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Disciplina  O T E T  Módulo 10 – Princípios Básicos da Organização e Gestão de Eventos  

1. INTRODUÇÃO  

Numa perspetiva de marketing, um evento pode ser definido como “Um acontecimento com início 
e fim definidos, que é concebido para responder a uma necessidade específica numa determinada 
altura”. 
  
Deste modo, para que algo seja considerado como sendo um evento é necessário que tenha 
um início e um fim definidos, embora a sua duração possa variar entre algumas horas e várias 
semanas. Um evento não é algo já existente, mas sim algo que acontece e cuja concretização 
implica a realização de determinadas tarefas por parte de um indivíduo ou de um grupo.  

2. ESTRUTURA DA PROVA  

Elaborar um trabalho prático, de acordo com as indicações seguintes:  Organizar uma festa 

de aniversário para crianças (o evento será organizar uma Festa de Aniversário para uma 
Criança  que realizará 4 anos de idade e em que os convidados serão 14 crianças mais 2 adultos 
- pais do aniversariante). 

 
Etapas da elaboração do trabalho: 

 
1. Recolha de informação. 
2. Leitura e escolha dos materiais a utilizar. 
3. Análise e tratamento da informação recolhida. Comece por sublinhar as ideias principais e elabore 

sínteses de conclusões das diferentes etapas. 
4. Organização do material recolhido estabelecendo uma sequência lógica entre os documentos e 

elaboração do trabalho a entregar ao formador. 
 
Alguns pontos a considerar: 

 
. Planeamento & Temática  
. O local 
. Convidados & Convites 
. Decoração festiva 
. Um menu saboroso 
. O bolo 
. Jogos e outros entretenimentos 

O trabalho será em word (Trebuchet MS 11, espaçamento 1,5), até 3 páginas, a que acresce 

uma capa que tem obrigatoriamente de conter: - nome do aluno, curso, disciplina, módulo; - 

o logótipo da escola e nome da escola;  

- logótipos constantes nos documentos do curso profissional e que se encontram no fundo 

desta página.  

 



 

3. CONTEÚDOS  

Conceitos, classificação e tipologia de eventos, estratégias de evento, definição do produto, 

definição do local, calendarização. 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA  

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO  

Pesquisas em livros, documentos relevantes ou internet.  

6. DATA DE ENTREGA DO TRABALHO  

O trabalho deverá ser entregue até às 16 horas do dia 10 de setembro de 2018.  

- atualidade da pesquisa 40  

- originalidade da proposta elaborada 80  

- respeito pelo formato  50  

- apresentação geral  30  

TOTAL  200 


