
RASGAR HORIZONTES!

É  P O S S Í V E L  A P R E N D E R  C O M  E N T U S I A S M O

LICEU PROFISSIONAL - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

Em 2017 o Colégio do Ramalhão em Sintra
iniciou uma turma de ensino profissional
integrada no seu Liceu.
Hoje, o Colégio tem por isso duas
propostas curriculares para ensino
secundário: uma pré-universitária, que
uti l iza a área das Ciências e Tecnologias
como base; outra profissional, que uti l iza
um perfi l  na área da Programção como
base.
Ambas respondem ao desafio educativo
de alargar a razão .  São por isso
enriquecidas com atividades e disciplinas
que possam abrir os jovens ao mundo,
conhecer melhor a realidade e poder
ajuizá-la com critério. 
A chegada desta segunda proposta ao
Liceu veio acrescentar uma discussão viva
sobre o impacte da Tecnologia na
sociedade, na história e no mundo, mas
também sobre o valor da diferença
metodológica no contributo à
aprendizagem e à integração de todos os
perfis de alunos na escola e tem sido, por
isso, muito enriquecedora. 

A tecnologia chegou ao Palácio!



Como tudo começou

Em 2015/16 surge a hipótese de experimentar a
metologia learning by doing  a partir de um
projeto internacional Erasmus+  e em 2016/17 a
APECEF inicia um CET (Curso de Especialização
Tecnológica de nível 5).

Desta experiência sobressaíram resultados e
ferramentas que foram fundamentais no desenho
desta oferta de Liceu, que em 2021/22 iniciará o
eu 5.º  ciclo de estudos:
- As parcerias com empresas, verdadeiramente
empenhadas em contribuir para o futuro do
mercado de trabalho;
- A metodologia de pirâmide invertida: aprender
fazendo;
- Os estágios onde os alunos aprendem com a sua
própria experiência;
- Acreditar nos alunos e vê-los a acreditar em si e
nos seus talentos, crescendo em desempenho
académico de forma exponencial.

  
 

Esta oferta de ensino profissional, integrada  um ambiente educativo,
proposta no âmbito de um colégio privado, é inovadora e foi por isso pensada
de raiz.
Nasceu da experiência de ensino nos colégios da APECEF (Colégio de São
Tomás e Colégio de São José - Ramalhão), onde nem sempre os alunos se
reviam na metodologia tradicional e teórica que os Colégios ofereciam.
Pediam-nos as famíl ias que arriscássemos uma proposta nova, que
continuasse a oferecer a todos um ambiente cultural e humano completo,
desafiante e rico.
Foi com o objetivo de não l imitar os horizontes destes alunos, de potenciar os
seus talentos, que a APECEF desenvolveu esta oferta, que encontrou melhor
enquadramento no âmbito do ensino profissional (10º  a 12º  ano).



A proposta curricular

O plano curricular é de 3 anos, 10.º, 11 .º  e 12.º  Ano, tem uma base científica e
uma componente tecnológica.

As disciplinas científicas são Português, Matemática e Inglês (disciplinas pilares
no Colégio do Ramalhão), Físico-química, História e Educação Física. Nas
disciplinas pilares, para além da carga horária superior, os alunos preparam-se
para Exames Nacionais.

O percurso de aprendizagem tecnológica tem como disciplinas Programação (ex:
C++ ou Java), Base de dados e Aplicações (ex: SAP), Redes de Computadores e
Educação Tecnológica (ex: arquitetura de computador, sistemas de informação,
envolvente de mercado) e a sua vitalidade é garantida pelas empresas
parceiras: Roff, Accenture e Olisipo.

Os estágios acontecem no f inal  do
11 .º  Ano e no f inal  do 12.º  Ano. São
uma forte componente de formação:
aqui  os alunos apl icam as
aprendizagens, alargam a base de
conhecimento e val idam a
importância de uma at itude
empenhada e út i l  no trabalho.  

No f inal  do 12.º  Ano o aluno
completa o ensino secundário e
obtém dupla cert if icação: pode
aderir  a propostas profiss ionais,
nomeadamente em empresas
parceiras,  ou concorrer ao Ensino
Superior,  ut i l izando os exames
nacionais como provas de ingresso.



A proposta curricular

No 11º ano, no 3º período há 180h de estágio.
No 12º ano, no 3º período há 420h de estágio.
*H - horas semanais, média de 30 semanas por ano.



A metodologia assenta na resolução de problemas como ponto de inferência
para a teoria. Em turmas de 15 a 20 alunos, o ambiente é dinâmico, interativo,
criativo e tecnológico.
Neste contexto, é possível avaliar o aluno constantemente, propondo diversos
trabalhos que contribuem para um conhecimento em espiral. Mais ainda, é
possível adaptar o desenvolvimento de projetos por forma a potenciar as
competências que cada aluno vai descobrindo. 
São usados roleplaying, innovation games, workshops, visitas de campo,
maquetizações. Nas aulas aprende-se com entusiasmo, força que, nalguns
casos, se tinha perdido. 

O método e o seu resultado

Nestes quatro anos de experiência,
pudemos verificar efeitos expressivos nos
alunos. O seu expoente revela-se no
aproveitamento escolar onde a evolução se
pode comprovar através do comparativo de
notas nas disciplinas pilares. Aqui a média
sobe 25%, logo a partir do 10.º  Ano.
Nos estágios, são avaliados com mérito e
procuram responder com criatividade aos
desafios.
Os alunos revelam igualmente uma novidade
social, maior integração, extroversão e
confiança em si.
É frequente a sua participação e l iderança
em atividades de caracter l ivre, como
debates ou missões na comunidade.
Desta forma completa, vemos os nossos
alunos crescer com confiança e de olhos e
mãos postas na realidade!

Os finalistas do primeiro ciclo de formação
ingressaram, maioritariamente, no ensino
superior, 80% nos cursos da sua 1.ª  opção.
Mas houve também os que iniciaram
atividade profissional,    nomeadamente nas
empresas parceiras, o que prova o
dinamismo e amplitude desta oferta.



Os alunos e as parcerias



CONTACTOS
Colégio de S. José – Ramalhão
Rua Elias Garcia, N.º 2
Quinta do Ramalhão
2710-703 Sintra
Tel. 21 910 75 54 

www.colegio-ramalhao.com
www.facebook.com/colegiodoramalhao
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