticos – um (1); 
- Coordenador dos cursos profissionais – um (1); 
- Coordenador dos Cursos Nocturnos – um (1); 
- Coordenador Pedagógico do Centro Novas 

Oportunidades – um (1); 
- Professor Bibliotecário – um (1); 
- Coordenador da Equipa de Autoavaliação da 

Escola – um (1); 
- Representante dos orientadores da formação 

inicial dos professores – um (1); 
- Representante dos Pais e Encarregados de 

Educação – um (1); 
- Representante dos Alunos – um (1). 

3. O Director é, por inerência, Presidente do 
Conselho Pedagógico. 
4. Os Coordenadores dos Departamentos, o 
Coordenador dos Directores de Turma dos Cursos 
Científico-Humanísticos, o Coordenador dos Cursos 
Profissionais, o Coordenador dos Cursos Nocturnos, 
o Director do Centro Novas Oportunidades, o 
Professor Bibliotecário, o Coordenador dos Projectos 
Educativos e do Plano Anual de Actividades e o 
Coordenador da Equipa de Autoavaliação da Escola 
são designados pelo Director. 
5. O representante dos Alunos é eleito no início de 
cada ano pela Assembleia de Delegados de Turma. 
6. O representante dos Pais e Encarregados de 
Educação é designado anualmente pela respectiva 
Associação e, caso esta não exista, é eleito no início 
de cada ano lectivo de entre os representantes dos 
Pais e Encarregados de Educação. 
7. Os representantes do pessoal docente, dos Pais e 
Encarregados de Educação e dos alunos no Conselho 
Geral não podem ser membros do Conselho 
Pedagógico. 
8. A representação dos Pais e Encarregados de 
Educação e dos alunos no Conselho Pedagógico faz-
se no âmbito de uma comissão especializada que 
participa no exercício das competências previstas nas 

alíneas a), b), e), f), j) e l) do artigo 33.º do Decreto-
Lei número 75/2008, de 22 de Abril. 

 
Artigo 31.º 

(Competências) 
1. Constituem competências do Conselho 
Pedagógico as constantes do Decreto-Lei n.º 75/2008, 
de 22 de Abril. 
2. Ao Conselho Pedagógico compete 
especificamente: 
a) Apresentar propostas para a oferta educativa da 
escola, tendo em conta o Projecto Educativo e os 
recursos materiais e humanos disponíveis; 
b) Intervir, nos termos da lei, no processo de 
avaliação do desempenho dos docentes; 
c) Apreciar e decidir sobre os pedidos de recurso de 
avaliação dos alunos, perante parecer do Conselho de 
Turma; 
d) Exercer outras competências que lhe sejam 
atribuídas por lei. 
3. O Presidente do Conselho Pedagógico pode 
solicitar a presença nas reuniões do Conselho, de 
docentes e técnicos que contribuam para o 
esclarecimento de assuntos específicos. 

 
Artigo 32.º 

(Funcionamento) 
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente, 
uma vez por mês, de acordo com a interrupção 
horária estabelecida para o efeito. 
2. Reunirá extraordinariamente quando convocado 
pelo respectivo Presidente, quer por sua iniciativa 
quer a requerimento de 1/3 dos seus elementos, ou 
ainda a pedido justificado do Conselho Geral. 
3. As convocatórias das reuniões devem respeitar as 
48 horas de antecedência. 
4. Nas actas das reuniões do Conselho Pedagógico 
devem constar todas as informações, pareceres e 
deliberações. 
5. As actas são aprovadas no final de cada reunião 
ou no início da seguinte e posteriormente impressas e 
arquivadas. 
6. Os pareceres, deliberações e mais tomadas de 
posição devem ser publicitados nos locais de estilo da 
escola num prazo de três dias úteis e divulgados na 
Plataforma da Escola. 

 
Artigo 33.º 
(Mandato) 

1. O mandato dos membros do Conselho 
Pedagógico tem a duração de quatro anos, à excepção 
do mandato dos representantes dos Pais e 
Encarregados de Educação e dos Alunos que têm a 
duração de um ano escolar. 
2. O mandato dos membros do Conselho 
Pedagógico cessa sempre que se altere a condição 
pela qual foram designados. 
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SECÇÃO IV 
CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
Artigo 34.º 

(Composição) 
1. O Conselho Administrativo tem a seguinte 
composição: 
a) O Director, que preside; 
b) O Subdirector ou um dos Adjuntos por ele 
designado para o efeito; 
c) O Chefe dos serviços de Administração Escolar 
ou quem o substitua. 
 

Artigo 35.º 
(Competências) 

Constituem competências do Conselho 
Administrativo as constantes do Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de Abril. 

 
Artigo 36.º 

(Funcionamento) 
O Conselho Administrativo reúne ordinariamente 
uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o 
Director o convoque, por sua iniciativa ou a 
requerimento de qualquer dos restantes membros. 

 
 

CAPÍTULO III 
REGIME E NORMAS DE 

FUNCIONAMENTO 
 

Artigo 37.º 
(Acesso ao recinto escolar) 

1. O acesso à ESCT faz-se, exclusivamente, pelo 
portão sito na Praça Gil Vicente. 
2. Têm acesso à escola os Alunos/Formandos, o 
Pessoal Docente, o pessoal não docente, Pais e 
Encarregados de Educação e outras pessoas, que por 
motivos justificados, tenham assuntos de interesse a 
tratar. 
3. O acesso de pessoas ao recinto escolar deve 
obedecer às regras que a seguir se enunciam:  
a) Os alunos terão, obrigatoriamente, de mostrar o 
cartão de estudante sempre que lhes seja solicitado 
por um professor ou pelo pessoal auxiliar de acção 
educativa ou de segurança. Quem não o apresentar, e 
não sendo possível provar a sua qualidade de aluno 
da escola, será impedido de permanecer no recinto 
escolar; 
b) O Pessoal não Docente deve ser portador do 
Cartão Electrónico e fazer o registo das entradas e 
saídas, o qual funciona como relógio de ponto; 
c) Os Pais e Encarregados de Educação e os 
visitantes em geral devem identificar-se, através da 
apresentação de documento de identificação, colocar 
em local visível o Cartão de Visitante, devendo ainda 
ser portadores de título identificativo do serviço a que 
se dirigem e devolvê-lo na Portaria, à saída do recinto 
escolar, depois de rubricado no destino; 

d) Não é permitido o acesso a pessoas que não 
possam cumprir o acima estipulado, excepto se 
houver autorização superior. 
4. Compete ao responsável pela portaria zelar para 
que sejam cumpridas as determinações constantes no 
ponto anterior. 
5. O acesso aos espaços destinados ao 
funcionamento de aulas fica interdito aos Pais e 
Encarregados de Educação e a todas as pessoas 
estranhas à escola, excepto nos casos devidamente 
autorizados pelo Director. 
6. O acesso à escola, via telefónica, é garantido em 
regime permanente, pelo que o serviço respectivo terá 
um funcionamento ininterrupto durante o horário 
escolar. 
7. Não é permitido aos alunos o acesso pela Entrada 
do Bloco A. 
 

Artigo 38.º 
(Circulação no recinto escolar) 

1. Aos alunos, professores e funcionários da ESCT 
é permitido o acesso com os seus veículos. 
2. Aos alunos apenas é permitido o acesso de 
velocípedes e ciclomotores, os quais deverão ser 
estacionados em espaço reservado para o efeito, não 
podendo circular fora dessa área. 
3. Aos prestadores de serviços na ESCT é permitida 
a circulação e estacionamento nos locais necessários 
para o exercício da sua actividade pelo tempo 
estritamente necessário à sua execução. 
4. A circulação de veículos no local destinado à 
circulação dos mesmos, deve fazer-se com a máxima 
precaução e cumprindo as normas em vigor. 
5. A circulação faz-se em sentido único de acordo 
com a sinalização. 
6. O estacionamento de veículos deverá ser feito 
unicamente nos locais destinados a esse efeito, 
evitando o bloqueamento de circulação em casos de 
emergência e sem prejudicar o acesso a todos os 
espaços da Escola. 
7. O não cumprimento do disposto nos números 
anteriores implica a interdição da entrada da viatura 
no recinto escolar. 
8. É proibida a entrada e estacionamento de 
veículos pertencentes a estranhos à escola, salvo se 
autorizados pelo Director. 
9. A ocupação de qualquer espaço, em qualquer 
momento, não se constitui como um direito pelo que 
o utente se obriga a retirar a sua viatura sempre que 
receba instruções para tal do pessoal ao serviço da 
escola. 
10. O estacionamento em qualquer dos espaços 
referidos sempre obriga a que as zonas de circulação 
se encontrem desobstruídas, quer para acesso a todas 
as zonas da escola quer para permitir manobras de 
parqueamento de outros veículos. 
11. Os danos eventuais, de qualquer natureza 
(Danos, Furto ou Roubo), que as viaturas possam 
sofrer durante o período de estacionamento ou 
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período de circulação não poderão ser imputados à 
ESCT.  
12. O estacionamento só será concedido aos utentes 
pelo tempo diário de funcionamento das actividades 
escolares pelo que, em caso algum, a ESCT será 
responsabilizada pela guarda ou obrigatoriedade de 
comunicação ao proprietário/utilizador da viatura a 
partir do momento em que as actividades sejam 
encerradas. 
13. O acesso ao interior da escola, mesmo para os 
veículos autorizados, poderá ser condicionado pelo 
funcionário de serviço no posto de controlo da 
Portaria. 
14. Durante os percursos no interior das instalações, 
os veículos devem cumprir as habituais normas de 
circulação viária assumindo, consequentemente, as 
inerentes responsabilidades pelo seu não 
cumprimento 
15. Sempre que seja detectado, no interior das 
instalações, um elemento perturbador, não 
pertencente à comunidade escolar, deverá ser 
chamada, pelo Director, a autoridade policial que 
actuará em conformidade com a lei. 
16. É proibida a posse e/ou utilização de quaisquer 
objectos ou materiais susceptíveis de provocar danos 
a pessoas e bens, assim como ao espaço físico da 
Escola. 

 
Artigo 39.º 

(Procedimentos de emergência) 
 

1. Compete ao Director a definição das normas de 
aplicação do Plano de Emergência da Escola, 
nomeadamente, no que respeita à sua actualização e 
divulgação junto de toda a comunidade escolar, tendo 
em vista garantir a segurança da escola, de acordo 
com a legislação em vigor. 
2. O Director, com o apoio directo dos demais 
funcionários, deve providenciar o desimpedimento 
dos espaços de circulação, bem como de todos os 
portões de acesso, permitindo a circulação das 
viaturas de emergência e veículos prioritários. 
3. Deverão ser escrupulosamente cumpridas todas 
as orientações emanadas do Director, se for 
necessário implementar o Plano de Evacuação, parte 
integrante do Plano de Emergência. 
4. O Plano de Emergência consta, em anexo, a este 
regulamento. 

 
Artigo 40.º 

(Toques de campainha) 
1. As aulas deverão ser iniciadas e terminadas às 
horas indicadas no horário. 
2. A tolerância é de 5 minutos ao primeiro tempo 
do turno da manhã. 
3. Em caso de falta do professor, o aluno deve 
aguardar instruções do funcionário junto à sala. 
 

Artigo 41.º 
(Aulas no exterior e visitas de estudo) 

1. As visitas de estudo e/ou aulas de exterior são 
uma oportunidade privilegiada no sentido de criar 
condições de aprendizagem que permitam estimular 
aptidões, criar e desenvolver atitudes, proporcionar a 
aquisição de conhecimentos, contribuindo assim para 
a formação integral do aluno. 
2. Todas as visitas de estudo devem fazer parte do 
Plano Anual de Actividades aprovado no início do 
ano lectivo. As visitas de estudo que surjam fruto de 
qualquer oportunidade criada, carecem da autorização 
do Director, que pode consultar o Conselho de 
Turma. 
3. As visitas de estudo devem ser planificadas em 
articulação com o Conselho de Turma de forma a 
valorizar as aprendizagens estratégicas e transversais 
e a não interferir excessivamente com o 
funcionamento das aulas. 
4. Os pais e encarregados de educação de cada 
turma devem ser informados, pelo Director de Turma, 
da planificação anual das visitas de estudo e/ou aulas 
de exterior, após a sua aprovação. 
5. As aulas a ministrar no exterior da escola 
carecem de autorização do Director, dos 
Encarregados de Educação e não devem ocupar mais 
que os tempos lectivos da aula. 
6. As visitas de estudo implicam sempre a 
autorização do Director e dos Encarregados de 
Educação. Os alunos, que não participem, deverão 
comparecer às actividades lectivas. 
7. Todas as visitas de estudo revestem-se de um 
carácter obrigatório para todos os alunos envolvidos. 
Apenas razões excepcionais poderão conduzir os pais 
e Encarregados de Educação a não autorizar a 
participação dos seus educandos na visita de estudo.  
8. O responsável pela visita de estudo e/ou aula no 
exterior deve desencadear os procedimentos para 
activação do seguro escolar. 
9. As visitas de estudo devem realizar-se 
preferencialmente durante os primeiro e segundo 
períodos, por razões excepcionais poderão ser 
realizadas no terceiro período, devidamente 
autorizadas pelo Director, após análise da 
fundamentação apresentada. 
10. O Conselho de Turma poderá impedir a 
participação em visitas de estudo de alunos que, 
previsivelmente, possam perturbar a disciplina 
durante a visita.  
11. Salvo situações devidamente justificadas, as 
visitas de estudo só serão concretizadas se, 
cumulativamente: 
a) O número de participantes for superior a 
cinquenta por cento do número total de alunos do 
grupo alvo; 
b) Foram previamente planificadas e aprovadas. 
12. As famílias devem ser co-responsabilizadas por 
eventuais danos que os alunos venham a causar no 
decurso da visita se estes não estiverem cobertos pelo 
seguro escolar, independentemente de qualquer 
procedimento disciplinar. 
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13. Aos alunos que desistam de participar numa 
visita de estudo não é devolvido o valor entregue para 
custear as despesas inerentes. 
14. Compete ao professor promotor ou responsável 
pela visita de estudo apresentar um plano da visita 
(em modelo próprio da escola), que deverá ser 
assinado pelo Coordenador de Grupo e pelo Director 
de Turma, e do qual deverá constar: 
a) Nome da actividade; 
b) Local; 
c) Roteiro da visita e itinerário descritivo (inclui 
hora de partida, hora prevista de chegada, local de 
dormida para os casos de mais de um dia); 
d) Objectivos específicos; 
e) Meio de transporte a utilizar  
f) Aprendizagens e resultados esperados; 
g) Nome dos professores acompanhantes a 
envolver; 
h) Forma de avaliação da actividade; 
i) Apresentação obrigatória de um plano de 
ocupação para as turmas a que o professor 
acompanhante falte. 
15. As visitas de estudo de duração superior a três 
dias consecutivos ou ao estrangeiro obedecem ainda à 
legislação específica aplicável 
16. O(s) professor(es) promotor(es) da visita de 
estudo recolherá(ão) atempadamente, junto dos 
alunos, o montante necessário ao pagamento da 
mesma, após o que fará(ão) a respectiva entrega nos 
serviços administrativos, sendo da responsabilidade 
destes o pagamento à empresa transportadora. 
17. Os professores acompanhantes devem ser 
professores da turma ou turmas envolvidas. 
18. O número de Professores por visita de estudo 
será calculado na base de um Professor por cada 
quinze Alunos, salvaguardando-se situações 
especiais, devidamente justificadas e aprovadas pelo 
Director. 
19. A organização da visita de estudo deve ter em 
linha de conta os aspectos a seguir referidos: 
a) Só poderão participar em visitas de estudo, os 
alunos devidamente autorizados pelos respectivos 
Encarregados de Educação; 
b) O Professor responsável pela visita de estudo 
deverá solicitar, obrigatoriamente por escrito, aos 
Encarregados de Educação a respectiva autorização 
para a participação dos seus educandos, informando-
os do plano da visita (actividade/acção, local, horário, 
itinerário, verbas necessárias); 
c) Aos alunos participantes na visita de estudo 
deverá ser fornecido um roteiro do qual constem, 
sempre que possível, informações sobre os locais ou 
instituições a visitar, horário, itinerário e outros 
elementos julgados necessários ao bom desempenho 
da actividade; 
d) No caso da ocorrência de situações anómalas 
quer de índole comportamental ou outras, o professor 
responsável pela visita de estudo deverá apresentar ao 
Director de Turma um relatório dos factos ocorridos; 

e) Todo o expediente ou correspondência para a 
organização da vista de estudo é feito pelo professor 
responsável, em articulação com o Director de 
Turma; 
f) Após a visita de estudo o professor responsável 
deverá proceder à sua avaliação através de um 
relatório que fará parte do Relatório Final de 
Actividades a entregar no final do ano lectivo. 
20. O Professor responsável pela visita de estudo 
deve confirmar a presença de todos os alunos na 
visita informando o respectivo Director de Turma de 
eventuais faltas a fim de que sejam tomadas as 
devidas providências. 
21. O Professor responsável e os Professores 
acompanhantes deverão numerar, sumariar e rubricar 
o livro de ponto da(s) turma(s) que levam à visita de 
estudo e com os quais tenham aulas nesse dia. 
22. Todos os Professores envolvidos na visita devem 
sumariar e rubricar o livro de ponto da(s) turma(s) 
que não participa(m) na visita de estudo, mas que 
iria(m) ter aulas no tempo em que a visita de estudo 
se realizou. Indicarão, no espaço destinado ao 
sumário, o motivo porque não deram a(s) aula(s).  
23. Os Professores que não participaram na visita de 
estudo, mas que deveriam dar aulas à(s) turma(s) 
envolvida(s) na visita de estudo, devem  sumariar e 
rubricar igualmente o livro de ponto, indicando o 
motivo porque não deram aula. 

 
Artigo 42.º 

(Horário escolar) 
1. As actividades lectivas na ESCT funcionam das 
8.20 às 24.00.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 

DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

PARTE I 
DIREITOS E DEVERES GERAIS 

 
Artigo 43.º 
(Direitos) 

1. São direitos de todos os elementos da 
Comunidade Escolar:  
a) Ser tratado com respeito e civismo por todos os 
elementos da Comunidade Escolar; 
b) Ser acolhido aquando da sua chegada e 
apresentação na ESCT, de modo a facilitar a sua 
rápida integração e adaptação; 
c) Encontrar na Escola as condições de ambiente 
que garantam uma situação de bem-estar compatível 
com o pleno rendimento da sua actividade; 
d) Dispor de condições de segurança no espaço 
escolar; 
e) Participar na vida da Escola, colaborando no 
âmbito das suas funções em todas as iniciativas de 
carácter cultural e recreativo, ou quaisquer outras, 
que tenham como fim a valorização do indivíduo 
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enquanto elemento da Escola ou elemento do meio 
em que ela está inserida; 
f) Ser informado sobre a legislação que directa ou 
indirectamente lhe diga respeito; 
g) Ter acesso directo aos Serviços de 
Administração Escolar para obtenção de informação e 
acompanhamento na resolução de problemas 
profissionais / escolares ou com eles directamente 
relacionados; 
h) Expressar livremente a sua opinião, 
reconhecendo aos outros o direito de se expressarem 
também livremente; 
i) Ser ouvido em assuntos que lhe diga respeito; 
j) Utilizar os serviços prestados pela ESCT de 
acordo com as normas em vigor; 
k) Usufruir de serviços de qualidade; 
l) Reunir-se e exercer actividades associativas de 
acordo com as normas em vigor; 
m) Participar, através dos seus representantes, no 
processo de elaboração do Projecto Educativo e do 
Regulamento Interno e acompanhar o respectivo 
desenvolvimento e concretização; 
n) Conhecer o Regulamento Interno.  

 
Artigo 44.º 
(Deveres) 

1. São deveres gerais dos elementos da comunidade 
escolar:  
a) Promover o são convívio entre todos, no mútuo 
respeito, disciplina e colaboração; 
b) Promover, sugerir e participar em todas as 
actividades que favoreçam uma melhor aprendizagem 
científica e pedagógica, tanto dentro da Escola como 
no meio em que ela se insere, quer individualmente 
quer em grupo; 
c) Colaborar, no âmbito das suas funções, em todas 
as iniciativas de carácter cultural, recreativo ou 
quaisquer outras que tenham como fim a valorização 
do indivíduo enquanto elemento da Escola ou 
elemento do meio onde ela está inserida; 
d) Cuidar da conservação do património escolar; 
e) Respeitar as regras de funcionamento 
estabelecidas para os serviços que utiliza; 
f) Ser assíduo e pontual; 
g) Usar de moderação nas atitudes e nas palavras; 
h) Desligar o telemóvel na sala de aula e/ou no 
exercício das suas funções incluindo reuniões de 
trabalho;  
i) Usar vestuário e calçado adequado às 
actividades; 
j) Aguardar que seja atendido na sua vez em 
qualquer serviço que pretenda utilizar; 
k) Conhecer a legislação em vigor que, directa ou 
indirectamente, lhe diga respeito; 
l) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno.  

 
PARTE II 

DIREITOS E DEVERES ESPECÍFICOS 
 

SECÇÃO I 

ALUNOS 
 

Artigo 45.º 
(Direitos) 

 
1. Para além dos referidos nos Direitos Gerais da 
Comunidade Escolar, dos previstos no Estatuto do 
Aluno do Ensino Não Superior, constituem ainda 
direitos dos alunos: 
a) Usufruir de ensino e de educação de qualidade 
que proporcionem aprendizagens de sucesso e que 
contribuam para o seu desenvolvimento integral de 
cidadão autónomo, responsável e crítico; 
b) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a 
dedicação e o esforço no trabalho, nomeadamente 
através da existência de notações de mérito, 
publicitados anualmente;  
c) Usufruir de adequadas condições de 
aprendizagem, nomeadamente dispor de salas 
adequadas às actividades pedagógicas a desenvolver 
na Escola, devidamente equipadas para o efeito e em 
completo estado de arrumação e limpeza; 
d) Mudar de disciplina de opção até ao dia 15 de 
Outubro do ano lectivo em que se encontram 
inscritos. 
e) Receber apoio médico sempre que necessário. 
No caso de se tornar necessária a ida do aluno ao 
hospital, do facto será dado conhecimento ao 
respectivo encarregado de educação, ou no caso de 
ser maior de idade ao familiar mais próximo, com a 
maior brevidade possível e o aluno será sempre 
acompanhado por um funcionário da ESCT; 
f) Receber no prazo máximo de quinze dias e 
dentro dos limites do período lectivo a que digam 
respeito, todos os testes realizados devidamente 
corrigidos; 
g) Eleger e ser eleito delegado de turma, da qual 
será porta-voz no âmbito dos assuntos relacionados 
com a respectiva turma e demitir-se justificadamente 
do cargo; 
h) Destituir o delegado de turma sempre que haja 
motivo plausível e a maioria da turma assim o 
entender; 
i) Eleger os representantes dos alunos no Conselho 
Geral e no Conselho Pedagógico; 
j) Ser eleito representante dos alunos no Conselho 
Geral e no Conselho Pedagógico, excepto se tiver 
sido alvo de quaisquer medidas disciplinares nos 2 
anos imediatamente anteriores. 
k) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da 
Associação de Estudantes 
l) Ser ouvido, através dos seus representantes, em 
reunião de turma convocada a seu pedido por motivos 
relevantes e sem prejuízo das actividades lectivas, ou 
em assembleia de alunos, sobre assuntos que lhe 
digam respeito e apresentar ao Director de Turma ou 
aos órgãos de administração e gestão, sugestões e 
críticas sobre o funcionamento da ESCT; 
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m) Ser esclarecido sobre os conteúdos 
programáticos, os objectivos da aprendizagem, os 
critérios e os métodos de avaliação; 
n) Ter acesso aos elementos que lhe permitam fazer 
durante todo o ano uma auto-avaliação e participar na 
análise dos elementos de avaliação. 

 
Artigo 46.º 
(Deveres) 

 
1. Para além dos referidos nos Deveres Gerais da 
Comunidade Escolar, dos previstos no Estatuto do 
Aluno do Ensino Não Superior, constituem ainda 
deveres dos alunos: 
a) Empenhar-se na sua educação e formação 
integral e seguir atentamente as orientações 
pedagógicas e educativas dos professores; 
b) Conhecer o Estatuto dos Alunos do Ensino Não 
Superior e o RI da ESCT, bem como cumprir as suas 
normas; 
c) Contribuir através do seu comportamento 
quotidiano ou do exercício dos cargos de dirigente 
associativo ou de delegado de turma ou de membro 
de órgão de administração e gestão para a plena 
integração de todos os alunos na vida escolar; 
d) Participar na gestão da escola, através dos órgãos 
de gestão para que for eleito; 
e) Não prejudicar o direito à educação dos restantes 
alunos; 
f) Comportar-se com civismo e respeito em todas 
as actividades lectivas e não lectivas; 
g) Não perturbar os locais de trabalho dentro ou 
fora das salas de aula; 
h) Colaborar na conservação e higiene da ESCT, 
zelando pelas instalações, equipamentos e material 
escolar, não os sujando, riscando ou danificando;  
i) Ser portador do cartão de identificação e 
identificar-se sempre que lhe tal lhe seja solicitado; 
j) Responsabilizar-se por trazer e conservar o 
material indispensável à realização dos trabalhos 
escolares, seja o pessoal seja o confiado pela acção 
social escolar ou centro de recursos / biblioteca 
escolar. 
k) Deixar o mobiliário, equipamento e material 
escolar devidamente arrumado quando sair da sala de 
aula; 
l) Não permanecer, durante os intervalos, no 
interior das salas de aula, nem nos corredores; 
m) Não circular pelos corredores durante as 
actividades lectivas; 
n) Não abandonar a sala de aula, salvo autorização 
em contrário por parte do professor; 
o) Acatar a ordem de saída da sala de aula; 
p) Informar o Director da ocorrência das doenças 
previstas em legislação especial, de modo a ser 
efectuada a evicção escolar, bem como cumprir as 
leis da vacinação obrigatória. 

 
Artigo 47.º 

(Delegado e Subdelegado de Turma) 

1. No sentido de garantir o desempenho cabal das 
suas funções, o delegado e subdelegado devem: 
a) Cultivar valores de respeito e cooperação em 
relação a todos os elementos da comunidade escolar; 
b) Respeitar e cumprir as normas previstas no 
regulamento interno; 
c) Ter um relacionamento fácil com todos os 
membros da turma; 
d) Revelar comportamentos adequados, dentro e 
fora da sala de aula; 
e) Assumir de forma responsável o papel de porta-
voz dos colegas e de interlocutor válido entre estes e 
os professores; 
f) Ser capaz de representar os colegas nas reuniões 
em que for necessário. 
2. Poderão ser eleitos delegado e subdelegado de 
turma apenas os alunos que reúnam cumulativamente 
as seguintes condições: 
a) Estejam matriculados à totalidade das disciplinas 
do ano que frequentam; 
b) Não tenham sido sujeitos à aplicação de 
quaisquer medidas disciplinares nos 2 anos 
imediatamente anteriores. 
3. Em casos de extrema gravidade poderá o 
Conselho de Turma suspender ou mandar proceder à 
substituição do Delegado ou Sudelegado de Turma. 
3. Compete ao delegado e subdelegado de turma: 
a) Manter-se informado de todos os problemas que 
afectam a Escola e deles informar os colegas da 
turma; 
b) Representar a turma nas relações com qualquer 
órgão da Escola; 
c) Manter a ligação entre a turma e o Director de 
Turma; 
d) Participar nas reuniões para que for convocado; 
e) Contribuir para uma boa relação entre todos os 
alunos da turma; 
f) Assumir o papel de mediador nos conflitos 
ocorridos na turma; 
g) Representar a turma nos Conselhos de Turma de 
carácter disciplinar; 
h) Incentivar a turma na realização das tarefas e 
actividades curriculares e de complemento curricular; 
i) Sensibilizar a turma para o estudo e para o 
sucesso escolar. 

Artigo 48.º 
(Assembleia de Delegados de Turma) 

1. A Assembleia de Delegados de Turma é 
constituída por todos os delegados de Turma da 
Escola, devendo, na falta de qualquer delegado, 
apresentar-se, em substituição, o respectivo 
subdelegado. 
2. Compete à Assembleia de Delegados: 
a) Pronunciar-se sobre o funcionamento da Escola 
em tudo o que aos alunos diga respeito; 
b) Eleger os seus representantes nos órgãos de que 
fazem parte. 
3. A Assembleia de Delegados reunirá sempre que 
necessário, podendo a reunião ser plenária ou por 
anos de escolaridade. 
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Artigo 49.º 
(Regime de faltas) 

1. O dever de assiduidade implica quer a presença 
na sala de aula e demais locais em que se realizem as 
actividades lectivas quer uma atitude de empenho 
intelectual e comportamental por parte do aluno e 
adequada ao processo de ensino aprendizagem. 
2. A falta de presença é a ausência do aluno a uma 
aula ou a outra actividade de frequência obrigatória, 
ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição. 
3. A falta de presença será marcada quando se 
verifique: 
a) A ausência a um tempo lectivo de 90/135 
minutos (ou a um tempo lectivo de 45 minutos, no 
caso dos Cursos Profissionais); 
b) A ordem de saída da sala de aula (se o professor 
considerar pertinente a sua marcação); 
c) A comparência do aluno à aula sem o material 
necessário à sua adequada participação. 

 
Artigo 50.º 

(Faltas de material) 
1. As faltas resultantes do facto de o aluno não se 
fazer acompanhar do material necessário às 
actividades escolares equivalem a faltas de presença, 
implicando por isso a sua não permanência na sala de 
aula. 
2. Estas faltas devem ser comunicadas de imediato 
ao Director de Turma, que decidirá da aceitação da 
respectiva justificação. 

 
Artigo 51.º 

(Justificação de faltas) 
1. Os Directores de turma só deverão considerar 
justificadas as faltas cuja justificação se apresente 
devidamente fundamentada pelo encarregado de 
educação ou pelo aluno sendo maior de idade. 
a) O pedido de justificação de falta deve ser 
apresentado por escrito, em impresso próprio, pelos 
pais ou encarregado de educação ou, quando o aluno 
for maior de idade, pelo próprio, ao Director de 
Turma, com indicação do dia, da hora e da actividade 
em que a falta ocorreu, bem como dos motivos 
justificativos da mesma; 
b) A justificação de falta deve ser apresentada 
previamente, sendo o motivo previsível ou, nos 
restantes casos, até ao 3º dia útil subsequente à 
verificação da mesma; 
c) O Director de Turma pode solicitar ao 
Encarregado de Educação, ou ao aluno quando maior 
de idade, os comprovativos adicionais que entenda 
necessários à justificação da falta, devendo qualquer 
entidade que seja contactada contribuir para o 
apuramento dos factos; 
d) Se não for apresentada justificação no prazo 
referido em b), ou se a mesma não for aceite, a 
situação deve ser comunicada pelo Director de Turma 
ao Encarregado de Educação, ou ao aluno quando 

maior de idade, no prazo de três dias úteis, pelo meio 
mais expedito. 
2. São consideradas justificadas as faltas dadas 

pelos seguintes motivos: 
a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por 
médico se determinar impedimento superior a cinco 
dias úteis; 
b) Isolamento profiláctico, determinado por doença 
infecto - contagiosa de pessoa que coabite com o 
aluno, comprovada através de declaração da 
autoridade sanitária competente; 
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de 
justificação de faltas, por falecimento de familiar 
previsto no regime de contrato de trabalho dos 
trabalhadores que exercem funções públicas; 
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento 
e o dia imediatamente posterior; 
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude 
de doença ou deficiência, que não possa efectuar-se 
fora do período das actividades lectivas; 
f) Assistência na doença a membro do agregado 
familiar, nos casos em que, comprovadamente, tal 
assistência não possa ser prestada por qualquer outra 
pessoa; 
g) Comparência a consultas pré-natais, período de 
parto e amamentação, tal como definido na Lei n.º 
90/2001, de 20 de Agosto; 
h) Acto decorrente da religião professada pelo aluno, 
desde que o mesmo não possa efectuar-se fora do 
período das actividades lectivas e corresponda a uma 
prática comummente reconhecida como própria dessa 
religião; 
i) Preparação ou participação em competições 
desportivas de alunos integrados no subsistema do 
alto rendimento, nos termos da legislação em vigor, 
bem como daqueles que sejam designados para 
integrar selecções ou outras representações nacionais, 
nos períodos de preparação e participação 
competitiva, ou, ainda, a participação dos demais 
alunos em actividades desportivas e culturais quando 
esta seja considerada relevante pelas respectivas 
autoridades escolares; 
j) Participação em actividades associativas, nos 
termos da lei; 
k) Cumprimento de obrigações legais; 
l) Outro facto impeditivo da presença na escola, 
desde que, comprovadamente, não seja imputável ao 
aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível 
pelo director de turma. 
3. As faltas são injustificadas quando: 
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos 
termos do n.º anterior; 
b) A justificação tenha sido apresentada fora do 
prazo; 
c) A justificação não tenha sido aceite; 
d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem 
de saída da sala de aula ou de medida disciplinar 
sancionatória. 
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4. Na situação prevista na alínea c) do número 
anterior, a não aceitação da justificação apresentada 
deve ser devidamente fundamentada. 
5. Deverão ser injustificadas as faltas interpoladas no 
mesmo dia, as faltas verificada com regularidade 
numa disciplina ou num tempo horário e em dias ou 
tempos de testes sumativos – desde que previamente 
marcados –, salvo nos casos em que a respectiva 
justificação seja acompanhada de um comprovativo 
de natureza oficial. 
6. Os trabalhadores-estudantes que desejem usufruir 
das regalias previstas no respectivo Estatuto no que 
diz respeito à justificação de faltas, deverão entregar 
nos Serviços de Administração Escolar uma 
declaração certificada pela instituição de segurança 
social a que estejam vinculados, bem como uma 
declaração da entidade patronal, devendo, no entanto, 
justificar todas as suas ausências às actividades 
escolares. 

 
Artigo 52.º 

(Excesso grave de faltas) 
1. As faltas injustificadas não podem exceder o dobro 
do número de tempos lectivos semanais por 
disciplina.  
2. Quando for atingido metade do limite de faltas 
injustificadas, os pais ou encarregados de educação 
ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, 
pelo meio mais expedito, pelo Director de Turma. 
3. A notificação referida no número anterior deve 
alertar para as consequências da violação do limite de 
faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução 
que permita garantir o cumprimento efectivo do dever 
de assiduidade. 
4. Caso se revele impraticável o referido no número 
anterior, por motivos não imputáveis à escola, e 
sempre que a gravidade especial da situação o 
justifique, a respectiva comissão de protecção de 
crianças e jovens deve ser informada do excesso de 
faltas do aluno, assim como dos procedimentos e 
diligências até então adoptados pela escola, 
procurando em conjunto soluções para ultrapassar a 
sua falta de assiduidade. 
5. Para efeitos do disposto nos números 1 e 2, são 
também contabilizadas como faltas injustificadas as 
decorrentes da aplicação da medida correctiva de 
ordem de saída da sala de aula, bem como as 
ausências decorrentes da aplicação da medida 
disciplinar sancionatória de suspensão de um dia.  
 

Artigo 53.º 
(Plano Individual de Trabalho) 

1. A violação do limite de faltas injustificadas 
previsto no número 1 do artigo anterior obriga ao 
cumprimento de um Plano Individual de Trabalho 
(PIT), que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas 
em que ultrapassou o referido limite de faltas e que 
permita recuperar o atraso das aprendizagens.  
2. Sendo o Plano Individual de Trabalho decorrente 
de um excesso de faltas injustificadas, não será 

exigível à Escola a disponibilização de quaisquer 
aulas extra para recuperação de aprendizagens. 
3. O recurso ao Plano Individual de Trabalho apenas 
pode ocorrer uma única vez em cada disciplina a que 
o aluno se encontra matriculado, no decurso de cada 
ano lectivo. 
4. O cumprimento do Plano Individual de Trabalho 
por parte do aluno realiza -se em período suplementar 
ao horário lectivo. 
5. O previsto no número anterior não isenta o aluno 
da obrigação de cumprir o horário lectivo da turma 
em que se encontra inserido.  
6. A forma e o conteúdo do Plano Individual de 
Trabalho serão definidos por cada grupo disciplinar/ 
Departamento, tendo em conta o tipo de atraso das 
aprendizagens identificado e os conteúdos/ as 
competências a desenvolver. 
7. A tarefa a realizar será atribuída ao aluno pelo 
professor da disciplina em que foi ultrapassado o 
limite de faltas injustificadas. 
8. Cabe também ao professor da disciplina em 
questão definir com o aluno o prazo para o 
cumprimento do Plano Individual de Trabalho. 
9. A tarefa a realizar pelo aluno deverá ser clara e 
objectiva, e poderá revestir-se de diversas formas, tais 
como: 
a) Pesquisa; 
b) Resolução de uma ficha formativa/ informativa; 
c) Realização de uma prova de carácter teórico-
prático; 
d) Elaboração de um trabalho a apresentar ou não à 
turma. 
10. A tarefa a realizar pelo aluno poderá ser realizada 
com recurso à Internet, BECRE, manuais escolares e 
outros livros, plataforma moodle da Escola, ou com 
recurso a quaisquer outros meios que o grupo 
disciplinar e o professor considerem adequados. 
11. Qualquer tarefa a realizar pelo aluno no âmbito do 
seu PIT deverá conter indicações de ordem teórico-
prática, que ajudarão o aluno a recuperar as 
aprendizagens em atraso. 
12. A avaliação do PIT será feita pelo(s) professor(es) 
da(s) disciplina(s) em que o aluno tenha ultrapassado 
o limite de faltas injustificadas. 
13. A avaliação do PIT reveste-se de um carácter 
formativo, não havendo portanto lugar à atribuição de 
uma classificação. 
14. Detectada a situação de excesso de faltas 
injustificadas por parte de um aluno, cabe ao Director 
de Turma avisar o professor da(s) disciplina(s) em 
causa, num prazo de 3 dias úteis. 
15. A aplicação do plano individual de trabalho será 
feita num prazo de 5 dias úteis, subsequentes à data 
em que o Director de Turma avisou o professor de 
que aluno incorreu numa situação de excesso de faltas 
injustificadas. 
16. Cabe ao Director de Turma informar, por escrito, 
o Encarregado de Educação do aluno da aplicação do 
plano individual de trabalho e dos termos e prazos 
para a sua realização. 
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17. Cabe ao professor da(s) disciplina(s) em questão 
informar o Director de Turma sobre a avaliação feita 
ao Plano Individual de Trabalho do aluno. 
18. Esta informação deverá ser dada ao Director de 
Turma num prazo máximo de 5 dias subsequentes à 
data agendada com o aluno para conclusão do Plano 
Individual de Trabalho. 
19. O Director de Turma informará o Encarregado de 
Educação dos dados da avaliação do plano individual 
de trabalho. 
20. Dado que o Plano Individual de Trabalho visa a 
recuperação do atraso nas aprendizagens, os alunos 
que, apesar de terem ultrapassado o limite de faltas 
injustificadas permitido por lei, não revelarem 
qualquer atraso nas aprendizagens, assinarão, com o 
respectivo Encarregado de Educação um documento 
no qual se comprometem a cumprir o dever de 
assiduidade previsto na Lei, constituindo-se neste 
compromisso o seu Plano Individual de Trabalho.  
21. No caso de o aluno e/ ou o respectivo 
Encarregado de Educação recusarem a assinatura 
desse documento, o aluno será retido na(s) 
disciplina(s) em causa. 
22. O não cumprimento do Plano Individual de 
Trabalho por parte do aluno determina a sua retenção 
na(s) disciplina(s) em causa. 
23. Após a realização do Plano Individual de 
Trabalho, caso cesse o incumprimento do dever de 
assiduidade por parte do aluno, o Conselho de Turma 
de avaliação final decidirá do efeito do excesso de 
faltas injustificadas. 
 
 

Artigo 54.º 
(Regime disciplinar) 

1. Os alunos estão sujeitos às normas de carácter 
disciplinar constantes do Estatuto do Aluno do 
Ensino Não Superior. 
2. Compete aos Directores de Turma, esclarecer os 
alunos dos direitos e deveres constantes do presente 
RI bem como do Estatuto do Aluno do Ensino Não 
Superior designadamente quanto a matéria 
disciplinar. 
3. O comportamento do aluno que contrarie as 
normas de conduta e de convivência e se traduza no 
incumprimento do dever geral ou especial, revelando-
se perturbador do regular funcionamento das 
actividades da escola ou das relações da comunidade 
educativa deve ser objecto de intervenção, sendo 
passível de aplicação de medida correctiva e de 
medida disciplinar sancionatória. 
4. Todas as medidas correctivas e disciplinares 
sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas e 
preventivas, dissuasoras e de integração visando, de 
forma sustentada, o cumprimento dos deveres do 
aluno, o respeito pela autoridade dos professores no 
exercício da sua actividade profissional e dos 
demais funcionários, bem como a segurança de 
toda a comunidade educativa.  

5. As medidas correctivas e as medidas 
disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o 
normal prosseguimento das actividades da escola, a 
correcção do comportamento perturbador e o reforço 
da formação cívica do aluno, com vista ao 
desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da 
sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua 
plena integração na comunidade educativa, do seu 
sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 
6. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo 
em conta a especial relevância do dever violado e a 
gravidade da infracção praticada, prosseguem 
igualmente, para além das identificadas no número 
anterior, finalidades punitivas. 
7. A aplicação das medidas correctivas é cumulável 
entre si. 
8. A aplicação das medidas correctivas é cumulável 
apenas com a aplicação de uma medida disciplinar 
sancionatória. 
9. Por cada infracção apenas pode ser aplicada uma 
medida disciplinar sancionatória. 
10. Quando o comportamento do aluno menor de 16 
anos, que for susceptível de desencadear a aplicação 
de medida disciplinar sancionatória, se puder 
constituir, simultaneamente, como facto qualificável 
de crime, deve a direcção da escola comunicar tal 
facto ao representante do Ministério Público junto do 
tribunal competente em matéria de menores, se o 
aluno tiver, à data da prática do facto, até 16 anos, 
sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às 
autoridades policiais. 
11. As medidas correctivas assumem uma natureza 
eminentemente preventiva. 
12. São medidas correctivas as seguintes: 
a) A advertência; 
b) A ordem de saída da sala de aula ou demais 
locais onde se desenvolva a actividade escolar; 
c) A realização de tarefas de integração escolar; 
d) O condicionamento no acesso a certos espaços 
escolares ou na utilização de certos materiais e 
equipamentos; 
e) A mudança de turma. 
13. A ordem de saída da sala de aula obriga sempre o 
professor à comunicação da mesma ao Director de 
Turma, por escrito e num prazo de 24 horas após a 
ocorrência, referenciando os motivos que levaram à 
aplicação da medida. 
14. Se houver lugar à marcação de falta disciplinar, o 
Director de Turma deve comunicá-la ao Encarregado 
de Educação no prazo de 48 horas. 
15. Eventuais tarefas e actividades de integração 
escolar decorrem em horário não coincidente com as 
actividades lectivas, podendo ser aumentado o 
período de permanência obrigatória, diária ou 
semanal, do aluno na escola. 
16. As actividades de integração deverão ser 
calendarizadas de modo a não ultrapassarem um 
máximo de 7 horas diárias de permanência na escola. 
17. As tarefas e actividades de integração deverão 
ser de natureza formativa, designadamente: 
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a) Manutenção do espaço envolvente da Escola em 
geral e dos espaços verdes em particular; 
b) Apoio ao funcionário da manutenção; 
c) Outras medidas aprovadas em Conselho de 
Turma, devidamente fundamentadas. 
18. Para aplicação da medida educativa correctiva de 
actividades de integração escolar deverá haver acordo 
prévio com o Encarregado de Educação do aluno 
sobre o tipo de actividades a realizar. 
19. As medidas disciplinares sancionatórias 
traduzem uma sanção disciplinar do comportamento 
do aluno, devendo a ocorrência dos factos ser 
participada, pelo professor ou funcionário que a 
presenciou ou dela teve conhecimento, de imediato, 
ao respectivo Director de Turma, para posterior 
comunicação ao Director. 
20. São medidas disciplinares sancionatórias as 
seguintes: 
a) Repreensão registada; 
b) Suspensão por 1 dia; 
c) Suspensão da Escola até 10 dias úteis; 
d) Transferência de escola. 
21. Complementarmente a estas medidas compete ao 
Director decidir sobre a reparação dos danos 
provocados pelo aluno no património escolar. 
22. As faltas dadas pelo aluno no decurso do período 
de aplicação da medida disciplinar sancionatória de 
suspensão até 10 dias úteis são consideradas faltas 
injustificadas. 
23. As faltas dadas por cumprimento de suspensão 
preventiva regem-se pelas mesmas regras que as 
faltas dadas durante o período de suspensão efectiva e 
contam para fins estatísticos se houver processo 
disciplinar e se verificar que não há lugar a aplicação 
de medida sancionatória. 
24. Sendo o professor a autoridade no espaço onde 
decorre uma actividade lectiva, sempre que um aluno 
se recuse a cumprir uma ordem será automaticamente 
punido com a medida disciplinar sancionatória de 1 
dia de suspensão aplicada pelo Director. 
25. Esta medida aplicar-se-á igualmente ao não 
cumprimento de uma ordem dada por um funcionário 
ou professor, devidamente identificados, desde que o 
aluno se encontre dentro do perímetro da escola. 
26. Fora da sala de aula qualquer professor ou 
funcionário tem competência para advertir o aluno, 
confrontando-o verbalmente com o comportamento 
perturbador do normal funcionamento das actividades 
da escola ou das relações no âmbito da comunidade 
educativa, alertando-o de que deve evitar tal tipo de 
conduta. 
27. O Director pode suspender a execução da medida 
disciplinar sancionatória de suspensão, atendendo à 
personalidade do aluno, à sua conduta anterior e 
posterior, à infracção disciplinar e às circunstâncias 
desta, concluir que a simples censura do facto e a 
ameaça da punição, bastarão para afastar o aluno da 
prática de actos de indisciplina. 

28. O período de suspensão da execução desta 
medida será fixado entre um e três meses, a contar da 
decisão. 
29. Esta decisão será sempre revogada se, durante o 
respectivo período o aluno cometer uma infracção 
disciplinar por que venha a ser punido. 
30. A revogação determina o cumprimento da 
medida disciplinar sancionatória de suspensão, cuja 
execução estava suspensa, que acumulará com o 
cumprimento da nova medida. 
31. A aplicação da medida correctiva de ordem de 
saída da sala de aula é da competência do professor, a 
quem cabe determinar o período de tempo durante o 
qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula, se 
a aplicação de tal medida correctiva acarreta ou não a 
marcação de falta ao aluno e quais as actividades, se 
for caso disso, que o aluno deve desenvolver no 
decurso desse período de tempo. 
32. A aplicação das medidas correctivas de 
realização de tarefas de integração escolar, de 
condicionamento no acesso a certos espaços escolares 
ou utilização de certos materiais e equipamentos e de 
mudança de turma é da competência do director. 
33. Cabe a qualquer professor ou funcionário da 
escola que entenda que determinado comportamento 
presenciado seja passível de ser qualificado como 
grave ou muito grave participá-lo ao Director de 
Turma, para efeitos de procedimento disciplinar. 
34. É da competência do Director de Turma que 
entenda que determinado comportamento presenciado 
ou participado seja passível de ser qualificado como 
grave ou muito grave a sua comunicação ao Director, 
para efeitos de procedimento disciplinar. 
35. A repreensão registada é da competência do 
professor respectivo, quando a infracção for praticada 
na sala de aula, ou do Director, nas restantes 
situações, averbando-se no processo individual do 
aluno a identificação do autor do acto decisório, a 
data em que o mesmo foi proferido e a 
fundamentação de facto e de direito de tal decisão. 
36. Cabe ao autor do acto decisório referido no 
número anterior comunicar a decisão ao Encarregado 
de Educação, ou ao aluno se maior de dezoito anos, 
através de carta registada com aviso de recepção, no 
prazo de três dias úteis, usando para o efeito o 
modelo disponibilizado pela escola. 
37. A suspensão de 1 a 10 dias úteis compete ao 
Director, ouvido em auto o aluno visado e, caso assim 
o entenda, o conselho de turma. 
38. Compete ainda ao Director, ouvido o 
encarregado de educação do aluno, quando menor, 
fixar os termos e as condições em que a aplicação do 
número anterior será executada. 
39. Na impossibilidade de o encarregado de 
educação do aluno visado participar na audição a 
realizar nos termos do número anterior, pode ser 
ouvido na presença de um docente que integre a 
comissão de protecção de crianças e jovens com 
competência na área de residência do aluno ou, no 
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caso de esta não se encontrar instalada, na presença 
do director de turma. 
40. Considerando-se existir matéria para a 
instauração de processo disciplinar, esta é da 
competência do Director.  
41. Compete ao Director de Turma o 
acompanhamento do aluno na execução da medida 
correctiva ou disciplinar sancionatória a que foi 
sujeito, devendo aquele articular a sua actuação com 
os pais e encarregados de educação e com os 
professores da turma, em função das necessidades 
educativas identificadas e de forma a assegurar a co-
responsabilização de todos os intervenientes nos 
efeitos educativos da medida, contando ainda com a 
colaboração dos serviços especializados de apoio 
educativo. 
42. A aplicação da medida disciplinar sancionatória 
de transferência de escola é da competência do 
Director Regional de Educação. 
43. O conselho de turma disciplinar será presidido 
pelo Director e é composto pela totalidade dos 
professores da turma, por um representante dos pais e 
encarregados de educação dos alunos da turma 
designado pela associação de pais e encarregados de 
educação (ou, no caso de esta não se encontrar em 
funcionamento, eleito pelos pais e encarregados de 
educação da turma) e pelo delegado ou subdelegado 
de turma. 
44. Na determinação das medidas disciplinares 
sancionatórias, o conselho de turma atenderá às 
circunstâncias atenuantes e agravantes expressamente 
previstas na lei. 
 

Artigo 55.º 
(Notações de mérito) 

 
1. A ESCT atribui notações de mérito, integrando 
os respectivos titulares no quadro de notações, nas 
seguintes modalidades: a) Aproveitamento Escolar; 
b) Mérito Desportivo; c) Solidariedade. 
2. A modalidade de aproveitamento escolar é 
atribuída aos melhores alunos dos seguintes anos e 
cursos: a) notação ao melhor aluno do 12º ano de 
cada Curso Científico-Humanístico em regime diurno 
e nocturno; b) notação ao melhor aluno do 3º ano de 
cada Curso Profissional. 
3. Ao melhor aluno do 12º ano em termos absolutos 
é ainda atribuído o Prémio “Teixeira de Matos” 
instituído pelo Lions Club Almada-Tejo. 
4. A modalidade de Mérito Desportivo é atribuída, 
sob proposta do Grupo de Professores de Educação 
Física, sendo notados um aluno de cada sexo. 
5. A modalidade de Solidariedade é atribuída, sob 
proposta do Director, dos Conselhos de Directores de 
Turma, do Conselho de Directores de Curso ou da 
Assembleia de Delegados de Turma, mediante 
parecer fundamentado. 
6. A decisão final de atribuição das notações de 
Mérito Desportivo e de Solidariedade é da 
competência do Conselho Geral. 

7. Serão ainda atribuídas Menções Honrosas aos 
alunos que, individualmente ou em grupo, se tenham 
destacado em representação da Escola. 

 
Artigo 56.º 

(Condições de acesso) 
1. Terão acesso aos quadros de notações de mérito 
(Aproveitamento Escolar) os alunos que 
cumulativamente reúnam as seguintes condições:  
a) Não tenham sido objecto de sanção disciplinar no 
ano lectivo; 
b) Frequentem e concluam todas as disciplinas do 
12º ano / 3º ano, obtendo a melhor média 
relativamente aos colegas de curso; 
c) Tenham média igual ou superior a 15 valores 
2. Serão propostos para Menções Honrosas 
(Aproveitamento Escolar) os alunos que 
cumulativamente reúnam as seguintes condições:  
c) Não tenham sido objecto de sanção disciplinar no 
ano lectivo; 
d) Frequentem e concluam todas as disciplinas do 
seu ano curricular; 
e) Tenham média igual ou superior a 17 valores no 
seu ano curricular. 
3. Terão acesso aos quadros de notações de Mérito 
Desportivo os alunos que cumulativamente reúnam as 
seguintes condições: 
a)  Não tenham sido objecto de sanção no ano 
lectivo; 
b)  Frequentem e concluam todas as disciplinas do 
12º ano / 3º ano; 
c)  Tenham média igual ou superior a 17 na 
disciplina de Educação Física; 
4. As candidaturas serão apresentadas, por escrito e 
acompanhadas de um pequeno texto de 
fundamentação, pelos professores do grupo de 
Educação Física até ao final do mês de Junho do ano 
a que se refere a Notação de Mérito. 
5.Constituem factores de desempate: 
a) Classificação dos testes de Aptidão Física; 
b) Participação em Actividades de Complemento 
Curricular. 
6. Se, após a aplicação dos factores de desempate 
enunciados no ponto anterior, a situação permanecer, 
a escolha dos alunos será feita por consenso, ou na 
impossibilidade, por votação secreta, em reunião dos 
professores do grupo de Educação Física, durante o 
mês de Julho do ano a que se refere a Notação de 
Mérito. 

 
Artigo 57.º 

(Informação, divulgação e atribuição de prémios) 
1. A informação das regras e condições de acesso 
às Notações de Mérito e Menções Honrosas será feita 
pelo Director de Turma aos alunos e Encarregados de 
Educação por meio da distribuição do Regulamento 
Interno. 
2. A divulgação dos alunos distinguidos será feita 
através da afixação dos seus nomes em local próprio, 
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de comunicação escrita e de convite para a cerimónia 
de entrega dos prémios. 
3. Serão atribuídos prémios de natureza pedagógica 
aos alunos que pertençam aos Quadros de Notação de 
Mérito. 
4. A entrega dos prémios e certificados efectuar-se-
á em sessão solene, realizada para o efeito, no início 
do ano lectivo seguinte, sendo convocados por 
escrito, os alunos e respectivos Encarregados de 
Educação. 
5. Deverá ser registado no processo individual do 
aluno a distinção que lhe foi atribuída. 

 
SECÇÃO II 

PESSOAL DOCENTE 
 

Artigo 58.º 
(Direitos) 

1. Para além dos referidos nos Direitos Gerais da 
Comunidade Escolar e no Estatuto da Carreira 
Docente, constituem ainda direitos do pessoal 
docente: 
a) Ter o mesmo tratamento, atenção, consideração e 
respeito, independentemente da antiguidade na 
Escola, dos cargos que desempenhe e dos títulos 
académicos que possua; 
b) Ter acesso a toda a documentação em que seja 
referido, e que não seja especialmente protegida 
nomeadamente ao registo biográfico, o qual deverá 
ser rubricado todos os anos no local apropriado para o 
efeito; 
c) Usufruir de adequadas condições de trabalho, 
nomeadamente dispor de salas adequadas às 
actividades pedagógicas a desenvolver na Escola, 
devidamente equipadas para o efeito e em completo 
estado de arrumação e limpeza; 
d) Conhecer as deliberações dos órgãos de direcção, 
administração e gestão e dos órgãos e estruturas de 
orientação educativa, em tempo útil, através de 
afixações na sala de professores e/ou na página da 
Escola; 
e) Possuir um cartão de identificação, que poderá 
ser solicitado nos Serviços de Administração Escolar; 
f) Receber todos os meses um recibo de 
vencimentos; 
g) Dispor de cacifo para guardar o seu material; 
h) Ter à sua disposição equipamentos e material 
didáctico em condições de poder ser utilizado em sala 
de aula; 
i) Ter acesso a materiais científico-didácticos com 
vista a uma permanente actualização científica e 
pedagógica; 
j) Ter acesso a informação relativa:  
i) Às faltas dadas ao longo de cada período e as 
acumuladas; 
ii) Ao período de férias autorizado; 
iii) À lista de antiguidade. 
 

Artigo 59.º 
(Deveres) 

1. Para além dos referidos nos Deveres Gerais da 
Comunidade Escolar e no Estatuto da Carreira 
Docente, constituem ainda deveres do pessoal 
docente: 
a) Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças 
culturais dos alunos valorizando os diferentes saberes 
e culturas, prevenindo e combatendo processos de 
exclusão e discriminação; 
b) Promover a formação e realização integral dos 
alunos, estimulando o desenvolvimento das suas 
capacidades, a sua autonomia e criatividade; 
c) Organizar e gerir o processo ensino-
aprendizagem, adoptando estratégias de diferenciação 
pedagógica susceptíveis de responder às necessidades 
individuais dos alunos; 
d) Assegurar o cumprimento integral das 
actividades lectivas correspondentes às exigências do 
currículo nacional, dos programas e das orientações 
programáticas ou curriculares em vigor;  
e) Adequar os instrumentos de avaliação às 
exigências do currículo nacional, dos programas e das 
orientações programáticas ou curriculares e adoptar 
critérios de rigor, isenção e objectividade na sua 
correcção e classificação; 
f) Clarificar com os alunos, no início do ano 
lectivo, os métodos, critérios e instrumentos de 
avaliação; 
g) Explicitar nos enunciados dos testes sumativos a 
cotação de cada questão, usando a escala de 
classificação de zero a vinte valores e registar as 
pontuações parciais e totais na folha de prova; 
h) Devolver aos alunos os testes sumativos, 
devidamente corrigidos e classificados, no prazo 
máximo de quinze dias após a sua realização, não 
podendo em caso algum efectuar-se outro teste sem a 
entrega do anterior. No ensino recorrente por 
módulos capitalizáveis, após correcção dos exames, 
preencher a pauta e lavrar o respectivo termo no 
prazo de quinze dias contados a partir da realização 
do exame; 
i) Não realizar testes na última semana de aulas de 
cada período, salvo em casos devidamente 
justificados; 
j) Cooperar com os restantes intervenientes no 
processo educativo, na detecção de casos de alunos 
com necessidades educativas especiais;  
k) Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, 
protegendo-os de situações de violência física ou 
psicológica, se necessário solicitando a intervenção 
de pessoas e entidades alheias à instituição escolar; 
l) Colaborar na prevenção e detecção de situações 
de risco social, se necessário, participando-as às 
entidades competentes; 
m) Respeitar a natureza confidencial da informação 
relativa aos alunos e respectivas famílias; 
n) Manter a disciplina e exercer a autoridade 
pedagógica com rigor, equidade e isenção;  
o) Colaborar na organização e bom funcionamento 
da escola, cooperando com os órgãos de gestão e as 
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estruturas de orientação educativa e com o restante 
pessoal docente e não docente; 
p) Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar 
o Projecto Educativo e os Planos de Actividades e 
observar as orientações dos órgãos de gestão e das 
estruturas de orientação educativa da Escola;  
q) Co-responsabilizar-se pela preservação e uso 
adequado das instalações e equipamentos e propor 
medidas de melhoramento e remodelação;  
r) Partilhar com os outros docentes a informação, 
os recursos didácticos e os métodos pedagógicos, no 
sentido de difundir as boas práticas;   
s) Reflectir, nas várias estruturas pedagógicas, 
sobre o trabalho realizado individual e 
colectivamente, tendo em vista melhorar as práticas e 
contribuir para o sucesso educativo dos alunos; 
t) Promover a participação activa dos pais ou 
encarregados de educação na educação escolar dos 
alunos, no sentido de garantir a sua efectiva 
colaboração no processo de aprendizagem; 
u) Fornecer ao Director de Turma ou Coordenador 
Pedagógico todas as informações que este lhe 
solicitar acerca do aproveitamento e comportamento 
dos alunos; 
v) Participar e cumprir as planificações feitas pelo 
Departamento Curricular, efectuando adaptações 
pontuais sempre que a especificidade da turma o 
aconselhe, informando o respectivo departamento; 
w) Proceder ao registo, no livro de ponto, do 
conteúdo programático relativo a cada aula ou sessão 
de trabalho; 
x) Ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último 
a sair, garantindo que a mesma fique devidamente 
limpa e arrumada; 
y) Certificar-se do estado da sala no início da aula 
e, em caso de anomalias, comunicá-las ao 
Encarregado do Pessoal; 
z) Zelar e sensibilizar os alunos para a conservação 
e limpeza do edifício e dos espaços exteriores, do 
mobiliário, dos equipamentos e dos materiais 
escolares. 

 
Artigo 60.º 

(Regime disciplinar) 
Ao pessoal docente é aplicável o Estatuto Disciplinar 
dos Funcionários e Agentes da Administração 
Central, Regional e Local (Lei nº 58/2008) com as 
adaptações inerentes ao respectivo conteúdo 
funcional dos seus direitos e deveres. 
 

SECÇÃO III 
PESSOAL NÃO DOCENTE 

 
Artigo 61.º 

(Direitos gerais do pessoal não docente) 
1. São direitos gerais do pessoal não docente: 
a) Ser informado das ordens de serviço e 
convocatórias das reuniões; 
b) Ser informado com clareza das tarefas que lhe 
são atribuídas; 

c) Dispor de um cacifo ou outro espaço para 
guardar os seus objectos pessoais; 
d) Receber todos os meses um recibo de 
vencimentos; 
e) Ter acesso a toda a documentação em que seja 
referido e que não seja especialmente protegida, 
designadamente ao registo biográfico, o qual deverá 
ser rubricado todos os anos no local apropriado para o 
efeito; 
f) Receber formação e informação para o exercício 
das suas funções. 

 
Artigo 62.º 

(Deveres gerais do pessoal não docente) 
1. O pessoal não docente tem os seguintes deveres 
gerais: 
a) Colaborar com todos os órgãos da ESCT de 
forma a contribuir para o bom funcionamento da 
escola; 
b) Cumprir com eficiência e eficácia as tarefas que 
lhe sejam atribuídas pelo Director; 
c) Exercer vigilância em todo o espaço escolar, 
intervindo sempre que observe situações anómalas; 
d) Impedir a presença na ESCT de qualquer pessoa 
que não tenha motivo justificado para nela 
permanecer; 
e) Comunicar ao Director qualquer ocorrência 
anormal que verifique na ESCT; 
f) Responsabilizar-se pelo cumprimento das tarefas 
que lhe estão atribuídas; 
g) Não abandonar o local de trabalho sem 
justificação; 
h) Zelar e sensibilizar os alunos para a conservação 
e limpeza do edifício e dos espaços exteriores, do 
mobiliário, dos equipamentos e dos materiais 
escolares; 
i) Usar o cartão identificativo 
j) Colaborar para a unidade e boa imagem da ESCT 
e dos seus serviços; 
k) Atender e informar correctamente tanto os 
elementos da comunidade escolar como o público em 
geral sobre assuntos do seu interesse; 
l) Resolver com bom senso, tolerância e 
compreensão os problemas que surjam na Escola e se 
encontrem no âmbito das suas competências, dando 
conhecimento superior se excederem a sua esfera de 
competência; 
m) Registar diariamente as entradas e saídas de 
serviço, de acordo com o horário que lhe for 
atribuído; 
n) Guardar sigilo profissional; 
o) Comunicar aos Serviços de Administração 
Escolar toda e qualquer alteração relativa à sua 
situação pessoal, domicílio e juntar ao seu processo 
individual documentação relevante; 
p) Informar o Director da ocorrência de qualquer 
doença prevista em legislação especial, de modo a ser 
efectuada a evicção escolar e cumprir as leis da 
vacinação obrigatória. 

 



                                                          Regulamento Interno 2009‐2013       Escola Secundária de Cacilhas‐Tejo 

 
 

[21] 
 

Artigo 63.º 
(Deveres do Chefe de Serviços de Administração 

Escolar) 
1. À chefe de serviços de administração escolar 
compete: 
a) Prestar todos os esclarecimentos e informações 
pretendidas no âmbito das suas funções; 
b) Dirigir e orientar o pessoal afecto ao serviço 
administrativo no exercício diário das suas tarefas; 
c) Propor medidas tendentes à modernização, 
eficiência e eficácia dos serviços de apoio 
administrativo; 
d) Apoiar e secretariar as reuniões do Conselho 
Administrativo; 
e) Assegurar a elaboração do projecto de 
orçamento, de acordo com as linhas traçadas pelo 
Conselho Geral; 
f) Coordenar, de acordo com as orientações do 
Conselho Administrativo, a elaboração do relatório 
de conta de gerência. 

 
Artigo 64.º 

(Deveres dos assistentes técnicos) 
1. Os assistentes técnicos têm os seguintes deveres: 
a) Assegurar a transmissão da comunicação entre os 
vários órgãos e entre estes e os particulares, incluindo 
docentes, não docentes, alunos e respectivos 
encarregados de educação, através do registo, 
redacção, classificação e arquivo do expediente e 
outras formas de comunicação; 
b) Tratar informação, recolhendo e efectuando 
apuramentos estatísticos elementares e elaborando 
mapas, quadros ou utilizando qualquer outra forma de 
transmissão eficaz dos dados existentes; 
c) Recolher, examinar, conferir e proceder à 
escrituração de dados relativos às transacções 
financeiras e contabilísticas; 
d) Recolher, examinar, conferir elementos 
constantes dos processos, anotando faltas e anomalias 
e providenciando pela sua correcção e andamento, 
através de ofícios, informações ou notas, em 
conformidade com a legislação vigente; 
e) Organizar, calcular e desenvolver processos 
relativos à situação do pessoal docente, não docente e 
discente, à acção social escolar e à aquisição e ou 
manutenção de material, equipamentos, instalações 
ou serviços; 
f) Preencher os mapas de execução material e 
organizar a escrituração de livros auxiliares de acordo 
com as respectivas instruções;  
g) Atender o pessoal docente, não docente e 
discentes, bem como os encarregados de educação, e 
prestar-lhes os adequados esclarecimentos. 

 
Artigo 65.º 

(Deveres do Encarregado de Pessoal de Acção 
Educativa) 

1. Ao encarregado de pessoal auxiliar de acção 
educativa compete: 

a) Programar, acompanhar, controlar e avaliar todas 
as actividades desenvolvidas pelos assistentes 
operacionais; 
b) Informar o Director das ocorrências que de 
algum modo prejudiquem o normal funcionamento da 
escola; 
c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e 
elaborar o plano de férias, a submeter à aprovação do 
Director; 
d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões 
sobre o serviço prestado, propondo soluções. 

 
Artigo 66.º 

(Deveres dos assistentes operacionais) 
1. Os assistentes operacionais têm os seguintes 
deveres específicos: 
a) Impedir que os alunos que não estejam em aulas 
perturbem o funcionamento das actividades escolares; 
b) Manter a disciplina no interior e exterior do 
edifício escolar; 
c) Participar ao Encarregado de Pessoal Auxiliar de 
Acção Educativa qualquer caso de desobediência, 
incorrecção ou indisciplina; 
d) Dar conhecimento por escrito e de modo 
imediato ao Encarregado de Pessoal Auxiliar de 
Acção Educativa, de qualquer dano ou extravio; 
e) Providenciar no sentido de as salas de aula 
estarem apetrechadas com todo o material necessário 
ao funcionamento das aulas; 
f) Verificar durante os intervalos o estado de 
limpeza e arrumação das salas de aula, comunicando 
as eventuais anomalias; 
g) Preparar os livros de ponto, de acordo com os 
horários das turmas; 
h) Registar as faltas dos professores na respectiva 
folha, que deverá ser entregue no final do dia ao 
Encarregado de Pessoal Auxiliar de Acção Educativa; 
i) Limpar e arrumar as instalações da ESCT à sua 
responsabilidade, zelando pela sua conservação; 
j) Usar fardamento apropriado; 
k) Prestar apoio e assistência em situações de 
primeiros socorros e, em caso de necessidade, 
acompanhar o aluno a unidades de prestação de 
cuidados de saúde; 
2. Os assistentes operacionais têm ainda os 
seguintes deveres na área de manutenção: 
a) Assegurar a conservação das instalações, 
equipamento e mobiliário, executando pequenas 
obras de reparação; 
b) Comunicar estragos ou extravios de material e 
equipamento e ainda necessidades de reposição de 
existências. 
 

Artigo 67.º 
(Regime disciplinar) 

Ao pessoal não docente é aplicável Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções 
Públicas (Lei nº 58/2008) com as adaptações 
inerentes ao respectivo conteúdo funcional dos seus 
direitos e deveres. 
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SECÇÃO IV 

PAIS E ENGARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Artigo 68.º 
(Direitos) 

1. Para além dos direitos consignados no artigo 43º 
do presente Regulamento Interno que, 
especificamente, lhes digam respeito, cada 
encarregado de educação tem o direito a: 
a) Participar no processo educativo dos seus 
educandos; 
b) Participar nos vários órgãos de administração e 
gestão da ESCT, nos termos da lei e do presente RI, 
nomeadamente, Conselho Geral e Conselho 
Pedagógico; 
c) Participar nas estruturas de coordenação e 
supervisão, nos termos da lei e do presente RI, 
nomeadamente, Conselho de Turma e Conselho de 
Turma Disciplinar; 
d) Obter informações relativas ao processo 
educativo dos seus educandos, salvaguardando a 
última semana de cada período em que apenas serão 
atendidas situações excepcionais devidamente 
justificadas e como acordo prévio do Director de 
Turma 
e) Propor e sugerir medidas educativas relativas ao 
processo educativo dos seus educandos, bem como 
relativas ao funcionamento da escola, através das 
associações legalmente constituídas, dos órgãos em 
que participam, ou de outros meios que venham a ser 
disponibilizados.  
2. Os pais e encarregados de educação perdem 
todos os direitos de representação que lhes estão 
consignados nessa qualidade, mesmo que delegada, 
sempre que os seus educandos percam o direito à 
frequência, por qualquer motivo.  

 
Artigo 69.º 
(Deveres) 

1. Participar no processo educativo dos seus 
educandos. 
2. Conhecer o Regulamento Interno da ESCT e 
subscrevê-lo, fazendo subscrever igualmente aos seus 
educandos a declaração anual de aceitação do mesmo 
e de compromisso activo quanto ao seu cumprimento 
integral. 
3. Participar, nos termos da lei e do presente RI, no 
funcionamento da ESCT. 
4. Responsabilizar-se pelas instalações, 
equipamento e materiais que lhes sejam 
disponibilizados pela ESCT, no âmbito da sua acção. 
5. Responsabilizar-se pelos deveres de assiduidade 
e disciplina dos seus filhos e educandos. 
6. Ressarcir a ESCT ou outras entidades e/ou 
indivíduos de quaisquer danos patrimoniais causados 
por si ou pelos seus educandos, de forma dolosa ou 
negligente, no âmbito das actividades escolares e sem 

prescindir de outros procedimentos previstos na lei e 
no presente RI.  
7. Responder pronta e objectivamente às 
solicitações que lhe forem dirigidas pela ESCT, no 
âmbito do processo educativo dos seus educandos. 
8.  Informar por sua iniciativa, pronta e 
objectivamente, a ESCT de quaisquer dados 
relevantes para o processo educativo dos seus 
educandos.  
9. Promover, no caso do Representante dos Pais e 
Encarregados de Educação da Turma, reuniões com 
os pais e encarregados de educação dos alunos da 
turma e ser porta-voz das suas preocupações 
colectivas.  
10. Respeitar as disposições legais e as previstas 
neste RI.  
11. Acatar, sem prejuízo de reclamação ou recurso, 
as orientações e decisões emanadas dos órgãos e 
serviços da ESCT.  

 
Artigo 70.º 

(Representação) 
1. O Representante dos Pais e Encarregados de 
Educação da Turma é designado pelos pais e 
encarregados de educação dos alunos da turma, em 
reunião realizada para o efeito, no início do ano 
lectivo.  
2. Na mesma reunião será designado o substituto 
legal do Representante dos Pais e Encarregados de 
Educação da Turma, que o substituirá no caso de 
impedimento. 
3. É da competência da ESCT a organização do 
processo de designação do Representante dos Pais e 
Encarregados de Educação da Turma e do seu 
substituto legal. 
4. A relação dos Representantes dos Pais e 
Encarregados de Educação da Turma bem como a dos 
seus substitutos legais será comunicada à APEE.  
5. Na ausência de qualquer comunicação em 
contrário da APEE, nos quinze dias subsequentes à 
comunicação referida no número anterior, a ESCT 
considerará serem estes os representantes dos pais e 
encarregados de educação nos Conselhos de Turma 
Disciplinares.  
6. O Representante dos Pais e Encarregados de 
Educação da Turma é o interlocutor privilegiado 
entre o Director de Turma e os pais e encarregados de 
educação dos alunos da turma, para tratar de questões 
de âmbito geral relativas à turma. O Representante 
dos Pais e Encarregados de Educação da Turma não 
pode ter o estatuto de aluno da ESCT.  

 
Artigo 71.º 

(Associação de Pais e Encarregados de Educação) 
A Associação de Pais e Encarregados de Educação 
(APEE) participa, nos termos da lei e do presente RI, 
nos órgãos de administração e gestão da ESCT.  

 
 

CAPÍTULO V 
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

SECÇÃO I 
DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 
Artigo 72.º 

(Composição e designação) 
1. A articulação e gestão curricular é assegurada 
por 4 Departamentos Curriculares os quais são 
constituídos pelos seguintes grupos de recrutamento: 
a) Departamento de Línguas constituído pelos 
grupos de recrutamento 300 e 330; 
b) Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais constituído pelos grupos de 
recrutamento 500, 510, 520, 530 e 550; 
c) Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
constituído pelos grupos de recrutamento 400, 410, 
420 e 430; 
d) Departamento de Expressões constituído pelos 
grupos de recrutamento 600, 620 e 910. 
 

Artigo 73.º 
(Designação do coordenador e mandato) 

1. Os Coordenadores dos Departamentos 
Curriculares são professores designados pelo 
Director.  
2. O mandato dos Coordenadores tem a duração de 
4 anos e cessa com o mandato do Director.  
3. Os Coordenadores dos Departamentos 
Curriculares podem ser exonerados a todo o momento 
por despacho fundamentado do Director.  
 

Artigo 74.º 
(Competências) 

1. Ao Coordenador de Departamento compete: 
a) Representar o Departamento que coordenam em 
Conselho Pedagógico; 
b) Promover a troca de experiências e a cooperação 
entre todos os docentes que integram o Departamento 
Curricular; 
c) Assegurar a coordenação das orientações 
curriculares e dos programas de estudo; 
d) Promover a articulação com outras estruturas ou 
serviços da Escola, com vista ao desenvolvimento de 
estratégias de diferenciação pedagógica; 
e) Propor ao Conselho Pedagógico a adopção de 
medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 
alunos; 
f) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e 
avaliação dos instrumentos de autonomia da Escola; 
g) Promover a realização das actividades de 
investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria 
da qualidade das práticas educativas; 
h) Apresentar ao Director um relatório crítico, 
anual, do trabalho desenvolvido. 
2. Compete ao Departamento Curricular: 
a) Planificar e adequar à realidade da Escola a 
aplicação dos programas e orientações curriculares e 
programáticas estabelecidos a nível nacional; 

b) Analisar a oportunidade de adopção de medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens e prevenir a 
exclusão; 
c) Assegurar a coordenação de procedimentos e 
formas de actuação nos domínios da aplicação de 
estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação 
das aprendizagens;  
d) Identificar necessidades de formação dos 
docentes; 
e) Analisar e reflectir sobre as práticas educativas e 
o seu contexto. 
 

Artigo 75.º 
(Funcionamento) 

1. Os Departamentos Curriculares reúnem 
ordinariamente uma vez por período ou sempre que 
sejam convocados pelo Director ou pelo respectivo 
Coordenador, por sua iniciativa ou por requerimento 
de um terço dos seus membros.  
2. Cada Departamento Curricular constitui um 
Secretariado formado pelo Coordenador de 
Departamento e pelos Coordenadores dos respectivos 
grupos disciplinares.  
3. Os Departamentos Curriculares podem, no seu 
regimento interno, prever o funcionamento de 
secções especializadas que poderão, ou não, ser 
coincidentes com os vários grupos disciplinares.  
4. O funcionamento destas secções deverá ser 
regulado no regimento interno de cada Departamento 
Curricular.  
5. No início de cada ano escolar, o Director 
convocará uma reunião de Coordenadores dos 
Departamentos, com a finalidade de fazer o 
planeamento geral do ano. 
6. Os vários departamentos deverão criar grupos de 
trabalho para desenvolver actividades conjuntas. 
7. Para efeitos do número anterior os grupos de 
trabalho deverão ter um limite temporal definido para 
efectuar as tarefas que lhes forem atribuídas.  

 
SECÇÃO II 

CONSELHOS DE GRUPO 
 

Artigo 76º 
(Composição) 

1. Os Conselhos de Grupo Disciplinar são as 
Estruturas de Orientação Educativa que apoiam o 
Conselho de Departamento na prossecução das suas 
competências. 
2. Os Conselhos de Grupo são representados por 
um Coordenador de Grupo, professor do quadro de 
nomeação definitiva, designado por um período de 
quatro anos pelo Director, de preferência com 
experiência e formação em supervisão pedagógica. 
 

Artigo 77.º 
(Competências dos Conselhos de Grupo) 

1. Compete aos Conselhos de Grupo: 
a) Colaborar com o Conselho de Departamento na 
prossecução das suas competências, nomeadamente 
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na contrução do Projecto Educativo da Escola, na 
elaboração e execução do Plano de Formação dos 
professores da Escola e do Conselho de Grupo; 
b) Elaborar estudos e/ou pareceres no que se refere 
a programas, métodos, organização curricular, 
processos e critérios de avaliação; 
c) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio 
das didácticas específicas das disciplinas; 
d) Elaborar os critérios de avaliação; 
e) Colaborar na construção do Plano Anual de 
Actividades da Escola; 
f) Apoiar os professores em profissionalização, 
nomeadamente na partilha de experiências e recursos 
de formação; 
g) Colaborar na inventariação das necessidades em 
equipamento e material didáctico; 
h) Promover a interdisciplinaridade, assim como o 
intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais com 
outras escolas; 
i) Planificar as actividades lectivas e não lectivas; 
j) Reflectir sobre o rendimento escolar dos alunos, 
elaborando propostas de intervenção semestrais 
 

Artigo 78.º 
(Coordenador) 

1. Compete ao Coordenador do Conselho de Grupo: 
a) Representar o Conselho de Grupo no 
Secretariado do Departamento; 
b) Orientar e coordenar os professores do Conselho 
de Grupo; 
c) Presidir às reuniões do Conselho de Grupo. 
 

Artigo 79.º 
(Funcionamento) 

1. O Conselho de Grupo reúne mensalmente em 
plenário e quinzenalmente por secções. 
2. As reuniões plenárias a que se refere o número 
anterior são convocadas pelo Coordenador de 
Grupo/Disciplina. 
 

SECÇÃO III  
CONSELHOS DE TURMA 

 
Artigo 80.º 

(Composição) 
1. Na Escola, a organização, o acompanhamento e a 
avaliação das actividades a desenvolver com os 
alunos e a articulação entre a Escola e as Famílias é 
assegurada pelo Conselho de Turma, com a seguinte 
constituição: 
a) Os professores da turma; 
b) Um representante dos pais e Encarregados de 
Educação; 
c) O Delegado de Turma. 
2. Para coordenar o trabalho do Conselho de 
Turma, o Director designa um Director de Turma de 
entre os professores da mesma, sempre que possível 
pertencente ao quadro da Escola e salvaguardando 
que: 

a) O número máximo de Direcções de Turma a 
atribuir a um professor seja de duas; 
b) A redução do tempo de serviço lectivo referente 
a cada Direcção de Turma é aquela que se encontrar 
legalmente em vigor, sendo uma das horas atribuídas 
obrigatoriamente marcada no horário do professor 
para atendimento dos Pais e Encarregados de 
Educação; 
c) Caso o Director de Turma se encontre impedido 
de exercer funções por período superior a uma 
semana, é nomeado interinamente outro professor da 
turma. 
 

Artigo 81.º 
(Competências do Conselho de Turma) 

1. Ao Conselho de Turma compete: 
a) Articular as actividades dos professores da turma 
com as dos Departamentos Curriculares, 
designadamente no que se refere ao planeamento e 
coordenação de actividades interdisciplinares a nível 
de turma; 
b) Dar parecer sobre todas as questões de natureza 
pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito; 
c) Colaborar nas actividades que favoreçam a inter-
relação da Escola com a comunidade; 
d) Aprovar as propostas de avaliação apresentadas 
por cada professor da turma nas reuniões de 
avaliação, a realizar no final de cada período lectivo e 
de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Conselho Pedagógico; 
e) Analisar a situação da turma e identificar 
características específicas dos alunos a ter em conta 
no processo de ensino e aprendizagem; 
f) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e 
necessidades educativas especiais dos alunos, 
promovendo a articulação com os respectivos 
serviços especializados de apoio educativo, em ordem 
à sua superação; 
g) Assegurar a adequação do currículo às 
características dos alunos estabelecendo prioridades, 
níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 
h) Adoptar estratégias de diferenciação pedagógica 
que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 
i) Conceber e delinear actividades em 
complemento do currículo proposto; 
j) Preparar informação adequada, a disponibilizar 
aos pais e Encarregados de Educação, relativa ao 
processo de aprendizagem e avaliação dos alunos. 

 
Artigo 82.º 

(Competências do Director de Turma) 
1. Sem prejuízo da legislação em vigor, compete ao 
Director de Turma: 
a) Desenvolver acções que promovam e facilitem a 
correcta integração dos alunos da turma na vida 
escolar; 
b) Garantir aos professores da turma a existência de 
meios e documentos de trabalho e a orientação 
necessária ao desempenho das actividades próprias da 
acção educativa; 
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c) Garantir uma informação actualizada junto dos 
pais e Encarregados de Educação acerca da 
integração dos alunos na comunidade escolar, do 
aproveitamento escolar, das faltas a aulas e das 
actividades escolares; 
d) Assegurar a articulação entre os professores da 
turma e com os alunos, pais e Encarregados de 
Educação; 
e) Promover a comunicação e formas de trabalho 
cooperativo entre professores e alunos; 
f) Articular as actividades da turma com os pais e 
Encarregados de Educação promovendo a sua 
participação; 
g) Coordenar o processo de avaliação dos alunos 
garantindo o seu carácter globalizante e integrador; 
h) Apresentar ao respectivo Coordenador de 
Directores de Turma um relatório crítico, anual, do 
trabalho desenvolvido. 
i) Facultar aos Pais ou Encarregados de Educação a 
informação sobre os critérios de avaliação, o 
desenvolvimento das aprendizagens e o rendimento 
escolar dos educandos, bem como sobre quaisquer 
outros elementos relevantes para a sua educação; 
j) Participar na promoção de acções específicas de 
formação ou informação para os pais ou encarregados 
de educação que fomentem o seu envolvimento na 
escola com vista à prestação de um apoio adequado 
aos alunos. 
 

Artigo 83.º 
(Professores Tutores) 

1. No desenvolvimento da sua autonomia, a Escola 
pode ainda designar professores tutores para 
acompanhamento em particular do processo 
educativo de um grupo de alunos. 
2. Sem prejuízo de outras competências que 
venham a ser definidas, aos professores tutores 
compete: 
a) Desenvolver a sua actividade de forma articulada 
com o Director de Turma; 
b) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, 
designadamente de integração na turma e na Escola e 
de aconselhamento e orientação no estudo e nas 
tarefas escolares; 
c) Promover a articulação das actividades escolares 
dos alunos com outras actividades formativas. 

 
Artigo 84.º 

(Funcionamento) 
1. O Conselho de Turma reúne ordinariamente no 
início do ano, no final de cada período lectivo e ainda 
no final do ano lectivo; reúne extraordinariamente 
sempre que um motivo de natureza pedagógica ou 
disciplinar o justifique. 
2. As reuniões a que se refere o número anterior são 
convocadas pelo Director com um mínimo de 
quarenta e oito horas de antecedência: 
a) As convocatórias são afixadas no placard da sala 
de professores; 

b) Nos casos em que não for possível respeitar a 
antecedência definida neste número, o Director de 
Turma dará conhecimento atempado a todos os 
membros do Conselho; 
c) Para as reuniões ordinárias será elaborado mapa 
e convocatória conjunta que serão afixados no 
placard da sala de professores;  
3. Nas reuniões do Conselho de Turma em que seja 
discutida a avaliação individual dos alunos apenas 
participam os membros docentes. 
 

SECÇÃO IV 
CONSELHOS DE DIRECTORES DE 

TURMA E DE DIRECTORES DE CURSO 
 

Artigo 85 .º 
(Composição) 

1. Os Conselhos de Directores de Turma dos 
Cursos Científico-Humanísticos e dos Cursos 
Profissionais são constituídos pelos respectivos 
Directores de Turma e Coordenador. 
2. O Conselho de Directores de Curso Profissional 
é uma estrutura de apoio ao Conselho Pedagógico e 
ao Director, destinando-se a harmonizar as 
actividades desenvolvidas pelas turmas dos Cursos 
Profissionais. 
3. O Conselho de Directores de Curso Profissional 
é composto pelos Directores dos Cursos Profissionais 
a funcionar na ESCT e Coordenador.  

 
Artigo 86.º 

(Competências dos Conselhos de Directores de 
Turma) 

1. São competências dos Conselhos de Directores 
de Turma: 
a) Planificar as actividades e projectos a 
desenvolver anualmente de acordo com as instruções 
do Conselho Pedagógico; 
b) Analisar as propostas dos Conselhos de Turma e 
dos Directores de Turma e submetê-las ao Conselho 
Pedagógico; 
c) Promover a uniformização de procedimentos; 
d) Propor e planificar formas de actuação junto dos 
Pais e Encarregados de Educação; 
e) Promover a interacção entre a Escola e a 
comunidade; 
f) Planificar e coordenar, em articulação com os 
departamentos curriculares, a realização de projectos 
de natureza interdisciplinar ou transversal. 
 

Artigo 87.º 
(Competências do Conselho de Directores de 

Curso Profissional) 
Compete a este Conselho: 
a) Acompanhar a actividade dos docentes e alunos; 
b) Propor alterações curriculares ao Conselho 
Pedagógico; 
c) Propor estratégias de divulgação mais adequadas 
aos cursos profissionais em candidatura; 
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d) Assegurar que os programas dos cursos 
correspondam às exigências e necessidades de 
emprego específicas que os alunos poderão assumir 
no final do curso. 

 
Artigo 88 .º 

(Coordenação) 
Os coordenadores dos Directores de Turma e o 
Coordenador dos Cursos Profissionais são nomeados 
pelo Director, por um período de quatro anos. 
 

Artigo 89 .º 
(Competências dos Coordenadores dos Directores 

de Turma) 
1. São competências dos Coordenadores: 
a) Entregar, nos Serviços Administrativos, até ao 1º 
dia útil após a reunião, a relação de presenças e/ou 
ausência dos Directores de Turma. 
b) Apresentar ao Director um relatório crítico, 
anual, do trabalho desenvolvido, até 31 de Julho. 
c) Cooperar com outras estruturas de orientação 
educativa, com outros serviços especializados de 
apoio educativo na gestão adequada de recursos e na 
adopção de medidas pedagógicas. 
d) Identificar necessidades de formação no âmbito 
da direcção de turma. 
e) Conceber e desencadear mecanismos de 
formação de apoio aos Directores de Turma em 
exercício e de outros docentes da Escola para o 
desempenho dessas funções. 
f) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de 
acções de formação do domínio da orientação 
educativa e coordenação das actividades das turmas 
destinadas a melhorar as aprendizagens. 
g) Dinamizar e coordenar a realização de projectos 
interdisciplinares das turmas. 
2. O Coordenador dos Directores de Turma dos 
Cursos Científico-Humanísticos tem assento no 
Conselho Pedagógico. 

 
Artigo 90.º 

(Competências do Coordenador dos Directores de 
Curso) 

1. São competências do Coordenador: 
a) Entregar, nos Serviços Administrativos, até ao 1º 
dia útil após a reunião, a relação de presenças e/ou 
ausências dos Directores de Curso. 
b) Apresentar ao Director um relatório crítico, 
anual, do trabalho desenvolvido, até 31 de Julho. 
c) Cooperar com outras estruturas de orientação 
educativa, com outros serviços especializados de 
apoio educativo na gestão adequada de recursos e na 
adopção de medidas pedagógicas. 
d) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de 
acções de formação do domínio da orientação 
educativa e coordenação das actividades das turmas 
destinadas a melhorar as aprendizagens. 
e) Dinamizar e coordenar a realização de projectos 
interdisciplinares das turmas. 

f) Representar no Conselho Pedagógico o Ensino 
Profissional. 

 
Artigo 91.º 

(Funcionamento dos Conselhos) 
1. As reuniões ordinárias e extraordinárias são 
convocadas e presididas pelos respectivos 
coordenadores. 
2. Ordinariamente, o Conselho de Directores de 
Turma reunirá no início do ano lectivo e uma vez por 
período. 
3. O Conselho dos Directores de Cursos 
Profissionais reúne ordinariamente uma vez por 
trimestre. 
4. Os Conselhos de Directores de Turma de Cursos 
Profissionais e de Directores de Cursos Profissionais 
devem reunir em conjunto ordinariamente uma vez 
por trimestre. 
 

SECÇÃO V 
CONSELHO DE COORDENADORES 

PEDAGÓGICOS 
 

Artigo 92.º 
(Composição) 

1. O Conselho de Coordenadores Pedagógicos é 
uma estrutura de apoio ao Conselho Pedagógico e ao 
Director, destinando-se a harmonizar as actividades 
desenvolvidas pelas turmas do ensino recorrente 
nocturno. 
2. Este Conselho é composto pelos coordenadores 
pedagógicos. 
 

Artigo 93.º 
(Competências) 

Compete a este Conselho: 
a) Analisar as propostas dos conselhos de turma e 
coordenadores pedagógicos e submetê-las ao 
Conselho Pedagógico; 
b) Planificar as actividades e projectos a 
desenvolver, anualmente, de acordo com as 
orientações do Conselho Pedagógico; 
c) Cooperar com outras estruturas de orientação 
educativa na gestão adequada de recursos e na 
adopção de medidas pedagógicas destinadas a 
melhorar as aprendizagens. 
 

Artigo 94.º 
(Coordenação) 

A coordenação deste Conselho é assegurada pelo 
Coordenador dos cursos nocturnos. 
 

Artigo 95.º 
(Funcionamento) 

1. Este Conselho realiza reuniões ordinárias e 
extraordinárias. 
2. As reuniões ordinárias efectuam-se: 
a) No início do ano escolar, para planificação e 
coordenação das actividades a desenvolver ao longo 
do ano lectivo; 
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b) Nos últimos quinze dias de cada período para 
coordenação das actividades e preparação das 
reuniões de avaliação; 
c) No final do ano lectivo, para avaliar o 
cumprimento do Plano Anual de Actividades, 
elaborar propostas e sugestões dentro da sua área de 
competências e planificar a realização das tarefas 
relativas às matrículas e renovação das mesmas. 
3. As reuniões extraordinárias efectuam-se por 
iniciativa do Director ou de dois terços dos elementos 
do Conselho, sempre que seja necessário e urgente 
conhecer, apreciar, discutir ou elaborar propostas 
sobre assuntos de carácter técnico-pedagógico ou 
organizativo. 
4. As reuniões são convocadas pelo respectivo 
Coordenador. 
 

SECÇÃO VI 
CONSELHO DE MEDIADORES 

 
Artigo 96.º 

(Composição) 
1. O Conselho de Mediadores é uma estrutura de 
apoio ao Conselho Pedagógico e ao Director, 
destinando-se a harmonizar as actividades 
desenvolvidas pelas turmas dos Cursos de Educação e 
Formação de Adultos. 
2. Este Conselho é composto pelos mediadores. 
 

Artigo 97.º 
(Competências) 

Compete a este Conselho: 
a) Analisar as propostas dos mediadores e submetê-
las ao Conselho Pedagógico; 
b) Planificar as actividades e projectos a 
desenvolver, anualmente, de acordo com as 
orientações do Conselho Pedagógico; 
c) Cooperar com outras estruturas de orientação 
educativa na gestão adequada de recursos e na 
adopção de medidas pedagógicas destinadas a 
melhorar as aprendizagens. 
d) Assegurar a articulação entre as várias equipas 
técnico-pedagógicas; 
e) Coordenar a planificação, desenvolvimento e 
avaliação das actividades integradoras. 

 
Artigo 98.º 

(Coordenação) 
A coordenação deste Conselho é assegurada pelo 
Director do Centro Novas Oportunidades. 
 

Artigo 99.º 
(Funcionamento) 

1. Este Conselho realiza reuniões ordinárias e 
extraordinárias. 
2. As reuniões ordinárias efectuam-se uma vez por 
período, para planificação e coordenação das 
actividades a desenvolver ao longo do ano lectivo. 
3. As reuniões extraordinárias efectuam-se por 
iniciativa do Director ou de dois terços dos elementos 

do Conselho, sempre que seja necessário e urgente 
conhecer, apreciar, discutir ou elaborar propostas 
sobre assuntos de carácter técnico-pedagógico ou 
organizativo. 
4. As reuniões são convocadas pelo respectivo 
Coordenador. 
 

CAPÍTULO VI 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
SECÇÃO I 

PESSOAL DOCENTE 
 

Artigo 100.º 
(Intervenientes)  

Os intervenientes no processo de Avaliação do 
Desempenho Docente são os avaliados, o Director, os 
Coordenadores dos Departamentos Curriculares, os 
Relatores e a Comissão de Coordenação da Avaliação 
do Desempenho (CCAD). 
 

Artigo 101.º 
(Júri de Avaliação)  

1. A avaliação do desempenho do pessoal docente 
compete a um júri de avaliação composto pelos 
membros da CCAD e por um relator, designado pelo 
coordenador do departamento curricular a que 
pertença o docente avaliado. 

 
Artigo 102º 

(Calendarização) 
1. O Director da Escola estabelece no início de cada 
ciclo de avaliação e por ano escolar o calendário de 
desenvolvimento do processo de avaliação do 
desempenho docente, incluindo os prazos máximos 
das suas diferentes fases. 
2. A calendarização a que se refere o ponto anterior 
consta de um anexo ao presente Regulamento Interno. 
 

Artigo 103.º 
(Sigilo) 

Todos os intervenientes no processo de avaliação, à 
excepção do avaliado, ficam sujeitos ao dever de 
sigilo. 

 
SECÇÃO II 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Artigo 104.º 
(Calendarização) 

1. O Director da Escola estabelece anualmente o 
calendário de desenvolvimento do processo de 
avaliação do desempenho do pessoal não docente, 
incluindo os prazos máximos das suas diferentes 
fases. 
2. A calendarização a que se refere o ponto anterior 
consta de um anexo ao presente Regulamento Interno. 
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CAPÍTULO VII 
SERVIÇOS E INSTALAÇÕES 

ESPECÍFICAS 
 

SECÇÃO I 
SERVIÇOS 

 
Artigo 105.º 

(Biblioteca Escolar / Centro de Recursos) 
O funcionamento da Biblioteca Escolar / Centro de 
Recursos consta de Documento anexo ao presente 
Regulamento. 

 
Artigo 106.º 

(Bufete dos Alunos) 
1. O horário de funcionamento deste serviço deve 
estar afixado em local visível junto ao mesmo. 
2. A tabela de preços deve estar afixada em local 
visível e respeitar as normas legais em vigor. 
 

Artigo 107.º 
(Refeitório) 

O horário de funcionamento deste serviço deve estar 
afixado em local visível junto ao mesmo. 

 
Artigo 108.º 

(Papelaria / Reprografia) 
O horário de funcionamento destes serviços deve 
estar afixado em local visível junto ao mesmo. 

 
Artigo 109.º 

(Serviços de Administração Escolar) 
O horário de funcionamento destes serviços deve 
estar afixado em local visível junto ao mesmo. 

 
Artigo 110.º 

(Serviços de Acção Social Escolar) 
1. O horário de funcionamento deste serviço deve 
estar afixado em local visível junto ao mesmo. 
2. Compete ao técnico profissional da acção social: 
a) Prestar todos os esclarecimentos e informações 
no âmbito das suas funções; 
b) Organizar os processos individuais dos alunos 
que se candidatem a subsídios ou bolsas de estudo; 
c) Proceder ao encaminhamento dos alunos, em 
caso de acidente, e organizar os respectivos 
processos; 
d)  Publicitar as condições e prazos para 
requerimento de subsídios através de afixação junto 
ao SASE. 
3. A lista dos alunos a subsidiar e a indicação dos 
respectivos escalões é afixada junto ao SASE. 
4. Das listas afixadas cabe recurso para o Director, 
no prazo de oito dias úteis, após a afixação das 
mesmas. 

 
Artigo 111.º 

(PBX) 
O horário de funcionamento deste serviço deve estar 
afixado em local visível junto ao mesmo. 

 
Artigo 112.º 

(Cacifos dos alunos) 
1. No acto de matrícula ou no início do ano lectivo 
o aluno pode solicitar este serviço, mediante o 
pagamento de uma caução. 
2. É da responsabilidade do aluno a aquisição do 
aloquete. 
3. A ESCT não se responsabiliza por qualquer dano 
ou furto dos objectos guardados no cacifo. 
4. Os cacifos deverão ser desocupados no final de 
cada ano lectivo. 

 
SECÇÃO II 

INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

Artigo 113.º 
1. São salas específicas as Salas e Laboratório de 
Informática, os Laboratórios de Física e de Química, 
os Laboratórios de Biologia e de Geologia, a Oficina 
de Artes, a Sala de Desenho, a Sala de Multimédia, o 
Laboratório de Fotografia e as Instalações 
Desportivas. 
2. É da responsabilidade do Director de Instalações 
o inventário actualizado de todo o material existente 
nas salas específicas, assim como zelar pela sua 
conservação e manutenção; 
3. À entrada das salas referidas em 1. estará afixado 
o respectivo regulamento de utilização, encontrando-
se uma cópia do mesmo anexo ao presente 
Regulamento Interno.  
 

Artigo 114.º 
(Aluguer e cedência de instalações) 

O Director poderá ceder as instalações da Escola, a 
título gratuito ou oneroso, para a realização de 
actividades culturais, desportivas, cívicas ou de 
formação, arrecadando a respectiva receita, quando a 
houver. 
 
 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 115.º 
Inelegibilidade 

1. O pessoal docente e não docente a quem tenha 
sido aplicada pena disciplinar superior a multa não 
pode ser eleito ou designado para os órgãos e 
estruturas previstos no Decreto-Lei n.º 75/2008, 
durante o cumprimento da pena e nos quatro anos 
posteriores ao seu cumprimento. 
2. Os alunos a quem tenha sido aplicada sanção 
disciplinar igual ou superior à da exclusiva 
competência do Director não podem ser eleitos ou 
designados para os órgãos e estruturas previstos no 
presente Decreto-Lei supracitado, nos dois anos 
seguintes ao termo do cumprimento da sanção. 
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Artigo 116.º  
Aceitação e Destituição do Exercício de Cargos 

1. Os diferentes cargos previstos neste 
Regulamento são de aceitação obrigatória. 
2. Podem, no entanto, em casos excepcionais 
devidamente justificados, as entidades a quem 
compete a escolha dos elementos para os diferentes 
cargos aceitar justificação de escusa para o 
desempenho dos mesmos. 
3. Por motivos de força maior, qualquer dos 
membros dos órgãos previstos neste diploma poderá 
pedir a sua resignação. 
4. A resignação terá de ser aceite pelo Director, 
havendo sempre recurso para o Director Regional de 
Educação e Ministro da Educação. 
5. A resignação a que se refere a parte final do 
número anterior só produzirá efeitos a partir da 
recepção, pelo Director, de despacho concordante da 
entidade a quem tenha sido interposto recurso. 
6. A substituição e homologação de qualquer dos 
membros dos órgãos previstos será feita de acordo 
com o disposto neste Regulamento. 

 
Artigo 117.º 

(Actas) 
1. Serão lavradas actas de todas as reuniões dos 
vários órgãos da Escola. 
2. Das actas deve constar: 
a) A indicação do local, data da reunião e hora de 
início e termo; 
b) A indicação dos membros presentes e o registo 
das faltas; 
c) A ordem de trabalhos; 
d) Relato objectivo e sucinto do conteúdo da 
reunião, com menção expressa da posição de 
qualquer membro que tal solicite; 
e) O teor das deliberações; 
f) Os resultados das votações e a forma como 
foram realizadas; 
g) As declarações de voto que tenham sido 
apresentadas por escrito; 
h) As assinaturas de quem secretariou e de quem 
presidiu. 
3. As actas não podem conter espaços em branco, 
rasuras e abreviaturas e os números devem ser 
escritos por extenso. 
4. As actas podem ser registadas em suporte 
informático, sendo arquivadas em suportes 
adequados. 
5. Os livros de actas devem conter termos de 
abertura e de encerramento assinados pelo presidente 
do respectivo órgão. 
6. No final do ano escolar devem os responsáveis 
dos vários órgãos da escola entregar ao Director as 
actas desse ano no suporte previamente definido. 
7. Qualquer órgão de gestão e administração pode, 
mesmo antes da aprovação da acta, tornar pública 
qualquer deliberação. 
 
 

Artigo 118.º 
(Divulgação e arquivo) 

1. O presente RI deverá ser publicado na página 
electrónica da Escola, em conjunto com o PE e 
poderá ser fornecido aos membros da comunidade 
escolar que o requeiram e ainda nos termos do 
Estatuto do Aluno. 
2. Os Directores de Turma deverão, no início de 
cada ano lectivo, informar e esclarecer as respectivas 
turmas bem como os Pais e Encarregados de 
Educação acerca das disposições do presente RI e do 
Estatuto do Aluno. 
3. O presente Regulamento Interno será 
obrigatoriamente divulgado a todos os membros da 
comunidade educativa, no início de cada ano lectivo, 
estando também disponível na página electrónica da 
Escola. 
4. Uma cópia do presente Regulamento será 
colocada na Biblioteca Escolar/Centro de Recursos e 
disponibilizada para consulta de todos os 
interessados. 

 
Artigo 119.º 

(Regimentos) 
1. Os órgãos colegiais de administração e gestão e 
as estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica previstos no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 
22 de Abril, elaboram os seus próprios regimentos, 
definindo as respectivas regras de organização e de 
funcionamento, nos termos fixados nesse Decreto-Lei 
e em conformidade com este Regulamento Interno. 
2. Os regimentos são elaborados ou revistos nos 
primeiros 30 dias do mandato do órgão ou estrutura a 
que respeitam. 

 
Artigo 120.º 

(Revisão) 
O Regulamento Interno da escola aprovado nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-
Lei n.º 75/2008, pode ser revisto ordinariamente no 
prazo de quatro anos após a sua aprovação, e 
extraordinariamente a todo o tempo por deliberação 
do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta 
dos seus membros em efectividade de funções. 

 
Artigo 121.º 
(Omissões) 

Sem prejuízo do quadro legislativo em vigor, os casos 
omissos neste Regulamento serão analisados pelos 
órgãos de administração e gestão da Escola, que 
decidirão em conformidade com as suas 
competências. 

 
Artigo 122.º 

(Entrada em vigor) 
O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de 
Fevereiro de 2011. 
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CAPÍTULO IX 

LEGISLAÇÃO DE SUPORTE  
 

Despacho n.º 26 401/2006  

29 de Dezembro de 2006  
Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

Decreto-Lei n.º 15/2007 

19 de Janeiro de 2007  
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário 

Despacho n.º 7794/2007  

27 de Abril de 2007  

Aplicação das orientações sobre a rede nacional do Centro Novas 
Oportunidades do Sistema Nacional RVCC às escolas e aos 
agrupamentos de escolas 

Despacho n.º 11 203/2007  

8 de Junho de 2007  

Definição das orientações aplicáveis aos Centros Novas 
Oportunidades e às entidades formadoras dos Cursos de Educação e 
Formação de Adultos 

Portaria n.º 1260/2007 

26 de Setembro de 2007  
Requisitos para a celebração dos contratos de autonomia entre as 
escolas e as respectivas direcções regionais da educação 

Decreto Lei n.º 357/2007  

29 de Outubro de 2007  

Regulamentação do processo de conclusão e certificação, por parte de 
adultos com percursos formativos incompletos, do nível secundário de 
educação relativo a planos de estudo já extintos 

Despacho n.º 29 176/2007 

3 de Janeiro de 2008  

Regulamentação do acesso de pessoas com deficiência ou 
incapacidade ao processo de reconhecimento, validação e certificação 
de competências (RVCC) e as ofertas de educação e formação de 
adultos  

Despacho normativo n.º 1/2008 

8 de Janeiro de 2008  

Concessão de equivalências entre disciplinas e áreas de formação 
integradas em planos de estudo de cursos de nível secundário de 
educação e disciplinas e áreas e formação do ensino secundário 
recorrente por módulos capitalizáveis 

Decreto Regulamentar n.º 3/2008 

21 de Janeiro de 2008  

Regime da prova de avaliação de conhecimentos e competências  
prevista no artigo 22.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de 
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

Despacho n.º 6260/2008 

5 de Março de 2008  

Regulamento de exames a nível de escola para a conclusão e 
certificação do nível secundário de educação ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 357/2007, de 29 de Outubro 

Portaria n.º 230/2008 

7 de Março de 2008  

Regime jurídico dos cursos de educação e formação de adultos (cursos 
EFA) e das formações modulares previstos no Decreto-Lei n.º 
396/2007, de 31 de Dezembro 

Despacho n.º 7465/2008 

13 de Março de 2008  
Delegação de competências de avaliador e nomeação em comissão de 
serviço de professores na categoria de professor titular 

Decreto-Lei n.º 75/2008 

22 de Abril de 2008   
Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 
públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

Portaria n.º 345/2008 

30 de Abril de 2008  

Condições em que podem ser concedidas dispensas para formação ao 
pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário 

Portaria n.º 350/2008 

5 de Maio de 2008   
Condições de atribuição de licença sabática aos docentes da educação 
pré-escolar e dos ensinos básico secundário.  

Portaria n.º 370/2008 

21 de Maio de 2008  
Criação e funcionamento dos Centros Novas Oportunidades 
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Despacho n.º 14310/2008 

23 de Maio de 2008   
Orientações para o funcionamento dos centros novas oportunidades 
nos estabelecimentos públicos de ensino 

Portaria n.º 604/2008 

9 de Julho de 2008  
Regras a observar no procedimento concursal prévio à eleição do 
director, nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril 

Despacho n.º 9744/2009 

8 de Abril de 2009 
Reduções da componente lectiva pelo exercício dos cargos previstos 
no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril 

Lei nº 39/2010 

18 de Janeiro de 2010  
Altera o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário 

Decreto-Lei nº 75/2010 

23 de Junho de 2010 
Altera o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

Decreto Regulamentar nº 2/2010 

23 de Junho de 2010 
Regulamentação do sistema de avaliação de desempenho do pessoal 
docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

Despacho nº 16034/2010 

22 de Outubro de 2010 
Estabelece a nível nacional os padrões de desempenho docente 

Despacho nº 18064/2010 

3 de Dezembro de 2010 
Fixação do número de adjuntos do director para os estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

Portaria nº 1333/2010 

31 de Dezembro de 2010 

Estabelece as regras aplicáveis à avaliação do desempenho dos 
docentes que exercem funções de gestão e administração em 
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e de ensino básico 
e secundário, bem como em centros de formação de associações de 
escolas 

Despacho nº 978/2011 

12 de Janeiro de 2011 
Caracterização dos níveis de qualificação do Quadro Nacional de 
Qualificação (QNQ)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado pelo Conselho Geral em: 27 de Janeiro de 2011 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de dezassete anos de vivência prof issional,  dos quais 

doze à frente do órgão de gestão, acompanhámos o desenvolvimento 

da Escola Secundária de Cacilhas –  Escola Secundária Elias Garcia –  

Escola Secundária de Cacilhas-Tejo e pensamos ter contribuído para a 

sua identif icação como uma referência de e para a comunida de 

educativa.  

 Têm sido muitos os desafios que se têm colocado ao longo de 

todos estes anos, desafios esses que têm exigido da nossa parte 

esforço, empenho, espírito de equipa, mas também algumas angústias.  

Actualmente confrontamo-nos com novas e diversif icadas 

exigências formativas, a instalação de novas tecnologias, um novo 

modelo de gestão, uma “autonomia” muito central izada, um modelo de 

avaliação docente deficiente… Mas apesar de todos os 

constrangimentos acreditamos que devemos aproveitar as 

oportunidades que, em simultâneo, se nos oferecem para, em conjunto, 

continuarmos a construir uma Escola de excelência –  UMA ESCOLA NA 

SOCIEDADE DO CONHECIMENTO –  uma Escola onde se possa 

aprender e ensinar  mais e melhor, uma Escola da comunidade e para a 

comunidade.  
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2. UMA VISÃO DE ESCOLA 

 

Consideramos fundamental que a escola se defina em função de 
um projecto assente em pressupostos conceptuais e praxis educativas 
decorrentes de uma diferente concepção da relação que cada um 
estabelece com o mundo que o rodeia, valorizando a transformação e o 
enriquecimento de perspectivas e concepções individuais de modo a 
dar resposta às exigências da sociedade global em que vivemos.  

 As organizações estão actualmente em permanente  estado de 
mudança, já que encontram inseridas num meio global e mutável por 
acção dos competidores das novas tecnologias e das dinâmicas 
sociais, polít icas e económicas. A adaptação a estas mudanças obriga 
à reformulação dos seus objectivos.  

 Também a Escola, enquanto organização, tem de se adaptar à 
mudança, garantindo que é capaz de desenvolver processos e relações 
que ajudem a produzir os resultados desejáveis no sentido de uma 
melhoria contínua.  

 Ela terá, pois, de se organizar em função de um novo tipo de 
racionalidade epistemológica e educativa capaz de garantir a coerênc ia 
entre os object ivos a que se propõe, os conteúdos dos currículos, os 
processos didácticos de relacionamento e acesso a esses mesmos 
currículos, assim como o conjunto de relações interpessoais que se 
venham a desenvolver ao longo desse processo de intervenção 
educativa.  

 É nosso entender que todos os prof issionais com 
responsabil idades na Escola, sejam eles docentes ou não docentes, 
devem ter/desenvolver a capacidade de fomentar a melhoria das 
competências e dos conhecimentos individuais, criando uma cult ura 
comum de expectativas em redor do uso dessas mesmas competências 
e conhecimentos, mantendo unidas numa relação produtiva as várias 
partes da organização, ao mesmo tempo que responsabiliza os 
indivíduos pelos seus contributos para o resultado colect ivo.  

Neste contexto, a formação tem de ser vista como um meio de 
superação pessoal e de desenvolvimento de novas competências 
prof issionais, nomeadamente a capacidade de os professores 
colaborarem entre si no sentido de inovar em termos pedagógicos, 
investindo na parti lha e criação de conhecimentos. Na nossa opinião 
tem de existir uma relação causal directa entre o desenvolvimento 
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profissional dos professores e a melhoria das aprendizagens dos 
alunos. 

Mas o trabalho colaborativo e a part i lha de conhecimento cri am 
igualmente um cl ima de confiança mútua, entreajuda e segurança que 
irão permitir a consolidação de um sentimento de pertença comum à 
organização escolar e à concret ização da sua missão.  

Só assim, enquanto colectivo, seremos capazes de implementar 
verdadeiros processos de mudança.  
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3. PLANO DE ACÇÃO 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Identif icamos como principais problemas/pontos fracos desta 

Escola 

 

a) No domínio do(s) desempenho(s) escolar(es) dos alunos  

 Deficientes resultados nas turmas dos  cursos científ ico-

humaníst icos 

 Falta de competências sociais  

 

b) No domínio da comunicação 

 Deficiente comunicação interna 

 

c) No domínio da gestão de recursos 

 Falta de trabalho colaborativo  

 Recursos humanos inadequados  

      

 3.2. IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS A MELHORAR/CONSOLIDAR 

 

 Identif icamos ainda como aspectos a melhorar e/ou a consolidar  

 

a) No domínio da qualidade  

 Envolvimento e participação crít ica de toda a comunidade no 

desenvolvimento do Projecto Educativo da Escola  

 Diversidade e qualidade da oferta educativa 

 

b) No domínio da comunicação 

 Desenvolvimento de parcerias e redes de colaboração 

inst itucional  

 Condições para uma boa imagem externa da Escola  
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c) No domínio da gestão de recursos 

 Uso ef iciente e ef icaz dos recursos materiais e humanos  

 Condições de trabalho dos prof issionais 

 

 3.3. DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS 

 

Decorrentes dos problemas identif icados e das melhorias a 

implementar e ainda tendo em consideração os resultados da avaliação 

externa realizada em Janeiro de 2008 e a Missão da ESCT que se 

propõe no seu Projecto Educativo como UMA ESCOLA NA SOCIEDADE 

DO CONHECIMENTO, apresentamos os object ivos e estratégias da 

nossa intervenção a realizar nos anos escolares de 2009 -2010 a 2012-

2013 organizados em quatro domínios:  

 * Qualidade 

 * Desempenho(s) escolar(es)  

 * Comunicação 

 * Gestão de recursos 
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DOMÍNIO 

 

 
OBJECTIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

Q
u

a
li

d
a
d

e
 

 Fomentar a participação crítica de toda a comunidade escolar 

no desenvolvimento do Projecto Educativo da Escola 
 

 Projectos anuais de melhoria 
como operacionalização do 
Projecto Educativo 
 

 Divulgação do Projecto 
Educativo 

 
 Implementar um sistema de avaliação da qualidade, baseado 

em auto-avaliação permanente e sistemática dos processos e 

resultados e na avaliação externa 

 Utilização da avaliação dos 
alunos, dos processos, dos 
serviços como instrumentos 
formativos  
 

 Auscultação dos parceiros 
 

 Escolha de um amigo crítico 
 

 Manter uma oferta formativa diversificada e de qualidade  Candidatura a cursos que 
permitam satisfazer uma maior 
procura de aprendizagem de 
jovens e adultos 
 

 Articulação da oferta formativa 
com o mercado de trabalho e os 
recursos da Escola 

 

 Operacionalizar o Plano de Segurança  Divulgação das regras básicas 
de segurança 
 

 Realização de simulacros de 
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evacuação do espaço escolar 
em situação de emergência 

D
e
s

e
m

p
e

n
h

o
(s

) 
e
s

c
o

la
r(

e
s

) 
 Melhorar os resultados escolares nas turmas dos cursos CH   Monitorização periódica e 

rigorosa 
 

 Detectar constrangimentos físicos às aprendizagens dos 

alunos 

 Rastreio visual e auditivo anual 
aos alunos do 10º ano 

 Promover as competências relacionais e sociais  Incentivo à solidariedade e ao 
voluntariado 
 

 Valorização do desempenho de 
cargos dos alunos – educação 
para a cidadania 

 
 Reconhecer e valorizar o mérito dos alunos  Divulgação anual das notações 

de mérito atribuídas  
 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 

 Implementar um sistema eficaz de comunicação  Formação de professores na 
utilização da plataforma Moodle  
 

 Criação de um mail profissional 
para docentes e não docentes 

 
 Estabelecer e reforçar hábitos de intercâmbio de 

conhecimentos entre os membros da organização 

 Criação em horário de um bloco 
semanal diversificado para 
trabalho conjunto nos diversos 
grupos de recrutamento 
 

 Potenciar a cooperação dos grupos 

 Melhorar a partilha e a transferência de conhecimento dentro 

e fora da escola 

 Criação de tutorias no âmbito do 
Conselho de Turma  



Projecto de intervenção 2009-2013 
  

Margarida Fonseca Página 10 
 

 Fomentar o sentimento de pertença à organização escolar  Produção de um anuário digital 

 

 Alargar o âmbito da boa imagem da Escola  Divulgação de eventos de 
qualidade 
 

 Estabelecimento de parcerias 
 

 Auscultação dos parceiros 
 

 Actualização sistemática da 
página WEB da escola 

 
 Responsabilizar os pais e encarregados de educação na 

formação dos seus educandos 
 

 Reuniões institucionais e 
actividades/encontros (formais e 
informais) com os pais e 
encarregados de educação 
 

G
e

s
tã

o
 d

e
 r

e
c

u
rs

o
s
 

 Reajustar as infra-estruturas à nova realidade 
 

 Adaptação das salas de aula às 
novas necessidades provocadas 
pela oferta formativa e pela 
implementação do Plano 
Tecnológico da Educação 

 
 Usar de modo eficiente e eficaz os recursos materiais   Investimento adequado em 

instalações e equipamento 
 

 Angariação de receitas próprias 
 

 Criar condições para a produção de energia alternativa para 

as necessidades da escola 

 Instalação de painéis solares 
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 Promover as competências técnicas  Selecção de assistentes 
operacionais  
 

 Contratação de empresa de 
segurança 
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  3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/ACÇÕES 

DOMÍNIO 

 

ACTIVIDADES / ACÇÕES 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Q
u

a
li

d
a
d

e
 

Elaboração de projectos anuais de melhoria como 

operacionalização do Projecto Educativo 

    

Realização rigorosa de um planeamento global do ano 

lectivo 

    

Construção de um painel para informação das metas 

definidas anualmente na operacionalização do PE 

    

Constituição de uma equipa para construção de 

instrumentos de recolha de informação com vista à 

elaboração de relatórios periódicos de auto-avaliação 

    

Candidatura trienal a cursos profissionais que permitam 

satisfazer uma maior procura de aprendizagem de 

jovens  

    

Candidatura anual a cursos que permitam satisfazer 

uma maior procura de aprendizagem de adultos 

    

Divulgação das regras básicas de segurança     

Realização de simulacros de evacuação do espaço 

escolar em situação de emergência 
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D
e
s

e
m

p
e

n
h

o
(s

) 
e
s

c
o

la
r(

e
s

) 
Monitorização trimestral dos resultados escolares dos 

alunos das turmas dos cursos CH 

    

Aprovação trimestral de planos de intervenção nas 

disciplinas onde forem detectados deficientes resultados 

    

Funcionamento de um Centro de Apoio ao Aluno, de 

acordo com regras definidas em Conselho Pedagógico 

    

Promoção de reuniões periódicas de associações locais 

com alunos para incentivo ao voluntariado 

    

Escolha anual de uma instituição de solidariedade social 

para apoio da comunidade escolar 

    

Formação de delegados de turma a realizar no final de 

Outubro de cada ano lectivo 

    

Realização de cerimónia anual de atribuição de 

notações de mérito 

    

Rastreio visual e auditivo anual aos alunos do 10º ano     

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 

Formação de professores na utilização da plataforma 

Moodle  

    

Criação de um mail profissional para docentes e não 

docentes 

    

Criação em horário de um bloco semanal diversificado 

para trabalho conjunto nos diversos grupos de 
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recrutamento 

Criação de tutorias, para apoio ao Director de Turma, 

em todas as turmas do 10º ano 

    

Produção de um anuário digital      

Reuniões dos Directores de Curso com os pais e 

encarregados de educação dos alunos dos Cursos 

Profissionais em Setembro de cada ano lectivo  

    

Promoção de encontros formais e/ou informais com os 

pais e encarregados de educação sempre que se 

realizem eventos na Escola 

    

Divulgação de eventos de interesse da comunidade na 

página WEB da escola e em publicações da 

responsabilidade da autarquia  

    

Aumento do número de parcerias estabelecidas no 

âmbito de intervenção do CNO de Cacilhas e dos 

estágios dos Cursos Profissionais 

    

Consulta periódica aos parceiros institucionais para 

elaboração de relatório de reflexão crítica das práticas e 

dos resultados obtidos com vista à redefinição de 

estratégias de melhoria 

    

Actualização sistemática da página WEB da escola     
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G
e

s
tã

o
 d

e
 r

e
c

u
rs

o
s
 

Adaptação de salas de aula às necessidades de 

funcionamento dos Cursos Profissionais, 

nomeadamente para prática simulada 

    

Substituição progressiva dos quadros de giz por 

quadros brancos, no sentido de preservar os 

equipamentos fornecidos no âmbito do Plano 

Tecnológico da Educação 

    

Investimento criterioso e adequado em equipamento 

necessário ao funcionamento dos cursos constantes na 

oferta formativa da Escola 

    

Angariação de receitas próprias através do recurso aos 

lucros obtidos na exploração do bar e na cedência de 

instalações 

    

Instalação de painéis solares para melhorar as 

condições de temperatura dentro da escola e para 

minimizar os custos de energia 

    

Selecção de assistentes operacionais adequados às 

exigências de funcionamento da Escola 

    

Contratação de empresa de segurança     

 

 



Projecto de intervenção 2009-2013 
  

Margarida Fonseca Página 16 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Creemers & Hoeben (citados por Alaiz et al.)  uma 
melhoria ef icaz da escola implica uma mudança educacional planeada 
que valorize não só os resultados da aprendizagem dos alunos, mas 
também a capacidade da escola em gerir os processos de mudança 
conducentes a esses mesmos resultados. É este, uma vez mais, o 
objectivo a que nos propomos, na certeza de que seremos capazes de 
dar resposta às constantes mudanças.  

Não esquecemos, porém, que este objectivo  só será possível se 
todos os “actores” desta organização –  a NOSSA ESCOLA –  se 
envolverem na sua consecução, cientes de que o seu contributo é 
fundamental para o sucesso desta Escola, como uma escola de 
qualidade, uma escola do conhecimento.  

Pela nossa parte comprometemo-nos a pautar a nossa acção em 
valores que incluem o rigor, a integridade, a ef iciênci a, a 
responsabil idade e o serviço à comunidade.  

É essa a nossa vontade, é esse o nosso sentir, até porque “ nada 

de grande se realizou no mundo sem paixão ” (G. Hegel).   
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QUALIDADE — EXIGÊNCIA—RIGOR — RESPONSABILIDADE CÍVICA 

ESCOLA SECUNDÁRIA CACILHAS-  TEJO 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
2011/2012 

Uma escola na Sociedade do Conhecimento 



Plano Anual de Atividades (PAA) 

Dimensões  Atividades  Produto de Escola 

Prática Letiva 

REUNIÕES PLENÁRIAS E DE NÍVEL (suporte, ava‐
liação e ajustamento à prática lectiva): planifica‐
ção, incluindo métodos e estratégias como visi‐
tas de estudo/trabalho de campo, colóquios. 
Oficina de escrita criativa. 
Testes Intermédios ‐ 10º e 11º. 
Projecto Litosfera Viva 
Concursos / comemorações 

  
  
  
Aumento em 2% da taxa de transição 
dos cursos científico humanísticos  e 
cursos tecnológicos 
Aumento em 5% da taxa de conclusão 
dos cursos científico‐humanísticos e 
cursos tecnológicos 
Desvio máximo entre a CIF e a CE =< 2 
valores 
Conclusão em 3 anos de 50% dos alu‐
nos dos CP 

Apoio à 
Aprendizagem 

Preparação para exame nacional. 
Preparação para exames ao abrigo do Decreto‐
Lei nº 357/2007 e ER. 
Cursos profissionais (recuperação de módulos 
em atraso). 
Apoio com alunos NEE. 
Reforço curricular. 
Desporto Escolar. 
Atividades de apoio às aprendizagens. 

Educação de adultos 
Sessões de descodificação do Referencial de 
Competências‐Chave/Sessões formativas 
(Oficinas Pedagógicas) 

Reconhecimento de Competências/
Reforço da Formação Integral dos 
Adultos 

Trabalho cooperativo no 
grupo disciplinar e nos 
conselhos de turma 

Reuniões: plenárias, setoriais, nível, disciplina. 
Plataforma moodle da ESCT. 
Reading Club. 
Sessões de trabalho cooperativo em sala de 
aula. 
Testes intermédios. 
Observação interpares das actividades letivas 
dentro do grupo de nível do 11º ano. 
Caracterização da Composição Corporal dos 
alunos do 10º/1º anos e 12º ano. 
Planificação, em CT, do trabalho  e (re)avaliação 
consistente do mesmo. 

Aferição conjunta da aplicação dos 
critérios de classificação utilizando um 
instrumento de avaliação comum, 
duas vezes por ano 

Trabalho Interdisciplinar 

Articulação Curricular entre os grupos de Histó‐
ria e Geografia. 
Seção Interdisciplinar do CT / Reuniões inter‐
grupos disciplinares. 
Olimpíadas do Ambiente. 

Realização de, pelo menos,  10 activi‐
dades interdisciplinares durante o ano 
letivo 

Participação Cívica 
III Seminário “Cidadania e Participação Demo‐
crática” para delegados de turma. 
Projecto Educação para a Saúde. 

Participação de 100% dos delegados 
de turma: identificação dos pontos 
fortes e fracos da escola e  propostas 
de melhoria. 
Lecionação de educação sexual: 14  
horas anuais / turma 



Formação em contexto de 
grupo de recrutamento 

Utilização do BRIP em português de 11º ano. 
Oficinas de formação sobre o Acordo Ortográfi‐
co e Dicionário. 
Sessões de formação interpares – Ferramentas 
Google nas disciplinas de Inglês e de Alemão 
Terminológico. 
Reflexões sobre a História. 
Encontros Didáticos. 
Da deteção à formação. 
Oficina de formação ”Recurso de software espe‐
cífico‐ Primavera II”. 
Workshops TIC para professores. 
Formação de Serigrafia. 
Formação reciproca ginástica / dança; Bateria de 
Testes Fitnessgram. 

Realização de pelo menos uma sessão 
de formação interpares durante o ano 
lectivo 

Formação em contexto de 
escola 

Dinamização de sessões sobre Moodle e Qua‐
dros Interativos no âmbito do PTE. 

Aumento da Utilização de Moodle e 
Quadros Interativos 

Segurança  Simulacro  Testagem do Plano de Emergência 

Atividades de âmbito 
extraescola 

Participação em concursos literários, exposi‐
ções e conferências. 
Clube Teatro. 
Mostra de Escola. 
Projeto “Experimentar a Brincar”. 
Olimpíadas da Biotecnologia 
Site dos cursos EFA. 
Desporto Escolar. 
Participação em eventos para as áreas científica 
e técnica dos CPTBS/IG/Marketing. 

Divulgação pública dos trabalhos rea‐
lizados na escola 

Promoção da imagem e 
reconhecimento do mérito 

Cerimónia de entrega de Notações de Mérito. 
Mini‐Fórum Estudante. 

Reconhecimento público dos alunos. 
Divulgação da oferta formativa pós‐
secundário 

Comunicação e divulgação 
Utilização do e‐mail profissional dos professo‐
res e dos e‐mails dos EE como um dos meios de 
comunicação privilegiado. 

Taxa de comunicação por e‐mail com 
os EE de 25%. 

Atividades de parceria com 
a comunidade 

Elaboração de Protocolos com Empresas para 
estágios dos alunos dos cursos profissionais. 
V Encontro INTERCNO. 
II Encontro Plano Nacional de Leitura. 

Colocação de 100% dos alunos em 
condições para a realização de forma‐
ção em contexto de trabalho, obten‐
do um grau de satisfação elevado. 
Apresentação das boas práticas 
implementadas no CNO. 
Apresentação das boas práticas reali‐
zadas no âmbito do PNL. 

Avaliação de escola 
Monitorização da implementação do plano de 
melhorias. 

Relatório intermédio e final sobre a 
implementação do plano de melho‐
rias. 

Cacilhas, Dezembro de 2011 
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Secção I 

NORMAS DE CANDIDATURA E PARTICIPAÇÃO 

NA QUINZENA DA JUVENTUDE 2012 

 

A Quinzena da Juventude (QJ) é um palco privilegiado para a apresentação das iniciativas do 

movimento juvenil almadense e as associações de jovens têm contribuído de forma 

empenhada para o crescimento e consolidação deste evento cultural, reconhecendo a 

importância desta iniciativa para a visibilidade e afirmação dos seus projectos, em estreita 

colaboração com a Autarquia. 

O importante e insubstituível papel que as associações assumem na vida e dinâmicas culturais 

do Concelho – pelo seu trabalho notável no que respeita ao envolvimento de crianças e jovens 

na concepção e realização de projectos – constitui um forte contributo para a concretização da 

finalidade Municipal de “Desenvolver Almada "Mais" como pólo de conhecimento, 

competências e criatividade, dotada de sistemas de educação e de formação ao longo da vida, 

de um sistema de ensino universitário e de investigação aplicada, que geram oportunidades 

para a juventude, formam talentos, favorecem o envelhecimento activo, dinamizam o 

empreendedorismo e a criação de emprego em múltiplas áreas da actividade económica, e em 

que a produção de riqueza é o resultado do encontro criativo do seu potencial humano.” 

A crescente capacidade realizadora das associações juvenis e dos jovens em geral (inseridos 

em associações, grupos informais, nas escolas ou individualmente) e a visibilidade dessas 

acções impõem a Quinzena da Juventude como um espaço fundamental de mostra, partilha e 

reforço do movimento associativo juvenil local e de valorização do papel social dos jovens.  

O apoio ao desenvolvimento de projectos culturais dinamizados por jovens nas áreas da 

música, teatro, dança, artes plásticas, entre outras, reflecte também o reconhecimento do papel 

essencial que têm, em Almada Cidade Educadora, as expressões artísticas dos jovens e dos 

seus grupos. 

 

1. OBJECTIVOS 

1.1. A Quinzena de Juventude é uma iniciativa que, pelas dinâmicas juvenis que envolve e 

pela sua importância junto da população jovem, se enquadra no Plano de Actividades da 

Câmara Municipal de Almada convergindo para a concretização da Linha de Orientação 

4.15. “Organizar, promover e desenvolver a Quinzena da Juventude em parceria 

com as associações/grupos juvenis, jovens e comunidade escolar, enquanto 

momento fundamental para a divulgação e mostra pública de projectos feitos por 

jovens.”. 



QJ 2012 – Quinzena da Juventude 
Normas de Candidatura e Participação 

Câmara Municipal de Almada 
DMDS/ DEJ / Divisão de Juventude 

3/15

1.2. Com a realização desta actividade, a Câmara Municipal de Almada tem como objectivos: 

a) Afirmar a Quinzena da Juventude como momento de mostra colectiva do trabalho 

desenvolvido pelas associações juvenis1 e grupos de jovens do Concelho; 

b) Implementar um programa de actividades culturais, comunitárias, recreativas e/ou 

desportivas diversificado e abrangente, indo ao encontro das preferências dos 

jovens; 

c) Apoiar a criatividade, a inovação e o empreendedorismo juvenil; 

d) Fomentar o trabalho associativo e as parcerias entre jovens; 

e) Apoiar a concepção e execução pelos jovens do Concelho de projectos promotores 

da identidade local; 

f) Disseminar as boas práticas dos jovens almadenses em geral e do movimento 

associativo local em particular, com destaque para as associações juvenis. 

 

2. ORGANIZAÇÃO 

2.1. A QJ 2012 é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Almada e das 

associações1 do Concelho, que se realizará em Março de 2012 (em datas a anunciar no 

Sítio da Juventude, em www.m-almada.pt/juventude), com a importante colaboração dos 

grupos informais de jovens e dos jovens individualmente considerados. 

2.2. A estruturação geral da QJ 2012 (que inclui a selecção das candidaturas e a definição e 

organização da programação) é da responsabilidade da Autarquia, bem como a sua 

divulgação e a gestão dos meios logísticos e financeiros. 

2.3. O programa da Quinzena da Juventude visa contemplar actividades com formatos 

diferenciados, tais como: Espectáculos, Exposições / Instalações, Actividades ao Ar 

Livre, Seminários / Debates, Concursos / Competições, Formações / Workshops, 

Edições / Publicações, entre outros. 

2.4. Os formatos mencionados no ponto anterior poderão incidir nas seguintes áreas de 

actividade: Teatro, Dança, Música, Artes de Rua, Artes Plásticas, Arte Urbana, 

Fotografia, Artesanato, Design, Roteiros, Desporto, Multimédia e Audiovisual, entre 

outras. 

2.5. As actividades da Quinzena da Juventude poderão decorrer em diferentes 

locais/equipamentos municipais, nomeadamente: 

a) Casa Municipal da Juventude – Ponto de Encontro;  

                                                 
1 Associações que prossigam actividades organizadas por jovens e/ou para jovens e que, no respeito pelas leis em 
vigor, defendam os interesses dos jovens do Concelho nas suas várias dimensões.  
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b) Casa Municipal da Juventude – Centro Cultural Juvenil de St.º Amaro (“Casa 

Amarela”; 

c) Casa Municipal da Juventude – Espaço Jovem | Centro de Documentação e 

Informática; 

d) Fórum Municipal Romeu Correia – Auditório Fernando Lopes-Graça; 

e) Fórum Municipal Romeu Correia – Sala Pablo Neruda; 

f) Oficina de Cultura; 

g) Biblioteca Municipal José Saramago. 

2.6. As candidaturas deverão especificar o local pretendido para a implementação da 

actividade, sendo que poderão ser considerados outros equipamentos municipais, 

espaços públicos exteriores, outros espaços não municipais, incluindo locais ao ar livre.  

2.7. Todas as actividades integradas na Quinzena da Juventude são de acesso e 

participação gratuitas. 

2.8. A selecção do local/espaço de realização da actividade está condicionada: 

a)  À avaliação dos projectos propostos, em termos de qualidade e exequibilidade; 

b) À disponibilidade efectiva espaço, cuja avaliação compete à Autarquia no caso de 

equipamentos municipais e de espaços públicos exteriores e compete aos 

candidatos nos espaços não municipais. 

c) À organização da programação. 

 

3. FORMALIZAÇÃO E ELEGIBILIDADE DA CANDIDATURA 

3.1. A formalização de candidaturas e a participação na Quinzena da Juventude 2012 

pressupõem o conhecimento e a aceitação do presente normativo. 

3.2. O período de candidatura tem a duração mínima de 15 dias consecutivos e é anunciado 

publicamente no Sítio da Juventude em www.m-almada.pt/juventude. 

3.3. As datas de realização da Quinzena da Juventude 2012 são anunciadas publicamente 

no Sítio da Juventude em www.m-almada.pt/juventude, por ocasião do anúncio do 

período de candidatura.  

3.4. As candidaturas devem ser formalizadas através da apresentação do Formulário de 

Candidatura2 integralmente preenchido, acompanhado da entrega da respectiva 

documentação obrigatória, dentro do prazo limite do período de candidatura. 

                                                 
2 A disponibilizar em www.m-almada.pt/juventude por ocasião do anúncio de abertura do período de candidaturas. 
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3.5. O processo de candidatura (Formulário e respectivos anexos) deverá ser entregue 

presencialmente numa das Casas Municipais da Juventude (Ponto de Encontro, Espaço 

Jovem – Centro de Informática e Documentação ou Centro Cultural Juvenil de Sto. 

Amaro), dentro dos horários de atendimento ao público. 

3.6. São consideradas elegíveis as candidaturas apresentadas por:  

a) Associações Juvenis com sede ou actividade no concelho Almada, legalmente 

constituídas e que tenham a sua existência jurídica enquadrada na Lei do 

Associativismo Jovem (Lei n.º 23/2006, de 23 de Junho); 

b) Associações com sede ou actividade no concelho de Almada, legalmente 

constituídas cuja candidatura promova actividades organizadas por jovens e/ou para 

jovens, em respeito pelas leis em vigor e defendendo os interesses juvenis nas suas 

várias dimensões; 

c) Os estabelecimentos da rede pública de ensino do concelho de Almada cuja 

candidatura promova actividades organizadas por jovens e/ou dirigidas aos jovens 

com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos;  

d) Os grupos informais de jovens, compostos na totalidade por elementos com idades 

compreendidas entre os 12 e os 30 anos e que, cumulativamente, sejam constituídos 

na sua maioria por elementos que comprovadamente residam, estudem ou 

trabalhem no concelho de Almada; 

e) Os jovens a título individual, com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos de 

idade e que comprovadamente residam, estudem ou trabalhem no concelho de 

Almada. 

3.7. O Formulário de Candidatura apresentado pelas entidades referidas nas alíneas a) e b) 

do ponto 3.6 deverá ser obrigatoriamente acompanhado de cópia dos seguintes 

documentos3:  

a) Constituição da associação, estatutos e suas alterações, com as respectivas 

publicações;  

b) Número de Identificação de Pessoa Colectiva;  

c) Relatório de Contas em vigor, com respectiva acta de aprovação em Assembleia-

Geral e Parecer do Conselho Fiscal;  

d) Plano de Actividades e Orçamento em vigor, com respectiva acta de aprovação em 

Assembleia-Geral;  

e) Actas de eleição e tomada de posse dos titulares dos Órgãos Sociais; 

                                                 
3 As entidades deverão assinalar no local próprio do Formulário de Candidatura qual é a documentação obrigatória que 
anexam. Nos casos em que parte ou a totalidade desta documentação obrigatória já tenha sido entregue é apenas 
requerido o preenchimento a informar sobre o modo e o local de entrega. 
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f) Declaração, assinada por pessoa competente, com a data de início e fim do mandato 

em vigor; 

g) Documento comprovativo de situação regularizada perante a Administração Fiscal 

ou autorização de consulta no Portal das Finanças4 ; 

h) Declaração, sob compromisso de honra e assinada por pessoa competente, caso 

exista impedimento, por motivo inultrapassável ou de força maior, para apresentar 

algum documento enunciado nas alíneas anteriores. Esta declaração deverá ser 

dirigida à Câmara Municipal de Almada, especificar a documentação não entregue e 

fundamentar o motivo para esse impedimento; assumindo a responsabilidade de 

cumprir a entrega dessa documentação até ao prazo máximo de 27 de Janeiro de 

2012.  

i) O incumprimento de entrega dessa documentação no prazo concedido na alínea 

anterior implica a não atribuição de subsídio por não se encontrarem reunidas as 

condições de elegibilidade exigíveis para deliberação camarária.  

3.8. O Formulário de Candidatura apresentado pelas entidades referidas na alínea c) do 

ponto 3.6 do presente normativo deverá ser obrigatoriamente acompanhado de cópia 

dos seguintes documentos5:  

a) Plano de Actividades em vigor; 

b) Relatório de Contas de Gerência em vigor; 

c) Respectivas Actas de Aprovação; 

d) Número de Identificação da Pessoa Colectiva; 

e) Acta de Tomada de Posse da Direcção em exercício 

f) Declaração, sob compromisso de honra e assinada por pessoa competente, caso 

exista impedimento, por motivo inultrapassável ou de força maior, para apresentar 

algum documento enunciado nas alíneas anteriores. Esta declaração deverá ser 

dirigida à Câmara Municipal de Almada, especificar a documentação não entregue 

e fundamentar o motivo para esse impedimento; assumindo a responsabilidade de 

cumprir a entrega dessa documentação até ao prazo máximo de 27 de Janeiro de 

2012.  

g) O incumprimento de entrega dessa documentação no prazo concedido na alínea 

anterior implica a não atribuição de subsídio por não se encontrarem reunidas as 

condições de elegibilidade exigíveis para deliberação camarária.  

                                                 
4 Câmara Municipal de Almada, NIF 500 051 054 
5 As entidades deverão assinalar no local próprio do Formulário de Candidatura qual é a documentação obrigatória que 
anexam. Nos casos em que parte ou a totalidade desta documentação obrigatória já tenha sido entregue é apenas 
requerido o preenchimento a informar sobre o modo de entrega. 
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3.9. O Formulário de Candidatura apresentado por grupos informais de jovens e por jovens a 

título individual (alíneas d) e e) do ponto 3.6 do presente normativo, respectivamente) 

deverá ser obrigatoriamente acompanhado de cópia dos seguintes documentos: 

a) Número de Identificação Fiscal do representante junto da Câmara Municipal de 

Almada, a quem será atribuído o financiamento para o projecto proposto 

(implicando a emissão de recibo comprovativo de aquisição6) e que se assume 

como responsável pela candidatura; 

b) Documento comprovativo de situação regularizada perante a Administração Fiscal 

ou autorização de consulta no Portal das Finanças7 do representante junto da 

Câmara Municipal de Almada; 

c) Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou documento equivalente para a 

totalidade dos elementos intervenientes no projecto proposto; 

d) Documentos comprovativos de residência, de matrícula em instituição de ensino ou 

do exercício de actividade profissional no Concelho de Almada para a totalidade 

dos elementos intervenientes no projecto proposto. 

3.10. A mesma entidade pode apresentar mais do que uma candidatura. Nessa circunstância 

deve ser utilizado um Formulário de Candidatura por projecto candidato. 

3.11. O Formulário de Candidatura deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, pelos 

seguintes elementos em formato digital (através de entrega em CD/DVD): 

a) Ficha técnica do projecto; 

b) Sinopse, para efeitos de divulgação e com um limite máximo de 350 caracteres 

incluindo o espaçamento, com identificação inequívoca do título da actividade; 

c) Imagem do projecto com qualidade mínima de 300 dpi, para efeitos de divulgação. 

3.12. Em caso de aprovação da candidatura e para efeitos de divulgação, a Câmara Municipal 

de Almada reserva-se no direito de utilização da imagem do projecto e de realização de 

eventuais ajustes no texto da sinopse. 

3.13. Não serão elegíveis candidaturas apresentadas pelas entidades assinaladas em 3.6 que 

tenham usufruído de apoio pecuniário atribuído pela Câmara Municipal e não tenham 

procedido à entrega dos respectivos comprovativos/balancetes para conclusão da 

instrução do processo da deliberação. 

                                                 
6 Esta situação de financiamento representa um procedimento de ajuste directo em regime simplificado a Pessoa 
Singular para desempenho de tarefas específicas e pontuais.  
Nesta condição e para cumprimento da legislação em vigor, o financiamento ocorrerá após a realização efectiva do 
projecto nos termos aprovados.  
A emissão do recibo comprovativo deve ser feita no nome dessa Pessoa Singular, deve ter data concordante com a 
operacionalização do projecto aprovado e deve ser entregue nos serviços da Divisão de Juventude até ao 
encerramento da Quinzena da Juventude 2012.  
7 Câmara Municipal de Almada, NIF 500 051 054 
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3.14. A avaliação de elegibilidade das candidaturas compete aos serviços municipais, através 

da Divisão de Juventude.  

3.15. São rejeitadas, com fundamento na falta de elegibilidade, as candidaturas que não 

estejam de acordo com os critérios de formalização e de elegibilidade definidos no 

presente normativo.  

 

4. PROCESSO DE SELECÇÃO  

4.1. O processo de selecção das candidaturas elegíveis compete aos serviços municipais, 

através da Divisão de Juventude, sendo o resultado da avaliação sujeito a deliberação 

camarária no caso das candidaturas formalizadas pelas entidades incluídas nas alíneas 

a), b) e c) do ponto 3.6; e submetido a despacho da Administração Municipal para as 

candidaturas apresentadas ao abrigo das alíneas d), e e) do ponto 3.6 deste normativo. 

4.2. As candidaturas elegíveis são avaliadas globalmente, com incidência no orçamento 

proposto, na qualidade do projecto e no enquadramento na programação da QJ 2012.  

 

5. CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO 

5.1. A Câmara Municipal de Almada co-financia as candidaturas aprovadas para integrar a 

programação da Quinzena da Juventude 2012, valorizando a capacidade de auto-

financiamento apresentada pelos candidatos.  

5.2. A concessão de financiamento às candidaturas aprovadas está limitada pelo quadro 

geral de verbas disponíveis para a Quinzena da Juventude 2012, podendo implicar a não 

atribuição de apoios financeiros em caso de indisponibilidade da dotação orçamental.  

5.3. O financiamento da Câmara Municipal de Almada poderá ter como limite máximo 

1.000,00€ (mil euros) por candidatura aprovada, a fixar em função do quadro geral de 

verbas disponíveis para a Quinzena da Juventude 2012 e das candidaturas recebidas. 

(em termos de volume e avaliação de qualidade), em montante igual ou inferior ao 

solicitado. 

5.4. O financiamento da Câmara Municipal de Almada deverá ser aplicado exclusivamente na 

aquisição de bens e/ou serviços necessários e directamente utilizados nas acções de 

planeamento, divulgação, operacionalização e avaliação das actividades incluídas na 

candidatura. 

5.5. O financiamento da Câmara Municipal de Almada às candidaturas aprovadas não deve 

ser aplicado em despesas relativas a: 

a) Bens ou serviços não directamente utilizados nas acções de planeamento, 

divulgação, operacionalização e avaliação das actividades incluídas na candidatura; 

b) Acções que atentem contra a lei, os princípios cívicos e a ordem pública;  
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c) Equipamentos que, pelas suas características, não sejam de desgaste rápido nem 

sejam de capital fixo8; 

d) Recibos verdes por prestação de serviços não contemplados nos CAE do Ministério 

das Finanças; 

e) Prémios em dinheiro; 

f) Donativos; 

g) Viagens para lazer; 

h) Alojamento; 

i) Custos de formação dos intervenientes da candidatura na qualidade de formandos; 

j) Transporte e/ou deslocações cujo comprovativo seja de data anterior à abertura da 

candidatura e posterior à data de término da QJ 2012; 

k) Alimentação cujo comprovativo seja de data anterior à abertura da candidatura e 

posterior à data de término da QJ 2012; 

l) Comunicações cujo comprovativo seja de data anterior à abertura da candidatura e 

posterior à data de término da QJ 2012; 

m) Seguros para data desenquadrada do período de realização da QJ 2012; 

n) Comprovativos com data anterior à abertura de candidaturas e/ou com data posterior 

ao encerramento da QJ 2012; 

o) Comprovativos com data até 30 dias consecutivos após o encerramento da QJ 2012 

que não especifiquem inequivocamente que reportam à aquisição de bens/serviços 

utilizados durante a operacionalização da actividade aprovada. 

5.6. As candidaturas são sujeitas a avaliação do orçamento proposto à Câmara Municipal de 

Almada, procedendo-se à exclusão das despesas orçamentadas que são consideradas 

não elegíveis nos termos do ponto 5.5. deste normativo. 

5.7. O procedimento formal para transferência do apoio financeiro (a conceder em tranche 

única) aplica-se exclusivamente às candidaturas apresentadas por entidades com a 

situação comprovadamente regularizada perante o Município de Almada, a Segurança 

Social e a Administração Fiscal.  

 

6. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE 

6.1. As candidaturas elegíveis são avaliadas de acordo com os seguintes critérios de 

qualidade: 

                                                 
8 Não é financiado no âmbito deste normativo: equipamento de informática, equipamento administrativo, 
maquinaria/ferramentas/utensílios com duração superior a um ano e equipamento audiovisual.  
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 Critérios de Qualidade Pontuação 

1 
Convergência com os objectivos da Quinzena da Juventude 2012 e confluência com as 
políticas municipais promotoras de um Concelho mais sustentável, solidário e eco-eficiente *. 
  

Muito Boa - 10 pontos  
Boa - 8 pontos  
Razoável - 4 pontos  
Fraca - 0 pontos 

2 
Exequibilidade da candidatura, em termos de:  
a) Adequação de meios humanos à implementação da(s) actividade(s) proposta(s) 
b) Adequação dos meios logísticos para implementação da(s) actividade(s) proposta(s) 

Muito Boa - 10 pontos  
Boa - 8 pontos  
Razoável - 4 pontos 
Fraca - 0 pontos 

3 
Exequibilidade da candidatura, em termos de:  
a) Adequação do(s) espaço(s) proposto(s) face à natureza da(s) actividade(s) a realizar 
b) Garantias de acesso à utilização do(s) espaço(s) proposto(s) 

Muito Boa - 10 pontos  
Boa - 8 pontos  
Razoável - 4 pontos 
Fraca - 0 pontos 

4 Capacidade de auto-financiamento da candidatura  

100% - 10 pontos  
90 a 99% - 8 pontos  
70 a 89% - 6 pontos  
50 a 69% - 4 pontos  
30 a 49% - 2 pontos  
0 a 29% - 0 pontos 

5 Número de jovens, entre os 12 e os 30 anos de idade, directamente envolvidos na organização 
e/ou na dinamização da(s) actividade(s) proposta(s) 

> 20 jovens - 10 pontos  
11 a 19 jovens - 8 pontos  
5 a 10 jovens - 6 pontos  
< 4 jovens - 2 pontos  

6 
Candidaturas que integrem actividade(s) de conteúdo e/ou de formato inédito face a anteriores 
apresentações nas duas últimas edições da Quinzena da Juventude ou outras Iniciativas em 
que a Câmara se apresenta como promotora 

Muito Boa - 10 pontos  
Boa - 8 pontos  
Razoável - 4 pontos  
Fraca - 0 pontos 

7 Tipo de entidade candidata 
(conforme 3.6 do presente normativo) 

Associação juvenil - 5 pontos  
Escolas - 4 pontos  
Grupos informais - 3 pontos 
Jovem Individual - 3 pontos 
Outras associações - 2 
pontos  

8 Inovação e criatividade da(s) actividade(s) proposta(s) 

Muito Boa - 5 pontos  
Boa - 4 pontos  
Razoável - 2 pontos  
Fraca - 0 pontos 

9 Promoção da multidisciplinaridade (através da realização de actividade(s) mobilizadoras de 
várias áreas da criação artística e/ou da animação sociocultural) 

Muito Boa - 5 pontos  
Boa - 4 pontos  
Razoável - 2 pontos  
Fraca - 0 pontos 

10 Promoção das características e especificidades do concelho de Almada (ao nível da sua 
história, património, tradições, cultura, desporto, solidariedade, ambiente e/ou turismo)  

Muito Boa - 5 pontos  
Boa - 4 pontos  
Razoável - 2 pontos  
Fraca - 0 pontos 

11 Candidaturas que promovam o envolvimento com a comunidade educativa e/ou parcerias entre 
entidades do Concelho 

Muito Boa - 5 pontos  
Boa - 4 pontos  
Razoável - 2 pontos  
Fraca - 0 pontos 

12 Candidaturas que contribuam para a visibilidade de jovens almadenses premiados na área 
da(s) actividade(s) proposta(s) 

Muito Boa - 5 pontos  
Boa - 4 pontos  
Razoável - 2 pontos  
Fraca - 0 pontos 

13 Candidaturas que promovam a dispersão espacial da programação da QJ 2012 

Muito Boa - 5 pontos  
Boa - 4 pontos  
Razoável - 2 pontos  
Fraca - 0 pontos 

14 
Candidatos que desenvolvam uma intervenção comunitária continuada e regular, com 
comprovada apresentação pública e/ou concretização efectiva de actividades no concelho de 
Almada nos últimos dois anos 

Muito Boa - 5 pontos  
Boa - 4 pontos  
Razoável - 2 pontos  
Fraca - 0 pontos 

 (*) As Grandes Opções do Plano e os projectos estratégicos municipais estão disponíveis para consulta em www.m-almada.pt. 
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6.2. As candidaturas classificadas com “fraca” convergência com os objectivos da Quinzena 

da Juventude 2012 e/ou avaliadas com “fraca” confluência com as políticas municipais 

(em referência ao critério 1 do ponto anterior) serão rejeitadas, com fundamento na sua 

fraca qualidade. 

6.3. As candidaturas cujo resultado da avaliação de qualidade é inferior a “20 pontos” podem 

não ser consideradas elegíveis para co-financiamento das actividades propostas. 

6.4. As candidaturas referidas no ponto anterior, na alínea i) do ponto 3.7 e na alínea g) do 

ponto 3.8 podem ser incluídas na programação da Quinzena da Juventude 2012, se 

existir acordo para a sua operacionalização nas condições determinadas pelos serviços 

municipais.  

 

7. RESULTADO DO PROCESSO DE SELECÇÃO 

7.1. O co-financiamento das candidaturas elegíveis é apurado em função do resultado da 

avaliação de qualidade (expresso em valores de 0 a 100, de acordo com o ponto 6.1.) e 

do orçamento elegível solicitado à Câmara Municipal de Almada (obtido nos termos do 

ponto 5.6.), com base nos seguintes critérios:  

 

Formatos Co-Financiamento  
Câmara Municipal de Almada 

Espectáculos até 700€ 

Exposições / Instalações até 600€ 

Actividades ao Ar Livre até 500€ 

Seminários / Debates até 700€ 

Concursos / Competições até 500€ 

Formações / Workshops até 400€ 

Edições / Publicações até 400€ 

 

7.2. Compete à Organização integrar cada candidatura no(s) formato(s) que melhor se 

ajuste(m) ao conteúdo da proposta. A combinação de vários formatos pode implicar um 

co-financiamento municipal correlativo, mas que deverá ter em conta o limite máximo 

que poderá ser estabelecido no âmbito do ponto 5.3. As candidaturas não inseridas nos 

formatos pré-definidos no ponto anterior são sujeitas aos limites máximos de co-

financiamento fixados nas presentes normas. 

7.3. As candidaturas que, em resultado da pontuação final obtida, se posicionem em 

condição de indisponibilidade orçamental no quadro geral de verbas disponíveis, podem 
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ser aprovadas para integrar a programação, tendo direito aos apoios de natureza não 

financeira definidos no presente normativo (conforme expresso no ponto 8.1). 

7.4. A aprovação das candidaturas está dependente de uma aceitação escrita por parte do 

candidato, que deverá expressar concordância com a proposta de programação a 

comunicar pelos serviços municipais da Divisão de Juventude através de correio 

electrónico.  

7.5. O cancelamento da candidatura e/ou actividades após aceitação escrita das condições 

de aprovação, não justificado por motivos de força maior, tem como consequências a 

não atribuição de financiamento e a imediata devolução aos casos aplicáveis.  

7.6. Qualquer alteração ao conteúdo da candidatura submetida, no todo ou em parte, deverá 

ser imediatamente comunicada por escrito à Câmara Municipal de Almada (através da 

Divisão de Juventude), a quem cabe avaliar o efeito dessas alterações face aos 

resultados do processo de selecção da candidatura inicial.  

7.7. A não comunicação de alterações à candidatura inicial pode implicar o cancelamento das 

actividades aprovadas e correspondente devolução do financiamento.  

7.8. As alterações ao conteúdo de uma candidatura já aprovada, feitas por iniciativa do 

candidato sem acordo prévio da Câmara Municipal de Almada, originam uma nova 

aplicação dos critérios de selecção. O resultado desta avaliação implica que a Câmara 

Municipal de Almada redimensione os apoios atribuídos à candidatura e/ou a 

programação, reservando-se o direito de nunca implicar a concessão de financiamento 

superior ao inicialmente deliberado. 

7.9. As candidaturas aprovadas serão integradas na programação da Quinzena da Juventude 

2012. 

7.10. A programação da Quinzena da Juventude 2012 será oportunamente anunciada no Sítio 

da Juventude em www.m-almada.pt/juventude. 

 

8. RESPONSABILIDADES DA AUTARQUIA 

8.1. À Câmara Municipal de Almada compete:  

a) Efectuar o processo de selecção das candidaturas de acordo com as normas; 

b) Definir e organizar a programação da Quinzena da Juventude;  

c) Apoiar as candidaturas aprovadas, nos termos acordados nas condições de 

aprovação e em função do resultado do processo de selecção e das disponibilidades 

orçamentais; 

d) Assegurar a edição, reprodução e distribuição dos materiais de divulgação oficiais da 

Quinzena da Juventude 2012, assim como a sua disseminação e difusão geral junto 
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dos meios de comunicação social considerados adequados (a nível local, regional 

e/ou nacional); 

e) Ceder espaços municipais para ensaio e/ou preparação das actividades aprovadas, 

mediante avaliação caso a caso das disponibilidades e das necessidades de cada 

candidatura aprovada;  

f) Prestar apoio logístico e acompanhamento técnico às actividades aprovadas, na 

medida dos recursos existentes e a determinar caso a caso; 

g) Garantir o pagamento das despesas com os direitos autorais respeitantes à 

apresentação pública da(s) actividade(s) integrada(s) nas candidaturas aprovadas;  

h) Assegurar a obtenção das licenças camarárias necessárias para a realização das 

actividades aprovadas; 

i) Assegurar serviços de segurança, quando exigível e/ou mediante avaliação 

municipal dessa necessidade, para garantia das condições de segurança para a 

implementação da(s) actividade(s) aprovada(s);  

j) Garantir os seguros exigidos por lei, mediante acesso à informação e à 

documentação exigível para o efeito e a prestar pelos candidatos aprovados.  

k) Respeitar a legislação em vigor relativa à protecção de dados pessoais, no 

tratamento das informações constantes nos processos de candidatura; 

l) Fazer cumprir na íntegra o presente normativo. 

 

9.  RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES 

9.1. Aos responsáveis pelas candidaturas aprovadas na Quinzena da Juventude 2012 

compete o cumprimento do seguinte: 

a) Certificar-se de que são cumpridas as condições de formalização e de elegibilidade da 

candidatura, incluindo a conferência do preenchimento integral do Formulário de 

Candidatura e de entrega da documentação obrigatória; 

b) Designar um representante perante a Câmara Municipal de Almada e assegurar a sua 

disponibilidade para contacto (telefónico ou por correio electrónico) e para presença em 

reuniões de planificação da(s) actividade(s) aprovadas; 

c) Prestar todas as informações, entrega de documentos e meios de prova solicitados 

pelos serviços municipais; 

d) Aceitar formalmente as condições de aprovação comunicadas pelos serviços 

municipais; 

e) Comunicar de imediato à Divisão de Juventude quaisquer alterações ao conteúdo da 

candidatura aprovada; 
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f) Organizar e mobilizar activamente os recursos necessários à eficaz implementação da 

candidatura aprovada; 

g) Divulgar activamente a(s) sua(s) actividade(s), obedecendo ao Manual de Identidade 

Visual da Câmara Municipal de Almada disponível em www.m-almada.pt; 

h) Assegurar o transporte dos materiais, a deslocação e a alimentação dos intervenientes 

directos na actividade; 

i) Garantir a montagem e desmontagem da actividade aprovada, de acordo com a 

disponibilidade dos espaços e cumprindo o plano acordado com a Divisão de 

Juventude; 

j) Disponibilizar atempadamente à Autarquia a informação e documentação exigível para 

obtenção das licenças necessárias por lei e para garantia de segurança; 

k) Observar as orientações por parte do acompanhamento técnico efectuado pelos 

serviços municipais; 

l) Zelar pela integridade dos equipamentos e materiais cedidos pela Autarquia; 

m) Responsabilizar-se pela segurança de pessoas e bens na implementação da(s) 

actividade(s) aprovada(s); 

n) Garantir que o conteúdo/teor dos espectáculos e das actividades aprovadas não 

atentem contra a lei, os princípios cívicos e a ordem pública. 

o) Cumprir todos os requisitos legais e estatutários exigidos em relação à entidade e ao 

objecto de apoio. 

p) Aceitar e cumprir na íntegra o presente normativo. 

 

10. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

10.1. Os responsáveis pelas candidaturas aprovadas e integradas na programação da 

Quinzena da Juventude 2012 ficam obrigados à entrega de Relatório de Implementação 

da Candidatura, através de preenchimento de modelo disponibilizado no Sítio da 

Juventude em www.m-almada.pt/juventude.  

10.2. As entidades identificadas nas alíneas a), b) e c) do ponto 3.6 que receberam apoio 

financeiro ficam também obrigadas à entrega, juntamente com o Relatório, do 

documento Mapa de Aplicação do Subsídio e de cópias dos comprovativos de despesa 

relativos à aplicação do subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Almada. 

10.3. Os comprovativos de despesa submetidos deverão ser documentos legal e fiscalmente 

aceites, emitidos em nome da Associação/Entidade subsidiada, com respectivo número 

de contribuinte. 
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10.4. A natureza dos comprovativos de despesa deverá ser concordante com o disposto nos 

pontos 5.4. a 5.6 do presente normativo. 

10.5. A entrega da documentação referida nos pontos 10.1 e 10.2 deverá ser feita no prazo 

máximo de um mês após a data de encerramento da Quinzena da Juventude 2012, 

dirigida a uma das Casas Municipais da Juventude, em formato de papel e com envio do 

Mapa de Aplicação do Subsídio para o endereço de correio electrónico 

juventude@cma.m-almada.pt.  

10.6. A não comprovação, total ou parcial, da aplicação do apoio financeiro atribuído em 

concordância com os fins a que se destinava o subsídio, implica a devolução dos 

montantes não justificados.  

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os casos omissos são avaliados pelos serviços municipais e submetidos a decisão da 

Administração Municipal. 

11.2. O presente normativo entra em vigor após deliberação da Câmara Municipal. 

 

 

Secção II 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA À QUINZENA DA JUVENTUDE 20129 

 

 

Secção III 

 

RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CANDIDATURA9 

MAPA DE APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO9 

                                                 
9 Ficheiros disponíveis em www.m-almada.pt/juventude  
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Teatro

Dança

Música

Exposições

Artes Urbanas

Atividades ao Ar Livre

Workshops e Formação

Almada

16 a 31 de março

Consulta o programa da QJ2012 em:

www.m-almada.pt/juventude

Organização

Câmara Municipal de Almada

Jovens e Associações do Concelho

JUVENTUDE

ENTRADA LIVRE



16 a 30 
Projeto Ver, Ouvir e Falar
A Luta contra a Indiferença - Workshops 
Assim Ser - Associação Intercultural Brasílica de 
Portugal
Ponto de Encontro
Workshops: Dias 16, 20, 22, 23, 27 e 29 de Março 
(19h-21h)
17 Sábado (17h-20h)
24 Sábado (18h-21h)
Espetáculo Final: 30 Sexta-Feira (21h) 
Inscrições prévias* em: ass.assim.ser@gmail.com

16 
Noite de Serenatas – Música
AnTUNIA 
Paços do Concelho
21h30

17 
“Diz que sim” - Campanha de Educação para a 
Cidadania - Workshop | Formação
Diz Que Sim
Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro
10h-13h I 15h-18h
Atividade sujeita a inscrição prévia*
em: dizquesim.igualdade@gmail.com

17 
Coisas de Fotografia - Exposição I Workshop
Teatro de Areia - Associação Cultural “O Mundo do 
Espectáculo”  
Início no Ponto de Encontro às 10h
10h-13h I 15h-19h
Inscrições prévias* em: teatro.areia@gmail.com

17 
Contato com o Infinito - Instalação
Coletivo A Sala - Escola Secundária Fernão Mendes 
Pinto
Praça da Liberdade - Almada
A partir das 15h

17 
Passe-Calles - Música
AnTUNIA
Academia Almadense I Largo Gabriel Pedro à Praça 
S. João Baptista
A partir das 15h

17 
Almada não Dorme - Dança
Maria Temporão (Mary Rock)
Praça S. João Baptista - Almada
A partir das 15h
* De 16 a 29 de março, itinerância pelas Escolas e 
vários locais de Almada
Consulta programação detalhada em 
www.m-almada.pt/juventude

17 
Meu dito, Meu feito - Histórias Fotografadas em 
Almada - Exposição I Fotografia 
Laura Moura
Biblioteca Municipal José Saramago - Feijó 
15h - Inauguração
Terça a Sábado das 10h às 18h
Exposição patente até 31 de Março

17 
“Bolsa” de Valores - Exposições I Workshop

2ª Exposição Cultural CPC
Projecto Solidaried-Arte 
Clube Peões da Caparica
Oficina de Cultura
15h30 - Inauguração
Quarta a Domingo das 14h30-19h das 20h-22h
Exposição patente até 31 de março
Workshop dia 24 de março (Sábado) na EB1/JI da 
Vila Nova da Caparica (10h-12h)
Inscrições prévias* em: peoes.caparica@gmail.com

17 
Projeto de Conceção gráfica para a Quinzena da 
Juventude 2012 - Exposição 
Escola Secundária de Cacilhas-Tejo
Sala Pablo Neruda - Fórum Municipal Romeu 
Correia
17h - Inauguração
Horário: Terça a Sábado das 10h às 18h
Exposição patente até 31 de março

17
Vive olhares sobre a Trafaria - Exposição 
Agrupamento de Escolas da Trafaria - “Projecto 
Vive as tuas Escolhas” 
Sala Pablo Neruda - Fórum Municipal Romeu 
Correia
17h - Inauguração
Horário: Terça a Sábado das 10h às 18h
Exposição patente até 31 de março

17 
[RE]xperi(Ê]ncia - Projecto 2012 - Artes Plásticas
[RE]usa - Grupo Colectivo através de Al-Madan - 
Associação Cultural e Recreativa de Almada
Sala de Audiovisuais - Teatro Municipal de Almada
18h - Inauguração
Terça a Sábado das 14h30 às 23h
Domingo das 14h30 às 19h
Exposição patente até 31 de Março (visitas noutro 
horário sob marcação prévia)
email: reusa.arte@gmail.com

17 
AJA - Almada Jovem Ativa - Exposição
Lifeshaker Associação
Ponto de Encontro 
18h-20h

17 
“Há Luzes no Bairro” - Teatro I Dança
ASDL - Associação de Solidariedade e 
Desenvolvimento do Laranjeiro I Projecto +XL
Sala Experimental - Teatro Municipal de Almada
21h30

17 
“Sobre a Impossibilidade de Amar no Pretérito 
ImperPerfeito” - Teatro 
Teatro & Teatro - Associação Cultural “O Mundo do 
Espectáculo” 
Auditório Fernando Lopes-Graça - Fórum Municipal 
Romeu Correia
21h30

20 
Instrução Musical - Teatro
Artes e Engenhos Associação Cultural 
Ponto de Encontro
21h30

21 
Beisebol na Cidade - Desporto
White Sharks Almada Beisebol Clube da ESEN 
Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz
15h-18h

21 
ASKA / Skate Cineclube - Ciclo de Cinema de 
Filmes de Skate - Cinema I Arte Urbana
ASKA - Associação de Skate de Almada
Auditório Fernando Lopes-Graça - Fórum Municipal 
Romeu Correia
21h30

23 
Aos meus Avós - Teatro 
Artes e Engenhos Associação Cultural 
Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro
21h30

24 
“Rapaz não entra!”- Teatro 
Diz Que Sim
Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro
10h-13h e das 15h-22h

24 
Wallmada 2012 - Gra�ti 
Wallmada
Muro junto à Escola Secundária de Cacilhas-Tejo*
* Participação de Mary Rock “Almada não Dorme” 
10h-19h

24 
Ensaiar as Palavras - Oficina de Escrita 
Intergeracional - Workshop
Laura Moura
Ponto de Encontro 
15h-18h
Inscrições prévias* em: laurafmoura@gmail.com e 
em laurafmoura@hotmail.com

24  
Qual a idade da arte? - Literatura
Natasha Mascarenhas
Sala Pablo Neruda - Fórum Municipal Romeu Correia
17h - Lançamento de Livro Infantil 
Terça a Sábado das 10h às 18h

24 
Vertigens - Ensaios Públicos e Improvisações - 
Teatro 
Cena Múltipla - Associação Cultural “O Mundo do 
Espectáculo” 
Ponto de Encontro 
17h e 21h30

24 
Mecânica das Paixões - Teatro
NNT - Novo Núcleo de Teatro - Associação de 
Estudantes da FCT/UNL 
Auditório Fernando Lopes-Graça - Fórum Municipal 
Romeu Correia 
21h30

26 a 30 
Viver à Romana - Workshop 
Centro de Arqueologia de Almada 
Travessa Luís Teotónio Pereira, s/n, Cova da Piedade 
14h30-17h30
Inscrições prévias*
em: secretaria@caa.org.pt e Tel.: 21 276 69 75

27 
Pregação, Uma Conferência - Teatro
Artes e Engenhos Associação Cultural
Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro
15h

28 
Save Africa - Dança 
Associação Talento Negro 
Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro 
20h

28 
Fábulas e Contracenas - Teatro
Associação Cultural e Recreativa “O Grito”
Ponto de Encontro
21h30

28 e 29 
Concurso Internacional de Música
Cidade de Almada - Música
Academia de Música de Almada  
Auditório Fernando Lopes-Graça - Fórum Municipal 
Romeu Correia 
21h30

30 
Pó de Palco em Estreia!!! - Teatro
Santa Casa da Misericórdia de Almada - Projecto 
Geração Cool 
Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro
21h-22h30
 
30  
África - Um Espetáculo de Hip-Hop – Dança
Maria Temporão (Mary Rock)
Auditório Fernando Lopes-Graça - Fórum Municipal 
Romeu Correia
21h30

30 e 31 
Let's Battle IV - Dança I Concurso I Competição
Maria Temporão (Mary Rock)  
Ponto de Encontro 
Workshop (Sexta-feira) 10h-13h e das 15h-18h
(Sábado) 10h-13h*
Let’s Battle (Sábado) a partir das 15h30**
Inscrições prévias*
Inscrições no local às 15h**

31 
Introdução à Robótica - Workshop 
Teatro ABC.PI 
Ponto de Encontro
10h-13h I 15h-19h
Inscrições prévias* em: teatroabc.pi@gmail.com 

31 
Março Aventura - Ar Livre I Workshops 
Grupo 173 - Associação dos Escoteiros de Portugal 
Sede Grupo 173 nas Quintinhas - Charneca da 
Caparica
10h-17h
Atividade sujeita a Inscrição prévia até dia 24 de 
Março para: www.escoteiros173.webnode.pt e/ou
grupo173@escoteiros.pt Contato: 966207501

31 
Academia XXI -  Debate I Seminário
Lifeshaker - Associação  
Rua Raposo de Cima, Lote 12, Loja 3 A - Caparica
14h-20h
Inscrições prévias* em: lifeshaker.associacao@gmail.com

31 
Vozes do Bairro - Musical
Santa Casa da Misericórdia de Almada - Projecto 
Geração Cool  
Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro 
18h-22h

31
Jazz Kidding Big Band - Música
Jazz Kidding Big Band - Clube Recreativo do Feijó
Auditório Fernando Lopes-Graça - Fórum Municipal 
Romeu Correia
21h30

Ponto de Encontro 
Rua Trindade Coelho, 3 - Cacilhas
Tel.: 21 274 82 10 l 21 274 83 62
Horário de Funcionamento:
3ª: 15h l 23h - 4ª a 5ª: 10h l 13h e 15h l 23h
6ª e Sáb.: 10h l 13h e 15h l 24h 

Espaço Jovem – Centro de Informática e Documentação
Rua Luís de Queiroz – C.C.M.BICA, loja 66
Tel.: 21 274 16 93
Horário de Funcionamento:
3ª: 15h l 17h45 - 4ªa 6ª: 10h l 13h e 15h l 17h45
Sáb.: 10h l 12h45 

Centro Cultural Juvenil Sto. Amaro
Av.ª Prof. Ruy Luís Gomes, 2 - Laranjeiro
Tel.: 21 254 82 20
Horário de Funcionamento: 
3ª: 15h l 23h  - 4ªa 5ª: 10h l 13h e 15h l 23h
6ª e Sáb.: 10h l 13h e 15h l 24h 

* Para inscrições prévias consulta
Programa detalhado
em: www.m-almada.pt/juventude
Para mais informações contactar as Casas Municipais
da Juventude:www.m-almada.pt/juventude
juventude@cma.m-almada.pt

Apoio:

Programa16a31março









 

 

 
 

 
 

Projeto de conceção gráfica da Quinzena da 
Juventude 2012 
 

Escola Secundária de Cacilhas - Tejo 
 
17 a 31 de Março  
 
10h às 18h | 3ªF a Sábado 
 
Fórum Municipal Romeu Correia - Sala Pablo Neruda (Almada) 
 
M/4 ANOS 
ENTRADA LIVRE 

 
 
Descrição 

Projeto desenvolvido pelos alunos do 2º ano do curso profissional Técnico de Design 

Gráfico da Escola Secundária Cacilhas- Tejo, que consiste na apresentação de 

propostas gráficas para a Quinzena da Juventude 2012 em vários suportes: Outdoor, 

Mupi, Poster, programa e banner. Cada proposta é complementada com uma memória 

descritiva e uma apresentação das várias fases do processo criativo. 

 
 
Organização 

Escola Secundária Cacilhas - Tejo 
Câmara Municipal de Almada 







Conceção Gráfica
Quinzena da Juventude 2012

Sílvia Fernandes - Susana Silva

Oficina Gráfica

Curso Profissional Técnico de Design Gráfico

Escola Secundária de Cacilhas-Tejo

9 Maio 2012



Quinzena da Juventude



Pesquisa



Brainstorming



Conceito



Moodboard



Propostas Criativas



Definição das cores



Concretização da proposta final





MAXI MUPI



MUPI



CARTAZ



PROGRAMA



BANNER





Apresentação à Divisão da Juventude da CMA





Inauguração



Votação



Conclusão
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