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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ANO LETIVO  2021/2022

O Plano Anual de Atividades é um documento estruturante da escola que permite planear, programar e orientar um conjunto de atividades extracurriculares.

No Primeiro Período, nas reuniões de Conselho de Turma, os professores, diretores de turma e diretores de curso propõem planeiam as atividades dos seus cursos, apresentando atividades que enriquecem o currículo dos cursos, 

tanto do ponto de vista técnico e tecnológico como nas vertentes socioculturais e científicas.

O Conselho Pedagógico retifica as propostas e pode acrescentar outras que se insiram nas atividades dos cursos ou que enriqueçam o desenvolvimento cultural, científico e lúdico.

Ao longo do ano letivo as atividades vão surgindo havendo sempre a possibilidade de acrescentar algumas a este plano. A sintetização de todas as atividades será realizada através de uma revista digital que será apresentada no final 

do ano letivo.

OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Objetivo 1: Aumentar a 

eficácia da escola no âmbito dos resultados académicos obtidos pelos alunos.

Objetivo 2: Apostar na realização de atividades participadas que promovam o desenvolvimento pessoal e social de cada aluno, o interesse pela escola e o enriquecimento cultural dos alunos, passando pela implementação de 

experiências culturais diversificadas e pelo desenvolvimento de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular, desenvolvidas de acordo com os diferentes cursos (DAC’s).

Objetivo 3: Promover a melhoria das competências dos professores.

Objetivo 4: Incrementar o uso das novas tecnologias na comunidade escolar.

Objetivo 5: Reforçar a intervenção da Escola junto do meio social e empresarial.

Objetivo 6: Continuar a desenvolver um processo contínuo de autoavaliação e reflexão, com vista ao estabelecimento de planos de melhoria e a assegurar a qualidade do serviço educativo prestado pela escola.

INTRODUÇÃO
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Promover a tolerância e respeito por diferentes hábitos e culturas; Objetivo 2

Estimular a imaginação e criatividade; Objetivo 1

Envolver os  alunos em práticas de trabalho em equipa, fomentando o desenvolvimento 

pessoal e as relações interpessoais.
Objetivo 2

Objetivo 1

Objetivo 2

Compreender o modo como se estrutura a personalidade: corpo e herança biológica; meio, 

cultura e herança cultural.
Objetivo 1

Proporcionar um contacto mais direto com o conhecimento científico. Objetivo 1

Compreender a importância da água para os seres vivos. Objetivo 2

Objetivo 1

Objetivo 2

5

Lanche de convivio com a 

comunidade escolar da 

Escola Tecnologia Gestão de 

Barcelos (São Martinho)

Os alunos executarem e desenvolveram confeções alusivas ao S. Martinho. Objetivo 2
1º período - 

11-11-2021

Pátio da Escola de 

tecnologia e gestão 

de Barcelos.

Carlos Dias e Tiago Duarte

1º e 3º Ano 

Técnico de 

Cozinha/Pastelaria

Alertar para os perigos inerentes ao uso da Internet Objetivo 4

Promover a utilização segura da Internet Objetivo 4

Evitar comportamentos de assédio virtual (cybberbullying) de um modo geral, especialmente 

entre alunos
Objetivo 6

1º IGEST/2º IGESTNorberto Gomes e José ArnautAuditório da ETG2º Período
Palestra sobre 

cibersegurança na Internet

Todas as turmasFesta de Natal
Favorecer aprendizagens em cooperação. Promover práticas de solidariedade.

Promover a criatividade.

1º período - 

17 de 

dezembro, 

2021

Escola (cantina, 

corredores)

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves

6

2º Período

1º período - 

29 de outubro 

de 2021

Escola

 ResponsáveisN.º Descrição da Atividade Objetivos Específicos
Objetivos 

Estratégicos PE
Data Local Destinatários

Sílvia Silva e Susana Gonçalves  

(com a colaboração dos 

professores da área técnica dos 

cursos Técnico de Fotografia, 

Técnico de Design Gráfico e 

Técnico de Cozinha/Pastelaria)

Comunidade Escolar1

1º período

3.ºs anos

Visita de Estudo:

Biodiversidade e 

Sustentabilidade

1º período- 

24 de

novembro de 

2021

Porto:

Museu da 

Biodiversidade e 

Pavilhão da Água

Professores: Maria José Oliveira, 

Paula Carvalho, Filipa Oliveira, 

Fernando Miranda e Sofia 

Campos

Turmas do 1º e 2º 

anos de todos os 

cursos

Espetáculo "Em Pessoa" - 

Teatro

Ficar sensibilizado para o estudo do texto dramático, através do contacto direto com o 

espaço e os intervenientes no espetáculo teatral. Tomar consciência da existência e da 

importância de outras formas de linguagem que não apenas a linguagem verbal.

 Motivar os alunos para o estudo das obras.

1º período- 

10 de 

novembro, 

2021

Barcelos, Teatro Gil 

Vicente
Marta Araújo, Olga Simões2

3

4

Hallowe'en - Decoração da 

Escola, Hallowgames, 

Concurso de máscaras, 

Lanche com doces alusivos 

ao Hallowe'en e 

Reportagem fotográfica 

IMP.076.DP.3



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ANO LETIVO  2021/2022

 ResponsáveisN.º Descrição da Atividade Objetivos Específicos
Objetivos 

Estratégicos PE
Data Local Destinatários

1º período
Contacto com a realidade laboral de uma empresa de desenvolvimento de software como 

meio de incentivo à melhoria dos resultados escolares dos alunos
Objetivo 1

Melhorar a interecção social através do contacto com pessoas fora da rede social de cada 

aluno
Objetivo 2

Proporcionar aos alunos experiências que contribuam para a melhoria da qualidade 

educativa da escola
Objetivo 6

Incentivar o estudo como forma de possibilitar o ingresso no ensino superior Objetivo 1

Proporcionar um primeiro contacto com uma entidade do ensino superior Objetivo 2

Proporcionar um momento de reflexão sobre a possibilidade de frequentar o ensino superior Objetivo 6

Percepcionar as fases de desenvolvimento do fabrico de um importante acessório de moda,

que é o chapéu e conhecer os equipamentos, ferramentas e matérias-primas utilizadas para

tal.

Objetivo 1

Divulgar materiais, máquinas e procedimentos usados na indústria, que só desta forma os

alunos podem conhecer.
Objetivo 2

Conhecer todos os passos desde o processamento da matéria-prima para obtenção do fio,

passando pela tecelagem, acabamentos, confeção da peça e terminando na recriação de

uma montra.

Objetivo 2

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 1

Objetivo 2

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves

Visita a software house

11

12

Dia da ETG

Promover a interação entre os membros da comunidade educativa. Partilhar aprendizagens, 

estimulando a autonomia, organização, trabalho em equipa. Reconhecer a importância 

individual da Escola.

2º período - 

21 de janeiro, 

2022

Escola (auditório, 

corredores)

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves

Todas as turmas

1.ºs anosDia dos Namorados Estimular o relacionamento interpessoal. Promover a criatividade.

2º período - 

14 de 

fevereiro, 

2022

Escola (auditório, 

corredores)

10
 "Frei Luís de Sousa" - 

Teatro

Ficar sensibilizado para o estudo do texto dramático, através do contacto direto com o 

espaço eos intervenientes no espetáculo teatral. Tomar consciência da existência e da 

importância de outras formas de linguagem que não apenas a linguagem verbal.

 Motivar os alunos para o estudo das obras.

2º período - 

janeiro, 2022 

(dia a definir)

Braga, Auditório 

Vita

1º IGEST/2º IGEST

1º IGEST/2º IGEST

Marta Araújo, Olga Simões 2.ºs anos

2º Período Braga: a decidir Norberto Gomes7

8

Visita Universidade do 

Minho "A informática como 

ponte para o futuro"

2º Período
Braga: Universidade 

do Minho
Norberto Gomes

Visita de Estudo:

Museu da chapelaria e 

Museu da Moda e dos 

Têxteis

1º período - 

Final do 1º 

período

S. João da Madeira:

Museu da 

Chapelaria;

Gaia: Museu da 

Moda e dos Têxteis

Professores da área técnica do 

curso Técnico de Design de 

Moda

Turmas do 1º, 2º e 

3º ano

do Curso Técnico 

de Design de 

Moda

9
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 ResponsáveisN.º Descrição da Atividade Objetivos Específicos
Objetivos 

Estratégicos PE
Data Local Destinatários

1º período
Objetivo 1

Objetivo 2

Compreender as questões relacionadas como esgotamento dos recursos -água; Objetivo 1

Relacionar a atividade humana com várias formas de poluição atmosférica, hídrica, dos solos

e dos oceanos
Objetivo 2

Compreender a urgência da sustentabilidade para a continuação da relação Homem-

Natureza
Objetivo 2

Divulgar vertentes do curso e aproximar os alunos do ambiente real de trabalho. Objetivo 2

Conhecer a produção nacional representada pelas empresas de confeção. Objetivo 2

Complementar conhecimentos acerca das novas aplicações e competências dos têxteis

técnicos e funcionais.
Objetivo 2

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 5

Objetivo 1 Susana Gonçalves
1º e 2º fotografia                       

1º e 2º DCG/DM

Objetivo 2 Débora Fonseca 1º e 2º Anos

Objetivo 1

Objetivo 2

Percepcionar as fases de desenvolvimento do fabrico de uma peça de vestuário e conhecer

os equipamentos, ferramentas e matérias-primas utilizadas para tal.
Objetivo 1

Divulgar materiais, máquinas e procedimentos usados na indústria, que só desta forma os

alunos podem conhecer.
Objetivo 1

Desenvolver a compreensão de determinados procedimentos. Objetivo 1

20

Visita à exposição da 

National Geographic em 

Braga

Sensibilizar os alunos para importância do fotojornalismo enquanto veículo de expressão e 

transmissão da actualidade. Sensibilizar os alunos para a importância da preservação das 

espécies.

Objetivo 2
2º período - 5 

de Janeiro
Braga

Professor: Miguel Sousa, Bruno 

Silva e Susana Gonçalves
1º, 2º Anos

16

Promover as aprendizagens fora do contexto sala de aula e enriquecer a cultura geral, visual 

e artística. Valorizar e potenciar

 diferentes conhecimentos / capacidades dos alunos. 

2º período - 

25 de 

fevereiro, 

2022

Escola (auditório, 

corredores)

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves

15

13

2º período - 

Fevereiro de 

2022

Porto

Professores da área técnica do 

curso Técnico de Design de 

Moda

14

2º período -  

Fevereiro de 

2022

Barcelos: Vila 

Frescaínha S. Pedro 

e Areias de Vilar

Professoras:  Paula Carvalho e 

Maria José Oliveira

Visita de Estudo:

ETA e ETAR

Turmas dos 2º 

anos de todos os 

cursos

Todas as turmasCarnaval

Barcelos: centro da 

cidade

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves

Visita de Estudo:

Feira de Moda e Acessórios

MODTÍSSIMO

Turmas do 1º, 2º e 

3º ano

do Curso Técnico 

de Design de 

Moda

17 Passeios Culturais

Mobilizar os conhecimentos adquiridos de modo a preservar e valorizar o património 

artístico e cultural.                                                                                                                                     

Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de cultura.           Compreender o 

objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo histórico.

25-mar Porto

Visita de estudo

a uma empresa com 

gabinete de design de moda

2º período

Empresa vertical, 

em Barcelos ou 

concelhos limítrofes

Professores da área técnica do 

curso Técnico de Design de 

Moda

Turmas do 1º, 2º e 

3º ano

do Curso Técnico 

de Design de 

Moda

1.ºs anos

Mesas de Páscoa

Dia Internacional da Mulher

Promover a escola, declamando poemas / frases alusivas ao dia, no centro da

cidade de Barcelos. Estimular o relacionamento interpessoal, incentivando a autonomia, 

organização, capacidade comunicativa, trabalho em equipa.

2º período - 8 

de março, 

2022

Realizar um concurso da melhor mesa, por turma; contirbuir para o desenvolvimento de 

atitudes que influenciarão o aluno: autonomia, espírito de entreajuda,  potenciando as 

capacidades de cada um.

2º período - 5 

de abril, 2022

Escola (cantina e 

corredores)

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves

Todas as turmas

19

18
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 ResponsáveisN.º Descrição da Atividade Objetivos Específicos
Objetivos 

Estratégicos PE
Data Local Destinatários

1º período

21

Visita de Estudo ao Centro 

Português de 

Fotografia  e à  Galeria The 

Cave Photo-graphy

Conhecer algumas das obras do artista plástico  Joan Miró (1893—1983), um dos grandes 

“criadores de formas” do século XX.  Na sua arte, as diferentes práticas dialogam entre si, 

cruzando os meios: a pintura comunica com o desenho; a escultura seduz os objetos tecidos; 

e as colagens, sempre conjugações de entidades díspares, funcionam como princípio maior 

ou matriz para a exploração das profundezas do real. Compreender a arte como ação. 

Sensibilizar os alunos para importância de retrato. Cruzamentos de alunos e elementos de 

vários cursos. Sensibilizar os alunos para a comunicação através de processos alternativos no 

meio fotográfico

Objetivo 2

2º período - 

janeiro, 2022 

(dia a definir)

Porto
Professores: Débora Fonseca e 

àrea Tecnológica
1º e  3º Anos Fotografia

22
Utilizar a sala de aula como 

câmara escura

Dinamizar elementos práticos para absorção de conteúdos teóricos associados à história da 

fotografia.
Objetivo 2

2º período -

Abril
ETG Professor: Miguel Sousa 1º e 2º Anos

Reconhecer os princípios fundadores das democracias liberais Objetivo 1

Compreender a evolução das democracias liberais no mundo ocidental Objetivo 2

24

Atividade em contexto 

externo. Confeção de sopa 

no jardim de infância de Vila 

Frescaínha - São Pedro.

Os alunos irão executar e desenvolver a confeção de sopas e a importância dos legumes e 

verduras.
Objetivo 5

2º período - 

27-01-2022

Instalações do 

jardim de infância 

de Vila Frescainha - 

São Pedro

Carlos Dias
1º Ano Técnico de 

Cozinha/Pastelaria

25

Visita pedagógica a 

instalação hoteleira e ao 

mercado do Bolhão.

Para conhecerem e observarem os procedimentos e funcionamento de uma unidade 

hoteleira. Visita ao mercado do bolhão de forma a observarem e reconhecer a sazonalidade, 

variedade e diversidade de produtos frescos. 

Objetivo 1

2º período - 

17/02/2022 ( 

a confirmar 

também com 

a 

disponibilidad

e da unidade 

hoteleira).

Hotel Crowne Plaza 

no Porto e mercado 

do bolhão no Porto

Carlos Dias e José Freitas
1º Ano Técnico de 

Cozinha/Pastelaria

Visita de Estudo:

Assembleia da República

2º período -

janeiro de 

2022

Lisboa: Assembleia 

da República

Professoras: Maria José Oliveira 

e Paula Carvalho
Objetivo 2

Reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos do Homem como 

documento orientador da defesa e garantia dos direitos e liberdades do ser humano.

3.ºs anos23
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 ResponsáveisN.º Descrição da Atividade Objetivos Específicos
Objetivos 

Estratégicos PE
Data Local Destinatários

1º período

26

Visita pedagógica à 

exposição da Bolsa de 

Turismo de Lisboa (BTL)

Para conhecerem as novas tendências e tecnologias do setor de hotelaria e turismo. Objetivo 2

2º período -  

Entre 

16/03/2022 e 

18/03/2022

FIL, Lisboa Carlos Dias e Tiago Duarte

1º e 3º Ano 

Técnico de 

Cozinha/Pastelaria

27

Lanche de convivio com a 

comunidade escolar da 

Escola Tecnologia Gestão de 

Barcelos (Páscoa)

Os alunos deverão executar e desenvolver confeções alusivas à Páscoa. Objetivo 2
2º período - 

05-04-2022

Pátio / Cantina da 

Escola de 

tecnologia e gestão 

de Barcelos.

Carlos Dias e José Freitas
1º Ano Técnico de 

Cozinha/Pastelaria

28

Programa de 

Desenvolvimento Pessoal e 

de Facilitação face à tomada 

decisão vocacional no 

período pós Curso 

Profissional

 1-Ajudar os alunos a discernirem sobre o seu projeto de vida em termos 

académicos/profissionais; 2- Facilitar o processo de tomada de decisão;
Objetivo 2

2º período -

janeiro/feveir

o de 2022

ETG Sara Ruivo e Nuno Oliveira Alunos   3º ano 

29
Semana dedicada à 

Promoção da Saúde Mental  

 1- Combater o estigma e a discrimanção associada à Doença Mental; 2- Tornar  os alunos 

mais capacitados para lidar com esta problemáticas conhecendo sinais e sintomas, 

procedimentos e recuros da comunidade; 3- Prevenção primária de cenários de doença 

mental; 

Objetivo 2

2º período -

março de 

2021

ETG Sara Ruivo e Nuno Oliveira Alunos 1º ano

30
Museu Guggenheim e 

cidade de Bilbao

Mobilizar os conhecimentos adquiridos de modo a preservar e valorizar o património 

artístico e cultural. Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de cultura. 

Compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo histórico.

Objetivo 2 2º Período Bilbao
Professores:Débora Fonseca e 

Susana Gonçalves
Alunos 2º ano

31
Workshop curta duração 

sobre Bullying  

1- Prevenir cenários de violência entre os alunos ; 2- capacitar os alunos sobre formas e 

contextos do fenómenos; 2- Capacitar os alunos como atuar face a esta probemáticas; 
Objetivo 2

2º período -

abril de 2022
ETG Sara Ruivo e Nuno Oliveira Alunos 1º e 2ºano

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 1

Dia Internacional da Família

Desenvolver atividades que propiciem uma maior proximidade entre a Escola e os 

encarregados de educação / comunidade educativa. Estimular o relacionamento 

interpessoal, no sentido de melhorar o processo de ensino aprendizagem.

3º período - 

15 de maio, 

2022

Escola (cantina, 

corredores, 

auditório)

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves

3º Período 

3.ºs anos

Todas as turmas

33
Carpe diem (entrega de 

diplomas / finalistas)

Realizar um jantar e baile de finalistas. Reconhecer o trabalho e empenho dos alunos que 

concluíram a sua formação escolar.

3º período - 

julho, 2022 

(dia a definir)

Escola (cantina, 

corredores, 

auditório)

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves

32
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 ResponsáveisN.º Descrição da Atividade Objetivos Específicos
Objetivos 

Estratégicos PE
Data Local Destinatários

1º período
Objetivo 2

34

Criação de postais com a 

chancela “ETG”, para 

eventual venda ou 

divulgação dos cursos 

existentes na escola.

Cruzamento de valências distintas entre vários cursos, com o intuito de promover a escola e 

os cursos que lhe estão associados.. Passagem de imagem digital para imagem física.
Objetivo 2

3º período - 

Abril/ Maio
ETG

Professores: Miguel Sousa + 1 

docente de DG
2º e 3º Anos

35
Criação de exposição 

fotográfica de cianótipos

Dinamizar elementos práticos para absorção de conteúdos teóricos associados à história da 

fotografia.
Objetivo 2

3º período 

Maio
ETG Professor: Miguel Sousa 1º Ano

36

Criação de “Year Book” para 

memória futura dos alunos 

finalistas da escola.

Cruzamento de valências distintas entre vários cursos, com o intuito de promover a escola e 

os cursos que lhe estão associados. Sensibilização dos alunos para a importância de preparar 

imagens para impressão.  Passagem de imagem digital para imagem física.

Objetivo 2
3º período 

Maio
ETG Professor: Miguel Sousa 2º Ano

37
Visita de Estudo:

JustLX

Mobilizar os conhecimentos adquiridos de modo a preservar e valorizar o património 

artístico e cultural. Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de cultura. 

Compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo histórico.

Objetivo 2

3º período 20 

de maio de 

2022

Fill - Lisboa
Professores:Débora Fonseca e 

Susana Gonçalves

1º DCG/DM                                     

1º Fot

38 Exposição dos Projetos PAP Dar a conhecer à comunidade Barcelense os projetos dos alunos finalistas. Objetivo 5
3º período 

junho/ julho
Barcelos (a definir) Professores da àrea Técnológica 3º Ano

39

Visita pedagógica à Escola 

de Hotelaria e Turismo de 

Viana do Castelo

Para conhecerem outras metodologias de formação na área da restauração. Objetivo 2
3º períodod - 

09-06-2022

Escola de Hotelaria 

de Viana do Castelo
Carlos Dias e José Freitas

1º Ano Técnico de 

Cozinha/Pastelaria

40

Palestra sobre Violência no 

Namoro em parceria com a 

SOPRO

1- Consciencializar os aluno sobre sinais de alerta e formas de atuação face à problemática; Objetivo 2

3º períodod - 

abril /maio de 

2021

ETG Sara Ruivo e Nuno Oliveira Turmas do 2º ano 

Participar num evento de moda, lado a lado com alunos de outras escolas de moda, a nível Objetivo 5

Desenvolver nos alunos o sentido criativo e o espírito de competitividade saudável. Objetivo 2
41

Evento de Moda

"Concurso Internacional de 

Criadores de Moda de Vila 

Verde”

Ao longo do 

ano letivo, 

com 

apresentação 

a 14 de 

fevereiro de 

Vila Verde

Professores da área técnica do 

curso Técnico de Design de 

Moda

Turma do 2º ano 

do curso Técnico 

de Design de 

Moda

3.ºs anos33
Carpe diem (entrega de 

diplomas / finalistas)

Realizar um jantar e baile de finalistas. Reconhecer o trabalho e empenho dos alunos que 

concluíram a sua formação escolar.

3º período - 

julho, 2022 

(dia a definir)

Escola (cantina, 

corredores, 

auditório)

Débora Fonseca, Marta Araújo, 

Olga Simões, Sílvia Silva, Susana 

Gonçalves
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ANO LETIVO  2021/2022

 ResponsáveisN.º Descrição da Atividade Objetivos Específicos
Objetivos 

Estratégicos PE
Data Local Destinatários

1º período
Desenvolver capacidades de trabalho em alta-costura. Objetivo 2

42

43 Exposição de trabalhos 
Dar a conhecer à comunidade Educativa a aplicação prática dos conhecimentos dos aluno,s 

através dos seus trabalhos.
Objetivo 2

Ao longo do 

ano letivo
ETG Professores da àrea Técnológica 1º, 2º e 3º Anos

44
Cobertura de todos os 

eventos associados à escola
Sensibilizar os alunos para a importância do trabalho freelancer de cobertura de eventos. Objetivo 2

Ao longo do 

ano letivo

local onde se 

realize a atividade
Professores da àrea Técnológica 1º, 2º e 3º Anos

45 Exposição de trabalhos 
Dar a conhecer à comunidade educativa a aplicação prática dos conhecimentos dos alunos 

através dos trabalhos realizados nas disciplinas de design gráfico e oficina gráfica.
Objetivo 2

Ao longo do 

ano letivo
ETG Hugo Maciel

1º, 2º e 3º anos 

(Técnico de Design 

de Comunicasção 

GráIca e Técnico 

de Design Gráfico)

46 Ciclo de workshops

Desenvolvimento de pequenas palestras/aulas e workshops com ex-alunos ou formadores 

externos comvista à realização de tarefas relacionadas com design e produção gráfica ou 

otras atividades pertinentes para o curso e o perfil profissional.

Objetivo 1
Ao longo do 

ano letivo
ETG Hugo Maciel

2º e 3º anos  

(Técnico de Design 

de Comunicasção 

GráIca e Técnico 

de Design Gráfico)

47

Visitas de estudo a 

empresas dedicadas à 

criação e produção gráfica

Conhecer o funcionamento e as práticas fundamentais de gabinetes de design, gráficas ou 

empresas de produção gráfica.
Objetivo 1

Ao longo do 

ano letivo
Locais a definir Hugo Maciel

2º e 3º anos  

(Técnico de Design 

de Comunicasção 

GráIca e Técnico 

de Design Gráfico)

48 Exposição de trabalhos 
Dar a conhecer à comunidade Educativa a aplicação prática dos conhecimentos dos aluno,s 

através dos seus trabalhos.
Objetivo 2

Ao longo do 

ano letivo
ETG Susana Gonçalves 1º e 2º Anos

41

Evento de Moda

"Concurso Internacional de 

Criadores de Moda de Vila 

Verde”

Ao longo do 

ano letivo, 

com 

apresentação 

a 14 de 

fevereiro de 

Vila Verde

Professores da área técnica do 

curso Técnico de Design de 

Moda

Turma do 2º ano 

do curso Técnico 

de Design de 

Moda
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