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ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

 

Piedade Redondo Pereira 

 

 

1. Projeto Educativo 
 

Espaço de inovação onde o quotidiano é feito de pensar e 

repensar as práticas com o fim de contribuir para o 

sucesso pessoal e profissional dos Alunos. 

 

As Escolas Profissionais (EP’s) quando foram criadas resultaram da iniciativa autónoma da 
sociedade civil (autarquias, empresas, sindicatos, autoridades locais, fundações, …), oferecendo 
uma formação assente em princípios estruturantes e organizativos centrados em projetos 
educativos diversificados, num esforço de valorização e elevação dos recursos humanos, a nível 
de técnicos intermédios necessários à modernização empresarial e organizacional do mundo do 
trabalho e ao desenvolvimento sócio-económico-cultural da região. O prosseguimento de 
estudos é outras das possibilidades, ou seja os jovens podem ingressar no ensino superior de 
acordo com a legislação em vigor. 

A Escola de Comércio de Lisboa foi criada neste contexto, tendo a preocupação de auscultar os 
empresários e de antecipar as necessidades do mercado, por isso o posicionamento pedagógico 
norteia-se por uma atitude de permanente prospeção, antecipação e inovação. 

O Ensino Profissionalizante visa preparar jovens para a vida e para o mercado de trabalho, 
prontos a encarar os desafios da globalização. Pretende-se, assim, a formação de cidadãos de 
pleno direito competentes para desempenhar funções qualificadas, qualquer que seja o país 
europeu que escolherem para melhor se realizarem como seres humanos e como profissionais. 

Procuramos corresponder aos desafios de uma sociedade cada vez mais exigente, na qual o 
sucesso pessoal e profissional dependem, cada vez mais, da qualidade da educação recebida. 
Sem uma cultura de trabalho, exigência e rigor não é possível proporcionar uma educação de 
qualidade. Podemos por isso pensar que nos adiantámos ao futuro ao compreendermos a 
importância do ensino profissionalizante, num contexto de mudança social. 

Numa sociedade de conhecimento, onde o saber e a sua progressão se tornaram requisitos 
cada vez mais importantes no êxito de qualquer atividade, é essencial a interação entre a escola 
e o meio empresarial, sendo essencial a existência de uma dinâmica pedagógica para adequar 
o currículo às necessidades do mercado. 

A Escola de Comércio de Lisboa assume como missão “Integrar e Acompanhar o Aluno no seu 
Desenvolvimento Pessoal e Profissional, tornando-o capaz de gerir com sucesso o seu percurso 

pessoal e profissional ao longo da vida”. 

 

2. Gestão do Currículo 
 

O Modelo Pedagógico da Escola de Comércio de Lisboa tem como suporte os quatro pilares 
cardinais do novo aprender: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a 
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viver juntos, tendo como objetivo final uma melhor preparação para enfrentar a vida e o mercado 
de trabalho, assim: 

1. no diálogo e interação permanentes com o mundo sócio-económico/empresarial e com o 
sistema educativo, com vista à absorção do contexto em que a Escola se insere. 

2. na Organização Modular dos Currículos que permite: 

· a flexibilidade curricular, proporcionando uma maior autonomia dos alunos e o 
aparecimento de projetos interdisciplinares; 

· a facilidade na regulação permanente do processo de aprendizagem; 

· o acréscimo de motivação para a aprendizagem. 

3. na diversificação de estratégias e na construção de ambientes de aprendizagem que 
promovam: 

· o desenvolvimento de metodologias e atividades centradas no aluno, apelando a métodos 

ativos e diversificados que proporcionem o reforço em tempo útil; 

· a disponibilização prévia dos recursos; 

· o envolvimento e co-responsabilização do aluno no seu processo de aprendizagem, pelo 
desenvolvimento da competência da negociação; 

· a capacidade de avaliação do processo e dos produtos. 

4. na forte articulação com o contexto de trabalho, através: 

· de prática simulada em empresas de treino. 

· de formação em contexto de trabalho em empresas e instituições; 

· da conceção, do desenvolvimento e da avaliação dos Projetos que servem de suporte à 
Prova de Aptidão Profissional. 

5. na Formação de Professores/Formadores 

- formação permanente, pessoal e própria. 

 

Tendo em conta a transformação acelerada dos saberes e dos processos de aquisição de 
conhecimentos, os papeis tradicionalmente desenvolvidos na escola mudaram sendo 
absolutamente necessária a existência de uma nova relação pedagógica. Os alunos devem ser 
os principais agentes da sua aprendizagem. O professor já não é mais o mero transmissor de 
conhecimentos, será antes um organizador e orientador das aprendizagens. 

Privilegiamos a criação de ambientes de aprendizagem estimulantes, desafiadores e 
potenciadores de auto-estima, instituídos com base num trabalho projetado e de cooperação, 
que estimule as capacidades de trabalho, de conceção, de realização de tarefas e de projetos. 
Para que tudo funcione da melhor forma, são criadas condições organizacionais pedagógicas e 
didáticas que permitam motivar os alunos e que respondam aos seus interesses, devendo: 

 usar-se metodologias diversificadas; 

 dispor-se de materiais didáticos em quantidade e de qualidade; 

 adequar-se os tempos e os espaços à natureza das atividades de aprendizagem. 
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Deve ser incentivada uma forte articulação com o contexto de trabalho, através da prática 
simulada em Empresas de Treino que são locais privilegiados de construção de saberes, 
proporcionando experiência profissional e aproximação progressiva ao mundo empresarial. 
Estes permitem aos Alunos tomar contacto com diferentes contextos de organização do 
trabalho, onde terão de adotar uma postura profissional, assente na autonomia, na inserção em 
equipas de trabalho, na responsabilidade e no espírito empreendedor.  

Os Laboratórios Pedagógicos devem ter como objetivo final uma melhor preparação para 
enfrentar a vida e o mercado de trabalho.  

A maior facilidade na instituição de práticas pedagógicas inclusivas, assente em processos de 
negociação e de diferenciação dos percursos de formação e das aprendizagens deverá ser 
acompanhado por dispositivos pedagógico-didáticos, e pela aquisição de livros técnicos de 
referência, bem como pela produção de materiais adequados ao perfis de cada curso, aos 
Alunos e aos seus contextos de formação. 

Estes são compilados em Guia de Aprendizagem. O Guia de Aprendizagem deverá ser o 

espelho de todo o trabalho realizado, bem como refletir o percurso formativo dos alunos, 
devendo ser negociado entre alunos e formadores no início de cada módulo e deve incluir: 

 Planificação e Avaliação, com a inclusão de: 
- justificação do módulo, da carga horária, dos objetivos (da responsabilidade do docente); 
- atividades, dos produtos para avaliação e dos indicadores de avaliação (todo este processo 
deve ser negociado entre Docentes e Alunos); 

 Desenvolvimento Modular, que se traduz na construção da sua própria aprendizagem em 
todo o trabalho realizado, tanto pelos alunos como pelos docentes, ou seja, textos de apoio, 
guias de investigação ou de visita de estudo, testes, memórias descritivas, trabalhos 
elaborados pelos alunos, etc. 

 

3. Formação nas empresas 

 

O Projeto Educativo das Escolas Profissionais deve abranger todas as experiências que 
proporcionam a aquisição de conhecimentos, competências e atitudes sobre o próprio indivíduo 
e em relação ao trabalho. Assim, a formação em contexto de trabalho / estágio formativo 
assume um papel de extrema importância, permitindo fomentar e enriquecer esta formação 
global. Pretende-se, assim, a formação de cidadãos de pleno direito competentes para 
desempenhar funções qualificadas, qualquer que seja o país europeu que escolherem para 
melhor se realizarem como seres humanos e como profissionais. 

Para além da Formação em contexto de trabalho / estágio formativo a nível nacional, uma das 
dimensões importantes a ter em conta é trabalhar a cidadania europeia, através de estágios e 
visitas de estudo, o que permite o desenvolvimento de competências de mediação. 

A conjugação de saberes úteis e de saberes civilizacionais adquiridos pelos jovens na vivência 
de experiências internacionais será o caminho certo para a consciencialização de que só haverá 
mobilidade efetiva no mercado de trabalho da União Europeia, se se derem os passos certos 
para a aquisição dos valores inerentes à cidadania europeia. 

A experiência profissional no estrangeiro é considerada uma mais-valia e um enriquecimento 
para o curriculum do aluno. É uma oportunidade extremamente gratificante para cada um e é 
uma qualificação reconhecida a nível europeu, é uma aprendizagem de vida. 


