Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, Caminha
CURSOS PROFISSIONAIS
RELATÓRIO FINAL
CURSO PROFISSIONAL TECNICO DE OPERAÇÕES TURISTICAS – 10º ANO

A avaliação final do curso profissional incidiu sobre os 16 alunos que terminaram as atividades
letivas e a Formação em Contexto de Trabalho (FCT). Matricularam-se 18 alunos, foram
transferidos 3 no início do ano letivo (1 para o estrangeiro e 2 para outros cursos profissionais
noutros estabelecimentos de ensino). No início do mês de janeiro, entrou um novo aluno
transferido de outro curso profissional que fechou o grupo com 16 alunos.
Foram avaliadas 12 disciplinas com um total de 38 módulos/UFCD, registando-se um sucesso
muito significativo em termos percentuais finais.
A FCT de 208 horas foi realizada com sucesso por todos os alunos com médias finais
compreendidas entre os 11 e 17 valores, de referir ainda que 10 avaliações se situaram entre
os 15 e os 17 valores.
Disciplinas

Módulos

Nº de
alunos

Taxa de sucesso
(%)

PORTUGUÊS
INGLÊS
AI
ED. FÍSICA
MATEMÁTICA
GEOGRAFIA
HCART
TIC
GOT
OGST
EMP. TUR
COM. TUR.
FCT

1,2,3
1,2,3,4,5,6
1,2
1,2,3,4,5 e 10
A3, B5
B1, B2 e B3
1,2,3
1,2,3
13-1, 13-2
1,2,3
19,20
1,2,3

16
16
15
16
15
15
16
13
16
15
15
16

100
100
94
100
94
94
100
81
100
94
94
100
100

208 h

Dos 16 alunos avaliados, 3 não concluíram com êxito todos os módulos em avaliação no ano
letivo 2017/2018. Duas alunas necessitaram realizar um exame final ao módulo 1 da disciplina
de TIC, mas não obtiveram aprovação. O terceiro aluno, ao ser transferido de outro curso
profissional, apresentava muitos módulos por realizar, conseguiu, entre as equivalências
possíveis e as recuperações realizadas, ficar com apenas 5 módulos por avaliar. Pode-se então
afirmar que os resultados obtidos foram bastante positivos.
CURSO PROFISSIONAL TECNICO DE TURISMO – 12º ANO

Neste ano terminal, todos os alunos, 19 no total, concluíram com sucesso toda a carga
modular inscrita no programa de ação do curso.
Na formação em contexto de trabalho (FCT), os alunos concluíram com sucesso os seus
estágios, sendo que os resultados médios se situam nos 15,7 valores, num intervalo de
classificações entre os 10 e os 18 valores.
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Na Prova de Aptidão Profissional (PAP) os diferentes grupos fizeram a apresentação de
diversos projetos:
“(Re) Descobrir Viana do Castelo”;
“Para Lá do Minho”;
“Pesca do Passado”;
“Auto-Turismo – O Mundo do Turismo Itinerante”
“E-Commerce N&P”;
“CaminhaExplore”;
“Planet Host Caravan”
“Casa AgroTurismo NaturHouse”.
Sendo que os três últimos salientados obtiveram a melhor classificação.
As classificações finais variaram entre os dez valores e os dezanove valores e a média obtida
foi de 14,3 valores.
Os resultados apresentados pelas duas turmas resultam ainda do esforço e dedicação dos
docentes e dos diretores de turma dos dois concelhos de turma, salientando sobretudo o
papel da Técnica de Turismo, a quem se deve parte do êxito alcançado pelos alunos na PAP.
Sempre presente na coordenação das operações, desde a sua conceção até à apresentação do
trabalho final.
Como conclusão, é de registar que quer um grupo quer outro sempre ajudaram a dinamizar os
eventos organizados pelo Agrupamento, tratando muitas vezes de toda a logística. Mas mais
relevante, é que doze dos dezanove alunos que terminaram o 12º ano estão integrados no
mercado de trabalho, e dois querem prosseguir estudos no ensino superior.
Os cursos profissionais continuam a possibilitar um percurso apelativo em áreas muito diversas
direcionadas para a atividade laboral.

Caminha, 30 de julho de 2018

A coordenadora dos cursos profissionais,
Emília Roda
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