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DISCIPLINAS



INFORMÁTICA I I

INTERNET 

- Conceitos básicos 

- Página inicial 

- Noção de janela e separadores 

- Utilização da barra de endereço 

- Noção de motor de busca 

- Pesquisas

- Histórico e Favoritos 

GOOGLE CHROME:

- Definições

- Página Inicial

- Marcadores

- Janela

YOUTUBE
YouTube é um site de compartilhamento 
de vídeos enviados pelos utilizadores.
- Pesquisa e consulta de vídeos
- Subscrição de canais

GOOGLE EARTH
O Google Earth é um aplicativo de mapas 
em três dimensões mantido pelo gigante 
das buscas. Explore o mundo inteiro visto 
de cima com as imagens de satélite e o 
terreno em 3D de todo o mundo.
- Definições e navegação 

CORREIO ELETRÓNICO INICIAÇÃO 
O e-mail é uma ferramenta usada para enviar e 
receber mensagens de maneira instantânea através 
da Internet. É um serviço gratuito onde é possível 
incluir fotografias ou arquivos de todo tipo nas 
mensagens.
- Conceitos básicos e janela do Gmail
- Criação de conta 
- Enviar mensagens 
- Ler mensagens recebidas, responder e encaminhar
- Eliminar mensagens 
- Lixo vs Spam 
- Enviar mensagens com anexos e gerir anexos de 
mensagens recebidas 
- Assinatura personalizada
- Gestão de contactos 

Este nível permite rever e aprender conceitos básicos para a utilização autónoma do computador, permitindo a 
(re)descoberta de programas e aplicações úteis e lúdicas, mas sem descurar a componente da segurança e 
manutenção do computador.



INFORMÁTICA I 
SOFTWARE

- Tipos de software 

- Sistemas operativos 

- Programas mais comuns 

- Segurança/antivírus 

SISTEMA OPERATIVO 

- Conceitos básicos 

- Organização e gestão de ficheiros e 

pastas 

- Acessórios do Windows 

- Definições do Windows

WORD 

- Conceitos básicos 
- Ambiente de trabalho da aplicação 
- Criar um novo documento 
- Abrir e guardar um documento 
- Impressão de documentos 
- Edição e formatação de texto 
- Inserção de símbolos 
- Listas de marcas e numeração 
- Ortografia e gramática 
- Divisão do texto em colunas 
- Capitular maiúsculas 
- Quebra de página 
- Quebra de coluna 
- Configurar página 
- Inserir e formatar imagens  

DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 

- Utilização da PEN 

- Utilização da Máquina Fotográfica 

- Copiar e retirar informação 

ZOOM

Zoom é líder em comunicações de vídeo 

corporativas modernas, com uma plataforma 

em nuvem fácil e confiável para 

videoconferência e áudio conferência, chat e 

webinars...



INFORMÁTICA - II

SISTEMA OPERATIVO 
- Diferenciação entre pastas e ficheiros 
- Gestão de pastas e ficheiros 
- Passar fotografias da máquina 
fotográfica para o computador 
- Bibliotecas 

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA 
- Antivírus 
- Conselhos de manutenção 
- Limpeza 

WORD 
- Revisão geral 
- Localizar e substituir 
- Tabelas 

POWERPOINT
- Conceitos básicos 
- Janela de apresentação 
- Gestão de diapositivos 
- Formatação dos diapositivos 

REDES SOCIAIS – FACEBOOK & INSTAGRAM
O Facebook é a maior rede social de todo o mundo, contando 
com 2 bilhões de usuários ativos.
Instagram é uma rede social online de compartilhamento de 
fotos e vídeos, que permite aplicar filtros digitais 
- Conceitos básicos e registo 
- Informação básica e privacidade 
- Página de perfil e avatar 
- Página inicial 
- Fotografias 
- Atividade dos amigos e interação 
- Gostos e comentários 
- Publicar 
- Partilhar notícias e partilhar vídeos 
- Mensagens e chat 
- Grupos, páginas institucionais e aplicações

INTERNET
- Revisão geral 
- Pesquisas 
- Favoritos 
- Google Chrome 

CORREIO ELETRÓNICO 
- Revisão geral 
- Responder e encaminhar mensagens 
- Enviar mensagens com anexos 
- Gerir anexos de mensagens recebidas 
- Assinatura personalizada 
- Aparência 
- Gestão de contactos 
- Gestão da conta (segurança)

GOOGLE MAPS
Google Maps é um serviço de pesquisa e 
visualização de mapas e imagens de 
satélite da Terra gratuito.
- Utilização e Pesquisa 
- Tipo de mapa  
- Vista de rua  
- Obter direções e imprimir roteiro

Este nível permite rever conceitos iniciais para a utilização autónoma do computador, permitindo a (re)descoberta de 
programas e sites úteis e lúdicos bem como a navegação pela internet.



INFORMÁTICA- III

POWERPOINT
- Revisão geral
- Esquemas de diapositivos
- Edição e formatação de texto
- Inserção e formatação de elementos 
multimédia (imagens, vídeos, áudio)
- Animação personalizada
- Transição de diapositivos

INTERNET 
- Compras e vendas 
- Marcação de viagens online 
- Notícias 
- Youtube
- Pesquisas  

GMAIL

GOOGLE ARTS & CULTURE
É um site mantido pelo Google em 
colaboração com museus espalhados por 
diversos países.

EXCEL 
- Conceitos básicos 
- Ambiente de trabalho da aplicação 
- Formatação de células 
- Formatação de células como tabela 
- Fórmulas 
- Funções SOMA, MÉDIA, MÁXIMO e 
MÍNIMO 
- Gráficos 

GOOGLE DRIVE 
- Conceitos básicos 
- Criação de documentos 
- Tipos de documentos 
- Partilha de documentos 
- Download e upload

DEFINIÇÕES DO WINDOWS
- Cópia de segurança
- Remover programas
- Atualizar e segurança

REDES SOCIAIS (avançado)  - Facebook 
& Instagram

- Interação 
- Comentários 
- Partilha 
- Mensagens 
- Sistema de chat 
- Grupos 
- Páginas institucionais 
- Aplicações 
- Gestão privacidade  
- Market Place

GOOGLE FOTOS 
O Google Fotos armazena todos os 
vídeos e fotos, organizados 
automaticamente e fáceis de partilhar.
- Criação e gestão de álbuns 
- Upload e download de fotografias 

Este nível permite rever e aprender conceitos intermédios para a utilização do computador e navegação na internet, 
promovendo a (re)descoberta de programas e sites úteis e lúdicos e ainda como assegurar a correta manutenção do 
computador.



INFORMÁTICA - V

INTERNET 

- Conceitos avançados 

- Gmail 

- Compras online 

- Pagamentos online

EXCEL 

- Criação de fórmulas 

- Validação de dados 

- Configurar página 

- Impressão 

PREZI

A partir do conceito de mapas mentais, permite a 
criação de apresentações de impacto, visualmente 
ricas.

GOOGLE PODCAST

Onde pode encontrar e ouvir podcasts de todo o 
mundo gratuitamente.

GOOGLE FOTOS (CONCEITOS 
AVANÇADOS)
- Organização de Imagens e Vídeos 
- Criação de Álbuns 
- Seleção 
- Edição e tratamento de imagens 
- Efeitos nas imagens 
- Slide Show 
- Criação de Vídeos 
- Partilha de Vídeos e fotografias 
- Gestão álbuns web 

GOOGLE DRIVE 
(ARMAZENAMENTO):
- Carregar ficheiros e pastas
- Partilhar ficheiros e pastas
- Criação de documentos com o 
Google Docs,     Google Sheets e 
Google Slides

YOUTUBE (área reservada)
- Listas de Vídeos 
- Seguir Canais 
- Publicar Vídeos 
- Organizar e editar 

INTERNET ÚTIL
- Ferramentas úteis 
- IRS: Conceitos básicos 
- Funcionamento da página 
- Consultas  
- Obter certificados e comprovativos 
- Como entregar, validar e simular 
- E-fatura 

GOOGLE TRADUTOR 
É o serviço online da gigante de buscas, que permite 
fazer tradução instantânea de textos e sites.
- Conceitos básicos 
- Escolher língua de entrada e de resposta 
- Ouvir a tradução 

Este nível permite rever e aprender conceitos mais avançados para a utilização do computador e navegação na 
internet, promovendo a (re)descoberta de programas e sites úteis e lúdicos e ainda assegurar a manutenção 
adequada do computador.



INFORMÁTICA - AVANÇADA

A aguardar programa 2022/2023

 O programa de informática de nível avançado é diferente todos os anos.

 Contempla os mais recentes programas e aplicações!

Pretende-se um curso essencialmente prático, baseado na atualidade e ultimas novidades na área  da 
informática e multimédia. Nesse sentido podemos dizer que se pretende aqui ”Aprender o Futuro”.



EXPLICAÇÕES PRESENCIAIS

Inscreva-se para tiver dúvidas pontuais ou se pretender um acompanhamento
personalizado e direcionado para as suas necessidades!

Vá renovando a inscrição mensal se assim o pretender ou frequente apenas para
esclarecer um tema mais específico! (a renovação não será automática)



FOTOGRAFIA INICIAÇÃO
 Objetivos

 Explorar as capacidades técnicas da câmera fotográfica digital, e aplicar as noções fundamentais da linguagem fotográfica.

 Executar o programa estabelecido pela universidade sénior.



 Conteúdos programáticos



 O módulo de Técnica fotográfica habilita os participantes a personalizar o ato fotográfico, através do conhecimento prático 
das capacidades técnicas que a câmera fotográfica lhe oferece e que pode passar a utilizar.



 Utilizar escalas de cor e relacionar o funcionamento do sistema de balanceamento de brancos;

 Aplicar as escalas fotográficas (tempo de exposição, abertura, sensibilidade);

 Escolher os diferentes tipos de objetivas e conhecer as suas aplicações práticas;

 Relacionar os fatores técnicos que condicionam a profundidade de campo e o registo de objetos em movimento;

 Características e utilização básica do flash (speedlight e estúdio);

 Edição/Pós-produção base de imagens de uma forma clara e eficaz;



FOTOGRAFIA INICIAÇÃO
O módulo de Composição habilita os participantes a personalizar o ato fotográfico, através doconhecimento da
linguagem fotográfica.

- Analisar uma fotografia segundo as noções fundamentais da estrutura e construção da imagem(linha, forma, padrão, textura, luz e sombra, 

cor, ponto de vista);

- Encontrar soluções visuais e criativas para as fotografias a realizar;

- Selecionar e ordenar fotografias segundo critérios de edição.

Os conteúdos serão qualitativamente avaliados mediante a realização de tarefas em aula e em casa,e será realizado um trabalho final para
apresentação em aula.

Serão realizadas pelo menos 2 aulas em estúdio, no IPF, e será realizada pelo menos uma ida a umagaleria/museu para visualização de uma
exposição de fotografia.

Metodologia
A formação é de cariz teórico-prático e orientada para as necessidades concretas dos participantes. No que diz respeito a metodologias
pedagógicas, e tendo em conta o pressuposto de que a aprendizagem deverá ser significativa e, como tal, assente numa lógica construtivista, a
formação está estruturada com base no método ativo.



FOTOGRAFIA INTERMÉDIO
Objetivos
-Refletir sobre a prática da fotografia como meio de expressão e explorar uma linguagem fotográfica pessoal.
-Explorar os diferentes géneros e temas da fotografia de modo a desenvolver um sentido crítico sobre os diferentes temas e formas de expressão 
fotográfica.
-Desenvolver as competências para a preparação e desenvolvimento de um projeto fotográfico.
-Executar o programa estabelecido pela universidade sénior.

Conteúdos programáticos
O módulo de Fotografia procurará gerar interesse na cultura fotográfica e suas envolvências, e habilitará os participantes a refletir sobre o ato fotográfico, 
através do estudo de trabalhos realizados por outros fotógrafos dentro de diferentes áreas temáticas, permitindo ao formando sustentar teórica e 
visualmente o seu trabalho pessoal.
Estudo teórico e prático dos seguintes temas fotográficos:

Retrato, Auto-retrato, identidade;
Natureza Morta;
Paisagem/Território/Arquitetura;
Arquivo e apropriação;
Narrativa Documental e Fotojornalismo;
Estúdio (fotografia construída)

Análise e interpretação de imagens e trabalhos fotográficos relativos a cada um destes temas;
Realização de trabalhos relativos a cada um destes temas que promovam a linguagem fotográfica de cada formando;
Visitar galerias e/ou museus com exposições relevantes para o plano curricular;
Conversas com convidados relativamente aos temas abordados.



FOTOGRAFIA INTERMÉDIO

O Trabalho Final habilita os participantes conceptualizar, produzir e executar um projeto fotográfico.

- Conhecer as ferramentas de organização e edição de fotografia;
- Desenvolver um workflow e métodos de organização;
- Realizar pesquisas consultando trabalhos de outros autores e relacionar as pesquisas com a proposta de trabalho final;
- Selecionar e ordenar fotografias segundo critérios de edição.
- Edição/Pós-produção base de imagens de uma forma clara e eficaz.
- Orientar as propostas dos formandos cimentando o conhecimento proposto no programa curricular.

Os conteúdos serão qualitativamente avaliados mediante a realização de tarefas em aula e em casa, e será realizado um trabalho final para 
apresentação em aula.

Serão realizadas 3 aulas em estúdio, no IPF, e será realizada pelo menos duas idas a galerias/museus para visualização de exposições de 
fotografia.

Metodologia
A formação é de cariz teórico-prático e orientada para as necessidades concretas dos participantes. No que diz respeito a metodologias 
pedagógicas, e tendo em conta o pressuposto de que a aprendizagem deverá ser significativa e, como tal, assente numa lógica construtivista, a 
formação está estruturada com base no método ativo.



ALEMÃO 1 
Unidades 
Temáticas

Conteúdo(s) a lecionar Metodologia(s) Recurso(s)
Método(s) de 

Avaliação dos alunos

Krankheit

 Beschwerden beschreiben
 Ratschläge geben und weitergeben
 Jemanden zu etwas drängen
 Ein Ansinnen zurückweisen
 Erzählen, wie etwas passiert ist
 Sich vergewissern

 Hörübungen
 Dialoge

hören/nachspielen/ergänzen
 Rollenspiele
 Wechselspiele
 Arbeitsblätter

 Computer
 CDs
 Lernplakate
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter

 Direkte Beobachtung im
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im Kurs

Alltag

 Über Ereignisse und Tätigkeiten Auskunft geben
 Etwas weitererzählen
 Sich vergewissern
 Ein Ansinnen zurückweisen
 Arbeitsaufträge geben
 Erzählen, was passiert ist

 Dialoge hören und ergänzen
 Bilder beschriften
 Tabellen ergänzen
 Wörter ordnen

 Computer 
 CDs
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter
 Flashcards

 Direkte Beobachtung im
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im

Kurs

Orientierung in 
der Stadt

 Orte angeben
 Den Weg beschreiben
 Vorteile und Nachteile nennen

 Hörübungen
 Wechselspiel
 Dialoge hören und spielen
 Dialoge verstehen und schreiben

 Computer 
 CDs
 Internet
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter

 Direkte Beobachtung im
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im

Kurs

Kaufen und 
schenken

 Wünsche äußern 
 Geschenkvorschläge machen, verwerfen und 

gutheißen 
 Einladung schreiben 
 Kaufwünsche äußern

 Texte lesen und ergänzen
 Hörübungen
 Wortschatz systematisieren
 Wörter und Bilder zuordnen
 Bilder beschriften

 Computer 
 CDs
 Internet
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter

 Direkte Beobachtung im
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im Kurs

Deutsche 
Sprache und 
deutsche Kultur

 Biographische Angaben Machen
 Geographische Angaben Machen
 Nach dem Weg fragen
 Datum

 Dialoge hören und ergänzen
 Bilder beschriften
 Frage stellen
 Wörter ordnen

 Computer 
 CDs
 Internet
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter

 Direkte Beobachtung im
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im Kurs



ALEMÃO B1.1 
Unidades Temáticas Conteúdo(s) a lecionar Metodologia(s)

Einheit 6

Sprachen, 
Telekommunikation und 
Medien

•   Sprachen
•   Post und Telekommunikation
•   Medien

 Sprachen lernen
 Freude ausdrücken
 Zeitungsmeldung, Gebrauchsanweisung
 über Fernsehgewohnheiten sprechen

Einheit 7

Reise

Hotel Gespräche
•    Reisen und Verkehr
•    Wetter und klima

 über Reisegewohnheiten sprechen
 Reisetagebuch im Internet
 etwas kommentieren
 über das Wetter sprechen

Einheit 8

Kultur

Kulturelle Veranstaltungen
•    Bücher und Presse
•    Staat und Verwaltung

 Jemanden überzeugen/begeistern
 Auf Vorschläge zögernd reagieren
 Interesse/Desinteresse ausdrücken
 Magazintext
 um einen Bericht / eine Beschreibung bitten
 etwas berichten / beschreiben

Einheit 9

Mobilität

Mobilität und Verkehr
•    Ausbildung und Beruf
•    Arbeiten im Ausland

 Etwas erklären
 Anleitungen
 Zufriedenheit/Unzufriedenheit ausdrücken
 Begeisterung / Enttäuschung ausdrücken
 Mitarbeiterporträt



Unidades 
Temáticas

Conteúdo(s) a leccionar Metodologia(s) Recurso(s) Método(s) de 
Avaliação dos alunos

Natur  und 
Umwelt

 Landschaftstypen
 Wetter
 Geographie Deutschlands
 Umweltschütz: Der Müllberg 

 Hörübungen
 Dialoge hören/nachspielen/ergänzen
 Ein Quiz selbst machen
 Arbeitsblätter

 Computer
 CDs
 Lernplakate
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter

 Direkte Beobachtung im 
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im Kurs

Deutsche im 
Ausland und 
Ausländer in 
Deutschland

 Urlaubsvorbereitung
 Reiseerlebnisse
 Spiel: Reise in die Wüste
 Im Ausland arbeiten
 So sehen uns Ausländer
 Auswanderer

 Dialoge hören und ergänzen
 Bilder beschriften
 Tabellen ergänzen
 Wörter ordnen

 Computer 
 CDs
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter
 Flashcards

 Direkte Beobachtung im 
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im

Kurs

Nachrichten, 
Politik und 
Geschichte

 Nachichten
 Die Parteien in Deutschland
 Wahlsystem
 Die beiden Deutsche Staaten 1949- 1990
 Wiederverreinigung

 Hörübungen
 Dialoge hören und spielen
 Dialoge verstehen und schreiben

 Computer 
 CDs
 Internet
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter

 Direkte Beobachtung im 
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im

Kurs

Alte Menschen

 Wohin mit den Grosseltern?
 Altenheime
 Überalterung
 Was Machen Rentner?
 „Eiseme Hochzeit”
 Leihgrossmütter

 Texte lesen und ergänzen
 Hörübungen
 Anzeige verstehen
 Wörter und Bilder zuordnen
 Einen Zeitungsartikel schreiben

 Computer 
 CDs
 Internet
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter

 Direkte Beobachtung im 
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im Kurs

Bücher lesen
 Reime-Baukasten
 Lyrik
 Buchbeschreibung: „Herbstmilch”

 Gedichte lesen und verstehen
 Aus Sätzen kleine Gedichte machen
 Auszüge aus „Herbstmilch“

 Computer 
 CDs
 Internet
 Kurs und Arbeitsbuch
 Arbeitsblätter

 Direkte Beobachtung im 
Unterricht

 Mündliche und schriftliche 
Mitarbeit im Kurs



ALEMÃO CONVERSAÇÃO
Unidades Temáticas Conteúdo(s) a lecionar Objetivos

Hallo

 begrüßen und verabschieden
 sich und andere vorstellen
 buchstabieren 
 über Namen, Herkunft und Sprachen sprechen

 Hörübungen
 Dialoge hören/nachspielen/ergänzen
 Rollenspiele
 Wechselspiele

Wie geht’s
 fragen,wie es jemanden geht
 sagen, was man trinken möchte
 Telefonnummer und Adresse sagen

 Dialoge hören und ergänzen
 Bilder beschriften
 Tabellen ergänzen
 Wörter ordnen

Was kostet das?

 über Preise sprechen
 Verkaufsgespräche führen
 Gegenstände beschreiben
 Kleinanzeigen verstehen

 Hörübungen
 Wechselspiel
 Dialog hören und spielen
 Einen Einkaufszettel verstehen

Wie spät ist es?
 Uhrzeiten/ Tageszeiten angeben
 Über den Tagesablaufsprechen
 sich verabreden

 kleine Texte verstehen
 Hörübungen
 Wortschatz systematisieren
 Wörter und Bilder zuordnen



ARTE E PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO

Em Arte e Pensamento Contemporâneo, atentaremos de forma cronológica nas transformações que marcaram a transição do século

XX para o XXI, nos planos cultural e intelectual. Acreditando na interseção clara destes dois campos, não nos pouparemos a uma

leitura diacrónica dos mesmos. Pretende-se que esta disciplina se assuma como um espaço de discussão aberta e igual, em que

todas as opiniões serão bem-vindas (desde que respeitosas, claro). Propomos, ainda, a realização de aulas de campo e de atividades

experimentais, por forma a complementar a teoria apresentada em aula.



ITALIANO INICIAL
O curso de italiano inicial tem como objetivo a introdução dos conhecimentos da língua e cultura italiana. Introdução de tempos 

verbais, sintaxe, léxico de base, de forma a adquirir uma perceção real da língua e da cultura italiana. Prevê o alcance do nível A1 do 
Quadro europeu das Línguas. 

Conteúdos anuais

Os principais objetivos gramaticais tratados, serão:

•  Il presente indicativo dei verbi essere e avere (o presente indicativo dos verbos ser/estar e ter);
•  Il presente indicativo dei verbi regolari e irregolari nelle 3 coniugazioni (o presente indicativo dos verbos regulares e irregulares 
nas 3 conjugações);
•  Il verbo piacere (o verbo gostar);
•  Il singolare e il plurale degli aggettivi e dei sostantivi (o singular e o plural dos adjetivos e dos substantivos);
•  Il passato prossimo e il futuro indicativo (o “passato prossimo” e o futuro indicativo);
•  L’articolo determinativo e indeterminativo (o artigo definido e indefinido);
•  Vari campi lessicali: la famiglia, i gusti personali, le abitudini alimentari (vários campos lexicais: a família, os gostos pessoais, os 
hábitos alimentares).

Ao longo do curso serão também aprofundados vários campos lexicais e culturais tais como o dia-a-dia, a família, os gostos pessoais, 
os hábitos alimentares e outros itens a definir segundo os interesses dos alunos.



ITALIANO INTERMÉDIO
O curso de italiano intermédio é dirigido para quem já frequentou os cursos de italiano elementar e básico e para quem já alcançou o 

nível A2 do Quadro europeu das Línguas, pretendendo dar continuidade ao estudo da língua e cultura italiana. 

Conteúdos anuais

Os principais objetivos gramaticais tratados, serão:

•  L’imperativo diretto: tu, noi, voi (Imperativo: tu, nós, vós)

•  Il condizionale semplice e composto (Condicional);

•  I pronomi combinati (Junção de pronomes diretos e indiretos);

•  I pronomi relativi (Pronomes relativos);

•  Stare + gerundio e stare per + infinito; 

•  La comparazione e il superlativo relativo e assoluto (Comparação e grau dos adjetivos);

•  Il passato remoto regolare e irregolare; 



ITALIANO AVANÇADO
O curso de italiano avançado é dirigido para quem já alcançou pelo menos o nível B1 e pretende dar continuidade ao estudo da língua e cultura 

italiana. 

Neste curso serão privilegiadas a leitura e a conversação em língua italiana, com o intuito de elaborar, de forma dinâmica e autónoma, debates 

e exposições, aprimorando os conhecimentos retidos. 

O livro “Racconti romani” de Alberto Moravia irá servir de base quer para análises de diversos aspetos cívicos e culturais da cultura italiana, 

quer para sínteses e reflexões gramaticais. 

Conteúdos anuais

Os principais objetivos gramaticais tratados, serão:

•  I pronomi relativi (os pronomes relativos);
•  L’imperativo (o imperativo);
•  Il congiuntivo (o conjuntivo);
•  Il periodo ipotetico (o período hipotético);
•  Il passato remoto (o passado “remoto”);
• La forma passiva (a voz passiva)
• Il discorso diretto e indiretto (o discurso direto e indireto) 



FRANCÊS

Objetivo geral:

Pretende ser uma aula de iniciação à língua francesa.

Objetivos específicos:

 Saudações e cumprimentos;

 Família e amigos;

 Gastronomia;

 Viajar.



HISTÓRIA DA ARTE INICIAL
 Nesta disciplina analisaremos os movimentos de arte a partir das civilizações mesopotâmica e

egípcia até à Idade Média. A análise passará pelas diferentes culturas mesopotâmicas, Egipto dos

Faraós, Grécia, Roma, arte Paleocristã, Bizantina, Românica e inícios da arte Gótica. Serão

estudadas as diferentes cronologias que compõem estes períodos assim como a sua escultura,

pintura e arquitetura. As aulas assentarão em imagens em power point, acompanhadas por

vídeos complementares aos assuntos.



 Nesta disciplina analisaremos de um ponto de vista diacrónico o desenvolvimento da arte, desde

o Renascimento até à Arte Contemporânea. Assim falaremos tanto do redescobrir do mundo

clássico nos séculos XV e XVI, como passaremos pela pompa teatral do Barroco, as inovações

trazidas pelo século XIX e um novo espírito democrático e os movimentos de vanguarda do

século XX, passando, claro, pelas práticas artísticas contemporâneas. Propõe-se, assim, não só

uma análise das formas, tipologias e funções da arquitetura, escultura e pintura produzidas

dentro deste âmbito cronológico, mas essencialmente a compreensão da(s) cultura(s) e

sociedade(s) das quais estas fizeram parte. A metodologia será expositiva e participativa. Assim,

para além da passagem de imagens em power point, também serão expostas outras artes

complementares como a música, o cinema e o registo audiovisual.

HISTÓRIA DA ARTE E DA CULTURA AVANÇADO



 Nesta disciplina analisaremos os movimentos de arte a partir da arte gótica. A análise começará

centrada na Itália do séc. XIII e os desenvolvimentos consequentes dos movimentos artísticos até

ao séc. XVIII, antes da Era Industrial. Serão analisados os períodos que compõem as artes do

Renascimento, Barroco e período conhecido como Iluminista, acompanhados pela escultura,

pintura e arquitetura que os definem. As aulas assentarão em imagens em power point,

acompanhadas por vídeos complementares aos assuntos.

HISTORIA DA ARTE MODERNA



HISTÓRIA DO AZULEJO PORTUGUÊS

Nesta disciplina analisaremos o que é um azulejo e a sua evolução ao longo do tempo. Como

ponto de partida, falaremos da arte cerâmica até à criação de placas azulejares. O estudo passará

pelos primeiros azulejos colocados em contexto de encomendas portuguesas até ao

desenvolvimento azulejar pleno em contexto nacional. Serão analisadas as suas técnicas e formas

em termos cronológicos e temáticos como, por exemplo, a criação de composições azulejares para

as estações de caminhos de ferro. As aulas assentarão em imagens power point, acompanhadas

por vídeos complementares aos assuntos.



HISTÓRIA DE PORTUGAL (CONT)

História de Portugal II

- Crise e perda da independência: Dinastia Filipina

- Decadência e restauração

- Absolutismo e Liberalismo

- A República



HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA

(de 1789 aos dias de hoje)

1 - (Revolução Francesa)

2 - Absolutismo d liberalismo europeu

3 - Industrialização e sociedade burguesa

4 - Evolução do mundo industrial

5 - Transformações da mentalidade e da cultura: século XX e XXI



O SAGRADO E O  PROFANO: MITOS E SIMBOLOGIA

Em O Sagrado e o Profano, tentaremos compreender, através da utilização de ferramentas de análise

iconográfica, de que modo as imagens e as narrativas religiosas e profanas subsistem até aos dias de hoje.

Num constante jogo de "onde está o Wally?", espera-se que os alunos e as alunas desta matéria sejam

capazes de distinguir episódios e temáticas recorrentes na história da arte através da identificação das

suas alegorias e dos seus atributos. Pretende-se que esta disciplina se assuma como um espaço de

discussão aberta e igual, em que todas as opiniões serão bem-vindas.



INGLÊS INICIAL 
NICE TO MEET YOU!

GRAMMAR 

 Personal Pronouns 

(Subject)

 Indefinite articles

VOCABULARY

 Classroom language

 Numbers (1 – 20)

 Jobs and the alphabet

FURTHER SKILLS 

 Greetings and farewells

AROUND THE WORLD

GRAMMAR 

 Verb to be (Present 

Simple)

VOCABULARY

 Countries and 

nationalities

 Numbers (21 – 100)

FURTHER SKILLS 

 Giving personal 

information

 Filling out forms

IN A DIFFERENT COUNTRY

GRAMMAR 

 Plural nouns

 Demonstratives

VOCABULARY

 Food and drink

 Common adjectives

 Places

FURTHER SKILLS 

 Ordering and asking for 

prices

AROUND TOWN

GRAMMAR 

 Verb there to be

VOCABULARY

 Prepositions

 Places in a town

FURTHER SKILLS 

 Giving directions

 In the street



INGLÊS I 
HOME, WORK AND FAMILY

General review

GRAMMAR 

Verb have got

Possessive case/Determiners

VOCABULARY

Family

Personal possessions

The house

FURTHER SKILLS 

Talking about your family

YOU AND YOURS

GRAMMAR 

Possessive pronouns

Present Simple

Personal pronouns (object)

VOCABULARY

Expressing likes and dislikes

Free time activities

FURTHER SKILLS 

Telling the time

Talking about likes and dislikes

EVERYDAY LIFE

GRAMMAR 

Present simple

VOCABULARY

Daily routines

Everyday objects

FURTHER SKILLS 

Life in other countries

DO YOU LIKE TRAVELLING?

GRAMMAR 

Adverbs of frequency

Articles

Like + ing

VOCABULARY

Activities

Transport

FURTHER SKILLS 

At the airport



INGLÊS II

EATING AND DRINKING

General review

GRAMMAR 

Verb there to be

Quantifiers

VOCABULARY

Countable/Uncountable nouns

FURTHER SKILLS 

Breakfast around the world

EXTRAORDINARY LIVES

GRAMMAR 

Past simple of the verb to be

Regular and irregular verbs

VOCABULARY

Years, decades and centuries

FURTHER SKILLS 

Talking about the past

FACT OR FICTION?

GRAMMAR 

Past simple 

(Negatives/Interrogatives)

VOCABULARY

Describing films

FURTHER SKILLS 

Talking about films

STREET LIFE

GRAMMAR 

Comparatives/superlatives

Present continuous vs Present 

simple

VOCABULARY

Shops and shopping

Clothes

FURTHER SKILLS 

Describing people and places

EXTRA ACTIVITIES – LET’S READ…

GRAMMAR/VOCABULARY

Verb tenses/Vocabulary review



INGLÊS III

HELLO!

GRAMMAR 

Review of verb tenses 

(present/past)

Review of determiners and 

pronouns

VOCABULARY

People and places

Phrases and idioms

FURTHER SKILLS 

Talking about routines/past 

actions

CHANGES AND CHALLENGES

GRAMMAR 

Verb + ing/ + to infinitive

Future will/going to

VOCABULARY

Life changes

Internet activities

FURTHER SKILLS 

Understanding and using get

Inviting and making 

arrangements

PEOPLE

GRAMMAR 

Past simple/Present perfect

Adjective prefixes

VOCABULARY

Character and experience

FURTHER SKILLS 

Making comparisons

STUFF AND THINGS

GRAMMAR 

Adjective suffixes

Articles

VOCABULARY

Money

FURTHER SKILLS 

Using linkers

EXTRA ACTIVITIES – LET’S READ…

GRAMMAR/VOCABULARY

Verb tenses/Vocabulary review



INGLÊS IV

TECHNOLOGY

General review

GRAMMAR 

Present perfect

First conditional + when

VOCABULARY

Feelings

Technology and the Internet

FURTHER SKILLS 

Giving opinions

Talking about technology

NATURE

GRAMMAR 

Comparatives/Superlatives

Articles

VOCABULARY

Nature and the outdoors

FURTHER SKILLS 

Talking about nature/the 

environment

SOCIETY

GRAMMAR 

Uses of like

Present/past passive

VOCABULARY

Crime and punishment

FURTHER SKILLS 

Talking about crime and problems

Talking about cities

FAME

GRAMMAR 

Second conditional

Word formation: suffixes

VOCABULARY

Films

Collocations

FURTHER SKILLS 

Talking about fame and films

EXTRA ACTIVITIES – LET’S READ…

GRAMMAR/VOCABULARY

Verb tenses/Vocabulary review



INGLÊS V 

LOOKING BACK

General review

GRAMMAR 

Past tenses 

(simple/continuous/perfect)

Used to

VOCABULARY

Accidents and injuries

Relationships

FURTHER SKILLS 

Telling stories

Giving opinions

MUST SEE!

GRAMMAR 

Passive voice

Adjectives

VOCABULARY

Entertainment

FURTHER SKILLS 

Giving opinions

TRUE STORIES

GRAMMAR 

Reported speech

VOCABULARY

Say and tell

Adverbs for telling stories

FURTHER SKILLS 

How to retell a story

Talking about what was said

YOUR CHOICE

GRAMMAR 

Third conditional

Quantifiers

VOCABULARY

Digital world

Collocations

FURTHER SKILLS 

Discussing imaginary situations

EXTRA ACTIVITIES – LET’S READ…

GRAMMAR/VOCABULARY

Verb tenses/Vocabulary review



INGLÊS AVANÇADO 

LIFE

General review

GRAMMAR 

Present tenses

Present perfect simple and continuous

VOCABULARY

Lifestyle – free time

Multi-word verbs

Verb + preposition

FURTHER SKILLS 

Explaining what you mean

Expressing your opinions

FREE TIME AND ENTERTAINMENT

GRAMMAR 

Review of tenses

Gerunds and infinitives

VOCABULARY

Body

Compounds

Indefinite pronouns

FURTHER SKILLS 

Using complex sentences

Expressing opinions

BECOMING DIGITAL

GRAMMAR 

Quantifiers

Review of tenses

VOCABULARY

Technology

Adjective + preposition

Collocations

FURTHER SKILLS 

Talking about today’s reality

Reading a short story/ a book



INGLÊS CONVERSAÇÃO 1 E 2 

CLASS I

LANGUAGE SKILLS

 Giving personal information

 Talking about family and friends

 Describing yourself and other people

 Talking about things

 Talking about routines

 Talking about likes and dislikes

CLASS II

LANGUAGE SKILLS

 Talking about yourself

 Describing routines

 Taliking about things happening now

 Talking about the past

 Talking about the future



INGLÊS CONVERSAÇÃO 1 E 2 

CLASS III

LANGUAGE SKILLS

 Talking about current events

 Talking about real life situations

 Discussing personal / life experiences

 Talking about events, hopes, ambitions

 Comparing Anglo-Saxon and Portuguese cultures

 Recognising traditions and cultures in a global world

CLASS IV

LANGUAGE SKILLS

 Stating opinions, making plans and solving real life situations

 Giving reasons and explanations for opinions and plans

 Commenting on authentic documents: newspaper articles, videos, documentaries

 Discussing national and international news and current events

 Recognising traditions and cultures in a global world



INGLÊS CONVERSAÇÃO AVANÇADO

LANGUAGE SKILLS

 Discussing events in the present, past and future

 Describing people and places

 Giving opinions and pieces of advice

 Recognising verbal mistakes and correcting them

 Talking with general clarity using pronunciation, stress and intonation patterns



MINDFITNESS
A estimulação cognitiva é uma das ferramentas mais importantes para potenciar o

Envelhecimento Ativo, no sentido preventivo para poder estimular processos que

adiem ou evitem o aparecimento de doenças do foro neurológico degenerativo da

memória e de funções executivas, que são essenciais no desenvolvimento da vida

no quotidiano. A disciplina pretende trabalhar através de exercícios práticos essas

funções.

Objetivos:

Proporcionar aos alunos ferramentas que potenciem a sua memória retrógrada e

recente de forma permanente, através de exercícios práticos como jogos, palavras

cruzadas e outros.

Proporcionar e estimular confiança nas suas próprias capacidades através de

exercícios físicos de estimulação cognitiva.

Permitir o uso de tecnologias como meio de estimulação da memória, raciocínio

lógico-matemático, flexibilidade, perceção e resolução de problemas.



PSICOLOGIA

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:

Conhecer e compreender como funcionamos, como 

somos programados pela vida e pelas pessoas que 

nos envolvem.

Despistar o que nos bloqueia, o que não nos deixa 

ser quem queremos ser.

Pretende-se aprender a desenvolver as nossas 

capacidades positivas e a lidar melhor com os 

retrocessos e as dificuldades da vida.



ATELIER DE ARTES

Iniciação a várias artes decorativas:

découpage, pintura em vido, tecido, stencil, técnica do mergulho, gesso…

Metodologia

Os alunos escolhem os projeto que pretendem produzir. São apresentadas algumas possibilidades, mas os alunos podem 

trazer as suas próprias propostas. 

Os projetos são individuais. Cada um leva o seu próprio tempo a conclui-los.

Enquadramento

A expressão dramática é uma prática que põe em ação o desenvolvimento do indivíduo na sua totalidade, favorecendo, através 

de atividades lúdicas, o desenvolvimento de uma aprendizagem global (cognitiva, afetiva, sensorial, motora e estética).



ATELIER DE ARTES



CORDAS

Instrumento – Guitarra e Cavaquinho | Unidade Didática: Música Tradicional Portuguesa

Conteúdos e objetivos específicos 

• Afinações e Construções harmónicas simples 

• Aspetos técnicos e postura 

• Exploração técnica do instrumento, mão direita e mão esquerda 

• Expressão e técnica de arpejado e dedilhado 

• Escalas e exercícios de coordenação motora 

• Leitura e interpretação de exercícios e peças tradicionais portuguesas 

• Música de conjunto, interpretação e execução 



TEATRO

São cada vez mais os estudos que apontam para os benefícios de fazer teatro, seja em que momento da nossa

vida for. A expressão dramática é um importante instrumento para o desenvolvimento de competências

intelectuais e sociais. Assente em metodologias colaborativas e de criação em comunidade, esperamos, neste

grupo, passar aos formandos e às formandas conhecimento acerca das diversas técnicas e estéticas teatrais.

Neste sentido, pretende-se que sejam capazes de intervir em todas as áreas da arte teatral, ganhando noções

não apenas de interpretação, mas também de direção, dramaturgia, desenho de luz e de som, construção de

cenografia e design de figurinos. Para além da criação de (pelo menos!) uma apresentação pública no final do

ano letivo, propomos a realização de saídas de campo e, talvez, de workshops e masterclasses dedicadas

módulos específicos do trabalho teatral.



PILATES

Benefícios:

 - Aumenta a consciência corporal; 

 - Fortalece o abdominal e as costas;

 - Melhora a postura; 

 - Ajuda no período de reabilitação; 

 - Melhora a respiração; 

 - Alivia as dores de costas e articulações; 

 - Alivia o stress;

 - Previne lesões; 

 - Maior auto confiança; 

 - Melhora o equilíbrio e a coordenação. 

Pilates é uma modalidade recente e completa. Surgiu no séc. XX e trabalha o corpo todo de uma forma equilibrada e adequada a 
todos.

“Em dez sessões notarás diferença, em vinte conseguirás ver a 
diferença, em trinta o teu corpo terá mudado por completo.” 

Pilates, 1939



YOGA

A prática de Yoga promove:

 - Relaxamento – relaxar o corpo e a mente;

 - Concentração – aprenda a concentrar-se;

 - Postura – adote uma postura correta;

 - Coordenação físico-motora;

 - Respiração – aprenda a controlar a 

respiração;



EXPLICAÇÕES ONLINE

 A USEA tem um serviço de explicações ONLINE.

 Para tirar aquelas dúvidas que ficaram, para se preparar para aquela viagem, ou simplesmente trabalhar 

mais uma determinada área de interesse! Com os professores de sempre mas agora de uma forma mais 

direcionada para as suas necessidades.

 Caso opte pela explicação esporádica, terá um valor unitário de 25€. Poderá adquirir um pacote de 4 

explicações (90€) que pode usar durante 4 semanas seguidas.

 Neste momento temos este serviço disponível em todos os níveis de Inglês, Alemão e Informática. 

 As inscrições deverão ser efetuadas por email ou telefone.



ASTRONOMIA E EXPLORAÇÃO ESPACIAL

 Jornada Cósmica : vivemos numa época extraordinária – depois não diga que não foi avisado!

 Todos os dias a Ciência revela mais peças do puzzle que constitui o Cosmos que nos rodeia e a quem de

 vemos a nossa própria existência. São também histórias com mais de 13,5 mil milhões de anos que, com 

 a crescente evolução da tecnologia, permitem tornar visíveis os eventos, atores e atrizes que permitem 

 compreender o passado, esclarecer o presente e vislumbrar o futuro. 

 Galáxias, planetas, luas, buracos negros e tudo o que a exploração espacial significa também para o conforto e evolução da Humanidade. 
Propõem-se que todas as semanas sejam analisadas e comentadas revelações astronómicas que permitam compreender as noções mais 
básicas mas também excitantes da Astronomia! 

 Miguel Gonçalves nasceu no Porto mas passou a sua infância e juventude em Castelo Branco, regressando à cidade Invicta para ingressar no 
curso de Física/Matemática Aplicada (ramo de Astronomia). Formador e comunicador de Ciência, trabalhou como monitor do planetário 
portátil do Planetário do Porto e em 1997 foi convidado para Coordenador Nacional da The Planetary Society, a maior agência espacial não 
governamental do Mundo, cargo que ocupou até Fevereiro de 2019. Trabalhou durante quase 10 anos no mundo editorial e livreiro. Participou 
no Protocolo Bilateral NASA/Portugal (1999), no 53rd IAF World Space Congress em Houston, EUA (selecionado pela Agência Espacial Europeia). 
Desde Fevereiro de 2020 que também integra o Conselho Consultivo do Instituto Geofísico da Faculdade de Ciências da UPorto. Apresenta a 
rubrica “A Última Fronteira” inserido no programa noticioso “Bom Dia Portugal”, da RTP1/3/África/Internacional e na televisão pública foi e é 
também comentador de Astronomia e Exploração Espacial do “Jornal 2” (RTP2) e do “24 Horas” (RTP3). Assinou durante 2 anos uma coluna no 
jornal i dedicado à Exploração Espacial e atualmente é cronista da revista “JN História”.



CULTURA E LITERATURA NO SÉC. XIX

 Na disciplina Cultura e Literatura no séc. XIX: Romantismo e Realismo, pretende-se sensibilizar os alunos para as
relações do texto literário com o contexto sociocultural da época em estudo, perpassando os grandes marcadores
políticos, económicos e religiosos que atravessaram o século XIX português. Partindo-se destes pressupostos, e de
alguns conceitos que em geral regem os textos como objeto literário, criar-se-á enfoque na observação do romance
como uma unidade independente, no qual se congregam vários elementos com forte incidência na memoralização
dos modos e costumes a que o palco narrativo se refere, geralmente associados ao período de tempo em que foi
escrito. Suportada por uma breve revisita aos contextos culturais e literários anteriores ao século XIX, a abordagem
das estéticas literárias Romântica e da subsequente Realismo será fundamentalmente evidenciada a partir de
romances do século, XIX, considerado o século de ouro da Literatura portuguesa, podendo ocorrer, mas só muito
pontualmente, uma ou outra abordagem à literatura de outras nacionalidades, como mero apontamento de
reconhecida utilidade na compreensão da temática. O romance será, pois, o género literário a ser trabalhado.
Escritores como Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós receberão atenção crítica e analítica no
decurso da disciplina, embora seja Júlio Dinis o escritor a ser mais trabalhado, justificadamente pela ponte que os
seus quatro romances e seis contos estabelecem entre o género romântico e o realismo, este já bem mais
finissecular.

 Nesta disciplina pretende-se, após a necessária exposição teórica das matérias estruturantes, criar um quadro de
interação e diálogo no sentido de otimização de ideias, conceitos e dúvidas a partir dos romances em análise.



TABELA DE VALORES

Clique aqui para aceder à tabela de valores 2022/2023.

https://portoccd.org/files/81/8156.pdf


DATAS A RETER

Inscrições para novos alunos e alunos que não tenham frequentado o ano letivo completo de 2020/2021: 2 de agosto

PERIODO LETIVO: 19 DE SETEMBRO 2022 A 30 DE JUNHO 2023

NATAL: 19 DE DEZEMBRO A 1 DE JANEIRO

CARNAVAL: 20 A 24 DE FEVEREIRO 

PÁSCOA: 05 A 10 DE ABRIL



OUTRAS INFORMAÇÕES

O pagamento poderá ser efetuado por transferência bancária para um dos seguintes IBAN:



OUTRAS INFORMAÇÕES 
INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO

A inscrição efetua-se através do preenchimento da ficha de inscrição aqui. O valor da inscrição contempla o seguro e kit de 

inscrição e é obrigatório para efetivar a inscrição.

MENSALIDADES

O pagamento da mensalidade deverá efetuar-se até ao dia 8 do mês a que diz respeito.

Até dezembro terá que ser efetuado o pagamento da mensalidade de junho de 2023.

DESISTÊNCIAS

A desistência tem de ser comunicada até ao dia 15 do mês anterior, mediante preenchimento de impresso próprio disponível

nos Serviços Administrativos. A não comunicação dentro destes prazos obriga ao pagamento da respetiva mensalidade, tal

como definido no Regulamento Interno.

https://portoccd.org/files/10/10858.pdf
https://portoccd.org/files/11/11053.pdf
https://portoccd.org/files/10/10874.pdf


CONTACTOS

Deverão ser privilegiados os contactos não presenciais nomeadamente:

Contacto telefónico: 228318210

Email: secretaria@portoccd.org

Ou universidadesenior@portoccd.org

mailto:secretaria@portoccd.org
mailto:universidadesenior@portoccd.org

