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PERFIS DOS CURSOS
O Curso de Comunicação Audiovisual visa promover uma cultura visual e uma sensibilidade
estética e desenvolver capacidades de comunicação e expressão criativa, dotando o
aluno de competências técnico-artísticas no âmbito da leitura, manipulação e produção
de imagens e sons, através dos dispositivos da tecnologia audiovisual. Este curso
habilita o aluno com um conjunto de saberes nos domínios da captação, registo,
tratamento e difusão das imagens, estruturados ao longo de três fases: pré-produção,
produção e pós-produção áudio e vídeo, conducentes à produção e realização
audiovisuais, permitindo aprofundar saberes específicos do cinema, da fotografia, da luz,
dos multimédia, do som e do vídeo.
O Curso de Design de Comunicação visa promover uma cultura visual e uma sensibilidade
estética e desenvolver capacidades de comunicação e expressão criativa, dotando o
aluno de competências técnico-artísticas no âmbito da concepção e maquetização de
objectos gráficos bidimensionais e tridimensionais, através de meios electrónicos e
manuais, a que se associam a concepção, o tratamento e a difusão da informação em
suportes digitais. Este curso habilita o aluno com um conjunto de saberes nos domínios
do grafismo editorial, da ilustração, da fotografia, do infografismo e da produção e
realização de produtos publicitários e aplicações multimédia, inerentes ao design gráfico
e aos multimédia.
O Curso de Design de Produto visa promover uma cultura visual e uma sensibilidade estética
e desenvolver capacidades de comunicação e expressão criativa, dotando o aluno de
competências técnico-artísticas no âmbito da leitura, interpretação e concepção de
projectos bidimensionais e tridimensionais, com base no conhecimento de materiais, de
processos de execução, de práticas de construção e de montagem de objectos. Este
curso habilita o aluno com um conjunto de saberes nos domínios da representação em
suporte convencional ou com recurso a tecnologias informáticas, tendo em conta as
metodologias de projecto e o conhecimento das características, propriedades e
aplicações dos vários materiais inerentes à produção de objectos nos sectores da
cerâmica, do equipamento, da ourivesaria e dos têxteis.
O Curso de Produção Artística visa promover uma cultura visual e uma sensibilidade estética
e desenvolver capacidades de comunicação e expressão criativa, dotando o aluno de
competências técnico-artísticas no âmbito da concepção, experimentação e realização
de projectos ou objectos artísticos diversificados, com base no conhecimento de
materiais, de processos de execução e de práticas de construção bidimensionais e
tridimensionais. Este curso permite ao aluno dominar vocabulário base da expressão
plástica, tendo em vista o desenvolvimento da actividade criativa nos campos das artes
plásticas, da cerâmica, da ourivesaria, do têxtil e da realização plástica do espectáculo,
em projectos autónomos ou de construção colectiva.

ORGANIZAÇÃO DOS PLANOS DE ESTUDOS

11º ano
Cursos

10º ano

12º ano
Especializações em cada curso

Comu Comunicação Audiovisual Cinema e Vídeo; Fotografia; Luz; Multimédia; Som
ma
todos Design de Comunicação Comunicação Gráfica; Multimédia
os
Equipamento; Cerâmica; Ourivesaria; Têxteis
cursos Design de Produto
Cerâmica; Ourivesaria; Têxteis; Realização Plástica do
Produção Artística
Espectáculo

Componentes
de Formação

Geral

Científica

Disciplinas

Carga Horária Semanal
(x 90 minutos)
10.º
11.º
12.º

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II

2

2

–

Filosofia

2

2

–

Educação Física

1

1

1

História da Cultura e das Artes
Imagem e Som A

2

2

2

–

3

3

3,5

3,5

3,5

4

4

8

–

2

2

16,5

21,5

21,5

(Curso de Comunicação Audiovisual)

ou
Geometria Descritiva A
(restantes cursos)

Técnico-artística

Desenho A
Projecto e Tecnologias

Física e Química Aplicadas
Gestão das Artes
Disciplina de opção Teoria do Design
Imagem e Som B
(escolher uma)
Geometria Descritiva B
Matemática

Todos os cursos permitem o prosseguimento de estudos no Ensino Superior, em áreas
como Artes Plásticas, Arquitectura, Design, Cinema, Audiovisual, Multimédia, entre outras.
Para conhecer as condições de ingresso para o Ensino Superior pode ser consultado o site: da
Direcção-Geral do Ensino Superior: www.dges.mctes.pt/DGES/pt
Todos os cursos conferem um certificado de nível 3 para ingresso na vida activa.

