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Localização da Escola e Candidatura 
 
Onde se localiza a Escola Secundária Eça de Queirós (ESEQ)? 
 
A ESEQ fica localizada na cidade da Póvoa de Varzim concelho da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, na Rua 
Dr. Leonardo Coimbra, 4490-621 – Póvoa de Varzim, servida por transportes públicos diários. Localização 
georreferenciada: 41°23'04.6"N 8°45'39.7"W 
 
Como posso candidatar-me? 
 
Utilizando a ficha de pré inscrição online disponível no site da ESEQ, https://www.eseq.pt/, ou através da 
secretaria da escola. 
 
Que elementos são necessários para efetuar a minha candidatura? 
 
Apenas o preenchimento da ficha de pré-inscrição. Após a seleção serão solicitadas informações 
complementares. 
 
Como posso obter mais informações? 
 
Através do site da Escola, https://www.eseq.pt/, por telefone (252 298 490) ou dirigindo-se à secretaria da 
Escola. 
 
Sobre o Curso Profissional Técnico Multimédia 
 
O que são cursos profissionais? 
 
Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação, caraterizado por uma forte 
ligação com o mundo profissional. 
 
Quem se pode candidatar? 
 
Os alunos que, após formação mínima do 9.º ano de escolaridade ou equivalente, procuram um ensino de 
caráter mais prático e voltado para o mundo do trabalho e que desejem obter formação específica na área 
das novas tecnologias, em aplicações multimédia e/ou prosseguir estudos superiores. 
 
Quais as Saídas Profissionais dominantes deste curso? 
 
Designer Gráfico; Web Designer; Assistente de Comunicação; Fotógrafo/Videógrafo; Criador de ambientes 
virtuais; Animador 2D; Modelador / Animador 3D; Gestor de Redes Sociais; Produtor / Gestor de Projetos 
Multimédia; Programador de Aplicações Multimédia; Misturador de Som e Imagem; Técnico de animação 
multimédia. 
 
Onde poderei trabalhar e desenvolver a minha atividade profissional? 
 
Os alunos poderão desenvolver atividades na área da multimédia, que podem ser exercidas por conta 
própria, em regime de trabalho independente ou de teletrabalho, ou em diferentes estruturas, 
nomeadamente em estúdios e laboratórios de fotografia, em gabinetes ou ateliers de arquitetura e design 
gráfico ou de empresas gráficas, de marketing e comunicação audiovisual, de publicidade, ou de produção 
e manutenção de páginas para a Web, bem como, em produtoras de vídeo/televisão/web ou órgãos de 
comunicação social. 

https://www.eseq.pt/
https://www.eseq.pt/
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Estrutura e Plano Curricular do curso 
 
Qual a Estrutura Curricular do curso? 
 
Este curso tem uma estrutura curricular organizada por Disciplinas e Unidades de Formação de Curta 
Duração (UFCD). 
 
Como é composto o Plano de Estudos? 
 
O plano de estudos inclui três componentes de formação: Sócio Cultural, Científica e Tecnológica onde se 
inclui a Formação em Contexto de Trabalho (FCT). Desenvolve-se ao longo de 3 anos letivos e culmina com 
a apresentação de um projeto - Prova de Aptidão Profissional (PAP) - no qual o aluno demonstra as 
competências e os saberes que desenvolveu ao longo da formação. 
A matriz curricular-base inscreve, também, a disciplina de Educação Moral e Religiosa como componente 
de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com uma carga horária nunca inferior a 81 horas, a 
distribuir pelos três anos do ciclo de formação, cujo tempo acresce ao total da matriz.  
 

Componentes 
de Formação  

Disciplinas 
Total 

horas 50' 

Sócio Cultural 

Português 320 384 

Inglês 220 264 

Área de Integração 220 264 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 120 

Educação Física 140 168 

Científica 

Matemática 200 240 

História e Cultura das Artes 200 240 

Física 100 120 

Tecnológica 

Sistemas de Informação 300 360 

Design, Comunicação e Audiovisuais 300 360 

Técnicas Multimédia 300 360 

Projeto e Produção Multimédia 200 240 

FCT Formação em Contexto de Trabalho 600 720 

    EMR Educação Moral e Religiosa (facultativa) 81 98 

 
Onde posso consultar o programa das UFCD´s? 
 
Os referenciais de formação, os programas das UFCD´s e as aprendizagens essenciais, aprovados pelo 
Ministério da Educação encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. 
(https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7367) 
 
Qual o horário do curso? 
 
O Horário não deve ultrapassar a duração semanal de trinta e cinco horas, nem a duração diária de sete 
horas. 
 
 

https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7367
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Qual o regime e limite de faltas? 
 
As faltas podem ser justificadas ou injustificadas e regem-se pelas disposições contidas no Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar e do Regulamento Interno da Escola. 
No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem 
estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada disciplina nas componentes 
de formação sociocultural e científica; 
b) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária do conjunto das UFCD da 
componente de formação tecnológica; 
c) A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 
Aos alunos que não cumprirem estas condições não será emitido o respetivo certificado de conclusão do 
Curso. 
 
Como decorre o acesso a manuais e equipamentos de Apoio? 
 
Os alunos do Curso Profissional têm direito aos manuais escolares, indicados pelos docentes, nos mesmos 
termos e condições dos restantes alunos; nos casos em que não existam manuais escolares ou, existindo, 
não sejam indicados pelos docentes, serão disponibilizados aos alunos, sempre que se julgue pertinente, 
textos de apoio elaborados pelos professores das disciplinas. Os alunos têm acesso a material de apoio 
existente nas plataformas digitais Moodle e ClassRoom. 
 
FCT e PAP 
 
O que é a FCT? O que visa e qual a sua duração? 
 
Entende-se por FCT (Formação em Contexto de Trabalho), o desenvolvimento supervisionado, em contexto 
real de trabalho, numa entidade pública ou privada de práticas profissionais relevantes para o perfil de 
saída do curso profissional e tem a duração, no mínimo, de 600 horas.  
A FCT visa: desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os conhecimentos e as competências 
profissionais adquiridos durante a frequência do curso; proporcionar experiências de caráter sócio – 
profissional que facilitem a futura integração dos jovens no mundo do trabalho; desenvolver aprendizagens 
no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho. 
 
Onde funcionam os estágios? 
 
Em empresas que oferecem a oportunidade de contacto com as dinâmicas do mundo do trabalho, pode 
consultar algumas das empresas no site da escola (EQAVET) : https://www.eseq.pt/ 
 
Que Tipo de Trabalhos podemos desenvolver em Estágios? 
 
Trabalhos que envolvam conhecimentos em áreas de aplicação variadas como edição e pós-produção de 
Vídeo e Áudio; Animação 2D/3D; Criação e programação de páginas web; Criação de aplicações para 
dispositivos móveis; Ilustração de publicidade, flyers, revistas, jornais, cartazes, catálogos, outdoors; 
Ilustração em páginas Web; Edição e tratamento de imagem, logótipos, prospectos, fotografias, … 
 
Quando funcionam os estágios? 
 
No final de cada ano letivo, normalmente, entre os meses de maio e julho. 

https://www.eseq.pt/
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O que é a PAP? 
 
A Prova de Aptidão Profissional (PAP) é um projeto, apresentada no final do curso, perante um júri 
tripartido, em que o aluno demonstra os saberes e as competências desenvolvidas, ao longo da formação. 
 
 
Certificação 
 
Que tipo de certificação confere este curso? 
 
Dupla Certificação: Certificação Escolar 12º Ano. Certificado Profissional Nível IV. 
 
Como se conclui e obtém a certificação no curso? 
 
A obtenção do diploma de qualificação profissional e académica concretiza-se após aprovação em todas as 
disciplinas / UFCD do curso, na FCT e na PAP. 
A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da fórmula constante do art.º 35.º da Portaria 
n.º 235- A/2018, de 23 de agosto, na redação atual. 
 
Prosseguimento de Estudos 
 
Posso candidatar-me à Universidade após a conclusão do Curso Profissional? 
 
Sim, a conclusão de um Curso Profissional permite o prosseguimento de estudos/formação num curso de 
Especialização Tecnológica ou o acesso ao Ensino Superior, mediante o cumprimento dos requisitos 
previstos no regulamento de acesso ao ensino superior. 
 
Que exames tenho de fazer? 
 
Os exames de acesso variam de acordo com o curso pretendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


