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RELATÓRIO FINAL   

A avaliação obtida pelos alunos do curso profissional Técnico de Operações Turísticas – 11º 

ano, no presente ano letivo incidiu sobre os onze alunos que terminaram as atividades letivas 

e a Formação em Contexto de Trabalho (FCT).  

Recordar que, no início do ano letivo, estavam inscritos 16 alunos, 2 deles foram transferidos, 

após o ato de matrícula, para outros cursos profissionais noutros estabelecimentos de ensino. 

No 2º período, dois alunos anularam a matrícula e uma aluna foi excluída por excesso de 

faltas. Os três alunos, maiores de 18 anos, vinham demonstrando o interesse em abraçar o 

mundo do trabalho. 

Foram avaliadas onze disciplinas, um total de 35 módulos/UFCD que todos os alunos 

conseguiram concluir com êxito. A FCT de 182 horas foi realizada com sucesso por todos os 

alunos com médias finais compreendidas entre os 11 e 19 valores, referindo que as avaliações 

com maior representação se situaram entre os 15 e os 17 valores. 

 

As disciplinas de matemática e de educação física atingiram, neste segundo ano de curso, a 

totalidade de horas previstas para as mesmas, pelo que os alunos já registam o resultado final 

que se situa entre os 11 e 17 valores em matemática e entre os 14 e 18 valores em educação 

física.  

Os resultados apresentados são bons, tendo em conta que se obteve sucesso de 100%. De 

referir que o grupo de alunos avaliados evidenciou ao longo do ano uma motivação que 

oscilou entre a dispersão e algum alheamento, mas também interesse, trabalho e curiosidade 

para a concretização das atividades propostas. A nível do comportamento não foi registada 

qualquer situação fora do expectável. Durante as atividades de FCT, 9 dos 11 formandos foram 

enaltecidos pela sua postura, desempenho e interesse e aos dois restantes foi aconselhado 

repensar e alterar algumas posturas. 

O balanço final foi muito positivo pelo que concluiu que os cursos profissionais continuam a 

ser uma ótima opção para os alunos que procuram outra opção de formação educativa. 

Caminha, 30 de julho de 2019                                                                                    A ccp Emília Roda 

Disciplinas Módulos      Nº de alunos  Nº alunos 
sem avaliação 

Taxa de 
sucesso (%) 

PORTUGUÊS 4,5,6 11 0 100 

INGLÊS 6,7 11 0 100 

ED. FÍSICA 6,7,8,9,10,11,12,13, 

14,15,16 
11 0 100 

AI 3,4 11 0 100 

MATEMÁTICA A7, B6 11 0 100 

GEOGRAFIA B4, B5,B6 11 0 100 

HCART 4,5,6 11 0 100 

GOT 15 11 0 100 

OGST 9-1,9-2 11 0 100 

EMP. TUR 14-1,14-2 e 14-3 11 0 100 

COM. TUR. 4 e ufcd 17 e 18 11 0 100 

FCT 182 horas 0 100 


