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INTRODUÇÃO 
    

 

A educação e a formação são factores essenciais e determinantes para o desenvolvimento 

dos indivíduos, nas suas dimensões pessoal e social, e para a sua plena integração e 

participação na vida e na evolução das sociedades. Estes princípios encontram-se 

consubstanciados na Lei de Bases do Sistema Educativo1, quando se preconiza que o sistema 

de ensino responde às necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a 

formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão 

humana do trabalho. 

 

Confrontamo-nos hoje com uma franca e acelerada transformação social, com novas 

exigências profissionais e tecnológicas, e vivemos cada vez mais um ambiente de 

multiculturalidade. Todos estes factores, inerentes às actuais sociedades desenvolvidas, 

imprimem-lhes não só alguma dimensão de incertezas imediatas, como crescentes 

necessidades de mobilidade e de adaptabilidade por parte dos seus cidadãos. É neste 

contexto de grandes desafios que todo o sistema de ensino, em geral, e o das formações 

qualificantes, em particular, têm um papel preponderante e fundamental a desempenhar. 

 

É ponto assente que, nos últimos anos, Portugal tem feito um esforço de qualificação da sua 

população estudantil em todos os níveis de ensino, no sentido de procurar recuperar o atraso 

em relação aos outros países do mundo desenvolvido. 

 

Contudo, apesar do esforço e das mudanças efectivas, como nos mostram os indicadores 

que constam dos estudos realizados pela OCDE, Portugal ainda se confronta com uma 

realidade actual em que apenas 20% da população jovem conclui o ensino secundário2. 

 

Tendo em consideração esta realidade, e o que ela representa em termos sociais e de 

desenvolvimento económico e cultural do nosso País, deparamo-nos com a enorme 

percentagem de jovens que ingressam no mundo do trabalho sem quaisquer qualificações 

profissionais. Este problema nacional constitui-se como um desafio que se coloca ao sistema 

de ensino, que tem procurado dar resposta através de um leque diversificado de ofertas 

                                                           
1  Lei nº 46/86, de 14 de Outubro e Lei nº 115/97, de 19 de Setembro (que produz alterações à Lei de 

Bases do Sistema Educativo). 
2 Discurso da Ministra da Educação na abertura do Congresso Internacional Educação e Trabalho: 

Representações Sociais, Competências e Trajectórias Profissionais, organizado pela Universidade de 
Aveiro (2/05/2005), publicado no Portal do Governo (www.portugal.gov.pt). 
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formativas profissionalmente qualificantes, entre as quais se destacam os cursos 

tecnológicos oferecidos pelas escolas secundárias. 

 

Estas formações, inicialmente reguladas pelo Decreto-Lei nº 286/89, de 29 de Agosto, têm 

como objectivo qualificar os jovens que desejam, concluído o ensino secundário, ingressar no 

mundo do trabalho, permitindo ainda o prosseguimento de estudos através de um percurso 

formativo qualificante – como os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), de nível 4 – ou 

ingressando no ensino superior. 

 

Em 2004/2005, entrou em vigor um novo modelo de cursos tecnológicos – estando a 

decorrer o segundo dos três anos que constituem os cursos –, através da Reforma Curricular 

do Ensino Secundário enquadrada pelo Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Maio, rectificado 

pela Declaração de Rectificação nº 44/2004, de 25 de Maio e alterado pelo Decreto-Lei nº 

24/2006, de 6 de Fevereiro, não se encontrando ainda em vigor no 12º ano, neste ano 

lectivo de 2005/2006. 

 

Os cursos tecnológicos agora em extinção caracterizavam-se por uma formação de banda 

larga em todo o seu desenvolvimento curricular. Este novo modelo diferencia-se do anterior, 

na medida em que concilia uma formação de banda larga, nos 10º e 11º anos, com uma 

formação direccionada para uma profissão ou família de profissões, no 12º ano. Estes novos 

cursos tecnológicos apresentam também uma formação profissionalizante reforçada, através 

da implementação de uma formação em contexto de trabalho, sob a forma de estágio, e da 

integração de uma prova pública, designada por Prova de Aptidão Tecnológica. 

 

Estas formações qualificantes apresentam uma estrutura curricular que exige uma nova 

organização/funcionamento e dinâmica por parte das escolas. É neste contexto que se 

considerou pertinente a elaboração de um documento que orientasse o trabalho dos 

professores e das escolas e que agora se apresenta. 
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1. IDENTIDADE DOS CURSOS TECNOLÓGICOS 
    

 
 
1.1. PRINCÍPIOS SUBJACENTES 

 

Procurando incrementar uma verdadeira identidade no ciclo de estudos de nível secundário, 

através de uma educação e formação sólidas, que valham por si próprias, os novos cursos 

tecnológicos assumem, desta forma, uma natureza terminal num percurso educativo, 

proporcionando aos jovens, num horizonte mais imediato, uma inserção qualificada no 

mercado de trabalho. 

 

Obedecendo a uma formação de banda larga nos primeiros dois anos, como garante de uma 

maior mobilidade e adaptabilidade dos alunos ao mundo do trabalho, a mesma é, nestes 

cursos, complementada por um aprofundamento e desenvolvimento das competências-base, 

no último ano da formação, visando a preparação e orientação para um dado sector de 

actividade, para uma profissão ou para uma família de profissões, através de cada uma das 

disciplinas de Especificação que cada curso oferece, no 12º ano, facilitando assim uma mais 

adequada e directa integração na vida profissional. 

 

Incluindo, ainda, uma área curricular não disciplinar (Projecto Tecnológico), de natureza inter 

e transdisciplinar, estes cursos promovem o desenvolvimento de um conjunto de 

competências sociais, entre outras, em domínios como a capacidade de cooperar, de 

trabalhar em equipa e de assumir novos papéis indispensáveis à integração do aluno num 

mundo do trabalho em constante mutação. 

 

Integrando também uma componente de formação em contexto de trabalho (Estágio), à 

semelhança do que acontece nos novos cursos profissionais, estes cursos permitem que se 

promova o desenvolvimento, supervisionado, de competências e de práticas profissionais 

sendo proporcionadores de experiências de carácter sócio-profissional que facilitam a futura 

integração dos jovens no mundo do trabalho. Esta formação em contexto de trabalho pode 

ser realizada numa qualquer entidade de estágio. 

 

Com vista a aliar rigor e exigência a uma maior visibilidade interna e externa destas 

formações tecnológicas, os cursos tecnológicos integram, ainda, tal como os cursos 

profissionais, uma prova de aptidão final (Prova de Aptidão Tecnológica). 
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1.2. MATRIZ GERAL DOS CURSOS E COMPONENTES DE FORMAÇÃO 
 

MATRIZ DOS CURSOS TECNOLÓGICOS 
Ano/Carga Horária Semanal 

( x 90 minutos) Componentes 
de Formação 

Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Trienal 
Bienal 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Trienal 
Trienal 
Bienal 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Especificação 1 
- Especificação 2 
(…) 
 

 

120 
 

 

T
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

Á
re

a 
T
ec

n
o
ló

g
ic

a 
In

te
g
ra

d
a 

c)
 

 

Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
 

Legenda da matriz curricular: 
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a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino 

básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar 

uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade 

à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga 

horária. 

 

b) A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a 

escola assegurar as condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a 

carga horária definida. 

 

c) A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação. 

 

d) O aluno frequenta a disciplina correspondente à Especificação em que se inscreveu. 

 

e) A gestão da carga horária anual (147 x 90 minutos) da Especificação e Projecto Tecnológico será da 

responsabilidade da escola, salvaguardando que a carga horária anual da disciplina de Especificação seja 

de 120 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico de 27 unidades lectivas. 

 

f) A organização do Estágio será objecto de regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da 

Educação. 

 
g) Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor orientador e 

alunos-formandos. Esse total deverá ser utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as 

diversas reuniões de orientação e avaliação. 

 

h) Disciplina de frequência facultativa. 

 

 

 COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL 

A componente de formação geral, comum a todos os cursos tecnológicos e científico- 

-humanísticos, deve contribuir significativamente para que, em articulação com as outras 

componentes de formação, os alunos, em cada curso, desenvolvam uma cultura geral 

mais ampla e aberta, integrando as dimensões humanista, social, artística, científica e 

tecnológica. Trata-se de uma base cultural que visa contribuir para a construção da 

identidade pessoal e social dos jovens que lhes permita compreender o mundo em que 

vivem, integrar-se nele, participar criticamente na sua construção e transformação. 

 

Esta concepção de cultura geral inclui, necessariamente, uma dimensão crítica e ética 

que é indispensável face ao extraordinário desenvolvimento das ciências e das 
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tecnologias e às suas consequências directas na nossa vida quotidiana. Pretende-se, 

assim, que os jovens desenvolvam uma visão integradora da ciência, da tecnologia, da 

sociedade e do ambiente, ao mesmo tempo que se promove – de forma articulada com 

as diferentes áreas e disciplinas – o domínio das novas linguagens tecnológicas. 

 

É no contexto das considerações que acima se fizeram que ganha pleno sentido a 

concretização para a cidadania democrática. A educação para a cidadania deve fazer 

parte integrante da vida quotidiana das escolas, do ensino e da aprendizagem. A 

concepção que se sustenta para esta área pessoal e social dos jovens é a de que trata de 

uma área eminentemente transversal a todas as actividades curriculares desenvolvidas 

na escola.3 

 

 

 COMPONENTE DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA 

Esta componente de formação visa proporcionar formação científica consistente no 

domínio do respectivo curso. 

 

 

 COMPONENTE DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

Esta componente de formação visa a aquisição e o desenvolvimento de um conjunto de 

saberes e competências de base do respectivo curso e integra formas específicas de 

concretização da aprendizagem em contexto de trabalho. 

 

Esta componente de formação, numa primeira fase, ao longo dos 10º e 11º anos de 

escolaridade, proporciona uma formação de banda larga na área de estudos do 

respectivo curso. Nesta fase, os cursos promovem o desenvolvimento de conhecimentos, 

capacidades e atitudes que permitem aos alunos a aprendizagem de um conjunto de 

competências-base do respectivo curso. Numa segunda fase, correspondendo ao 12º ano 

de escolaridade, a formação tecnológica, através da área tecnológica integrada 

(disciplina de Especificação, Projecto Tecnológico e Estágio), permite o aprofundamento e 

o desenvolvimento das competências-base tendo em vista a preparação e orientação 

para um dado sector de actividade, para uma profissão ou para uma família de 

profissões. 

 

Deve referir-se, ainda, que as disciplinas de Especificação não constituem, nem tal seria 

possível, uma especialização, mas contribuem de forma significativa para a 
                                                           
3 Fernandes, D. (2001). Revisão Curricular do Ensino Secundário – Cursos Gerais Cursos Tecnológicos – 
I. Lisboa: Departamento do Ensino Secundário, M. E. 
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aprendizagem das competências consideradas necessárias para o exercício de 

actividades profissionais qualificadas. 
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2. OFERTA FORMATIVA NACIONAL 
    

 
 
2.1. ELENCO DOS CURSOS 

 

 Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações 

 Curso Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica 

 Curso Tecnológico de Informática 

 Curso Tecnológico de Design de Equipamento 

 Curso Tecnológico de Multimédia 

 Curso Tecnológico de Administração 

 Curso Tecnológico de Marketing 

 Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente 

 Curso Tecnológico de Desporto 

 Curso Tecnológico de Acção Social 
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2.2. OBJECTIVOS DOS DIFERENTES CURSOS E RESPECTIVAS SAÍDAS 

PROFISSIONAIS 

 

 

 CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 

Computação Gráfica e Orçamentação 

Planeamento e Condução de Obra ESPECIFICAÇÕES

Prevenção e Segurança na Construção 

 

Objectivos do curso: 

O Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações tem por objectivo a formação de profissionais 

capazes de intervir em diversas fases do projecto, da preparação e da realização e controlo da obra. 

 

Este curso habilita os alunos com um conjunto de saberes e competências nos domínios da 

representação gráfica de projectos de arquitectura e engenharia, das propriedades e características dos 

materiais e dos elementos estruturais e não estruturais da construção, bem como nos da planificação 

dos trabalhos a realizar, do controlo de qualidade e da organização do estaleiro da obra. Proporciona, 

também, o conhecimento de normas regulamentares da construção, assim como das que regem a 

higiene, a segurança e a saúde no local de trabalho. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá vir a trabalhar no sector da Construção Civil e 

Obras Públicas e pode exercer, entre outras, as seguintes profissões: 

 

• Técnico de Desenho da Construção Civil 

• Preparador de Obra 

• Medidor Orçamentista 

• Técnico de Obra/Condutor de Obra 

• Fiscal de Obras 

• Encarregado de Obra 

 

Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas em diferentes estruturas, nomeadamente 

empresas de construção civil e obras públicas, empresas de engenharia e outras entidades públicas e 

privadas. 
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Caso tenha optado por Computação Gráfica e Orçamentação, o diplomado poderá também trabalhar em 

locais como empresas de produção de materiais de construção, gabinetes de arquitectura e gabinetes 

técnicos da administração central e local ou em instituições bancárias, e ainda exercer a profissão por 

conta própria ou em regime de trabalho independente. 

 

Caso tenha optado por Prevenção e Segurança na Construção, poderá também trabalhar em empresas e 

demais organismos ligados à fiscalização e à gestão de obras. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Matemática B 
Física e Química B 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Tecnologias de Construção 
Desenho de Construção 
Práticas de Construção 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Computação Gráfica e 
Orçamentação 

- Planeamento e Condução de 
Obra 

- Prevenção e Segurança na 
Construção 
 

 

120 
 

 

T
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

Á
re

a 
T
ec

n
o
ló

g
ic

a 
In

te
g
ra

d
a 

c)
 

 

Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 

Práticas de Instalações Eléctricas 

Práticas de Electrónica ESPECIFICAÇÕES

Telecomunicações 

 

Objectivos do curso: 

O Curso Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica tem por objectivo a formação de profissionais capazes 

de desempenhar variadas funções em áreas como a produção e o transporte de energia eléctrica, a 

produção industrial, a manutenção e reparação de equipamentos eléctricos e electrónicos de áudio e 

vídeo, sistemas informáticos, redes de computadores e sistemas robóticos/controlo, fabrico e comércio 

de equipamentos de telecomunicações e outras relacionadas com sistemas de comunicação e 

transmissão áudio e vídeo. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá vir a trabalhar em sectores de actividade ou 

profissões ligados à Electricidade, Electrónica e Telecomunicações. Consoante a Especificação escolhida, 

pode exercer, entre outras, as seguintes profissões: 

 

Instalações Eléctricas: 

• Instalador de produção e distribuição de energia eléctrica 

• Técnico responsável por execução e exploração de instalações eléctricas de serviço particular* 

• Desenhador de instalações eléctricas 

• Assistente e reparador de equipamentos eléctricos 

 

Electrónica: 

• Técnico em empresas de instalação e reparação de equipamentos de áudio e vídeo 

• Técnico de montagem e reparação de hardware informático, de redes de computadores 

• Técnico de sistemas de robótica e controlo 

• Técnico de electromedicina 

 

Telecomunicações: 

• Projectista de instalações das infra-estruturas de telecomunicações em edifícios* 

• Instalador das infra-estruturas de telecomunicações em edifícios* 

• Reparador de equipamentos de telecomunicações 

• Técnico de telecomunicações 

• Instalador de redes de comunicações de dados 

 

*profissões regulamentadas 
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Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas por conta própria, em regime de trabalho 

independente ou em diferentes estruturas, nomeadamente empresas de fabrico e comércio de 

equipamentos e instituições públicas ou privadas de fiscalização. 

 

Caso tenha optado por Instalações Eléctricas, o diplomado poderá também trabalhar em locais como 

empresas de produção e distribuição de energia eléctrica, empresas de construção civil e de construção 

metalomecânica, ou empresas de montagem de instalações de utilização de energia eléctrica. 

 

Caso tenha optado por Electrónica, poderá também trabalhar em locais como empresas de prestação de 

serviços, de reparação e assistência a equipamentos de áudio, de vídeo e de electrónica digital. 

 

Caso tenha optado pelas Telecomunicações, poderá também trabalhar em locais como empresas de 

telecomunicações. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Matemática B 
Física e Química B 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Sistemas Análogos e Digitais 
Práticas Laboratoriais de Electrotecnia/Electrónica 
Aplicações Tecnológicas de Electrotecnia/Electrónica 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Práticas de Instalações 
Eléctricas 
- Práticas de Electrónica 
- Telecomunicações 

 

120 
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Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 

Técnicas de Gestão de Bases de Dados 

ESPECIFICAÇÕES
Planeamento, Montagem e Manutenção de 
Redes e Equipamentos Informáticos 

 

Objectivos: 

O Curso Tecnológico de Informática tem por objectivo a formação de profissionais capazes de 

desempenhar variadas funções em áreas como os equipamentos (hardware fundamental e periféricos), 

as aplicações informáticas, a Internet, o processamento e arquivo de informação, a propagação em 

diferentes linguagens e a utilização de diferentes sistemas operativos. 

 

Este curso habilita o aluno com um conjunto de saberes nos domínios da teoria da informação e 

sistemas de tratamento da mesma, dos fundamentos físicos do hardware e seus elementos essenciais, 

das aplicações informáticas em ambiente gráfico, e ainda nos da arquitectura. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá vir a integrar equipas de desenvolvimento de 

aplicações informáticas ou trabalhar em sectores como os das indústrias de desenvolvimento de 

software, de hardware e de produtos multimédia e exercer, entre outras, a profissão de: 

 

• Técnico de informática 

 

Consoante a Especificação escolhida, podem ainda exercer, entre outras, as seguintes profissões: 

 

Gestão de Bases de Dados: 

• Técnico de gestão de bases de dados 

 

Planeamento, Montagem e Manutenção de Redes e Equipamentos Informáticos: 

• Técnico de montagem e manutenção de equipamentos informáticos 

• Técnico de planeamento, montagem e manutenção de redes informáticas 

 

Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas por conta própria, em regime de trabalho 

independente ou em diferentes estruturas, nomeadamente na administração pública, em instituições de 

natureza sócio-cultural, como bibliotecas, arquivos ou museus e em empresas dos mais diversos ramos 

de actividade económica como instituições bancárias ou empresas de telecomunicações. 

 



 
 

    
Guia de Orientações dos Cursos Tecnológicos – Abril de 2006 
 
HG-ISS-RS-VP 

17

Caso tenha optado pela Gestão de Bases de Dados, o diplomado poderá também trabalhar em locais 

como empresas de fornecimentos de bases de dados ou de realização de estudos de mercado, empresas 

de produção de aplicações informáticas ou de conteúdos informativos, de entretenimento ou didácticos, 

ou empresas de produção ou manutenção de páginas para a Web. 

 

Caso tenha optado por Redes e Equipamentos Informáticos, poderá também trabalhar em locais como 

empresas de comercialização, montagem e manutenção de redes e equipamentos. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Matemática B 
Física e Química B 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Tecnologias Informáticas 
Bases de Programação 
Aplicações Informáticas A 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Técnicas de Gestão e Bases 
de Dados 
- Planeamento, Montagem e 
Manutenção de Redes e 
Equipamentos Informáticos 

 

120 
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Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN DE EQUIPAMENTO 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN DE EQUIPAMENTO 

Oficina de Design de Mobiliário 

ESPECIFICAÇÕES

Oficina de Design Cerâmico 

 

Objectivos: 

O Curso Tecnológico de Design de Equipamento tem por objectivo a formação de profissionais capazes 

de interpretar projectos e colaborar na produção de equipamento. Este curso habilitam os alunos com 

um conjunto de saberes, competências e métodos de trabalho (metodologia projectual) nos domínios da 

representação bidimensional e tridimensional e da utilização dos materiais, instrumentos e técnicas 

inerentes à produção industrial de equipamento e de artefactos em cerâmica e de mobiliário em madeira 

e metais. 

 

Saídas profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá vir a trabalhar em sectores como os da indústria e 

do comércio de produtos cerâmicos ou de mobiliário e exercer profissões, tais como: 

 

• Técnico de desenho 

• Assistente de design de equipamento 

• Técnico executor de modelos e protótipos 

• Assistente de produção 

 

Consoante a Especificação escolhida, podem ainda exercer, entre outras, as seguintes profissões: 

 

Oficina de Design de Mobiliário: 

• Assistente de produção de mobiliário 

• Desenhador projectista de mobiliário, de arquitectura de interiores ou de decoração 

 

Oficina de Design Cerâmico: 

• Assistente de produção cerâmica 

• Desenhador projectista de design de equipamento cerâmico 

 

Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas em regime de trabalho independente ou em 

diferentes estruturas, nomeadamente empresas industriais e comerciais de mobiliário e cerâmica, e 

instituições do sector público ou privado que possuam gabinetes de estudo e de projecto. 
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Caso tenha optado por Design Cerâmico, o diplomado poderá também trabalhar em locais como oficinas 

de produção de artefactos ou oficinas semi-industriais do sector da indústria cerâmica. 

Caso tenha optado por Design de Mobiliário, poderá também trabalhar em locais como gabinetes de 

design de mobiliário ou gabinetes de arquitectura de interiores ou de decoração. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN DE EQUIPAMENTO 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
História das Artes 
Geometria Descritiva B 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Desenho B 
Tecnologias do Equipamento 
Oficina e Design de Equipamento 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Oficina de Design de 
Mobiliário 
- Oficina de Design Cerâmico 

 

120 
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Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 

Oficinas de Animação e Multimédia 

ESPECIFICAÇÕES

Oficina de Design Multimédia 

 

Objectivos: 

O Curso Tecnológico de Multimédia tem por objectivo a formação de profissionais capazes, de forma 

autónoma ou integrados em equipa, de desenvolver soluções de informação e comunicação recorrendo a 

tecnologias multimédia, habilitando os alunos com um conjunto de saberes e de competências no âmbito 

da animação digital e da utilização de software adequado ao desenvolvimento de projectos e de 

produtos multimédia, em diversos domínios, dos quais a Internet é um dos mais significativos, e permite 

o desempenho de funções de assistência, na articulação entre o projecto e o fabrico, e de manutenção 

de produtos e sistemas multimédia. 

Pela natureza do próprio processo de produção multimédia, este trabalho combina normalmente as 

ideias e os esforços de vários profissionais de formações diversas, pelo que o Técnico de Multimédia está 

apto a desempenhar funções no seio de equipas multidisciplinares que podem ser constituídas por 

artistas gráficos, editores, animadores, engenheiros de vídeo e de áudio, programadores e produtores. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá vir a integrar equipas de desenvolvimento de 

aplicações informáticas, a trabalhar em sectores como os da comunicação audiovisual, publicidade ou 

cinema, como: 

• Assistente de produção multimédia 

• Assistente de ilustração multimédia 

• Assistente de realização de produtos publicitários 

• Assistente de realização de vídeo-clips e de jogos electrónicos 

 

Consoante a Especificação escolhida, podem exercer também, entre outras, as seguintes profissões: 

 

Oficina de Animação e Multimédia: 

• Assistente de animação 

• Assistente de ilustração de páginas animadas para a Web 

• Assistente de animação em 2D e 3D 

• Assistente de realização de filmes animados 

 

Oficina de Design Multimédia: 

• Assistente de design multimédia 

• Assistente de design de páginas para a Web 
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• Assistente de ilustração de publicidade 

• Assistente de ilustração em 2D e 3D 

• Auxiliar de comunicação 

 

Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas por conta própria, em regime de trabalho 

independente ou de teletrabalho, ou em diferentes estruturas, nomeadamente em gabinetes ou ateliers 

de arquitectura ou de design gráfico ou de empresas gráficas, de comunicação audiovisual, de 

publicidade, ou de produção e manutenção de páginas para a Web, bem como em produtoras de 

vídeo/televisão ou órgãos de comunicação social. 

 

Caso tenha optado por Animação e Multimédia, o diplomado poderá também trabalhar em locais como 

empresas produtoras de cinema de animação. 

 

Caso tenha optado por Design de Multimédia, poderá também trabalhar em locais como empresas de 

produção multimédia. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
História das Artes 
Geometria Descritiva B 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Desenho B 
Tecnologias dos Multimédia 
Oficina de Multimédia A 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Oficina de Animação e 
Multimédia 
- Oficina de Design 
Multimédia 

 

120 
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Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 

Práticas de Contabilidade e Gestão 

ESPECIFICAÇÕES

Práticas de Secretariado 

 

Objectivos: 

O Curso Tecnológico de Administração tem por objectivo a formação de profissionais capazes de 

desempenhar tarefas inerentes ao correcto funcionamento das empresas, nomeadamente nos domínios 

do planeamento, da organização e do controlo contabilístico e secretariado. 

 

Este curso habilita os alunos com um conjunto de saberes e competências relacionados com fenómenos 

de natureza económica, noções básicas de economia e de gestão empresarial, aspectos relevantes das 

economias portuguesa e europeia e ainda com uma visão da importância e do papel desempenhado pela 

empresa enquanto agente económico. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá vir a trabalhar em sectores de actividade como o 

da Administração e dos Serviços e exercer profissões tais como: 

 

• Técnico administrativo 

• Operador de registo de dados 

 

Consoante a Especificação escolhida, pode ainda exercer, entre outras, as seguintes profissões: 

 

Práticas de Contabilidade e Gestão: 

• Técnico de contabilidade 

• Técnico de contabilidade e gestão 

• Técnico de gestão administrativa (comercial e industrial) 

• Técnico de apoio à gestão 

• Técnico de aprovisionamento 

 

Práticas de Secretariado: 

• Técnico de secretariado 

• Assistente de direcção 

 

Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas em diferentes locais na maioria das 

organizações, públicas ou privadas, e em quase todos os sectores de actividade. 
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Caso tenha optado por Contabilidade e Gestão, o diplomado poderá também trabalhar em 

departamentos de contabilidade, de finanças e de custos das grandes organizações, em gabinetes de 

prestação de serviços na área da contabilidade em empresas e instituições, ou em regime de trabalho 

independente. 

 

Caso tenha optado por Secretariado, exercerá a sua actividade quase sempre por conta de outrem e 

poderá também trabalhar em organismos da administração central e local ou em empresas do ramo 

financeiro (bancos, companhias seguradoras, empresas de investimento), junto dos diversos níveis 

hierárquicos e departamentos, nomeadamente financeiro, administrativo, comercial, jurídico e de 

recursos humanos. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Matemática B 
Economia B 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Organização e Gestão Empresarial 
Contabilidade 
Técnicas Administrativas 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Práticas de Contabilidade e 
Gestão 
- Práticas de Secretariado 

 

120 
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Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING 

Técnicas de Marketing 

ESPECIFICAÇÕES

Técnicas de Vendas 

 

Objectivos: 

O Curso Tecnológico de Marketing tem por objectivo a formação de profissionais capazes de integrar 

equipas de trabalho para a acção comercial da empresa; recolher, seleccionar, preparar e gerir 

informação útil às iniciativas da empresa; utilizar técnicas de marketing que tornem compatível a 

produção e a distribuição de bens e serviços com as necessidades e expectativas dos consumidores. 

 

Este curso habilita os alunos com um conjunto de saberes e competências que os preparam para o 

domínio de métodos e técnicas de marketing e de comércio e distribuição, que permitam ajustar a acção 

da empresa aos mercados-alvo. Os alunos adquirem uma visão da importância e do papel 

desempenhado pela empresa, nomeadamente no contexto da progressiva integração mundial da 

economia portuguesa. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá vir a trabalhar em diversas áreas de actividade da 

empresa/instituição, nomeadamente no sector Comercial, e exercer, entre outras, as seguintes 

profissões: 

 

• Técnico de Marketing 

• Agente publicitário 

• Técnico de vendas 

• Prospector de vendas 

• Técnico de logística 

 

Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas por conta própria, em regime de trabalho 

independente ou em diferentes estruturas, nomeadamente ao nível das grandes e médias empresas 

industriais, comerciais e de prestação de serviços, tais como instituições do ramo financeiro, agências de 

publicidade, agências de relações públicas ou gabinetes de imagem. 

 

Face à diversidade de funções e cargos na área do marketing (gestor de clientes, gestor de produto, 

chefe de compras ou de vendas, encarregado de armazém), acontece que estes profissionais mudam, 

por vezes, de funções dentro da empresa, ou até de entidade empregadora. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Matemática B 
Economia B 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Introdução ao Marketing 
Comércio e Distribuição 
Técnicas Comerciais 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Técnicas de Marketing 
- Técnicas de Vendas 

 

120 
 

 

T
ec

n
o
ló

g
ic

a 

Á
re

a 
T
ec

n
o
ló

g
ic

a 
In

te
g
ra

d
a 

c)
 

 

Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO E 

AMBIENTE 

Sistemas de Informação Geográfica 

ESPECIFICAÇÕES

Espaços Naturais e Educação Ambiental 

 

Objectivos: 

O Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente tem por objectivo a formação de 

profissionais capazes de recolher, organizar e tratar a informação geo-referenciada, manipular bases de 

dados que lhes permitam inventariar problemas e soluções ao nível da utilização do espaço, e 

desenvolver actividades de preservação do ambiente. 

 

Este curso habilita o aluno com um conjunto de saberes nas áreas da ecologia, do ordenamento do 

território e dos sistemas de informação aplicada, que lhe permite desenvolver propostas específicas de 

gestão do território, tendo em conta a protecção e preservação dos recursos. Habilita ainda o aluno a 

usar e manipular aplicações informáticas específicas desta área, que lhe possibilitam a identificação de 

problemas de localização espacial e a colaboração em equipas de técnicos, para a sua resolução. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá trabalhar em sectores como o do ordenamento do 

território e o do ambiente e conservação da Natureza, desempenhando funções de apoio a técnicos 

superiores, e exercer, entre outras, a profissão de: 

 

• Técnico do ambiente 

 

Consoante a Especificação escolhida, pode exercer, entre outras, as seguintes profissões: 

 

Sistemas de Informação Geográfica: 

• Técnico de gestão ambiental 

• Técnico de sistemas de informação geográfica 

 

Espaços Naturais e Educação Ambiental: 

• Vigilante da Natureza 

• Guia da Natureza 

• Técnico nas áreas da educação e do turismo ambientais 
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Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas em regime de trabalho independente ou em 

diferentes estruturas, nomeadamente em organismos públicos de âmbito central, regional e local, e 

outras entidades públicas e privadas. 

Caso tenha optado por Sistemas de Informação Geográfica, o diplomado poderá também trabalhar em 

locais como instituições e empresas que desenvolvam actividades de planeamento e ordenamento do 

território, de controlo e gestão ambiental, ou quaisquer outras em que seja necessário geo-referenciar, 

como a gestão de frotas, produtos e serviços ou a gestão de sistemas e redes de transportes. 

 

Caso tenha optado por Espaços Naturais e Educação Ambiental, poderá trabalhar em serviços com 

intervenção na área da educação ambiental, em entidades dedicadas ao ecoturismo ou em locais como 

áreas protegidas, nomeadamente reservas e parques naturais. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Geografia B 
Ecologia 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
Sistemas de Informação Aplicada 
Técnicas de Ordenamento do Território 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 
- Sistemas de Informação 
Geográfica 
- Espaços Naturais e 
Educação Ambiental 

 

120 
 

 

T
ec

n
o
ló

g
ic

a 

Á
re

a 
T
ec

n
o
ló

g
ic

a 
In

te
g
ra

d
a 

c)
 

 

Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 

Práticas de Animação Sociocultural 

ESPECIFICAÇÕES

Práticas de Apoio Social 

 

Objectivos: 

O Curso Tecnológico de Acção Social tem por objectivo a formação de profissionais que, em colaboração 

com um técnico superior da área social e/ou integrados numa equipa multidisciplinar, irão interactuar 

com grupos de indivíduos, organizações, instituições e comunidades, tendo em vista a promoção de 

actividades de animação e apoio, bem como o seu desenvolvimento sociocultural. 

 

Este curso habilita o aluno com um conjunto de saberes nos domínios da acção social, da saúde e do 

socorrismo, das expressões artísticas, da actividade lúdica e da comunicação, perspectivando-os como 

práticas culturais. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, o aluno poderá trabalhar em sectores como o da animação 

sociocultural e o do apoio social e exercer as seguintes profissões: 

 

• Técnico de animação sociocultural/animador sociocultural 

• Técnico de apoio social 

 

Referenciais de emprego: 

As profissões integradas nos sectores de animação sociocultural e de apoio social podem ser exercidas 

em diferentes estruturas, nomeadamente: autarquias; associações desportivas, culturais e recreativas; 

associações juvenis; instituições de solidariedade social; lares de terceira idade; centros de dia; 

hospitais; empresas dedicadas à prestação de cuidados domiciliários (a idosos, crianças ou bebés) ou à 

animação de festas e de ambientes públicos; ginásios, pavilhões e parques desportivos; ateliers de 

ocupação de tempos livres; colónias de férias e escolas. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE ACÇÃO SOCIAL 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Psicologia A 
História C 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Saúde e Socorrismo 
Técnicas de Expressão e Comunicação 
Práticas de Acção Social 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

 

- Práticas de Animação 
Sociocultural 
- Práticas de Apoio Social 
 

 

120 
 

 

T
ec
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o
ló

g
ic

a 

Á
re

a 
T
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n
o
ló

g
ic

a 
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g
ra

d
a 

c)
 

 

Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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 CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

 

CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

Práticas de Dinamização Desportiva 

ESPECIFICAÇÕES

Práticas de Organização Desportiva 

 

Objectivos: 

O Curso Tecnológico de Desporto tem por objectivo a formação de profissionais capazes de tarefas de 

dinamização desportiva, nomeadamente em campos de férias e em actividades de desporto-aventura, 

bem como tarefas de organização e gestão das actividades físicas e desportivas, nomeadamente ao nível 

dos respectivos equipamentos e estruturas de enquadramento. 

 

Este curso habilita o aluno com um conjunto de saberes no campo específico das actividades físicas e 

desportivas, que lhe permite, sempre com o enquadramento de técnicos superiores em termos de 

decisão e orientação profissional, colaborar na organização, realização e avaliação de actividades para 

diferentes populações em instituições várias, bem como na gestão e manutenção das instalações e dos 

materiais necessários à prática de actividades físicas e desportivas. 

 

Saídas Profissionais: 

Com a qualificação obtida neste curso, os alunos poderão trabalhar em sectores como os do desporto, 

do lazer e do turismo, e exercer as seguintes profissões: 

 

• Técnico de organização desportiva 

• Técnico de dinamização desportiva 

 

Referenciais de emprego: 

As profissões integradas neste sector podem ser exercidas em regime de trabalho independente ou em 

diferentes estruturas, nomeadamente em instituições públicas ou privadas, tais como autarquias, 

complexos turísticos, clubes, associações, federações, instituições particulares de solidariedade social ou 

outras entidades promotoras de actividades lúdico-desportivas. 
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CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 

Ano/Carga Horária 
Semanal (x 90 minutos) Componentes 

de Formação 
Disciplinas 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 
Língua Estrangeira I, II ou III a) 
Filosofia 
Educação Física 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

2 
2 
2 

2 b) 
2 

2 
2 
2 

2 b) 
 

2 
 
 

2 b) 
 

Subtotal  10 8 4 

Científica 
Matemática B 
Biologia Humana 

2 
2 

2 
2 

2 
 

Subtotal 
 

4 4 2 

 
 

10.º 11.º 12.º 

Psicologia A 
Organização e Desenvolvimento Desportivo 
Práticas Desportivas e Recreativas 

2 
2 
2 

2 
2 
4 

2 
2 
 

Subtotal 6 8 4 

 Carga 
Horária 
Anual 
(x 90 

 minutos) 

- Práticas de Dinamização 
Desportiva 
- Práticas de Organização 
Desportiva 

 

120 
 

 

T
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a 
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o
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d
a 

c)
 

 

Disciplina de Especificação d), e) 
 

 
 

 
 
Projecto Tecnológico e) 
 
 
 
Estágio f) 
 
 
 

  

 
27 

(147) 
 

 
160 g) 

 
Educação Moral e Religiosa h) (1) (1) (1) 

Total 20 a 21 20 a 21 17 a 18 

Máximo Global (Período de Estágio – horas) 
 

35 a 36.5
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3. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS TECNOLÓGICOS 
    

 
 
3.1. EQUIPA FORMATIVA 

 

A identidade dos novos cursos tecnológicos deve estar alicerçada na sua natureza terminal, 

na diversidade e na relevância das suas formações, na efectiva igualdade de oportunidades 

que proporciona e nas articulações que é capaz de estabelecer com o ensino superior e com 

a sociedade. 

 

No sentido de dar corpo a estas exigências, torna-se necessário estabelecer uma formação 

como um todo coerente, sólida e progressiva, assegurando a continuidade pedagógica, a 

coerência de métodos e processos de ensino, e a consistência curricular das diferentes 

componentes de formação de cada curso. 

 

Assim, para além do Director de Turma, cargo já existente, foram criadas novas figuras 

que passam a integrar também a equipa formativa destes cursos – o Director de Curso, o 

Professor Orientador de Estágio (que é simultaneamente o responsável pela disciplina de 

Especificação e pelo Projecto Tecnológico) e o Monitor, representante da entidade de 

estágio: 

 

 DIRECTOR DE TURMA 

Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei e no regulamento interno, ao 

director de turma compete: 

 

a) Assegurar a articulação entre os professores, os alunos, os pais e os encarregados de 

educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; 

c) Articular as actividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

d) Apresentar anualmente ao conselho executivo um relatório crítico do trabalho 

desenvolvido; 

e) Aplicar as medidas disciplinares de advertência, repreensão e repreensão registada 

mediante, se necessário, prévia averiguação sumária a realizar pelo mesmo, no 
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prazo de dois dias úteis, na qual são ouvidos o aluno, o participante e eventuais 

testemunhas (ponto 2 do Artigo 39º da Lei nº 30/2002, de 20 de Dezembro); 

f) Coadjuvar o director de curso em todas as funções de carácter pedagógico. 

 

O director de turma, para o desempenho das suas funções, tem direito a um número de 

horas equiparado a serviço lectivo, correspondente ao produto do número de turmas em 

regime diurno por duas horas, sem prejuízo da aplicação do disposto no nº 11 do 

Despacho nº 1.031/99, de 26 de Maio. 

 

 DIRECTOR DE CURSO 

Ao director de curso, designado pelo órgão directivo da escola, ouvido o Conselho 

Pedagógico, preferencialmente de entre os professores profissionalizados que leccionam 

as disciplinas da componente de formação tecnológica, compete4: 

 

a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e áreas não 

disciplinares do curso; 

b) Organizar e coordenar as actividades a desenvolver no âmbito da formação 

tecnológica; 

c) Participar em reuniões de conselho de turma, no âmbito das suas funções; 

d) Articular com os órgãos de gestão da escola no que respeita aos procedimentos 

necessários à realização da prova de aptidão tecnológica; 

e) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades envolvidas no Estágio, 

identificando-as, fazendo a respectiva selecção, preparando protocolos, procedendo à 

distribuição dos alunos-formandos por cada entidade e coordenando o 

acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor da disciplina de 

Especificação; 

f) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio 

sócio-educativo; 

g) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

 

 PROFESSOR ORIENTADOR DO ESTÁGIO 

A supervisão do Estágio cabe ao professor orientador, docente que assegura a 

Especificação e o Projecto Tecnológico, em representação da escola, e ao monitor, 

elemento que representa a entidade de estágio. 

 

 

                                                           
4 Artigo 4º da Portaria nº 550-A/2004, de 21 de Maio. 
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São responsabilidades específicas do professor orientador: 

 

a) Elaborar, em conjunto com o monitor e o aluno-formando, o plano de estágio; 

b) Acompanhar a execução do plano de estágio, 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 de estágio; 

e) Propor ao conselho de turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno-formando no 

estágio. 

 

 MONITOR 

São responsabilidades do monitor, representante da entidade de estágio: 

 

a) Colaborar na elaboração do protocolo e no plano de estágio; 

b) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno-formando; 

c) Colaborar na integração sócio-profissional do aluno-formando na entidade, 

nomeadamente no acesso à informação necessária ao desenvolvimento do Estágio; 

d) Atribuir ao aluno-formando tarefas que permitam a execução do plano de Estágio; 

e) Controlar a assiduidade do aluno-formando; 

f) Colaborar, na articulação entre a escola e a entidade de estágio, no estabelecimento 

das condições logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento do Estágio. 
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4. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA TECNOLÓGICA INTEGRADA 
    

 
 
4.1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

A Área Tecnológica Integrada (ATI) faz parte do plano curricular do 12º ano dos novos 

cursos tecnológicos e integra a área não disciplinar, Projecto Tecnológico, a disciplina de 

Especificação e o Estágio. 

 

A ATI, da responsabilidade do docente que lecciona a disciplina de Especificação, pretende 

articular as aprendizagens adquiridas nas disciplinas científicas e tecnológicas ao longo do 

10º e 11º anos com as aprendizagens mais específicas nesta fase de Especificação Curricular 

(12º ano). Por outro lado, esta área curricular permite um fluxo recíproco de informação e 

aprendizagem entre a escola e o mundo do trabalho. De facto, a organização desta área 

tecnológica integrada permite uma relação estreita entre as aprendizagens efectuadas em 

contexto escolar e as aprendizagens efectuadas em contexto de trabalho (empresa, 

instituição, etc.). 

 

 

 DOCÊNCIA DA ATI 

 

A docência da Área Tecnológica Integrada cabe a um mesmo professor que lecciona a 

disciplina de Especificação, que orienta o Projecto Tecnológico e que acompanha o Estágio. 

 

Tendo em consideração que as componentes da Área Tecnológica Integrada se revestem de 

uma natureza formativa claramente dirigida para uma profissão ou família de profissões, é 

desejável que o docente responsável por esta área detenha um perfil adequado. 

 

Sendo a ATI assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação, a abertura 

de duas ou mais turmas de Especificação (no caso de estarem inscritos mais de 15 alunos) 

implica que o docente que assegura cada turma de Especificação assegure o respectivo 

Projecto Tecnológico e faça o acompanhamento do Estágio. 
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 FUNCIONAMENTO DA ATI 

 

a) A carga horária global da disciplina de Especificação e do Projecto Tecnológico é de 

147 unidades lectivas (ul), das quais 120 são atribuídas à disciplina de Especificação 

e 27 ao Projecto Tecnológico; 

b) A gestão da carga horária referida na alínea a) é da responsabilidade da escola, 

devendo estar definida e ser comunicada aos alunos no início do ano lectivo, 

garantindo-se a atribuição de 7 unidades lectivas semanais às duas áreas e a 

avaliação do aluno na disciplina de Especificação e no Projecto nos três períodos 

lectivos; 

c) A carga horária anual do Estágio é de 160 unidades lectivas (240 horas), que serão 

preferencialmente distribuídas por 12 semanas, consecutivas ou não, durante as 

quais a disciplina de Especificação e o Projecto Tecnológico não são leccionados; 

d) As 240 horas de Estágio correspondem a 216 horas de formação efectiva na entidade 

de Estágio e 24 horas de gestão flexível, de acordo com o estipulado no regulamento 

de Estágio; 

e) Para o acompanhamento do Estágio são utilizadas, pelo professor, as 10,5 horas 

semanais (7 unidades lectivas) correspondentes à leccionação da disciplina de 

Especificação e do Projecto Tecnológico; 

f) As deslocações do professor orientador às entidades de Estágio são consideradas 

deslocações em serviço, conferindo os inerentes direitos legalmente previstos; 

g) O horário das turmas do 12º ano dos cursos tecnológicos deve ser organizado de 

modo a permitir a realização do Estágio em simultâneo com a frequência das 

disciplinas não englobadas na ATI; 

h) Em situações devidamente ponderadas pelos órgãos de gestão, e de acordo com o 

parecer das empresas ou instituições envolvidas, quando estiver em causa a 

viabilidade do Estágio, a organização da ATI poderá assumir formas diferentes, 

designadamente a realização de Estágio em parte ou na totalidade após o termo das 

actividades lectivas, ou cumulativamente com as interrupções das mesmas; 

i) Em caso algum, o referido na alínea anterior poderá implicar a alteração da carga 

horária global atribuída à disciplina de Especificação, ao Projecto Tecnológico e ao 

Estágio; 

j) Nas situações referidas na alínea h), as 147 unidades lectivas correspondentes à 

disciplina de Especificação e ao Projecto Tecnológico poderão ser distribuídas pela 

totalidade das semanas do ano lectivo em que não decorra o Estágio, sem prejuízo 

da atribuição ao professor das 7 unidades lectivas semanais correspondentes à 

leccionação da ATI; 
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k) O máximo global de horas semanais durante o período de Estágio, previsto na matriz 

dos cursos tecnológicos, não poderá ser ultrapassado, qualquer que seja a forma 

adoptada para a organização da ATI, exceptuando nos casos em que o Estágio 

decorra fora do período de actividades lectivas, situação em que poderá ser atingido 

o horário semanal legalmente estabelecido para o sector de actividade; 

l) O limite de faltas injustificadas na disciplina de Especificação e no Projecto 

Tecnológico é de 11 e 3 unidades lectivas, respectivamente; 

m) Dada a interdependência entre a disciplina de Especificação, o Projecto Tecnológico e 

o Estágio, o aluno não poderá anular a matrícula em nenhuma das referidas 

componentes da ATI, excepto quando anular a matrícula em toda a Área; 

n) Se o aluno ultrapassar o limite de faltas injustificadas na disciplina de Especificação 

ou no Projecto Tecnológico não poderá iniciar o Estágio; 

o) Tendo em conta a complementaridade entre as componentes da ATI, os alunos que 

tenham obtido aproveitamento apenas em uma ou duas dessas componentes, ao 

matricularem-se na(s) componente(s) em falta, devem ser alertados para a 

importância de se matricularem também nas restantes, ao abrigo do ponto 4 do 

Artigo 33º da Portaria nº 550-A/2004, de 21 de Maio. 

 

A carga horária global da disciplina de Especificação e do Projecto Tecnológico, bem como os 

cenários que a seguir se apresentam, têm como referência um calendário de 33 semanas 

lectivas, adaptadas à realidade do ano escolar, tendo em consideração os feriados e outras 

interrupções lectivas. As referidas 33 semanas desenvolvem-se habitualmente entre o início 

da 3ª semana de Setembro e o final da 1ª de Junho. 

 

Existindo, porém, a necessidade de se considerar a realização do estágio após o termo das 

actividades lectivas [alínea h)], e considerando que o período de estágio é de cerca de 6 a 7 

semanas e que deve estar salvaguardado um período mínimo de 1 semana para a realização 

da PAT, torna-se necessário admitir a possibilidade de concluir o período das actividades 

lectivas no final do mês de Maio. 

 

No caso de existirem alunos em condições de realizarem exames nacionais para acesso ao 

ensino superior, será necessário considerar o prolongamento do estágio por mais 2 dias por 

cada exame que realizar (considerando o dia da prova e a véspera para a sua preparação). 

 

No sentido de se garantir a exequibilidade do Estágio, a ATI pode assumir diferentes formas, 

de acordo com o referido nas alíneas c), h) e j). 
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Apresentam-se, em seguida, alguns cenários meramente exemplificativos que não excluem 

outras possibilidades, desde que respeitem as orientações enunciadas. 

 

1.º Cenário: 

A disciplina de Especificação e o Projecto Tecnológico são leccionados durante 21 semanas 

do ano lectivo. Nas restantes 12, o Estágio decorre durante todos os dias da semana, 

durante todo o período da manhã ou durante todo o período da tarde. 

 

Ano Lectivo 

11 semanas 12 semanas 10 semanas 

Especificação + Projecto 

Tecnológico + restantes 

disciplinas 

Estágio + restantes disciplinas 

Especificação + Projecto 

Tecnológico + restantes 

disciplinas 

O docente utiliza 7 ul/semana 

12 x (5 dias x 4h/dia) = 240 h 

O docente utiliza 7 ul/semana no 

acompanhamento 

O docente utiliza 7 ul/semana 

 

2.º Cenário 

A disciplina de Especificação e o Projecto Tecnológico são leccionados durante 21 semanas 

do ano lectivo. Nas restantes 12 semanas o Estágio decorre em dois dias inteiros por semana 

e um dia só manhã ou só tarde. 

 

Ano Lectivo 

11 semanas 12 semanas 10 semanas 

Especificação + Projecto 

Tecnológico + restantes 

disciplinas 

Estágio + restantes disciplinas 

Especificação + Projecto 

Tecnológico + restantes 

disciplinas 

O docente utiliza 7 ul/semana 
12 x ( 2 dias x 8h/dia + 1 dia x 

4h/dia) = 240 h 
O docente utiliza 7 ul/semana 

 

 

3.º Cenário 

A disciplina de Especificação e o Projecto Tecnológico são leccionados entre o início do mês 

de Setembro e o final do mês de Maio do mesmo ano lectivo. O Estágio decorre durante os 

meses de Junho e de Julho (7 h/dia). A PAT realiza-se no final do período de Estágio, durante 

o mês de Julho. 
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Ano Lectivo 

33 semanas5 8 semanas6 

Especificação + Projecto Tecnológico + 24 horas de gestão flexível 

+ restantes disciplinas 
Estágio 

O docente utiliza 5*ul/semana, muito embora sejam contabilizadas, 

no seu horário, 7 ul/semana. 1 ul/semana reverte, assim, para o 

acompanhamento dos alunos durante o período de estágio. 

PAT 

* 5 = 4 (Especificação) + 1 (Projecto Tecnológico) 

 

                                                           
5 2ª semana de Setembro à última de Maio. 
6  1ª semana de Junho à última de Julho. 
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4.2. DISCIPLINA DE ESPECIFICAÇÃO E SUA ARTICULAÇÃO COM O 

PROJECTO TECNOLÓGICO E O ESTÁGIO 
 

A disciplina de Especificação faz parte da Área Tecnológica Integrada e permite o 

aprofundamento e o desenvolvimento das competências-base tendo em vista a preparação e 

orientação para um dado sector de actividade, para uma profissão ou para uma família de 

profissões. Deve ainda referir-se que a disciplina de Especificação não constitui, nem tal seria 

possível, uma especialização, mas contribui de forma importante para a aprendizagem das 

competências consideradas necessárias para o exercício de actividades profissionais 

qualificadas. 

 

Esta disciplina tem uma carga horária anual de 120 unidades lectivas, cuja gestão é da 

responsabilidade da escola, dependendo a sua distribuição semanal do período em que o 

Estágio, para cada turma, vai ocorrer. 

 

O Projecto Tecnológico, área curricular não disciplinar, tem uma carga horária anual de 27 

unidades lectivas, cuja gestão também é da responsabilidade da escola, dependendo a sua 

distribuição semanal do período em que o Estágio, para cada turma, vai ocorrer. 

 

Quando a realização do Estágio ocorre durante o ano lectivo em simultâneo com o 

desenvolvimento da parte escolar do curso, conforme o 1.º e 2.º cenários já referidos, a 

leccionação da disciplina de Especificação, assim como a do Projecto Tecnológico, serão 

interrompidas durante o período em que decorre o Estágio (12 semanas). A Especificação e o 

Projecto Tecnológico são distribuídos pelas restantes 21 semanas. Neste caso a disciplina de 

Especificação deverá ter uma carga horária semanal de 6 unidades lectivas durante 20 

semanas (6 x 20 = 120) e o Projecto Tecnológico 1 unidade lectiva durante as mesmas 20 

semanas e 7 unidades lectivas durante a última semana [(1 x 20 = 20)+ (7 x 1 = 7)] = 27: 

 

11 semanas  12 semanas  10 semanas 

  

 

 

 

 

  

 

Legenda: 

 Especificação 
 

 Projecto Tecnológico 
 

 Estágio 
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Quando, no caso do 3.º cenário, a realização do Estágio ocorre durante os meses de Junho e 

Julho, após a conclusão da parte escolar do curso (33 semanas), a carga horária lectiva 

prevista para a disciplina de Especificação deverá ser afecta às primeiras 30 semanas do ano 

lectivo, correspondendo a 4 unidades lectivas por semana (4 x 30 = 120 ul). Ao Projecto 

Tecnológico, corresponde 1 ul semanal, num total de 27 semanas. A preparação do Estágio 

(24 horas de gestão flexível) desenvolve-se a partir da conclusão da leccionação do Projecto 

Tecnológico (a partir da semana 28) e da disciplina de Especificação (a partir da semana 31). 

 

 

30 semanas 3 semanas 8 semanas 

 

   

  

 

Legenda: 

 Especificação 
 

 Projecto Tecnológico 
 

 Preparação do Estágio (ul de gestão flexível) 
 

 Estágio 
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4.3. PROJECTO TECNOLÓGICO7 

 

O Projecto Tecnológico é uma área curricular de natureza interdisciplinar e transdisciplinar, 

que visa a realização de projectos concretos por parte dos alunos, com o fim de desenvolver 

nestes uma visão integradora do saber e de promover a sua aproximação ao mundo do 

trabalho. É uma área em que os alunos deverão mobilizar e integrar competências 

desenvolvidas no âmbito das diferentes disciplinas, quer tecnológicas, quer científicas ou 

gerais, do seu plano de estudo, para resolverem problemas relacionados com o curso 

tecnológico e a especificação que escolheram. 

 

Os referidos produtos deverão, numa primeira fase, ser concebidos e desenvolvidos por 

pequenos grupos de alunos, sendo a metodologia utilizada a do trabalho de projecto. Numa 

segunda fase, os trabalhos a desenvolver deverão ser preferencialmente individuais, 

servindo de suporte à sua visão e interesses correspondentes ao sector profissional que 

escolheram. 

 

Esta área curricular não disciplinar constitui um espaço e um tempo curriculares na qual, 

sem se substituir ao trabalho desenvolvido nas outras disciplinas, os alunos se possam 

relacionar com o conhecimento através de realizações concretas. Neste sentido, os projectos 

a desenvolver devem, sobretudo, basear-se em experiências que não podem deixar de estar 

associadas à observação sistemática, à formulação e testagem de hipóteses, assim como à 

análise e interpretação de factos e fenómenos do mundo tecnológico real. 

 

O Projecto Tecnológico será um tempo curricular privilegiado para que os alunos possam 

desenvolver o seu trabalho final do curso, que será objecto de apresentação e discussão 

públicas através de uma Prova de Aptidão Tecnológica (PAT). 

 

                                                           
7 Estão a ser elaboradas orientações para esta área curricular não disciplinar que, em tempo útil, 

chegarão às escolas. 
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4.4. ESTÁGIO 

 

Entende-se por Estágio o desenvolvimento supervisionado, em contexto real de trabalho, de 

práticas profissionais inerentes a determinado curso tecnológico e Especificação. 

 

O Estágio visa: 

− desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os conhecimentos e as 

competências profissionais adquiridos durante a frequência do curso; 

− proporcionar experiências de carácter sócio-profissional que facilitem a futura integração 

dos jovens no mundo do trabalho; 

− desenvolver aprendizagens no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho. 

 

O Estágio realiza-se numa entidade pública ou privada, designada por entidade de estágio, 

na qual se desenvolvem actividades profissionais relacionadas com a área de formação do 

curso tecnológico e da Especificação em causa. É supervisionado pelo Professor Orientador 

de Estágio, em representação da escola, e pelo Monitor, em representação da entidade de 

estágio e deverá orientar-se para uma das saídas profissionais correspondentes à 

Especificação, ou Variante8, caso exista. 

 

 ORGANIZAÇÃO 

1) O Estágio tem a duração de 240 horas, que correspondem a 216 horas de formação 

efectiva na entidade de estágio e a 24 horas de gestão flexível, da responsabilidade 

do professor orientador e dos alunos-formandos. As horas de gestão flexível deverão 

ser utilizadas para a elaboração do plano de estágio e para reuniões de orientação e 

de avaliação. 

2) O Estágio formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a escola, a entidade 

de estágio e o aluno formando. No caso de o aluno formando ser menor de idade, o 

protocolo é também subscrito pelo encarregado de educação. O Protocolo inclui o 

Plano de Estágio, as responsabilidades das partes envolvidas e as normas de 

funcionamento do Estágio. 

3) O horário previsto para o Estágio deverá obedecer ao correspondente horário de 

trabalho legalmente previsto para a actividade em que se insere o Estágio. No caso 

                                                           
8 Alínea c, do número 2 do Artigo 31º da Portaria nº 260/2006, de 14 de Março, que produz alterações à 
anterior Portaria nº 550-A/2004, de 21 de Maio. 
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em que o Estágio se realize apenas nos períodos da manhã ou da tarde, o mesmo 

deverá obedecer aos respectivos períodos laborais. 

4) Em casos excepcionais, quando o Estágio não se puder realizar durante o período 

escolar correspondente (1 de Setembro a 31 de Agosto), a escola deverá propor, de 

forma fundamentada, à respectiva Direcção Regional de Educação, uma nova 

calendarização. 

5) Sempre que os alunos sejam sujeitos a exames (avaliação sumativa externa) de 

nível nacional, devem ser dispensados do dia do exame e do dia imediatamente 

anterior, sem prejuízo do número de horas de duração do estágio. Este deve ser 

prolongado pelo número de dias suficiente, por forma a totalizar as 216 horas 

previstas. 

6) De acordo com a Portaria nº 413/1999, de 8 de Junho, que regulamenta o Seguro 

Escolar, na alínea c do ponto 1 do Artigo 2º, «os alunos dos ensino básico e 

secundário que frequentam estágios ou desenvolvam experiências de formação em 

contexto de trabalho, que constituam o prolongamento temporal e curricular 

necessário à certificação» estão abrangidos pelo Seguro Escolar. Conforme refere o 

ponto 2 do Artigo 13º, «o Seguro Escolar garante ainda os prejuízos causados a 

terceiros pelo aluno, desde que sujeito ao poder de autoridade do órgão 

administrativo e de gestão do estabelecimento de educação e ensino». Contudo, caso 

a escola considere pertinente, poderá ser celebrado, em complemento, um seguro de 

acidentes pessoais que proteja os alunos-formandos contra riscos e eventualidades 

que possam ocorrer durante o período de estágio. 

 

 REGULAMENTO DE ESTÁGIO 

O Regulamento de Estágio dos novos cursos tecnológicos encontra-se publicado no Anexo I 

da Portaria nº 550-A/2004, de 21 de Maio (disponível em www.dgidc.min-edu.pt). 
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4.5. EXEMPLOS DE MODELOS DE DOCUMENTOS DE APOIO À 

ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 
 

A identidade dos novos cursos tecnológicos está alicerçada na sua natureza terminal, que, 

através da existência de uma Especificação e de um Estágio, asseguram o direccionamento 

para uma profissão ou família de profissões. 

 

Neste sentido, torna-se necessário preparar alguns documentos que facilitem o 

enquadramento dos jovens estagiários na empresa ou instituição pública ou privada que os 

acolha na sua formação em contexto real de trabalho. 

 

Assim, juntam-se algumas propostas de documentos que, não se constituindo como modelos 

obrigatórios, servem de exemplo, podendo ser substituídos por outros já existentes nas 

escolas ou adaptados a situações específicas ou concretas. 

 

Doc. 1 
Ficha de 
caracterização técnica 
do Curso 

Para organização interna e para efeito de possíveis 
candidaturas (pedidos de financiamento, rede 
escolar…). 

Doc. 2 
Acta de reunião de 
conselho de curso 

Para organização interna. CURSO 

Doc. 3 
Declaração de 
intenções 

Para possível estabelecimento de protocolos de 
estágio ou outro tipo de colaboração. 

Doc. 4 
Minuta para protocolo 
de estágio 

Para efeitos de operacionalização do estágio. 

Doc. 5 
Plano de 
estágio/roteiro de 
actividades 

Para efeitos de operacionalização do estágio. ESTÁGIO 

Doc. 6 
Ficha de 
assiduidade/avaliação 
do estágio 

Para efeitos de operacionalização do estágio e da 
avaliação. 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O
 

PAT Doc. 7 
Acta da prova de 
aptidão tecnológica 

Para organização interna. 
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Documento 1 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO CURSO 

 

I – CURSO TECNOLÓGICO DE _____________________ 
 

 

II - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
 

Direcção Regional de 

Educação______________________________________________ 

Estabelecimento de 

ensino:_________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________

_____ 

Localidade: ___________________ Código Postal:______________ 

Telefone(s): ___________________ Fax: ____________________ 

e-mail: _______________________________@_______________ 

 
 

III - RECURSOS DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

INSTALAÇÕES 

Técnicas (salas, oficinas, biblioteca, armazéns, arquivo, etc.) 

Sociais (refeitórios, balneários, etc.) 

Pedagógicas (laboratórios, oficinas, etc.) 
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EQUIPAMENTOS 

Técnicos (máquinas, ferramentas, etc.) 

Pedagógicos (audiovisuais, meios didácticos, etc.) 

 

 

HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA 

Normas e Sinalização de Segurança 

Equipamento de Protecção Individual 

Material de Extinção de Incêndios 

 

 

MEIOS HUMANOS 

Professores da área tecnológica do curso 

Director de Curso 

SPO 
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IV LEVANTAMENTO DOS INTERESSES DOS ALUNOS DO 9º ANO DE 

ESCOLARIDADE POR ÁREA DE FORMAÇÃO 

 

 

1- OPÇÃO: 

___________________________________________________ 

 

2- OPÇÃO: 

___________________________________________________ 

 

3- OPÇÃO: 

___________________________________________________ 

 

4- OPÇÃO: 

______________________________________________________________________ 
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V- LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS ÁREAS DE TRABALHO NA 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO 

 

EMPRESAS 
ÁREA DE 

TRABALHO DA 

EMPRESA 

POTENCIAL DE 

EMPREGABILIDADE

N.º DE 

PROFISSIONAIS 

POR ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE 

INTERESSE E 

DISPONIBILIDADE 

DE COLABORAÇÃO 

PELAS EMPRESAS 

(1) 

     

     

     

     

     

     

     

(1) Anexar declaração da empresa/instituição 
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Documento 2 

ACTA 
Reunião de Conselho de Curso 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso/Especificação _____________________________________________________________ 

Iniciado no ano lectivo de 200___/ 200___ 

Escola: ______________________________________________________________________ 

 

PARTICIPANTES NA REUNIÃO 

ACTA Nº __________ / ___________            Data: ______________________________ 

Participantes: 

Nome      Função                      Rubrica 
 
____________________________           ______________________  _____________________
 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________

 

____________________________           ______________________  _____________________
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DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO (análise do progresso do grupo face ao programado) 

 

 

DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL (Análise do progresso de cada aluno, avaliações, 
necessidade de complementos formativos ou de reorientação) 

 



 
 

    
Guia de Orientações dos Cursos Tecnológicos – Abril de 2006 
 
HG-ISS-RS-VP 

57

INTEGRAÇÃO E DISCIPLINA (Análise do grau de integração dos diferentes alunos, aspectos 
relevantes de natureza disciplinar, estratégias de recuperação) 

 

PROGRAMAÇÃO DE ACTIVIDADES DE NATUREZA TRANSVERSAL (eventos e projectos a 
desenvolver, programas de acção) 

 

SUGESTÕES DE AJUSTAMENTOS (aspectos a melhorar nas metodologias e recursos 
didácticos, organização, avaliação, etc.) 
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OBSERVAÇÕES 
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Documento 3 

DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES 
(a preencher por possíveis entidades de estágio) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

A entidade (nome, morada) representada por (indicar quem a representa e 

respectivo cargo) considera ser de interesse a formação de jovens para as 

profissões a que o curso tecnológico de..., a funcionar na Escola (nome da escola, 

morada), dá acesso e disponibiliza-se para colaborar com a Escola na respectiva 

formação, em condições a acordar posteriormente, no ano lectivo de ____/ ____. 

 

Data e Local: 

 

 

 

O Representante da entidade 

 

 

 

(nome) 
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Documento 4 

PROTOCOLO ENTRE A ENTIDADE DE ESTÁGIO E A ESCOLA 
(exemplo de minuta) 

 

PROTOCOLO 
Entre: 

 
Primeiro Outorgante: ________________________________________________9 

e 

Segundo Outorgante: _______________________________________________10 

 

É celebrado o presente protocolo de Estágio, que se subordinará às cláusulas 

seguintes, e do qual faz parte integrante o Plano de Estágio, em anexo. 

 

Cláusula Primeira 

 

O presente protocolo tem por objectivo estabelecer, entre as duas entidades, as 

actividades a desenvolver pelo formando durante o estágio. A formação prática, 

estruturada num plano individual de formação ou roteiro de actividades a 

desenvolver em contexto de trabalho, visa a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira 

relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo de 

trabalho e para a formação ao longo da vida. 

 

Cláusula Segunda 

 

O segundo outorgante irá promover no período de _________11, correspondente 

aos anos lectivos de ___/___, de ___/___ e de ___/___, o Curso Tecnológico 

_____________________, criado pelo Decreto-Lei nº. 74/2004, de 26 de Março, 

Especificação _______________________ Saída Profissional 

__________________, Nível ____ em regime _______________12,  

 

 

                                                           
9 Indicar o nome da entidade de estágio, a morada, quem a representa e respectivo cargo 
10 Indicar o nome da Escola, a morada, quem a representa e respectivo cargo 
11 Indicação do período, em meses ou semanas, em que decorrerá a formação 
12 Diurno ou Nocturno 



 
 

    
Guia de Orientações dos Cursos Tecnológicos – Abril de 2006 
 
HG-ISS-RS-VP 

61

 

 

Cláusula Terceira 

 

O primeiro e o segundo outorgantes desenvolverão todos os esforços de forma a 

fornecer aos alunos-formandos os saberes e instrumentos necessários ao 

desempenho profissional. 

 

 

Cláusula Quarta 

 

O primeiro outorgante compromete-se a acolher ______ estagiários. 

 

 

Cláusula Quinta 

 

Entre ambos os outorgantes, será promovido o desenvolvimento integrado do 

estágio, de acordo com o curso tecnológico e a respectiva Especificação, 

nomeadamente: 

a) O primeiro outorgante colocará à disposição dos alunos-formandos do 

segundo outorgante os meios humanos, técnicos e o ambiente de trabalho 

necessários à organização, ao acompanhamento e à avaliação da sua 

formação em contexto de trabalho; 

 

b) O segundo outorgante designará o professor responsável pela Área 

Tecnológica Integrada como orientador de estágio, que trabalhará em 

estreita articulação com o monitor da entidade de estágio; 

 

c) O estágio comporta um total de 216 horas, as quais decorrerão durante 

____ horas diárias e ____dias por semana; 

 

d) O estágio decorre no seguinte horário: das ____ horas às ____ horas; 

 

e) O segundo outorgante entregará ao primeiro outorgante um dossier 

individualizado de estágio contendo a planificação e a calendarização das 

tarefas de estágio, perfil e competências a desenvolver nas diferentes fases 

do mesmo, conforme previamente acordado entre ambos os outorgantes; 
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f) A formalização desta colaboração é iniciada, em cada caso, através da 

comunicação pela entidade de estágio, nos termos em que a mesma se vai 

realizar, e será considerada aprovada pela escola, quando a mesma 

responder afirmativamente por escrito. 

 

 

Cláusula Sexta 

 

No âmbito do presente protocolo, as partes acordam em reunir periodicamente para 

análise conjunta da implementação e dos resultados do estágio, bem como das 

medidas para superação de dificuldades dos alunos-formandos em estágio. 

 

 

Cláusula Sétima 

 

Os dois outorgantes nomearão, no princípio do ano lectivo, um elemento de 

coordenação das acções previstas no presente protocolo. Acordam também em 

avaliar, de forma conjunta, os alunos-formandos, de acordo com critérios definidos 

no início do período de estágio e dos quais deve ser dado conhecimento ao aluno- 

-formando. 

 

 

Cláusula Oitava 

 

As acções que vierem a ser lançadas na sequência deste protocolo são 

implementadas numa óptica de confiança mútua e, sempre que possível, num 

espírito de reciprocidade. 

 

 

Cláusula Nona 

 

Após a conclusão do curso, o primeiro outorgante terá direito de preferência na 

contratação do aluno-formando, em igualdade de condições contratuais. 
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Cláusula Décima 

 

Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente protocolo serão dirimidas 

por acordo entre ambas as partes. 

 

 

Cláusula Décima Primeira 

 

Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e será prorrogado por 

sucessivos períodos de um, dois ou três anos, desde que não seja denunciado por 

qualquer das partes, e poderá ser revisto por solicitação de qualquer das 

instituições. 

 

Local e data: 

 

 

O Primeiro Outorgante    O Segundo Outorgante 
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 Documento 5 

PLANO DE ESTÁGIO/ROTEIRO DE ACTIVIDADES 
(a preencher pela entidade de estágio e pelo professor orientador de estágio) 

(A preencher pela Escola em articulação com a entidade de estágio) 
 
 

Direcção Regional de Educação de ____________________________________________ 

Escola: __________________________________________________________________ 

Curso/Especificação: _______________________________________________________ 

Duração da formação prática em contexto de trabalho/estágio: 216 horas 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO-FORMANDO 

Nome ______________________________________________________________ 

Data de Nascimento ____ - ____ - ____ 

B.I. n.º ______________ Data de Emissão ____ - ____ -____ Arquivo __________ 

Morada ______________________________________ Concelho ______________ 

Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ______________ Telef. _____________ 

E-mail _________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ALUNO-FORMANDO 

(quando o aluno-formando for menor) 

Nome ______________________________________________________________ 

Morada _________________________________ Concelho ____________________ 

Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ______________ Telef. ______________ 

E-mail __________________________________________ 
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IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR OREINTADOR DE ESTÁGIO 

Nome _______________________________________________________________ 

Telef. _______________ E-mail __________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DE ESTÁGIO 

Denominação social _______________________________________________________ 

NIPC / NIF |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Morada ________________________________________________________________ 

Concelho _____________Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ________________ 

Telef. ____________   Fax ______________ E-mail ____________________________ 

Natureza jurídica __________________________________________ 

Tipo de Entidade __________________________________________ 

Actividade principal ___________________________________    CAE |__|__|__|__|__| 

IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR / RESPONSÁVEL DA ENTIDADE DE ESTÁGIO 

Nome _______________________________________________________________ 

Telef. _______________Fax _______________ E-mail ________________________ 

Profissão_____________________________________________________________ 

 
PLANO DE ESTÁGIO/ROTEIRO DE ACTIVIDADES 
 

ÁREAS DE FORMAÇÃO(1) CURSO TECNOLÓGICO 

ARQUITECTURA E URBANISMO (581)  C T ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

AUDIOVISUAIS E PRODUÇÃO DOS MEDIA (213)  C T MULTIMÉDIA 

COMÉRCIO (341)  C T MARKETING 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE (344)  C T ADMINISTRAÇÃO 

CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA CIVIL 

(582) 
 

C T CONTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 

DESIGN (214)  C T DESIGN DE EQUIPAMENTO 

DESPORTO (813)  C T DESPORTO 
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ÁREAS DE FORMAÇÃO(1) CURSO TECNOLÓGICO 

ELECTRÓNICA E AUTOMAÇÃO (523)  C T ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA 

INFORMÁTICA (480)  C T INFORMÁTICA 

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO (345)  C T ADMINISTRAÇÃO 

MARKETING E PUBLICIDADE (342)  C T MARKETING 

PROTECÇÃO DO AMBIENTE (859)  C T ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

SERVIÇOS DE APOIO À CRIANÇA E AOS JOVENS 

(761) 
 

C T ACÇÃO SOCIAL 

SERVIÇOS SOCIAIS (760)  C T ACÇÃO SOCIAL 

(1)
PORTARIA N.º 256/2005, DE 16 DE MARÇO (MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL) 

CURSO 

Tecnológico de _________________________________________________________ 

Duração Total do Curso ___________ horas 

Duração da Componente de Formação Geral ___________ horas 

Duração da Componente de Formação Científica ___________ horas 

Duração da Componente de Formação Tecnológica ____________ horas 

Duração do Estágio ___________ horas 

Período de estágio: de ____ / ____ / 200___  a  ____ / ____ / 200___ 

Horário diário: das _____h ____ às _____ h ____ 

PREVISÃO DAS ACÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO PELA ESCOLA 

Periodicidade das visitas de acompanhamento pelo professor orientador de estágio ________ 

vezes/mês. 

Na Escola 

Na Empresa/Instituição 

Datas previstas para a realização dos encontros entre a Escola e a entidade de estágio: 

____/____/_______ 

____/____/_______ 

____/____/_______ 
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OBJECTIVOS GERAIS 

Os alunos-formandos deverão ser capazes de: 

 Aplicar a contextos reais de trabalho os conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas 

que compõem o curso; 

 Tomar consciência da dinâmica inerente ao mundo do trabalho; 

 Observar, reconhecer e executar as regras de higiene e segurança no trabalho; 

 Desenvolver hábitos saudáveis no domínio da sociabilização, solidariedade, respeito 

pelos outros e por si próprio; 

 … 

ROTEIRO DE ACTIVIDADES/PROGRAMA DE ACTIVIDADES A DESENVOLVER DURANTE O 

ESTÁGIO: 

(A preencher pela Escola com colaboração da entidade de estágio) 

Actividades Mês Observações 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 

Data: _____________________, _______ de _____________________ de 200____ 

 

O aluno-formando 
O professor orientador de 

estágio O monitor 

   

 
O Encarregado de Educação: __________________________________________________ 
(quando o(a) estagiário(a) é menor) 
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Documento 6 

ESTÁGIO 
Ficha de assiduidade 

(a preencher pelo Monitor da entidade de estágio) 

 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ____________________________________________ 

ESCOLA ______________________________________________________________________ 

ENTIDADE DE  
ESTÁGIO 

DESIGNAÇÃO SOCIAL _____________________________________________ 

MONITOR ____________________________________________ 

TELEFONE __________________ FAX _______________ 

E-MAIL _______________________________________ 

ALUNO-FORMANDO 

NOME _______________________________________________________ 

TELEFONE __________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL E CONTACTO ___________________________________ 
(NO CASO DE O ALUNO SER MENOR)_______________________________________ 

CURSO 
SAÍDA PROFISSIONAL _____________________________________________ 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO _______________ MÊS DE ________________________ 

FALTAS 
(HORAS/MINUTOS) DIAS 

PRESENÇAS

(HORAS) 
JUSTIFIC. INJUSTIFIC.

OBSERVAÇÕES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

R
E
G

IS
T
O

 D
E

 P
R
E
S
E
N

Ç
A
S

 

13     
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FALTAS 
(HORAS/MINUTOS) DIAS 

PRESENÇAS

(HORAS) 
JUSTIFIC. INJUSTIFIC.

OBSERVAÇÕES 

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     
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Documento 6-A 

ESTÁGIO 
Ficha de avaliação 

(a preencher pelo Monitor da entidade de estágio e pelo Professor  orientador de estágio) 

 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ____________________________________________ 

ESCOLA ______________________________________________________________________ 

ENTIDADE DE  
ESTÁGIO 

DESIGNAÇÃO SOCIAL _____________________________________________ 

MONITOR ____________________________________________ 

TELEFONE __________________ FAX _______________ 

E-MAIL _______________________________________ 

PROFESSOR 

ORIENTADOR DE 

ESTÁGIO 

NOME _______________________________________________________ 

CONTACTO __________________ 

E-MAIL _______________________________________ 

ALUNO-FORMANDO 

NOME _______________________________________________________ 

TELEFONE __________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL E CONTACTO ___________________________________ 
(NO CASO DE O ALUNO SER MENOR)_______________________________________ 

CURSO 
SAÍDA PROFISSIONAL _____________________________________________ 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO _______________ MÊS DE ________________________ 

 
AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO CLASSIFICAÇÕES* 

INTEGRAÇÃO NA ENTIDADE DE ESTÁGIO  

APREENSÃO DOS CONHECIMENTOS  

APRENDIZAGEM DE NOVOS CONHECIMENTOS  

INTERESSE PELO TRABALHO QUE REALIZA  
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AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO (CONT.) 

RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DO RABALHO  

QUALIDADE DO TRABALHO REALIZADO  

SENTIDO DE RESPONSABILIDADE  

AUTONOMIA NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES  

FACILIDADE DE ADAPTAÇÃO A NOVAS TAREFAS  

RELACIONAMENTO COM A CHEFIA  

RELACIONAMENTO COM OS COLEGAS  

RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES  

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE  

CAPACIDADE DE INICIATIVA  

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

APLICAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA E 

HIGIENE NO TRABALHO 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

(MÉDIA DAS CLASSIFICAÇÕES)* 
 

 

*Escala de avaliação 
0–6 

Muito 
Insuficiente 

7–9 
Insuficiente 

10–13 
Suficiente 

14–17 
Bom 

18–20 
Muito Bom 

 

OBSERVAÇÕES (AVALIAÇÃO GLOBAL) 

 

 

O ALUNO-FORMANDO  O MONITOR             O PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 
 

_____________________ ____________________     __________________________ 

Em _____ / _____ / _________ 
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Documento 7 

ACTA 
Prova de Aptidão Tecnológica 

 

ÁREA DE FORMAÇÃO: ___________________________________________________________ 

CURSO TECNOLÓGICO: __________________________________________________________ 

ESPECIFICAÇÃO/VARIANTE: ______________________________________________________ 

LOCAL DA PROVA: ______________________________________________________________ 

DATA: _____ - _____ - ________ 

HORA DE INÍCIO ______ : _____ 

HORA DO FINAL ______ : ______ 

 

MEMBROS DO JÚRI DE PROVA 

PRESIDENTE _________________________________    ________________________________ 

2                 _________________________________    ________________________________ 

3                 _________________________________    ________________________________ 

4                 _________________________________    ________________________________ 

   (NOME LEGÍVEL)              (QUALIDADE EM QUE ESTÁ NOMEADO) 

 

ASSINATURA DOS MEMBROS DO JÚRI 

PRESIDENTE   _________________________________________________________________ 

       2           __________________________________________________________________ 

       3           __________________________________________________________________ 

       4           __________________________________________________________________ 
(ASSINATURA) 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO TECNOLÓGICA 

ALUNO: ______________________________________________________ 

CURSO/ESPECIFICAÇÃO/VARIANTE: ___________________________________ 

PRODUTO E RELATÓRIO DEFESA DE PROVA 

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DURAÇÃO

   

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA   

 

 
OBSERVAÇÕES: 



 
 

    
Guia de Orientações dos Cursos Tecnológicos – Abril de 2006 
 
HG-ISS-RS-VP 

74

 

RESULTADOS 

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

NOME DOS ALUNOS-FORMANDOS 
PRODUTO 

DEFESA DE 
PROVA 

CLASS. 

FINAL 
OBSERVAÇÕES

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SÍNTESE DE RESULTADOS 

APROVADOS 
Nº 
 

%
 

NÃO APROVADOS 
Nº 
 

% 
 

EM FALTA 
Nº 
 

%

 
 

A
L
U

N
O

S
 

TOTAL 
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5. AVALIAÇÃO 
    

 
 
5.1. AVALIAÇÃO FORMATIVA E SUMATIVA 

 

A avaliação formativa é da responsabilidade do professor em interacção com o aluno, na 

perspectiva de promoção da autoavaliação, é contínua e sistemática e tem função 

diagnóstica, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras 

pessoas e entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias de ensino 

e de aprendizagem. 

 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o grau de 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno e tem como objectivos a classificação e a 

certificação.  

 

A avaliação sumativa em cada disciplina, áreas não disciplinares – Projecto Tecnológico e 

Estágio – e Prova de Aptidão Tecnológica é expressa na escala de 0 a 20 valores. 

 

Nestes novos cursos tecnológicos, de acordo com as alterações introduzidas pela Portaria nº 

260/2006, de 14 de Março, e para efeito de conclusão de curso, a avaliação sumativa 

consubstancia-se exclusivamente na modalidade de avaliação sumativa interna. 

 

Para efeito de prosseguimento de estudos superiores, os alunos ficam sujeitos à realização 

das provas de exame nacionais definidas pelas condições de acesso ao ensino superior. 
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5.2. PAT 

 

A Prova de Aptidão Tecnológica (PAT) consiste na defesa, perante um júri, de um produto 

que assume a forma de objecto ou produção escrita, ou de outra natureza, e do respectivo 

relatório de realização, os quais evidenciam as aprendizagens profissionais adquiridas pelo 

aluno. 

 

Esta prova reflecte o trabalho desenvolvido no âmbito da ATI em articulação com as 

restantes disciplinas, pelo que o aluno só a pode realizar quando tiver obtido o 

aproveitamento em todas as componentes da referida área. 

 

O produto, objecto ou produção escrita, ou de outra natureza, bem como o respectivo 

relatório de realização a defender na PAT são presentes ao júri até oito dias úteis antes da 

data de realização da prova. 

 

A PAT tem a duração máxima de 45 minutos e realiza-se, de acordo com o calendário a 

definir por cada escola, no final das actividades lectivas, no final da realização do Estágio. 

 

A preparação da PAT desenvolve-se do seguinte modo: 

1) Elaboração do projecto pelo aluno e sua aprovação pelo docente da ATI; 

2) Desenvolvimento do projecto proposto, sob a orientação do professor da ATI; 

3) Redacção, por parte do aluno, do relatório de realização do produto; 

4) Entrega dos elementos a defender na PAT ao Presidente do júri, no prazo acima 

referido. 

 

O júri da PAT é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Director de Curso, que preside; 

b) Professor da ATI; 

c) Um representante das associações empresariais ou das empresas e instituições de 

sectores afins do curso; 

d) Uma personalidade de reconhecido mérito na área de formação profissional do curso 

ou dos sectores de actividade afins do curso. 

 

Informação complementar encontra-se no Regulamento da Prova de Aptidão Tecnológica, 

publicada no Anexo II à Portaria nº 550-A/2004, de 21 de Maio e na Portaria nº 260/2006, 

de 14 de Março, que produz alterações à primeira. 
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6. DINÂMICAS DE ESCOLA 
    

 
6.1. DIVULGAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA À COMUNIDADE 

 

O sucesso das iniciativas curriculares e de complemento curricular da escola passam, entre 

outros aspectos, pelo seu reconhecimento interno e externo. Só é possível reconhecer aquilo 

que efectivamente se conhece, daí que as escolas tenham que apostar na divulgação, de 

forma consequente, das suas ofertas formativas junto da comunidade escolar e do meio 

onde se inserem. No caso das ofertas qualificantes, esta divulgação é particularmente 

relevante atendendo à necessidade da sua valorização social face à oferta denominada 

“geral”. 

 

A escola enquanto instituição de educação tem um papel relevante para o desenvolvimento 

da sua região e do país. As ofertas formativas só concorrem para este desiderato se a sua 

definição for criteriosa, tendo em conta as reais necessidades formativas do meio onde a 

escola se insere. Neste contexto, justifica-se uma articulação entre a escola e a sociedade 

civil, incluindo as instituições públicas e privadas, com dimensão local e/ou regional. Sugere-

se ainda que a escola explore de forma eficaz todos os apoios que essas instituições, 

nomeadamente as autarquias locais, podem colocar ao serviço da comunidade, 

nomeadamente elaboração e reprodução de cartazes e outros produtos de divulgação dos 

cursos. 

 

Por outro lado, no âmbito das relações intra-escola, o papel do Director de Turma e dos SPO 

(Serviços de Psicologia e Orientação) é fundamental para a informação, divulgação e 

valorização destas ofertas junto dos alunos, nomeadamente do 9º ano de escolaridade, e das 

famílias. Neste contexto, esta divulgação pode passar pela promoção de sessões alargadas, 

convidando entidades do tecido empresarial e profissionais relacionados com as áreas dos 

cursos que a escola oferece. 

 

Para além disso, importa que os estabelecimentos de ensino contemplem a possibilidade de 

realizarem encontros locais e/ou regionais de escolas para partilha de experiências no âmbito 

dos cursos tecnológicos que oferecem; promovam exposições dos trabalhos dos alunos para 

mostra à comunidade civil; participem em feiras onde seja possível a divulgação e a 

promoção das ofertas formativas; desenvolvam produtos diversos (artigos e anúncios para 

jornais escolares, locais e regionais, folhetos e desdobráveis, páginas temáticas para a 

Internet …) para informação, promoção e valorização dos cursos tecnológicos. 
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6.2. A INTERNET COMO INSTRUMENTRO DE DIVULGAÇÃO DE BOAS 

PRÁTICAS E INTERCÂMBIO ENTRE ESCOLAS 
 

Num tempo em que a utilização das tecnologias da informação e comunicação é uma 

realidade acessível, disponível e largamente explorada pelas escolas, esta pode ser 

valorizada a dois níveis: como instrumento de divulgação, através da criação de um espaço 

específico para os cursos tecnológicos no site da escola, e como forma de intercâmbio 

interactivo entre escolas, mediante a criação de plataformas on-line. 

 

Utilizando esta ferramenta, e num espírito de cooperação, as escolas poderão partilhar boas 

práticas ao nível de: 

 Estratégias de divulgação de oferta formativa 

 Materiais de apoio a leccionação das disciplinas 

 Planificações 

 Organização de visitas de estudo 

 Avaliação 

 Realização de estágios 

 (…) 

 

Neste âmbito concreto, é intenção da DGIDC criar uma plataforma dedicada aos cursos 

tecnológicos para o estabelecimento de uma comunicação estreita e eficaz entre este Serviço 

Central e as Escolas. 
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ANEXOS 
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1. ALGUNS CONTACTOS RELEVANTES (ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS 

E OUTRAS ENTIDADES) 
 

 ASSOCIAÇÕES QUE COLABORARAM COM A DGIDC NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DOS NOVOS PROGRAMAS DOS CURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Portugal 

Rua do Conde Redondo, 8  

1150-105 LISBOA 

Telf.: 21 355 81 77 / 21 357 06 42 

Fax: 21 357 06 44 

E-mail: comercial@adup.pt 

 

 Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas 

Rua Duque de Palmela, n.º 20 

1250-098 LISBOA 

Telf.: 21 311 02 00 

 

 Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal 

Rua António Rodrigues Rocha, 403 

4400-025 Vila NOVA DE GAIA 

Telf.: 22 711 32 73 

 

 Associação Industrial Portuguesa 

Praça das Industrias 

1300-307 LISBOA 

Telf.: 21 360 10 00 

Fax: 21 364 13 01 

E-mail: inf@aip.pt 

 

 Associação de Municípios Portugueses (AMP) - Secção de Áreas Protegidas 

Sede: Município de Terras de Bouro 

Praça do Município 

4840-100 TERRAS DO BOURO 

Telf.: 253 35 32 50 
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 Associação Nacional dos Empreiteiros de Obras Públicas 

Rua Castilho, n.º 57 r/c Dtº 

1250-068 LISBOA 

Telf.: 21 382 55 20 

 

 Associação Nacional das Indústrias de Material Eléctrico e Electrónico 

Av. Guerra Junqueiro, n.º 11 – 2.º Esq. 

1000-166 LISBOA 

Telf.:21 843 71 10 

Fax: 21 840 75 25 

E-mail: anime@mail.telepac.pt 

 

 Associação Portuguesa de Designers 

Rua Barata Salgueiro, 36 

1250-044 LISBOA 

21 314 12 93 

 

 Associação Portuguesa de Empresas de Animação Cultural e Turismo de 

Natureza e Aventura 

Quinta do Serrado 

Senhor dos Aflitos 

7000-173 ÉVORA 

 

 Associação Portuguesa de Geógrafos 

Instituto de Ciências Sociais 

Av. Professor Aníbal Bettencourt, Nº 9 

1600-189 LISBOA 

Telf.: 21 780 47 00 / 21 780 47 61 

E-mail: apg@ics.ul.pt 

 

 Associação Portuguesa de Indústrias de Engenharia Energética 

Rua Marquês da Fronteira, n.º 76 – 1.º 

1070-299 LISBOA 

Telf.: 21 387 89 22 
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 Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing 

Av. Elias Garcia, 172 – 2º Esq. 

1050-103 LISBOA 

Telf.: 21 794 02 39 / 21 780 35 50 

Fax: 21 780 35 59 

E-mail: inf@appm.pt 

 

 Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade (APOTEC) 

Rua Rodrigues Sampaio, 50 – 3º E 

1169-029 LISBOA 

Telf.: 21 355 29 00 

Fax: 213552909 
 

 Associação de Professores de Electrotecnia e Electrónica 

Escola Secundária Avelar Brotero 

Rua General Humberto Delgado, s/n 

3030–327 COIMBRA 

E-mail: sec.anpee@hotmail.com 

 

 Associação de Profissionais de Informática 

Rua Fradesso da Silveira, n.º 4 – 3.º B 

1300-260 LISBOA 

Telf.: 21 351 39 10 

Fax: 21 314 14 17 

 

 Associação de Secretárias Profissionais Portuguesas 

Rua da Misericórdia, 76 

1200-273 LISBOA 

Telf.: 21 321 01 03 

Fax: 21 321 02 99 

E-mail: as@asp-secretarias.pt 

 

 Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas 

Av. 24 de Julho, 58 

1249-114 LISBOA 

Telf.: 21 393 93 00 

E-mail: direcção@atoc.pt 
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 Centro Português de Design 

Pólo Tecnológico de Lisboa, Lote 8 

Rua D – nº 9 

1600–485 LISBOA 

Telf.: 21 712 14 90 

 

 Confederação do Desporto de Portugal 

Rua Eduardo Augusto Pedroso, 11- A 

1495-047 ALGÉS 

Telf.: 21 411 39 75 

 

 Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação 

Física 

Rua Joaquim Fernandes, Apartado 79 

2671–901 LOURES 

 

 Instituto do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9/9 A 

2610-124 LISBOA 

Telf.: 21 472 82 00 

Fax: 21 471 90 74 

 

 Instituto da Conservação da Natureza 

Rua St.ª Marta, 55 

1150-294 LISBOA 

Telf.: 21 350 79 00 

Fax: 21 350 79 84 

E-mail: icn@icn.pt 

 

 Instituto do Desporto de Portugal 

Av. Infante Santo, 76 - 4º 

1399-032 LISBOA 

Telf.: 21 394 00 15 
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 REGIÃO NORTE 

SIGLA ENTIDADE DIRECÇÃO C.P. LOCAL TEL. FAX 

ACB 

Associação 
Comercial 
de Braga - 
Comércio, 
Turismo e 
Serviços 

R. D. Diogo de 
Sousa, 91 - 
Apartado 58 

4700-422 BRAGA 
253 201 
750/1 

253 201 768 

ACIPV 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
da Póvoa de 
Varzim 

Praça do 
Almada, 26 

4490 
PÓVOA DE 
VARZIM 

252 624 661 252 613 779 

ACIA 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
de 
Amarante 

Rua Dr. Miguel 
Pinto Martins - 
Apartado 186 

4600 AMARANTE 255 410 240 255 410 249 

ACIB 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
de Barcelos 

Lg. Dr. Martins 
Lima, 10 

4750-318 BARCELOS 253821637 253821860 

ACIG 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
de 
Gondomar 

Rua Padre 
Crespim Gomes 
Leite, 47-53 - 
S. Cosme 

4420-246 GONDOMAR 224830089 224641346 

ACIG 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
de 
Guimarães 

R. Rainha D. 
Maria II, 58 

4810-277 GUIMARÃES 253420090 253513391 

ACIVC 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
de Vila do 
Conde 

Rua da Igreja, 
15 - Rua da 
Misericórdia, 3 
(Serv. Admin.) 

4480-758 
VILA DO 
CONDE 

252631405 252641119 

ACIGAIA 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
de Vila Nova 
de Gaia 

Av. da 
República, 419 
– 2º Esq. 

4430-199 
VILA NOVA 
DE GAIA 

223753868 223704637 

ACIVR 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
de Vila Real 

R. dos Com-
batentes Gran-
de Guerra, 74 
(tb. chamada 
Rua Direita) 

5000-635 VILA REAL 259378620 259322148 

ACICE 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
do Concelho 
de 
Esposende 

Largo 
Comandante 
Oliveira 
Martins, 18 

4740-211 ESPOSENDE 253965769 253962150 

ACISB 

Associação 
Comercial, 
Industrial e 
Serviços de 
Bragança 

Av. Sá Carneiro 
- Edifício 
Parque  - 3º 

5300-252 BRAGANÇA 273331947 273331590 
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SIGLA ENTIDADE DIRECÇÃO C.P. LOCAL TEL. FAX 

APMIP 

Associação 
dos Profis-
sionais e 
Empresas 
de Mediação 
Imobiliária 
de Portugal 

Rua Prof. 
Correia de 
Araújo, 593 
entrada 8 sala 
2 

4200-205 PORTO 225089163 226068831 

ACP 

Associação 
dos Comer-
ciantes do 
Concelho 
do Porto 

Av. Rodrigues 
de Freitas, 200 

4000-416 PORTO 225899020 225899029 

AICCOPN 

Associação 
dos Indus-
triais da 
Construção 
Civil e 
Obras Pú-
blicas 

Rua Álvares 
Cabral, 306 

4050-040 PORTO 223402200 223402297 

AEM 
Associação 
Empresarial 
da Maia 

Rua José 
Rodrigues da 
Silva Junior - 
Vermoim 

4470-316 MAIA 229448023 229410457 

AEPF 

Associação 
Empresarial 
de Paços de 
Ferreira 

Parque de 
Exposições da 
Capital do 
Móvel, 
Apartado 132 

4594-909 
PAÇOS DE 
FERREIRA 

255864379 255862115 

AEVC 

Associação 
Empresarial 
de Viana do 
Castelo 

Largo João 
Tomás Costa, 
41-1º 

4900-509 
VIANA DO 
CASTELO 

258822553 258826471 

AECM 

Associação 
Empresarial 
Concelho de 
Matosinhos 

R. Brito 
Capelo, 90 - 2º 

4450-065 
MATOSINHO

S 
229380157 229382574 

AEF 

Associação 
Empresarial 
Concelho de 
Santa Maria 
da Feira 

Rua Nicolau, 2 
Sala 105 
Apartado 137 

4524-909 
SANTA 

MARIA DA 
FEIRA 

256374983 256374937 

ANE 

Associação 
Nacional 
das Empre-
sárias 

Rua Ciríaco 
Cardoso, 266 B 

4150-213 PORTO 226165950 226165959 

APCMC 

Associação 
Portuguesa 
dos 
Comerciant
es de 
Materiais de 
Construção 

Pr. Dr. 
Francisco Sá 
Carneiro, 219 - 
3º 

4200-313 PORTO 225074210 
225507421

/9 
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 REGIÃO CENTRO 

SIGLA ENTIDADE DIRECÇÃO C.P. LOCAL TEL. FAX 

ACIC 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
de Coimbra 

Av. Sa da 
Bandeira, 90 - 
92 

3000-350 COIMBRA 239852480 239852499 

ACICS 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
do Concelho 
de Seia 

Rua do 
Mercado - Loja 
C 

6270-495 SEIA 238315855 238082106 

ACDV 

Associação 
Comercial e 
Serviços do 
Distrito de 
Viseu 

Rua da Paz, 7 3500-168 VISEU 232423733 232424561 

AECBP 

Associação 
Comercial e 
Industrial 
dos 
Concelhos 
de Covilhã, 
Belmonte e 
Penamacor 

Largo da 
Senhora do 
Rosário, 7 

6200-190 COVILHÃ 275322722 275322750 

AEDA 
Associação 
Empresarial 
de Ansião 

Rua Heróis do 
Ultramar - Ed. 
Arcadas 

3240-138 ANSIÃO 236678052 236678053 

AEC 

Associação 
Empresarial 
de 
Cantanhede 

Praça Marquês 
de Marialva, 11 
A - 1º, 
Apartado 42 

3064-909 CANTANHEDE 231429185 231429184 

AEPF 

Associação 
Empresarial 
de 
Mangualde 

Largo Dr. 
Couto, 4 - 2º 
A-B, Apartado 
38 

3530-134 MANGUALDE 232082856 232618495 

ACISO 

Associação 
Empresarial 
Ourém - 
Fátima 

Trv. 10 de 
Junho, 11 - 
Apartado 75 

2490-567 OURÉM 249540220 249540221 

AIRO 

Associação 
Industrial 
da Região  
do Oeste 

Rua Inf. D. 
Henrique, Edifº 
C. Empresarial 
Oeste – 
Apartado 815 

2500-218 
CALDAS DA 

RAINHA 
262841505/6 262832790 
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 REGIÃO DE LISBOA 

SIGLA ENTIDADE DIRECÇÃO C.P. LOCAL TEL. FAX 

AJAP 

Associação dos 
Jovens 
Agricultores de 
Portugal 

Rua D. Pedro 
V, 108 - 2º 

1269-128 LISBOA 213431486 213431490 

ANCIPA 

Associação 
Nacional de 
Comerciantes e 
Industriais de 
Produtos 
Alimentares  

Largo São 
Sebastião da 
Pedreira, 31-
1º 

1050-205 LISBOA 213528803 213154665 

ANECAP 

Associação 
Nacional de 
Empresas de 
Estiva 
Concessionárias 
de Áreas 
Portuárias 

Edifício 
Liscount, 
Terminal de 
Contentores - 
Alcântara Sul 

1399-002 LISBOA 213927590  

ANTRAM 

Associação 
Nacional de 
Transportadores 
Públicos 
Rodoviários de 
Mercadorias 

Rua 
Conselheiro 
Lopo Vaz - Ed. 
Varandas do 
Rio - lote A/B 
- Esc. A 

1800-142 LISBOA 218544100 218544180/1 

APIGRAF 

Associação 
Portuguesa das 
Indústrias 
Gráficas e 
Transformadoras 
do Papel 

Rua Gonçalo 
Cristovão, 116 
- 5º Dtº 
(4000-264, 
PORTO) 

LISBOA 222003939 222082034  

APFTV 

Associação 
Portuguesa de 
Fabricantes de 
Tintas e 
Vernizes 

Rua D. Filipa 
Vilhena 9, 2º 
D 

1000-134 LISBOA 217932838 217950952 

CMECP 

Confederação 
Mundial dos 
Empresários das 
Comunidades 
Portuguesas 

Rua do 
Viriato, 25 - 
3º 

1050-234 LISBOA 213192930 213192939 

AEP 
Associação 
Empresarial da 
Região de Lisboa 

Av. Almirante 
Gago 
Coutinho, 6 

2710-566 SINTRA 219242454 219243644 

AERSET 

Associação 
Empresarial da 
Região de 
Setúbal 

Av. Luísa 
Todi, 119 

2900-461 SETÚBAL 
265535242 
962018604 

265535356 

AIP 
Associação 
Industrial 
Portuguesa 

Praça das 
Indústrias 

1300-907 LISBOA 213601000 213641301 

NERSANT 

Associação 
Empresarial da 
Região de 
Santarém 

Várzea de 
Mesiões 
Apartado 177 

2354-909 
TORRES 
NOVAS 

249839500 249839509 
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 REGIÃO DO ALENTEJO 

SIGLA ENTIDADE DIRECÇÃO C.P. LOCAL TEL. FAX 

AAR  

Associação 
Agrícola e 
Empresarial 
do Redondo 

Rua da Faia, 25 
- Apartado 65 - 
Redondo 

7170 - 024 REDONDO 266 999 133 266 999 134 

ACISE 

Associação 
de 
Comércio, 
Indústria e 
Serviços de 
Elvas 

Praça de 
Olivença, 16A - 
B 

7350 ELVAS 268639450 268639451 

NERBE 
AEBAL 

Associação 
Empresarial 
do Baixo 
Alentejo e 
Litoral 

R. Cidade de 
S. Paulo 
Apartado 274 

7800-904 BEJA 284311350 284311351 

NERE 

Núcleo 
Empresarial 
da Região 
de Évora 

Zona Industrial 
de Almeirim 7000 EVORA   

NERPOR 

Núcleo 
Empresarial 
da Região 
de 
Portalegre 

Apartado 202 7300-901 PORTALEGRE 245302300  

 

 

 REGIÃO DO ALGARVE 

SIGLA ENTIDADE DIRECÇÃO C.P. LOCAL TEL. FAX 

AEA 
Associação 
Empresarial 
de Almancil 

Av. Engº 
Duarte 
Pacheco, 230 - 
1º 

8135-104 ALMANCIL 289391591 289391107 

CEAL 

Confederação 
dos 
Empresários 
do Algarve 

Rua Mouzinho 
de 
Albuquerque, 1 
- r/c 

8000-397 FARO 289804532 289804533 

NERA 

Associação 
Empresarial 
da Região do 
Algarve 

Loteamento 
Industrial de 
Loulé 

8100-272 LOULE 289415151 289415494 
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2. LISTAGEM DE LEGISLAÇÃO ENQUADRADORA 

 

QUADRO GERAL DO SISTEMA EDUCATIVO – LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO 

 Lei nº 46/86, de 14 de Outubro. 

 Lei nº 115/97, de 19 de Setembro [produz alterações à Lei de Bases do Sistema 

Educativo]. 

 

REGIME JURÍDICO DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS ESCOLAS 

 Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio. 

 Lei nº 24/99, de 22 de Abril [altera o Decreto-Lei nº 115-A, de 4 de Maio]. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CURRÍCULO E DA AVALIAÇÃO 

DAS APRENDIZAGENS NO ÂMBITO DOS CURSOS TECNOLÓGICOS 

 Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março. 

 Declaração de Rectificação nº 44/2004, de 25 de Maio. 

 Decreto-Lei nº 24/2006, de 6 de Fevereiro [produz alterações ao Decreto-Lei  

nº 74/2004, de 26 de Março]. 

 Portaria nº 550-A/2004, de 21 de Maio [cursos tecnológicos]. 

 Portaria nº 260/2006, de 14 de Março [produz alterações à Portaria nº 550-A/2004, 

de 21 de Maio]. 

 

APROVA O ESTATUTO DO ALUNO DO ENSINO NÃO SUPERIOR 

 Lei nº 30/2002, de 20 de Dezembro. 
 

REGIMES DE PERMEABILIDADE E DE EQUIVALÊNCIA ENTRE DISCIPLINAS – POSSIBILIDADE 

DE ALTERAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO DO ALUNO 

 Despacho nº 14 387/2004 (2ª série), de 20 de Julho. 

 Despacho nº 22 796/2005 (2ª série), de 14 de Novembro. 
 

POSSIBILIDADE DE FREQUÊNCIA DE UM NOVO CURSO DO ENSINO SECUNDÁRIO QUANDO JÁ 

SE ESTÁ HABILITADO NESTE NÍVEL DE ENSINO 

 Despacho nº 16 068/2005 (2ª série), de 22 de Julho. 
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CONDIÇÕES PARA A TRANSIÇÃO PARA OS NOVOS PLANOS DE ESTUDOS, SALVAGUARDANDO 

A COERÊNCIA DOS PERCURSOS FORMATIVOS ANTERIORMENTE INICIADOS 

 Despacho nº 10 428/2004 (2ª série), de 26 de Maio [contém a tabela de 

disciplinas afins no 10º ano de escolaridade (Anexo), para efeitos de transição entre os planos 

de estudo instituídos ao abrigo do Descreto-Lei nº 286/89, de 29 de Agosto, e os planos de 

estudo constantes do Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março]. 

 

 Rectificação nº 1 382/2004, de 20 de Julho [rectifica o anexo ao Despacho nº 

10.428/2004, de 26 de Maio]. 

 Despacho nº 17 064/2005 (2ª série), de 8 de Agosto [transição de alunos do 

currículo estabelecido pelo Decreto-Lei nº 286/89, de 29 de Agosto para os novos planos de 

estudo do Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março]. 

 

NORMAS A OBSERVAR NA MATRÍCULA E SUA RENOVAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS, 

NO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS, E NA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

 Despacho conjunto nº 373/2002, de 23 de Abril. 

 Despacho nº 13 765/2004 (2ª série), de 13 de Julho [produz ajustamento em 

algumas das normas gerais estabelecidas no Despacho conjunto nº 373/2002, de 23 de Abril]. 

 Despacho nº 16 068/2005 (2ª série), de 22 de Julho [produz alterações em alguns 

dos n.os do Despacho conjunto nº 373/2002, de 23 de Abril, alterado e republicado pelo 

Despacho nº 13.765/2004 (2ª série), de 13 de Julho]. 
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3. OFÍCIOS-CIRCULARES – DGIDC13 

 

 Ofício-circular nº 23/DSEE, de 30/07/2004 

[Atribuição de serviço lectivo. Novas disciplinas do ensino secundário]. 

 

 Ofício-circular nº 40/DSEE/DES/2005, de 1/09/2005 

[Atribuição de serviço lectivo: rectificação ao Ofício-circular DSEE/2004 nº. 23, de 30 de Julho]. 

 

 Ofício-circular nº 52/DSEE/DES/05, de 22/11/2005 

[Cursos tecnológicos – Área Tecnológica Integrada]. 
 

                                                           
13 www.dgidc.min-edu.pt 
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Exmo.(a) Senhor(a)  
Director(a) Regional de Educação 
 

C/c:  
DGRHE  
IGE  
CIREP 

Sua referência: 
Nossa referência: DSEE Ofício-Circ. nº 23, de 30-07-2004  

 
ASSUNTO: Atribuição de Serviço Lectivo  Novas Disciplinas do 

Ensino Secundário  

Dando cumprimento ao Despacho de Sua Excelência a Senhora Ministra da Educação, 
datado de 28/07/04, informa-se V. Exª. que:  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, relativo à 
Reforma do Ensino Secundário, a qual entrará em vigor no ano lectivo de 
2004/2005, ficaram estabelecidos os princípios orientadores da organização e 
da gestão do currículo, bem como da avaliação e da certificação das 
aprendizagens dos diferentes percursos do nível secundário de educação, 
tendo ficado materializada, com a publicação das diversas Portarias 
regulamentadoras do citado Decreto-Lei, a execução dos princípios então 
enunciados, com a definição das regras de organização, funcionamento e 
avaliação aplicáveis aos diferentes percursos do nível secundário de educação.  

Considerando que os planos de estudo então publicados incluem novas 
disciplinas, quer na Componente de Formação Geral (Cursos Científico-
Humanísticos e Cursos Tecnológicos), quer na Componente de Formação 
Específica (Cursos Científico-Humanísticos), quer na Componente de Formação 
Científica (Cursos Tecnológicos), quer ainda na Componente de Formação  
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Tecnológica (Cursos Tecnológicos), importa definir, tendo em atenção a 
organização das escolas e a sua planificação e distribuição da carga horária 
entre os diversos docentes, quais os grupos de docência mais adequados para a 
leccionação de tais disciplinas, sem prejuízo da identificação, para cada grupo, 
da formação académica mais adequada para a sua leccionação.  
Realça-se  que,  nalguns  casos,  devido à estrutura e  organização do plano de estudo 
de certos Cursos Tecnológicos e decorrente dos programas aprovados, tendo em vista 
o perfil dos diplomados neste nível de ensino, e por não estarem contempladas nos 
grupos de docência habilitações compatíveis  para a leccionação  dos  conteúdos  
previstos para estas disciplinas não integradas em grupos de docência, estas deverão 
ser asseguradas por indivíduos possuidores dessas mesmas habilitações/formações 
especializadas, quando não existam docentes dos quadros ou aí colocados também 
possuidores dessas habilitações/formações especializadas.  

Assim, tendo em atenção o disposto nos n.º 1 e n.º 2 do Art.º 16º do Decreto-Lei n.º 
74/2004, de 26 de Março, e até publicação da portaria neles referida, nos Cursos 
Científico-Humanísticos e nos Cursos Tecnológicos, a distribuição de serviço aos 
docentes deve obedecer a uma lógica de gestão integrada de recursos humanos e 
estar de acordo com o constante nos mapas em anexo.  

Solicitam-se os bons ofícios de V. Ex.ª no sentido de dar conhecimento da presente 
informação a todos os estabelecimentos de ensino da área de intervenção dessa 
Direcção Regional de Educação.  

Com os melhores cumprimentos,  

O DIRECTOR-GERAL 

 (Vasco Alves)  
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ANEXO 1  
 

DISCIPLINA  CURSO(S)  Grupo(s) de 
Docência  

  (Código)  
Antropologia  Curso Científico-Humanístico de 

Ciências Sociais e Humanas  
11º A (25) [1] ou 10º A 
(23) [1]  

  ou 10º B (24) [1]  

  ou 7º (19) [2]  

Aplicações Informáticas B  Cursos Científico-Humanísticos  Informática (39)  
Biologia Humana  Curso Tecnológico de Desporto  11º B (26) [3]  

Ciência Política  Cursos Científico-Humanísticos  10º A (23) ou 7º (19) [4] 

Clássicos da Literatura  Cursos Científico-Humanísticos de 
Ciências e Tecnologias e de Artes 
Visuais  

8º A (20) ou 8º B (21) 
ou 9º (22) ou Espanhol 

(41)  

Ecologia  Curso Tecnológico de Ordenamento  11º B (26) [3]  

 do Território e Ambiente   
História da Cultura e das Artes  Cursos Científico-Humanísticos e 

Cursos Artísticos Especializados  
10º A (23) / 5º (17)  

Literatura Portuguesa  Curso Científico-Humanístico de 
Línguas e Literaturas  

8º A (20) ou 8º B (21)  

Literaturas de Língua Portuguesa Curso Científico-Humanístico de 
Línguas e Literaturas  

8º A (20) ou 8º B (21)  

Oficina de Multimédia B  Curso Científico-Humanístico de 
Artes Visuais  

5º (17) [5]  

Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais  

Curso Científico-Humanístico de 
Ciências Sociais e Humanas  

1º (11)  

Materiais e Tecnologias  Curso Científico-Humanístico de 
Artes Visuais  

2º A (12) [6] ou 3º (14) 
[7]  

Tecnologias da Informação e 
Comunicação  

Cursos Científico-Humanísticos e 
Cursos Tecnológicos  

Informática (39) ou 
Docentes com o perfil 

previsto no Desp.  
  n.º 9493/2004, de 14  

  de Maio  
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[1] Preferencialmente com formação académica em Antropologia.  
[2] Preferencialmente com formação académica em Sociologia.  
[3] Preferencialmente com formação académica em Biologia.  
[4] Preferencialmente com formação académica em Ciência Política ou Direito.  
[5] Preferencialmente com formação académica em Design de Comunicação e Design de 

Multimédia ou formações que integrem o Multimédia no plano curricular.  
[6] Preferencialmente com formação académica em Engenharia dos Materiais.  
[7]  Podem também leccionar esta disciplina os docentes dos 12º Grupo A e E (códigos 27 e 

31), desde que possuam qualquer das formações referenciadas para os 2º Grupo A (12) e 
3º Grupo (código 14) no guia de habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino 
Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  

Notas: 
11º ou 10º A - a disciplina será entregue, indiferentemente, a professores de um ou de outro 
grupo. 
10º A / 5º - a disciplina será entregue, preferencialmente, a professores do 10º Grupo A. 
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ANEXO 2  
 

 

Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 

Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  

 

Tecnologias de Construção  3º (14) *   

Desenho de Construção  3º (14) *   

Práticas de Construção  12º E (31)   

Computação Gráfica e 
Orçamentação  3º (14) *   

Planeamento e Condução de 
Obra  

3º (14) ou 12º E 
(31)   

 

  Tecnológica  

Prevenção e Segurança na 
Construção  3º (14) *   

 
(*) Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo E 

(código 31), desde que possuam qualquer das formações referenciadas 
para o 3º Grupo (código 14) no guia de habilitações para a docência dos 2º 
e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  

Nota: 
3º ou 12º E - a disciplina será entregue, indiferentemente, a professores de um 
ou de outro grupo.  
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 

Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  

 

Sistemas Analógicos e Digitais  2º B (13) *   

Práticas Laboratoriais de 
Electrotecnia/Electrónica  2º B (13) *   

Aplicações Tecnológicas de 
Electrotecnia/Electrónica  12º B (28)   

Tecnológica  Práticas de Instalações  2ºB (13) ou   
Eléctricas  12º B (28)   

Práticas de Electrónica  2º B (13) ou 
12º B (28)  

 
 

Telecomunicações  2º B (13) ou 12º 
B (28)  

 

 
(*)  Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo B 

(código 28), desde que possuam qualquer das formações referenciadas 
para o 2º Grupo B (código 13) no guia de habilitações para a docência dos 
2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  

Nota: 
2º B ou 12º B -a disciplina será entregue, indiferentemente, a professores de 
um ou de outro 
grupo.  
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Tecnologias Informáticas  Informática 
(39)  

 

Bases de Programação  Informática 
(39)  

 

Aplicações  Informáticas A  
Informática 
(39)  

 

Tecnológica  Técnicas de Gestão de Base de  Informática   
Dados  (39)    

Planeamento, Montagem e 
Manutenção de Redes e 
Equipamentos Informáticos  

Informática 
(39)  

 

 

 

Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 

Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  

 

Desenho B  5º (17)   

Tecnologias do Equipamento  2º A (12) * ou 
3º (14) **  

 

Tecnológica  

Oficina de Design de 
Equipamento  5º (17) ***   
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Oficina de Design de Mobiliário  5º (17)   

Oficina de Design Cerâmico  5º (17)   

 
(*) Preferencialmente com formação académica em Engenharia de Materiais.  
(**)  Podem também leccionar esta disciplina os docentes dos 12º Grupo A e E 

(códigos 27 e 31), desde que possuam qualquer das formações 
referenciadas para os 2º Grupo A (12) e 3º Grupo (código 14) no guia de 
habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino 
Secundário, editado pela DGRHE.  

(***) Preferencialmente com formação académica em Design de Equipamento.  
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 

Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  

 

Desenho B  5º (17)   

Tecnologias do Multimédia  5º (17) *   

Oficina de Multimédia A  5º (17) *   

Oficina de Animação e 
Multimédia  5º (17) *   

Tecnológica  

Oficina de Design Multimédia  5º (17) *   

 
(*) Preferencialmente com formação académica em Design de Comunicação.  

 

Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 

Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  

 
Organização e Gestão 
Empresarial  6º (18) *   

Contabilidade  6º (18) *   

Técnicas Administrativas  6º (18) *   

Práticas de Contabilidade e 
Gestão  6º (18) *   

Tecnológica  

Práticas de Secretariado  12º C (29)   
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(*) Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo C 
(código 29), desde que possuam qualquer das formações referenciadas 
para o 6º Grupo (código 18) no guia de habilitações para a docência dos 2º 
e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 

Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  

 

Introdução ao Marketing  
6º (18) ou 7º 
(19) *  

 

Comércio e Distribuição  
6º (18) ou 7º 
(19) *  

 

Técnicas Comerciais  
6º (18) ou 7º 
(19) *  

 

Técnicas de Marketing  
6º (18) ou 7º 
(19) *  

 

Tecnológica  

Técnicas de Vendas  
6º (18) ou 7º 
(19) *  

 

 
(*) Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo C 

(código 29), desde que possuam qualquer das formações referenciadas 
para o 6º Grupo (código 18) ou 7º Grupo (código 19) no guia de 
habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino 
Secundário, editado pela DGRHE.  

Nota: 
6º ou 7º - a disciplina será entregue, indiferentemente, a professores de um ou 
de outro grupo. 
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 

Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  

 
Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais  1 º (11)   

Sistemas de Informação 
Aplicada  11 º B (26) *   

Técnicas de Ordenamento do 
Território  11 º A (25)   

Sistemas de Informação 
Geográfica  11 º A (25)   

Tecnológica  

Espaços Naturais e Educação 
Ambiental  11 º B (26) *   

 
(*) Preferencialmente com formação académica em Biologia.  
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 

Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  

 

Saúde e Socorrismo  11 º B (26) *  com formação na área da 
Saúde **  

Técnicas de Expressão e 
Comunicação  

Qualquer grupo 
***  

com formação na área da 
Animação Sociocultural ou do 

Teatro  

Práticas de Acção Social  7 º (19) ****   

Tecnológica  Práticas de Animação  Qualquer  com formação na área da  
Sociocultural  grupo *****  Animação Sociocultural   
  com formação na área da  

 Práticas de Apoio Social  7 º (19) ****  Acção Social ou do   

   Serviço Social ******  

 
(*) Preferencialmente com formação académica em Biologia. Relativamente 

ao programa do 12º ano, o docente deve ter formação em Socorrismo.  
(**) Na ausência de docente com formação em Socorrismo e apenas para o 

programa do 12º ano.  
(***) Com formação académica e/ou currículo profissional na área do Teatro 

ou da Animação Sociocultural. Quando não exista docente com 
formação e/ou currículo profissional nas áreas referidas, deve ser 
contratado um técnico.  

(****) Preferencialmente com formação académica em Sociologia, Sociologia 
do Trabalho, Acção Social, Serviço Social, Ciências Sociais ou Ciências 
Sociais e Humanas.  

(*****) Com formação académica e/ou currículo profissional na área da 
Animação Sociocultural. Quando não exista docente com esta 
formação, deve ser contratado um técnico.  

(******) Quando não exista docente com formação nas áreas referidas na nota 
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****, deve ser contratado um técnico para este programa de 12º ano.  
 

 

Psicologia A  10º B (24) *  com formação na área da 
Psicologia *  

Organização e Desenvolvimento 
Desportivo  Ed. Física (38)   

Práticas Desportivas e 
Recreativas  Ed. Física (38)   

Práticas de Dinamização 
Desportiva  Ed. Física (38)   

Tecnológica  

Práticas de Organização 
Desportiva  Ed. Física (38)   

 
(*) Quando não exista docente com formação na área da Psicologia, deve ser 
contratado um técnico com formação naquela área.  
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Exmo(a). Senhor(a)  
Director(a) Regional de Educação  

C/c:  
DGRHE  
IGE  
CIREP  
 

Nossa referência: Of.-Circ. nº 40/DSEE/DES/05, de 01/09/05 
 

Assunto: Atribuição de Serviço Lectivo – Rectificações ao Ofício-Circular DSEE n.º 
23, de 30/07/04  

Dando cumprimento ao Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Educação, datado de 31/08/05, informa-se V. Exa. de que:  

No âmbito da implementação da Reforma do Ensino Secundário, e face às variadas 
questões colocadas no decorrer do ano lectivo de 2004/2005 pelas escolas sobre o ofício-
circular DSEE n.º 23, de 30/07/04, relativo a “Atribuição de Serviço Lectivo − Novas 
Disciplinas do Ensino Secundário”, tornou-se necessário proceder a algumas rectificações 
de acordo com os esclarecimentos que foram sendo prestados casuisticamente pela 
DGIDC, bem como na sequência de parecer da DGRHE.  

Assim, esclarece-se que o ofício-circular acima mencionado apenas se refere às novas 
disciplinas constantes dos planos de estudo dos cursos científico-humanísticos e cursos 
tecnológicos (e, em algumas situações, dos cursos artísticos especializados) criados pelo 
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março.   

Para as restantes disciplinas – cujas designações são idênticas às das disciplinas criadas 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, ou sofreram ligeiras alterações –, 
mantém-se  
o já estipulado no Guia de Habilitações para a Docência – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 
e Ensino Secundário, da DGRHE. No referido Guia, as habilitações próprias encontram-se 
definidas e organizadas por grupos de docência, estando essa informação disponível no 
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site da DGRHE, para consulta.  

Mantém-se também, na sua generalidade, o teor do ofício-circular DSEE n.º 23, de 
30/07/04, devendo a distribuição de serviço aos docentes continuar a “obedecer a uma 
lógica de gestão integrada de recursos humanos e estar de acordo com o constante nos 
mapas em anexo” ao referido ofício. Exceptuam-se as rectificações indicadas para 
algumas disciplinas dos cursos tecnológicos de Construção Civil e Edificações, Design de 
Equipamento, Multimédia, Administração, Acção Social e Desporto, de acordo com as 
seguintes tabelas:  

 
Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações  

Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código  Não contemplados nos  
grupos de docência  

Tecnologias de Construção  3º (14) * / 5º (17) **   
Desenho de Construção  3º (14) * / 5º (17) **   

Práticas de Construção  12º E (31) / 3º (14) *** / 5º (17) 
***  

 

 
* Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo E (código 
31), desde que possuam qualquer das formações referenciadas para o 3º Grupo 
(código 14) no guia de habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos dos Ensino 
Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  
** Com formação académica em Arquitectura.  
*** Com formação técnica de nível secundário na área da Construção Civil; no 
caso dos docentes do 5º Grupo (código 17), deverão ter também formação 
académica em Arquitectura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Tecnológico de Design de Equipamento  
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Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código  Não contemplados 
nos  

  grupos de docência  
Tecnologias do Equipamento  2º A (12) * ou 3º (14) ** ou   
 5º (17) ***   
 
* Preferencialmente com formação académica em Engenharia dos Materiais.  
** Podem também leccionar esta disciplina os docentes dos 12º Grupo A, E e F 
(códigos 27, 31 e 33, respectivamente), desde que possuam qualquer das 
formações referenciadas para os 2º Grupo A (código 12) e 3º Grupo (código 14) 
no guia de habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e 
Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  
*** Preferencialmente com formação em Arquitectura ou Design de Equipamento.  

Notas: 3º / 5º − a disciplina será entregue, preferencialmente, a professores do 
primeiro grupo indicado. 2º A ou 3º ou 5º − a disciplina será entregue, 
indiferentemente, a professores dos grupos indicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso Tecnológico de Multimédia  
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Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código Não contemplados 
nos  

  grupos de docência  
Tecnologias do Multimédia  5º (17) * / Informática (39) **   
 

* Preferencialmente com formação académica em Design de Comunicação.  
** Preferencialmente com formação especializada na área do Multimédia.  

Curso Tecnológico de Administração  

Disciplina  Grupo (s)  de 
Docência/Código  Não contemplados nos  

grupos de docência  

Organização e Gestão 
Empresarial  

6º (18)  * /  7º (19) **   

Contabilidade  6º (18)  * /  7º (19) ***   
Técnicas Administrativas  6º (18)  * /  7º (19) ***   
Prát. de Contabilidade e 
Gestão  6º (18)  * /  7º (19) ***   

 
* Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo C (código 
29), desde que possuam qualquer das formações referenciadas para o 6º Grupo 
(código 18) no guia de habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino 
Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  
** Com formação académica em Economia, Finanças ou Organização e Gestão de 
Empresas.  
*** Em termos de habilitação académica, os docentes do 7º Grupo (código 19) 
poderão leccionar as disciplinas, desde que constem, no plano de estudos do(s) 
curso(s) que frequentaram a nível do ensino superior, disciplinas como 
Contabilidade Geral, Contabilidade Analítica e Fiscalidade.  

 
 
 
 
 
 
Curso Tecnológico de Acção Social  
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Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código Não contemplados nos   
  grupos de docência  

Práticas de Acção Social   7º (19) * / 11º A (25) **  Com formação na área da 
Acção 

  Social ou do Serviço Social ***  
 
* Preferencialmente com formação académica em Sociologia, Sociologia do Trabalho, Acção 
Social, Serviço Social, Ciências Sociais ou Ciências Sociais e Humanas.  
** Preferencialmente para a leccionação do programa de 10º ano.  
*** Quando não haja possibilidade de atribuir a disciplina a docentes dos grupos indicados, deve 
ser contratado um técnico.  
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Cursos Tecnológicos de Desporto e de Acção Social  

Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código Não contemplados 
nos  

  grupos de docência  
 Psicologia A  10º B (24) *  Com formação na área  

  da Psicologia  
 
* Quando não exista docente com formação na área da Psicologia, deve ser contratado um técnico 
com formação naquela área. Assim, em termos de habilitação académica, os docentes do 10º 
Grupo B (código 24) poderão leccionar a disciplina, desde que conste(m) uma ou mais disciplinas 
da área da Psicologia no plano de estudos do curso que frequentaram a nível do ensino superior, 
ou desde que tenham reconhecida experiência na leccionação da disciplina.  

Solicitam-se os bons ofícios de V. Exa. no sentido de dar conhecimento da presente 
informação a todos os estabelecimentos de ensino da área de intervenção dessa 
Direcção Regional de Educação.  

Com os melhores cumprimentos,  

A DIRECTORA-GERAL 

 (Cristina Paulo)  
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Exmo(a). Senhor(a)  
Director(a) Regional de Educação IGE 
CIREP/DGFV  

Nossa referência: Ofício-
Circular nº 52/DSEE/DES/05, 

Sua referência: 22/11/2005  

 
Assunto: Cursos Tecnológicos: Área Tecnológica Integrada  

Dando cumprimento ao despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Educação, datado de 5/11/2005, remetem-se a V. Ex

as
 as seguintes orientações:  

O Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, aprova a matriz dos cursos tecnológicos, a 
qual integra, na componente de formação tecnológica, a Área Tecnológica Integrada 
(ATI). A Portaria n.º 550-A/2004, de 21 de Maio, define, nomeadamente no artigo 3º e no 
Anexo I, orientações gerais relativas à organização e ao funcionamento da referida área, 
que importa agora especificar.  

Assim, esclarece-se que:  

a) A carga horária global anual da disciplina de Especificação e do Projecto Tecnológico é 
de 147 unidades lectivas, das quais 120 são atribuídas à disciplina de Especificação e 27 
ao Projecto Tecnológico;  

b) A disciplina de Especificação e o Projecto Tecnológico são leccionados durante 21 
semanas do ano lectivo, com um total de 7 unidades lectivas semanais;  

c) A gestão da carga horária referida na alínea a) é da responsabilidade da escola, 
devendo estar definida e ser comunicada aos alunos no início do ano lectivo, garantindo-
se a atribuição de 7 unidades lectivas semanais às duas áreas e a avaliação do aluno na 
disciplina de Especificação e no Projecto Tecnológico nos três períodos lectivos;  
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d) A carga horária anual do Estágio é de 160 unidades lectivas (240 horas), que serão 
preferencialmente distribuídas por 12 semanas, consecutivas ou não, durante as quais a 
disciplina de Especificação e o Projecto Tecnológico não são leccionados;  

e) As 240 horas de Estágio correspondem a 216 h de formação efectiva na entidade de 
estágio e a 24h de gestão flexível, de acordo com o estipulado no regulamento de estágio;  

f) Para o acompanhamento do Estágio são utilizadas pelo professor as 10,5 horas 
semanais (7 unidades lectivas) correspondentes à leccionação da disciplina de 
Especificação e do Projecto Tecnológico;  

g) As deslocações do professor orientador às entidades de estágio são consideradas 
deslocações em serviço, conferindo os inerentes direitos legalmente previstos;  

h) O horário das turmas do 12º ano dos cursos tecnológicos deve ser organizado de modo 
a permitir a realização do Estágio em simultâneo com a frequência das disciplinas não 
englobadas na ATI;  

i) Em situações devidamente ponderadas pelos órgãos de gestão e de acordo com o 
parecer das empresas ou instituições envolvidas, quando estiver em causa a viabilidade 
do Estágio, a organização da ATI poderá assumir formas diferentes, designadamente a 
realização do Estágio em parte ou na totalidade após o termo das actividades lectivas, ou 
cumulativamente com as interrupções das mesmas;  

j) Em caso algum o referido na alínea anterior poderá implicar a alteração da carga 
horária global atribuída à disciplina de Especificação, ao Projecto Tecnológico e ao 
Estágio;  

k) Nas situações referidas na alínea i), as 147 unidades lectivas correspondentes à 
disciplina de Especificação e ao Projecto Tecnológico poderão ser distribuídas pela 
totalidade das semanas do ano lectivo em que não decorra o Estágio, sem prejuízo da 
atribuição ao professor das 7 unidades lectivas semanais correspondentes à leccionação 
da ATI;  
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l) O máximo global de horas semanais durante o período de estágio previsto na matriz 
dos cursos tecnológicos não poderá ser ultrapassado, qualquer que seja a forma 
adoptada para a organização da ATI, exceptuando nos casos em que o Estágio decorra 
fora do período de actividades lectivas, situação em que poderá ser atingido o horário 
semanal legalmente estabelecido para o sector de actividade;  

m) O limite de faltas injustificadas na disciplina de Especificação e no Projecto 
Tecnológico é de 11 e 3 unidades lectivas, respectivamente;  

n) Dada a interdependência entre a disciplina de Especificação, o Projecto Tecnológico e 
o Estágio, o aluno não poderá anular a matrícula em nenhuma das referidas componentes 
da ATI, excepto quando anular a matrícula em toda a Área;  

o) Se o aluno ultrapassar o limite de faltas injustificadas na disciplina de Especificação ou 
no Projecto Tecnológico não poderá iniciar o Estágio;  

p) Tendo em conta a complementaridade entre as componentes da ATI, os alunos que 
tenham obtido aproveitamento apenas em uma ou duas dessas componentes, ao 
matricularem-se na(s) componente(s) em falta, devem ser alertados para a importância de 
se matricularem também nas restantes, ao abrigo do ponto 4 do artigo 33º da Portaria n.º 
550-A/2004.  

A carga horária global da disciplina de Especificação e do Projecto Tecnológico, bem 
como os cenários a seguir apresentados, têm como referência um calendário escolar de 
33 semanas lectivas, devendo ser adaptados à realidade do ano escolar tendo em 
consideração os feriados e outras interrupções lectivas. Um aumento ou diminuição da 
carga global referida deverá reflectir-se na disciplina de Especificação e no Projecto 
Tecnológico proporcionalmente ao peso relativo de cada uma destas componentes.  

Para procurar garantir a exequibilidade do Estágio, a ATI pode assumir diferentes formas, 
de acordo com o referido nas alíneas d), i) e K). Apresentam-se em seguida alguns 
cenários meramente exemplificativos que não excluem outras possibilidades, desde que 
respeitem as orientações enunciadas.  
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Hipótese 1 – todo o período de Estágio decorre em paralelo com as restantes 

actividades lectivas  

 

Nesta hipótese os horários dos alunos devem ser concebidos de forma a reservar, por 
exemplo, as tardes ou dois dias e meio consecutivos por semana, para a ATI.  

Cenário A: 8 semanas – Especificação e Projecto Tecnológico 6 semanas – Estágio 10 
semanas – Especificação e Projecto Tecnológico 6 semanas – Estágio 3 semanas – 
Especificação e Projecto Tecnológico  

Cenário B: 18 semanas – Especificação e Projecto Tecnológico 12 semanas – Estágio 3 
semanas – Especificação e Projecto Tecnológico  
 
Hipótese 2 – o estágio decorre em parte, ou na totalidade, após o termo das 

actividades lectivas e/ou durante as interrupções das mesmas  

Cenário A:  
O estágio inicia-se durante o 3º período, decorrendo nas últimas 3 semanas em paralelo 
com  
as restantes actividades lectivas e continua após o termo das mesmas em horário laboral 
a  
tempo inteiro na entidade de estágio (salvaguardando a realização dos exames).  
Neste cenário os horários dos alunos devem ser concebidos de forma a reservar, por 
exemplo, 
as tardes ou dois dias e meio consecutivos por semana para a ATI.  
 

Cenário B:  
O estágio inicia-se durante a interrupção lectiva entre o 2º e o 3º períodos e é retomado 
após o 
termo das actividades lectivas, decorrendo em horário laboral a tempo inteiro na entidade 
de 
estágio (salvaguardando a realização dos exames).  
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Solicitam-se os bons ofícios de V. Ex.ª no sentido de dar conhecimento da presente 
informação 
a todos os estabelecimentos de ensino da área de intervenção dessa Direcção Regional 
de 
Educação.  
 

Com os melhores cumprimentos,  
 

A Directora-Geral  

(Cristina Paulo) 

 


	GuiadeOrientacoesCT.pdf
	capa Tec.pdf
	Guia de Orientacoes CT.pdf

	of_circ_23.pdf
	OfCirc40.pdf
	Of_Circular52_ATI.pdf
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Exmo(a). Senhor(a)  
Director(a) Regional de Educação  


C/c:  
DGRHE  
IGE  
CIREP  
 


Nossa referência: Of.-Circ. nº 40/DSEE/DES/05, de 01/09/05 
 


Assunto: Atribuição de Serviço Lectivo – Rectificações ao Ofício-Circular DSEE n.º 
23, de 30/07/04  


Dando cumprimento ao Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Educação, datado de 31/08/05, informa-se V. Exa. de que:  


No âmbito da implementação da Reforma do Ensino Secundário, e face às variadas 
questões colocadas no decorrer do ano lectivo de 2004/2005 pelas escolas sobre o ofício-
circular DSEE n.º 23, de 30/07/04, relativo a “Atribuição de Serviço Lectivo − Novas 
Disciplinas do Ensino Secundário”, tornou-se necessário proceder a algumas rectificações 
de acordo com os esclarecimentos que foram sendo prestados casuisticamente pela 
DGIDC, bem como na sequência de parecer da DGRHE.  


Assim, esclarece-se que o ofício-circular acima mencionado apenas se refere às novas 
disciplinas constantes dos planos de estudo dos cursos científico-humanísticos e cursos 
tecnológicos (e, em algumas situações, dos cursos artísticos especializados) criados pelo 
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março.   


Para as restantes disciplinas – cujas designações são idênticas às das disciplinas criadas 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, ou sofreram ligeiras alterações –, 
mantém-se  
o já estipulado no Guia de Habilitações para a Docência – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 
e Ensino Secundário, da DGRHE. No referido Guia, as habilitações próprias encontram-se 
definidas e organizadas por grupos de docência, estando essa informação disponível no 
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site da DGRHE, para consulta.  


Mantém-se também, na sua generalidade, o teor do ofício-circular DSEE n.º 23, de 
30/07/04, devendo a distribuição de serviço aos docentes continuar a “obedecer a uma 
lógica de gestão integrada de recursos humanos e estar de acordo com o constante nos 
mapas em anexo” ao referido ofício. Exceptuam-se as rectificações indicadas para 
algumas disciplinas dos cursos tecnológicos de Construção Civil e Edificações, Design de 
Equipamento, Multimédia, Administração, Acção Social e Desporto, de acordo com as 
seguintes tabelas:  


 
Curso Tecnológico de Construção Civil e Edificações  


Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código  Não contemplados nos  
grupos de docência  


Tecnologias de Construção  3º (14) * / 5º (17) **   
Desenho de Construção  3º (14) * / 5º (17) **   


Práticas de Construção  12º E (31) / 3º (14) *** / 5º (17) 
***  


 


 
* Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo E (código 
31), desde que possuam qualquer das formações referenciadas para o 3º Grupo 
(código 14) no guia de habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos dos Ensino 
Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  
** Com formação académica em Arquitectura.  
*** Com formação técnica de nível secundário na área da Construção Civil; no 
caso dos docentes do 5º Grupo (código 17), deverão ter também formação 
académica em Arquitectura.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Tecnológico de Design de Equipamento  
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Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código  Não contemplados 
nos  


  grupos de docência  
Tecnologias do Equipamento  2º A (12) * ou 3º (14) ** ou   
 5º (17) ***   
 
* Preferencialmente com formação académica em Engenharia dos Materiais.  
** Podem também leccionar esta disciplina os docentes dos 12º Grupo A, E e F 
(códigos 27, 31 e 33, respectivamente), desde que possuam qualquer das 
formações referenciadas para os 2º Grupo A (código 12) e 3º Grupo (código 14) 
no guia de habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e 
Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  
*** Preferencialmente com formação em Arquitectura ou Design de Equipamento.  


Notas: 3º / 5º − a disciplina será entregue, preferencialmente, a professores do 
primeiro grupo indicado. 2º A ou 3º ou 5º − a disciplina será entregue, 
indiferentemente, a professores dos grupos indicados.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Curso Tecnológico de Multimédia  
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Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código Não contemplados 
nos  


  grupos de docência  
Tecnologias do Multimédia  5º (17) * / Informática (39) **   
 


* Preferencialmente com formação académica em Design de Comunicação.  
** Preferencialmente com formação especializada na área do Multimédia.  


Curso Tecnológico de Administração  


Disciplina  Grupo (s)  de 
Docência/Código  Não contemplados nos  


grupos de docência  


Organização e Gestão 
Empresarial  


6º (18)  * /  7º (19) **   


Contabilidade  6º (18)  * /  7º (19) ***   
Técnicas Administrativas  6º (18)  * /  7º (19) ***   
Prát. de Contabilidade e 
Gestão  6º (18)  * /  7º (19) ***   


 
* Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo C (código 
29), desde que possuam qualquer das formações referenciadas para o 6º Grupo 
(código 18) no guia de habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino 
Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  
** Com formação académica em Economia, Finanças ou Organização e Gestão de 
Empresas.  
*** Em termos de habilitação académica, os docentes do 7º Grupo (código 19) 
poderão leccionar as disciplinas, desde que constem, no plano de estudos do(s) 
curso(s) que frequentaram a nível do ensino superior, disciplinas como 
Contabilidade Geral, Contabilidade Analítica e Fiscalidade.  


 
 
 
 
 
 
Curso Tecnológico de Acção Social  
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Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código Não contemplados nos   
  grupos de docência  


Práticas de Acção Social   7º (19) * / 11º A (25) **  Com formação na área da 
Acção 


  Social ou do Serviço Social ***  
 
* Preferencialmente com formação académica em Sociologia, Sociologia do Trabalho, Acção 
Social, Serviço Social, Ciências Sociais ou Ciências Sociais e Humanas.  
** Preferencialmente para a leccionação do programa de 10º ano.  
*** Quando não haja possibilidade de atribuir a disciplina a docentes dos grupos indicados, deve 
ser contratado um técnico.  
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Cursos Tecnológicos de Desporto e de Acção Social  


Disciplina  Grupo(s) de Docência/Código Não contemplados 
nos  


  grupos de docência  
 Psicologia A  10º B (24) *  Com formação na área  


  da Psicologia  
 
* Quando não exista docente com formação na área da Psicologia, deve ser contratado um técnico 
com formação naquela área. Assim, em termos de habilitação académica, os docentes do 10º 
Grupo B (código 24) poderão leccionar a disciplina, desde que conste(m) uma ou mais disciplinas 
da área da Psicologia no plano de estudos do curso que frequentaram a nível do ensino superior, 
ou desde que tenham reconhecida experiência na leccionação da disciplina.  


Solicitam-se os bons ofícios de V. Exa. no sentido de dar conhecimento da presente 
informação a todos os estabelecimentos de ensino da área de intervenção dessa 
Direcção Regional de Educação.  


Com os melhores cumprimentos,  


A DIRECTORA-GERAL 


 (Cristina Paulo)  
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Exmo.(a) Senhor(a)  
Director(a) Regional de Educação 
 


C/c:  
DGRHE  
IGE  
CIREP 


Sua referência: 
Nossa referência: DSEE Ofício-Circ. nº 23, de 30-07-2004  


 
ASSUNTO: Atribuição de Serviço Lectivo  Novas Disciplinas do 


Ensino Secundário  


Dando cumprimento ao Despacho de Sua Excelência a Senhora Ministra da Educação, 
datado de 28/07/04, informa-se V. Exª. que:  


Com a publicação do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, relativo à 
Reforma do Ensino Secundário, a qual entrará em vigor no ano lectivo de 
2004/2005, ficaram estabelecidos os princípios orientadores da organização e 
da gestão do currículo, bem como da avaliação e da certificação das 
aprendizagens dos diferentes percursos do nível secundário de educação, 
tendo ficado materializada, com a publicação das diversas Portarias 
regulamentadoras do citado Decreto-Lei, a execução dos princípios então 
enunciados, com a definição das regras de organização, funcionamento e 
avaliação aplicáveis aos diferentes percursos do nível secundário de educação.  


Considerando que os planos de estudo então publicados incluem novas 
disciplinas, quer na Componente de Formação Geral (Cursos Científico-
Humanísticos e Cursos Tecnológicos), quer na Componente de Formação 
Específica (Cursos Científico-Humanísticos), quer na Componente de Formação 
Científica (Cursos Tecnológicos), quer ainda na Componente de Formação  
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Tecnológica (Cursos Tecnológicos), importa definir, tendo em atenção a 
organização das escolas e a sua planificação e distribuição da carga horária 
entre os diversos docentes, quais os grupos de docência mais adequados para a 
leccionação de tais disciplinas, sem prejuízo da identificação, para cada grupo, 
da formação académica mais adequada para a sua leccionação.  
Realça-se  que,  nalguns  casos,  devido à estrutura e  organização do plano de estudo 
de certos Cursos Tecnológicos e decorrente dos programas aprovados, tendo em vista 
o perfil dos diplomados neste nível de ensino, e por não estarem contempladas nos 
grupos de docência habilitações compatíveis  para a leccionação  dos  conteúdos  
previstos para estas disciplinas não integradas em grupos de docência, estas deverão 
ser asseguradas por indivíduos possuidores dessas mesmas habilitações/formações 
especializadas, quando não existam docentes dos quadros ou aí colocados também 
possuidores dessas habilitações/formações especializadas.  


Assim, tendo em atenção o disposto nos n.º 1 e n.º 2 do Art.º 16º do Decreto-Lei n.º 
74/2004, de 26 de Março, e até publicação da portaria neles referida, nos Cursos 
Científico-Humanísticos e nos Cursos Tecnológicos, a distribuição de serviço aos 
docentes deve obedecer a uma lógica de gestão integrada de recursos humanos e 
estar de acordo com o constante nos mapas em anexo.  


Solicitam-se os bons ofícios de V. Ex.ª no sentido de dar conhecimento da presente 
informação a todos os estabelecimentos de ensino da área de intervenção dessa 
Direcção Regional de Educação.  


Com os melhores cumprimentos,  


O DIRECTOR-GERAL 


 (Vasco Alves)  
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ANEXO 1  
 


DISCIPLINA  CURSO(S)  Grupo(s) de 
Docência  


  (Código)  
Antropologia  Curso Científico-Humanístico de 


Ciências Sociais e Humanas  
11º A (25) [1] ou 10º A 
(23) [1]  


  ou 10º B (24) [1]  


  ou 7º (19) [2]  


Aplicações Informáticas B  Cursos Científico-Humanísticos  Informática (39)  
Biologia Humana  Curso Tecnológico de Desporto  11º B (26) [3]  


Ciência Política  Cursos Científico-Humanísticos  10º A (23) ou 7º (19) [4] 


Clássicos da Literatura  Cursos Científico-Humanísticos de 
Ciências e Tecnologias e de Artes 
Visuais  


8º A (20) ou 8º B (21) 
ou 9º (22) ou Espanhol 


(41)  


Ecologia  Curso Tecnológico de Ordenamento  11º B (26) [3]  


 do Território e Ambiente   
História da Cultura e das Artes  Cursos Científico-Humanísticos e 


Cursos Artísticos Especializados  
10º A (23) / 5º (17)  


Literatura Portuguesa  Curso Científico-Humanístico de 
Línguas e Literaturas  


8º A (20) ou 8º B (21)  


Literaturas de Língua Portuguesa Curso Científico-Humanístico de 
Línguas e Literaturas  


8º A (20) ou 8º B (21)  


Oficina de Multimédia B  Curso Científico-Humanístico de 
Artes Visuais  


5º (17) [5]  


Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais  


Curso Científico-Humanístico de 
Ciências Sociais e Humanas  


1º (11)  


Materiais e Tecnologias  Curso Científico-Humanístico de 
Artes Visuais  


2º A (12) [6] ou 3º (14) 
[7]  


Tecnologias da Informação e 
Comunicação  


Cursos Científico-Humanísticos e 
Cursos Tecnológicos  


Informática (39) ou 
Docentes com o perfil 


previsto no Desp.  
  n.º 9493/2004, de 14  


  de Maio  
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[1] Preferencialmente com formação académica em Antropologia.  
[2] Preferencialmente com formação académica em Sociologia.  
[3] Preferencialmente com formação académica em Biologia.  
[4] Preferencialmente com formação académica em Ciência Política ou Direito.  
[5] Preferencialmente com formação académica em Design de Comunicação e Design de 


Multimédia ou formações que integrem o Multimédia no plano curricular.  
[6] Preferencialmente com formação académica em Engenharia dos Materiais.  
[7]  Podem também leccionar esta disciplina os docentes dos 12º Grupo A e E (códigos 27 e 


31), desde que possuam qualquer das formações referenciadas para os 2º Grupo A (12) e 
3º Grupo (código 14) no guia de habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino 
Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  


Notas: 
11º ou 10º A - a disciplina será entregue, indiferentemente, a professores de um ou de outro 
grupo. 
10º A / 5º - a disciplina será entregue, preferencialmente, a professores do 10º Grupo A. 
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ANEXO 2  
 


 


Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 


Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  


 


Tecnologias de Construção  3º (14) *   


Desenho de Construção  3º (14) *   


Práticas de Construção  12º E (31)   


Computação Gráfica e 
Orçamentação  3º (14) *   


Planeamento e Condução de 
Obra  


3º (14) ou 12º E 
(31)   


 


  Tecnológica  


Prevenção e Segurança na 
Construção  3º (14) *   


 
(*) Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo E 


(código 31), desde que possuam qualquer das formações referenciadas 
para o 3º Grupo (código 14) no guia de habilitações para a docência dos 2º 
e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  


Nota: 
3º ou 12º E - a disciplina será entregue, indiferentemente, a professores de um 
ou de outro grupo.  
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 


Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  


 


Sistemas Analógicos e Digitais  2º B (13) *   


Práticas Laboratoriais de 
Electrotecnia/Electrónica  2º B (13) *   


Aplicações Tecnológicas de 
Electrotecnia/Electrónica  12º B (28)   


Tecnológica  Práticas de Instalações  2ºB (13) ou   
Eléctricas  12º B (28)   


Práticas de Electrónica  2º B (13) ou 
12º B (28)  


 
 


Telecomunicações  2º B (13) ou 12º 
B (28)  


 


 
(*)  Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo B 


(código 28), desde que possuam qualquer das formações referenciadas 
para o 2º Grupo B (código 13) no guia de habilitações para a docência dos 
2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  


Nota: 
2º B ou 12º B -a disciplina será entregue, indiferentemente, a professores de 
um ou de outro 
grupo.  
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Tecnologias Informáticas  Informática 
(39)  


 


Bases de Programação  Informática 
(39)  


 


Aplicações  Informáticas A  
Informática 
(39)  


 


Tecnológica  Técnicas de Gestão de Base de  Informática   
Dados  (39)    


Planeamento, Montagem e 
Manutenção de Redes e 
Equipamentos Informáticos  


Informática 
(39)  


 


 


 


Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 


Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  


 


Desenho B  5º (17)   


Tecnologias do Equipamento  2º A (12) * ou 
3º (14) **  


 


Tecnológica  


Oficina de Design de 
Equipamento  5º (17) ***   
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Oficina de Design de Mobiliário  5º (17)   


Oficina de Design Cerâmico  5º (17)   


 
(*) Preferencialmente com formação académica em Engenharia de Materiais.  
(**)  Podem também leccionar esta disciplina os docentes dos 12º Grupo A e E 


(códigos 27 e 31), desde que possuam qualquer das formações 
referenciadas para os 2º Grupo A (12) e 3º Grupo (código 14) no guia de 
habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino 
Secundário, editado pela DGRHE.  


(***) Preferencialmente com formação académica em Design de Equipamento.  
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 


Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  


 


Desenho B  5º (17)   


Tecnologias do Multimédia  5º (17) *   


Oficina de Multimédia A  5º (17) *   


Oficina de Animação e 
Multimédia  5º (17) *   


Tecnológica  


Oficina de Design Multimédia  5º (17) *   


 
(*) Preferencialmente com formação académica em Design de Comunicação.  


 


Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 


Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  


 
Organização e Gestão 
Empresarial  6º (18) *   


Contabilidade  6º (18) *   


Técnicas Administrativas  6º (18) *   


Práticas de Contabilidade e 
Gestão  6º (18) *   


Tecnológica  


Práticas de Secretariado  12º C (29)   
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(*) Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo C 
(código 29), desde que possuam qualquer das formações referenciadas 
para o 6º Grupo (código 18) no guia de habilitações para a docência dos 2º 
e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, editado pela DGRHE.  
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 


Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  


 


Introdução ao Marketing  
6º (18) ou 7º 
(19) *  


 


Comércio e Distribuição  
6º (18) ou 7º 
(19) *  


 


Técnicas Comerciais  
6º (18) ou 7º 
(19) *  


 


Técnicas de Marketing  
6º (18) ou 7º 
(19) *  


 


Tecnológica  


Técnicas de Vendas  
6º (18) ou 7º 
(19) *  


 


 
(*) Podem também leccionar estas disciplinas os docentes do 12º Grupo C 


(código 29), desde que possuam qualquer das formações referenciadas 
para o 6º Grupo (código 18) ou 7º Grupo (código 19) no guia de 
habilitações para a docência dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino 
Secundário, editado pela DGRHE.  


Nota: 
6º ou 7º - a disciplina será entregue, indiferentemente, a professores de um ou 
de outro grupo. 
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 


Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  


 
Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais  1 º (11)   


Sistemas de Informação 
Aplicada  11 º B (26) *   


Técnicas de Ordenamento do 
Território  11 º A (25)   


Sistemas de Informação 
Geográfica  11 º A (25)   


Tecnológica  


Espaços Naturais e Educação 
Ambiental  11 º B (26) *   


 
(*) Preferencialmente com formação académica em Biologia.  
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Componente de 
Formação  Disciplina  Grupo(s) de 


Docência/Código  
Não contemplados nos 
grupos de docência  


 


Saúde e Socorrismo  11 º B (26) *  com formação na área da 
Saúde **  


Técnicas de Expressão e 
Comunicação  


Qualquer grupo 
***  


com formação na área da 
Animação Sociocultural ou do 


Teatro  


Práticas de Acção Social  7 º (19) ****   


Tecnológica  Práticas de Animação  Qualquer  com formação na área da  
Sociocultural  grupo *****  Animação Sociocultural   
  com formação na área da  


 Práticas de Apoio Social  7 º (19) ****  Acção Social ou do   


   Serviço Social ******  


 
(*) Preferencialmente com formação académica em Biologia. Relativamente 


ao programa do 12º ano, o docente deve ter formação em Socorrismo.  
(**) Na ausência de docente com formação em Socorrismo e apenas para o 


programa do 12º ano.  
(***) Com formação académica e/ou currículo profissional na área do Teatro 


ou da Animação Sociocultural. Quando não exista docente com 
formação e/ou currículo profissional nas áreas referidas, deve ser 
contratado um técnico.  


(****) Preferencialmente com formação académica em Sociologia, Sociologia 
do Trabalho, Acção Social, Serviço Social, Ciências Sociais ou Ciências 
Sociais e Humanas.  


(*****) Com formação académica e/ou currículo profissional na área da 
Animação Sociocultural. Quando não exista docente com esta 
formação, deve ser contratado um técnico.  


(******) Quando não exista docente com formação nas áreas referidas na nota 
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****, deve ser contratado um técnico para este programa de 12º ano.  
 


 


Psicologia A  10º B (24) *  com formação na área da 
Psicologia *  


Organização e Desenvolvimento 
Desportivo  Ed. Física (38)   


Práticas Desportivas e 
Recreativas  Ed. Física (38)   


Práticas de Dinamização 
Desportiva  Ed. Física (38)   


Tecnológica  


Práticas de Organização 
Desportiva  Ed. Física (38)   


 
(*) Quando não exista docente com formação na área da Psicologia, deve ser 
contratado um técnico com formação naquela área.  
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Exmo(a). Senhor(a)  
Director(a) Regional de Educação IGE 
CIREP/DGFV  


Nossa referência: Ofício-
Circular nº 52/DSEE/DES/05, 


Sua referência: 22/11/2005  


 
Assunto: Cursos Tecnológicos: Área Tecnológica Integrada  


Dando cumprimento ao despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Educação, datado de 5/11/2005, remetem-se a V. Ex


as
 as seguintes orientações:  


O Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, aprova a matriz dos cursos tecnológicos, a 
qual integra, na componente de formação tecnológica, a Área Tecnológica Integrada 
(ATI). A Portaria n.º 550-A/2004, de 21 de Maio, define, nomeadamente no artigo 3º e no 
Anexo I, orientações gerais relativas à organização e ao funcionamento da referida área, 
que importa agora especificar.  


Assim, esclarece-se que:  


a) A carga horária global anual da disciplina de Especificação e do Projecto Tecnológico é 
de 147 unidades lectivas, das quais 120 são atribuídas à disciplina de Especificação e 27 
ao Projecto Tecnológico;  


b) A disciplina de Especificação e o Projecto Tecnológico são leccionados durante 21 
semanas do ano lectivo, com um total de 7 unidades lectivas semanais;  


c) A gestão da carga horária referida na alínea a) é da responsabilidade da escola, 
devendo estar definida e ser comunicada aos alunos no início do ano lectivo, garantindo-
se a atribuição de 7 unidades lectivas semanais às duas áreas e a avaliação do aluno na 
disciplina de Especificação e no Projecto Tecnológico nos três períodos lectivos;  







 


Av. 24 de Julho, 140 – 1399-025 Lisboa – 
PORTUGAL  


FMS-IV-RS 1  
Telef.: +(351) 21 393 45 00 - Fax: +(351) 21 393 
46 95 Email: dgidc@dgidc.min-edu.pt Internet: 
www.dgidc.min-edu.pt  


 


d) A carga horária anual do Estágio é de 160 unidades lectivas (240 horas), que serão 
preferencialmente distribuídas por 12 semanas, consecutivas ou não, durante as quais a 
disciplina de Especificação e o Projecto Tecnológico não são leccionados;  


e) As 240 horas de Estágio correspondem a 216 h de formação efectiva na entidade de 
estágio e a 24h de gestão flexível, de acordo com o estipulado no regulamento de estágio;  


f) Para o acompanhamento do Estágio são utilizadas pelo professor as 10,5 horas 
semanais (7 unidades lectivas) correspondentes à leccionação da disciplina de 
Especificação e do Projecto Tecnológico;  


g) As deslocações do professor orientador às entidades de estágio são consideradas 
deslocações em serviço, conferindo os inerentes direitos legalmente previstos;  


h) O horário das turmas do 12º ano dos cursos tecnológicos deve ser organizado de modo 
a permitir a realização do Estágio em simultâneo com a frequência das disciplinas não 
englobadas na ATI;  


i) Em situações devidamente ponderadas pelos órgãos de gestão e de acordo com o 
parecer das empresas ou instituições envolvidas, quando estiver em causa a viabilidade 
do Estágio, a organização da ATI poderá assumir formas diferentes, designadamente a 
realização do Estágio em parte ou na totalidade após o termo das actividades lectivas, ou 
cumulativamente com as interrupções das mesmas;  


j) Em caso algum o referido na alínea anterior poderá implicar a alteração da carga 
horária global atribuída à disciplina de Especificação, ao Projecto Tecnológico e ao 
Estágio;  


k) Nas situações referidas na alínea i), as 147 unidades lectivas correspondentes à 
disciplina de Especificação e ao Projecto Tecnológico poderão ser distribuídas pela 
totalidade das semanas do ano lectivo em que não decorra o Estágio, sem prejuízo da 
atribuição ao professor das 7 unidades lectivas semanais correspondentes à leccionação 
da ATI;  
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l) O máximo global de horas semanais durante o período de estágio previsto na matriz 
dos cursos tecnológicos não poderá ser ultrapassado, qualquer que seja a forma 
adoptada para a organização da ATI, exceptuando nos casos em que o Estágio decorra 
fora do período de actividades lectivas, situação em que poderá ser atingido o horário 
semanal legalmente estabelecido para o sector de actividade;  


m) O limite de faltas injustificadas na disciplina de Especificação e no Projecto 
Tecnológico é de 11 e 3 unidades lectivas, respectivamente;  


n) Dada a interdependência entre a disciplina de Especificação, o Projecto Tecnológico e 
o Estágio, o aluno não poderá anular a matrícula em nenhuma das referidas componentes 
da ATI, excepto quando anular a matrícula em toda a Área;  


o) Se o aluno ultrapassar o limite de faltas injustificadas na disciplina de Especificação ou 
no Projecto Tecnológico não poderá iniciar o Estágio;  


p) Tendo em conta a complementaridade entre as componentes da ATI, os alunos que 
tenham obtido aproveitamento apenas em uma ou duas dessas componentes, ao 
matricularem-se na(s) componente(s) em falta, devem ser alertados para a importância de 
se matricularem também nas restantes, ao abrigo do ponto 4 do artigo 33º da Portaria n.º 
550-A/2004.  


A carga horária global da disciplina de Especificação e do Projecto Tecnológico, bem 
como os cenários a seguir apresentados, têm como referência um calendário escolar de 
33 semanas lectivas, devendo ser adaptados à realidade do ano escolar tendo em 
consideração os feriados e outras interrupções lectivas. Um aumento ou diminuição da 
carga global referida deverá reflectir-se na disciplina de Especificação e no Projecto 
Tecnológico proporcionalmente ao peso relativo de cada uma destas componentes.  


Para procurar garantir a exequibilidade do Estágio, a ATI pode assumir diferentes formas, 
de acordo com o referido nas alíneas d), i) e K). Apresentam-se em seguida alguns 
cenários meramente exemplificativos que não excluem outras possibilidades, desde que 
respeitem as orientações enunciadas.  
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Hipótese 1 – todo o período de Estágio decorre em paralelo com as restantes 


actividades lectivas  


 


Nesta hipótese os horários dos alunos devem ser concebidos de forma a reservar, por 
exemplo, as tardes ou dois dias e meio consecutivos por semana, para a ATI.  


Cenário A: 8 semanas – Especificação e Projecto Tecnológico 6 semanas – Estágio 10 
semanas – Especificação e Projecto Tecnológico 6 semanas – Estágio 3 semanas – 
Especificação e Projecto Tecnológico  


Cenário B: 18 semanas – Especificação e Projecto Tecnológico 12 semanas – Estágio 3 
semanas – Especificação e Projecto Tecnológico  
 
Hipótese 2 – o estágio decorre em parte, ou na totalidade, após o termo das 


actividades lectivas e/ou durante as interrupções das mesmas  


Cenário A:  
O estágio inicia-se durante o 3º período, decorrendo nas últimas 3 semanas em paralelo 
com  
as restantes actividades lectivas e continua após o termo das mesmas em horário laboral 
a  
tempo inteiro na entidade de estágio (salvaguardando a realização dos exames).  
Neste cenário os horários dos alunos devem ser concebidos de forma a reservar, por 
exemplo, 
as tardes ou dois dias e meio consecutivos por semana para a ATI.  
 


Cenário B:  
O estágio inicia-se durante a interrupção lectiva entre o 2º e o 3º períodos e é retomado 
após o 
termo das actividades lectivas, decorrendo em horário laboral a tempo inteiro na entidade 
de 
estágio (salvaguardando a realização dos exames).  
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Solicitam-se os bons ofícios de V. Ex.ª no sentido de dar conhecimento da presente 
informação 
a todos os estabelecimentos de ensino da área de intervenção dessa Direcção Regional 
de 
Educação.  
 


Com os melhores cumprimentos,  
 


A Directora-Geral  


(Cristina Paulo) 


 







