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a) Projecto de trabalho em função da distribuição de serviço 

Foram-me distribuídas ao todo 16h: 

8 horas de Práticas Oficinais do 2º ano de EFA curso de TRC 

8 horas de desenho do 12PER, módulos 10, 11 e 12º CAD 2D e 3D 

b) A prática lectiva 

• Preparação e organização das actividades lectivas  

Fiz as respectivas planificações a curto e a longo prazo. Como já tinha experiência de ensino 

de 2 anos ao curso TRC, mas como ainda não tinha tido prática lectiva nesta área, preparei 

manuais a distribuir aos alunos de todas as UFCDs, que se encontram arquivados no dossier 

deste ano. Neste momento ainda estou a preparar o último pois a UFCD foi-me distribuída há 

poucos dias, para ter os alunos ocupados até 29 de Junho ou antes se ministrar formação nas 

horas dos formadores que forem terminando. 

No caso de desenho de CAD como estava à vontade pois já tenho prática lectiva desde 2007 e 

é uma área que utilizo muito a nível profissional como engenheiro, preparei um manual das 

principais funções a utilizar nos módulos que distribui aos alunos. 

• Realização das actividades lectivas  

 As actividades lectivas das duas turmas decorreram como foram planeadas no início do ano 

sem faltas, mas para a UFCD 1313 da turma TRC2 tive de comprar peças em cobre na Macolis 

para que os adultos não ficassem à espera, uma vez que o material mesmo que fosse 

comporado pela ESAB não viria a tempo pois as UFCD passaram a ter aulas de 45minutos em 

vez de uma hora. Tal reduziu demais o tempo lectivo disponível o que não admite atrasos 

porque agora uma UFCD leva menos de um mês a ministrar. 

Como a escola ainda não disponha de PENs para os alunos, como não a tinham e como alguns 

trabalhos eram apagados entre aulas comprei 17 Pens das quais ofereci uma a quem fez o 

melhor trabalho da turma 12PER. 

 



• Relação pedagógica com os alunos.  

Inicialmente o relacionamento com o 12PER foi muito difícil mas consegui metê-los a 

portarem-se bem pois a partir do 2º período os alunos não deram mais problemas.  

Com a turma de TRC foi ao contrário, durante o 2º período começaram a dar problemas o 

que me levou a apertar com eles e agora já não estão abusando. 

c) Análise dos resultados obtidos 

Na turma 12PER todos os alunos com excepção do nº 1 que abandonou a ESAB ao imigrar 

para França, concluíram todos os módulos com uma média de 14 valores aos módulos 10 e 11º 

e uma média de 15 valores ao 12º módulo. 

Na turma EFA de TRC2 até ao momento todos os adultos que frequentam desde o início do 

ano estão a concluir e a validar as UFCDs, estando previsto a validação final a 3/7/2012. 

 

d) O contributo para os objectivos e metas fixadas no projeto educativo da escola e 

actividades promovidas. 

Para isto participei na visita de estudos à Centauro acompanhando os meus alunos das duas 

turmas. Ainda com a turma EFA fui o responsável da vista de estudo aos serviços energéticos 

dos HUC tendo acompanhado os alunos e entregue o respectivo relatório.  

Apresentei à direcção da ESAB, enquanto formador da ADAPCDE sou o presidente e director 

da formação desta, uma proposta de colaboração entre as duas entidades para que ambas 

beneficiassem da parceria a celebrar, mas que até ao momento ainda não teve resposta. 

Fiz vários contactos para encontrar vagas de estágio para os formandos do 12PER, como a 

Dilufrio Lda e Abel Pinheiro Meneses & Filhos Lda mas que não foram necessários. Caso fosse 

necessário a minha empresa Lourotronica Lda aceitaria um formando. 

Arrumei e organizei os componentes eléctricos e de refrigeração armazenadas nas câmaras 

frigorificas.  

Participei no serviço de exames no dia 18/06/2012 e até o momento fiz tudo o que me foi 

solicitado pelos superiores hierárquicos, tendo conseguido não faltar ao serviço apesar de ser o 

gerente da LOUROTRONICA Lda, para a qual trabalho em todo o território nacional.  

 

e) Formação realizada e o seu contributo para a melhoria da acção educativa 

Estou a realizar um curso de 50 horas na área de mecânica (manutenção de edifícios de serviços) 

através da Minerva na ESAB que concluirá em Julho.  

 

Palheira, 20/06/2012 
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