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Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades constitui-se, por excelência, como o documento de planeamento, de carácter operacional da 

ação educativa da escola, logo, orientador da atividade escolar ao longo de um ano letivo.  
Este traduzirá o que se pretende implementar e é a explicitação prática dos objetivos gerais definidos no Projeto Educativo 

da EPFA, onde se definem mais especificamente outros objetivos. Planificam-se e programam-se ações, atividades, bem como se 
procede à respetiva calendarização e os recursos disponíveis para o efeito. 

O Plano Anual de Atividades, enquanto documento de planeamento, é elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e 

gestão da escola, nomeadamente pelo Conselho Pedagógico. 

Para o seu cumprimento urge estabelecer relações de cooperação permanente, através de protocolos, com diferentes 

parceiros, a fim de promover uma ligação estreita entre a escola e a comunidade que a rodeia. 

Como qualquer plano, este também não está encerrado. Todas as atividades que sejam consideradas como pertinentes para 

os alunos e para a comunidade escolar, assim como, todos os projetos que dinamizem a EPFA e divulguem a nossa escola serão, a 

todo o momento avaliados e complementados. 

 

OBJETIVOS GERAIS ENQUADRADORES: 

 

  

1. Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

2. Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

3. Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.  

4. Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

5. Desenvolver projetos de investigação e intervenção no âmbito das áreas curriculares, que originem produtos sociais 

concretos, motivantes, capazes de responder aos seus próprios problemas e necessidades e com um impacto (observável, 

qualificável ou quantificável) no grupo-turma, na comunidade escolar, local ou regional, orientados por fins sociais, de 

investigação ou científico-tecnológicos. 

6. Aproximar a comunidade escolar das instituições locais e regionais, bem como envolver os Pais e Encarregados de Educação na 

formação dos seus educandos. 

 



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2017_18 

3 

 

 
 

 

1º PERÍODO  

 
Atividades lúdicas - “Receção ao Caloiro” ....................................................................................................................................................................... 4 
Celebração do Halloween na Escola Profissional Fialho de Almeida ................................................................................................................................ 5 
Receção e acolhimento aos Global Volunteers ................................................................................................................................................................ 7 
Participação na 18ª edição da Semana do Cinema Francês ............................................................................................................................................ 9 
Feira do Montado, em Portel ............................................................................................................................................................................................ 11 
Feira da Vitifrades, em Vila de Frades ............................................................................................................................................................................ 13 
Torneio de Futsal Interturmas da EPFA .......................................................................................................................................................................... 15 
Assistência à Peça de Teatro Infantil O Principezinho .................................................................................................................................................... 17 
Convívio de Natal ............................................................................................................................................................................................................ 19 

 

 

 
  



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2017_18 

4 

 

Atividades lúdicas - “Receção ao Caloiro” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Atividades lúdicas - “Receção ao Caloiro” 

Disciplinas Dinamizadoras: Psicologia, Animação Sociocultural e Área de Estudo da Comunidade 

Professor Responsável: Patrícia Pitadas 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espirito de equipa entre os alunos e 

professores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover a integração dos novos alunos; 

2. Criar atividades lúdico pedagógicas; 

3. Fortalecer as relações interpessoais; 

4. Fomentar o espírito de equipa e de cooperação. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Início do 1º período 
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Celebração do Halloween na Escola Profissional Fialho de Almeida 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.  

Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Celebração do Halloween na Escola Profissional Fialho de Almeida. 

Disciplinas Dinamizadoras: Área de Expressões (Expressão Dramática, Plástica e Musical), Animação Sociocultural, 

Francês e Inglês. 

Professores Responsáveis: Telma Saião, Nelson Roque, Elisabete Rosa, Rosária Grilo, Vanda Galrito, Marta Marques e Vera 

Descalço. 

Turma Responsável: 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Estimular o interesse e apreço dos alunos pela expressão dramática/plástica/musical e técnicas audiovisuais e de 

multimédia, recorrendo não só à língua materna, mas também à língua inglesa, como forma de enriquecimento 

cultural, social e pessoal. 

2. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas no curso em diversas disciplinas. 

3. Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar 

o uso das mesmas e alargar os seus conhecimentos sobre as respetivas culturas. 

 

  



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2017_18 

6 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Decorar uma sala temática, alusiva ao Halloween, com o objetivo de celebrar e dar a conhecer a toda a comunidade 

educativa esta tradição britânica/americana, recorrendo aos conhecimentos na língua inglesa. 

2. Permitir aos alunos a criação de personagens e espaços alusivos ao Halloween, colocando em prática técnicas da 

expressão dramática e plástica, bem como da animação sociocultural.  

3. Utilizar conhecimentos na área de expressão musical e técnicas de audiovisuais e de multimédia para dinamizar a 

atividade e atribuir maior realismo às cenas recriadas.  

4. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa e noutras 

línguas estrangeiras para o conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

5. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia.  

6. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de 

nacionalidades diversas, através da realização de exercícios vários de enriquecimento ao nível do vocabulário e 

estruturas linguísticas. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 31 de outubro e 2 de novembro de 2017. 
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Receção e acolhimento aos Global Volunteers 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Receção e acolhimento aos Global Volunteers. 

Disciplinas Dinamizadoras: Inglês e Francês. 

Professores Responsáveis: Vanda Galrito, Marta Marques e Vera Descalço. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Motivar os alunos para a aquisição de conhecimentos vários na área da geografia, história, cultura e tradições dos 

Estados Unidos da América, bem como na língua Inglesa, com o objetivo de melhorar as suas competências técnicas 

enquanto futuros profissionais e as suas competências pessoais e sociais enquanto cidadãos europeus de um mundo 

multicultural. 

2. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar o uso 

das mesmas e alargar os seus conhecimentos sobre diferentes culturas estrangeiras e experiências de vida. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Dar a conhecer o Programa dos Global Volunteers, cujo objetivo é integrar os seus voluntários em diferentes meios 

escolares, de modo a desenvolver as competências linguísticas dos alunos, em Inglês, e promover aptidões várias nos 

jovens de todo o mundo, que lhes permitam, a longo prazo, realizarem-se na sua plenitude enquanto seres humanos, 

desenvolvendo todo o seu potencial. 

2. Aprofundar os conhecimentos dos alunos relativamente à cultura, história, geografia e tradições norte-americanas. 

3. Enriquecer o currículo dos alunos e melhorar as suas competências linguísticas numa língua estrangeira, neste caso o 

Inglês.  

4. Sensibilizar os alunos para a postura profissional do curso perante a visita de pessoas externas à escola, 

incentivando-os a dar a conhecer a vertente técnica dos seus cursos através de pequenas demonstrações aos 

voluntários.  

5. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas nas línguas inglesa para o 

conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia.  

7. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de 

nacionalidades diversas. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º período, 23 de outubro a 3 de novembro de 2017. 
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Participação na 18ª edição da Semana do Cinema Francês 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Participação na 18ª edição da Semana do Cinema Francês. 

Disciplinas Dinamizadoras: Francês e Inglês. 

Professores Responsáveis: Vera Descalço, Vanda Galrito e Marta Marques. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Estimular o interesse e apreço dos alunos pela expressão dramática/plástica/musical e técnicas audiovisuais e de 

multimédia, como forma de enriquecimento cultural, social e pessoal. 

2. Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar 

o uso das mesmas e alargar os seus conhecimentos sobre as respetivas culturas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa e noutras 

línguas estrangeiras para o conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

2. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia. 

3. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de 

nacionalidades diversas, através da realização de exercícios vários de enriquecimento ao nível do vocabulário e 

estruturas linguísticas. 

4. Evidenciar não só a necessidade do aperfeiçoamento da língua materna, assim como a relevância da aprendizagem de 

línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de nacionalidades diversas. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 8 a 12 de novembro de 2017. 

QUARTA 08 NOVEMBRO 

10h00 LOUISE EN HIVER  de Jean-François Laguionie –  

Filme de animação, 2015, 1h15 *sessão escolar  

QUINTA 09 NOVEMBRO 

14h30 CORNICHE KENNEDY de Dominique Cabrera -  

Filme: comédia, 2016, 1h34 *sessão escolar  

  

http://festadocinemafrances.com/18a/louise-en-hiver/
http://festadocinemafrances.com/18a/corniche-kennedy/
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Feira do Montado, em Portel 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Feira do Montado, em Portel. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos; 

2. Promover as atividades e projetos da EPFA; 

3. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover as atividades desenvolvidas pela escola. 

2. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

3. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

4. Despertar o interesse pela produção de textos variados. 

5. Desenvolver o Espírito Crítico. 

6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

7. Formar para a cidadania. 

8. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos e projetos de turma. 

9. Promover a Escola na comunidade em que se insere. 

 

  



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2017_18 

12 

 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 29 de novembro a 3 de dezembro de 2017. 
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Feira da Vitifrades, em Vila de Frades 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Feira da Vitifrades, em Vila de Frades. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

2. Promover as atividades e projetos da EPFA. 

3. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover as atividades desenvolvidas pela escola. 

2. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

3. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

4. Despertar o interesse pela produção de textos variados. 

5. Desenvolver o Espírito Crítico. 

6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

7. Formar para a cidadania. 

8. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos e projetos de turma. 

9. Promover a Escola na comunidade em que se insere. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 7, 8, 9 e 10 de dezembro 2017. 
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Torneio de Futsal Interturmas da EPFA 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.  

Promover Torneios Interescolares, para além de outras atividades desportivas, valorizando estas práticas como 

momentos de encontro e convívio. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Torneio de Futsal Interturmas da EPFA. 

Projeto de Escola de encerramento do 1º período. 

Professores Responsáveis: Luís Tasquinha e Cristóvão Amaral. 

Atividade planificada e dinamizada pela turma do 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e 

pela turma do 1º ano do Curso Profissional de Desporto, com o apoio e orientação dos professores da Área Técnica, Luís 

Tasquinha e Cristóvão Amaral. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas nos cursos em diversas disciplinas. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos dois cursos. 

3. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

4. Aprofundar e aplicar conhecimentos diversificados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Organizar e dinamizar uma atividade conjunta. 

2. Responsabilizar os alunos pela organização de um evento. 

3. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia. 

4. Sensibilizar os alunos para o trabalho de equipa e solidariedade.  

5. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas na escola.  

6. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 

7. Estimular os alunos para a prática de atividade física, fundamental para um estilo de vida saudável e ativo. 

8. Promover um espírito de competição salutar aliado à prática desportiva. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 13 e 14 de dezembro de 2017 (no período da manhã).  

Os prémios atribuídos aos vencedores do Torneio de Futsal serão entregues no final da Festa de Natal, ao mesmo tempo da 

divulgação dos resultados do Concurso de Talentos da EPFA e respetiva atribuição de prémios. 
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Assistência à Peça de Teatro Infantil O Principezinho 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Assistência à Peça de Teatro Infantil O Principezinho, pelo Grupo de Teatro da Capricho Bejense, na Sociedade 

Filarmónica Capricho Bejense. 

Disciplinas Dinamizadoras: Francês e Inglês. 

Professores Responsáveis: Vera Descalço e Vanda Galrito. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Estimular o interesse e apreço dos alunos pela expressão dramática/plástica/musical e técnicas audiovisuais e de 

multimédia, como forma de enriquecimento cultural, social e pessoal. 

2. Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar 

o uso das mesmas e alargar os seus conhecimentos sobre as respetivas culturas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa e noutras 

línguas estrangeiras para o conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

2. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia. 

3. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de 

nacionalidades diversas, através da realização de exercícios vários de enriquecimento ao nível do vocabulário e 

estruturas linguísticas. 

4. Evidenciar não só a necessidade do aperfeiçoamento da língua materna, assim como a relevância da aprendizagem de 

línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de nacionalidades diversas. 

  



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2017_18 

18 

 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 14 de dezembro de 2017. 
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Convívio de Natal 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.  

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Festa de Natal – Concurso de Talentos da EPFA. 

Projeto de Escola de encerramento do 1º período. 

Atividade planificada e dinamizada pela turma do 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial, com o 

apoio de todos os docentes, funcionários e Direção da EPFA. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas nos cursos em diversas disciplinas. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

3. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

4. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Organizar uma atividade conjunta. 

2. Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

3. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia. 

4. Sensibilizar os alunos para o trabalho de equipa e solidariedade.  

5. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas na escola.  

6. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar da EPFA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 15 de dezembro de 2017. 
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Assistência à peça de teatro “Farsa de Inês Pereira”, de Gil Vicente 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Assistência à peça de teatro “Farsa de Inês Pereira”, de Gil Vicente 

Disciplina Dinamizadora: Português 

Professor Responsável: Marta Marques 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2.  Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

3. Mobilizar conhecimentos prévios; 

4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar a intencionalidade e características do texto dramático; 

2. Contactar com uma peça de teatro analisada em aula; 

3. Confrontar a peça de teatro visualizada com o texto dramático a estudar em aula; 

4. Situar a peça na época; 

5. Inferir a importância das indicações cénicas, vestuário, iluminação, adereços, entre outros itens, aquando da 

preparação de uma peça de teatro; 

6. Criticar uma peça de teatro. 

 

DESTINATÁRIOS: 

Ano/Turma: 1º ano TA e TD 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º período 
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Assistência à peça de teatro “Os Maias”, de Eça de Queirós 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Assistência à peça de teatro “Os Maias”, de Eça de Queirós 

Disciplina Dinamizadora: Português 

Professor Responsável: Marta Marques 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2.  Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

3. Mobilizar conhecimentos prévios; 

4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar a intencionalidade e características do texto dramático; 

2. Contactar com uma peça de teatro analisada em aula; 

3. Confrontar a peça de teatro visualizada com o texto dramático a estudar em aula; 

4. Situar a peça na época; 

5. Inferir a importância das indicações cénicas, vestuário, iluminação, adereços, entre outros itens, aquando da 

preparação de uma peça de teatro; 

6. Criticar uma peça de teatro. 

 

DESTINATÁRIOS: 

Ano/Turma: 2º ano TAP e TV TAS 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º período 
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Análise Sensorial 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a prática e a experiência concreta, através de atividades promovidas pelos alunos nas quais estabelecem 

interação com os colegas da escola 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Análise Sensorial 

Disciplinas Dinamizadoras: Enologia 

Professor Responsável: Sandra Silva 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas práticas no que se refere à Análise Sensorial.   

2. Demonstrar a aplicabilidade da Análise sensorial e a importância dos sentidos humanos na descrição, discriminação e 

preferência de determinados alimentos ou bebidas. 

3. Promover o Curso junto dos outros alunos e demonstrar as atividades que lhes suscitaram maior interesse. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Executar as diferentes provas no âmbito da análise sensorial 

2. Demonstrar os conhecimentos adquiridos nas aulas práticas.  

3. Promover a interação entre os alunos. 

4. Estimular o espirito de cooperação entre os alunos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turma do 2.º do Curso Profissional de Técnico de Vitivinícola 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º período 
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Visita ao Lar “Entardecer Solidário” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a cultura de segurança nos alunos e fazê-los observar a implementação do Sistema Automático de Deteção de 

Incêndios e respetivo Plano de Segurança de um edifício. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita ao Lar “Entardecer Solidário” 

Disciplinas Dinamizadoras: Animação Sociocultural 

Professor Responsável: Emanuel Pestana 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover cultura de segurança. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Observarem o Sistema Automático de Deteção de Incêndios 

2. Observarem os procedimentos de evacuação; 

3. Observarem a sinalização de segurança; 

4. Observarem os meios de primeira intervenção. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2.º ano de Técnico de Apoio Psicossocial 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 16 de março de 2018 
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Visita as instalações do Pavilhão Gimnodesportivo de Vidigueira e Estádio Municipal de Vidigueira 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a cultura de segurança nos alunos e fazê-los observar a implementação do Sistema Automático de Deteção de 

Incêndios e respetivo Plano de Segurança de um edifício. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita as instalações do Pavilhão Gimnodesportivo de Vidigueira e Estádio Municipal de Vidigueira  

Disciplinas Dinamizadoras: Gestão de Instalações Desportivas 

Professor Responsável: Emanuel Pestana 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover cultura de segurança. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Observarem o Sistema Automático de Deteção de Incêndios 

2. Observarem os procedimentos de evacuação; 

3. Observarem a sinalização de segurança; 

4. Observarem os meios de primeira intervenção. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3.º ano de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 18 de março de 2018 
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“VIDIGUEIRA VINHO” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: “VIDIGUEIRA VINHO” 

Projeto de Escola 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

2. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

3. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

4. Promover as atividades e projetos da EPFA. 

5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com 

cada área dos cursos que os alunos frequentam. 

2. Fomentar o trabalho e a atuação em equipa. 

3. Promoção e divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.  

4. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 

5. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

6. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

7. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

8. Formar para a cidadania. 

9. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos e projetos de turma. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º período 
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3º PERÍODO  
 

 

Visita de Estudo à Assembleia da República, Lisboa ...................................................................................................................................................... 30 
Visita de Estudo à Casa Pia – Colégio Pina Manique – Lisboa ......................................................................................................................................... 31 
Visita de estudo ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa ....................................................................................................................................... 32 
Visita de estudo à Microsoft; ......................................................................................................................................................................................... 33 
Visita de Estudo à piscina municipal de Portel – aula de hidroginástica ....................................................................................................................... 34 
Feira OviBeja, em Beja ................................................................................................................................................................................................... 35 
Visita à Casa de Fernando Pessoa ................................................................................................................................................................................. 37 
Assistência à peça de teatro “Felizmente há Luar!” ...................................................................................................................................................... 39 
Roteiro Queirosiano (Sintra) ......................................................................................................................................................................................... 40 
Memorial do Convento – uma Leitura Ilustrada (Convento de Mafra) ............................................................................................................................ 41 
Visita de Estudo à Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos ............................................................................................................. 42 
Dia das Línguas e da Multiculturalidade ......................................................................................................................................................................... 44 
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Visita de Estudo à Assembleia da República, Lisboa 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

Aprofundar e solidificar conhecimentos sobre o tema-problema da disciplina de área de integração “A Construção da 

Democracia”. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo à Assembleia da República, Lisboa (Assistência a uma sessão plenária e visita guiada ao palácio). 

Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração, Técnicas de Audiovisuais 

Professor Responsável: Rosária Grilo e Nelson Roque 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre a importância de uma cidadania ativa; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação; 

3. Incutir responsabilidade cívica. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º ano do Curso Profissional Técnico de Audiovisuais e 2º ano do Curso Profissional de Apoio Psicossocial 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Início do 3º Período 
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Visita de Estudo à Casa Pia – Colégio Pina Manique – Lisboa 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

Aprofundar e solidificar conhecimentos sobre as temáticas abordadas em ambas as disciplinas ao longo do ciclo de 

formação. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo à Casa Pia – Colégio Pina Manique – Lisboa; 

Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração e Psicopatologia Geral; 

Professor Responsável: Rosária Grilo e Estevão Pereira. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre a importância de este tipo de instituições; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso em ambas as disciplinas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação; 

3. Incutir responsabilidade cívica. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano do Curso Profissional de Apoio Psicossocial 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Início do 3º Período 
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Visita de estudo ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

Aprofundar e solidificar conhecimentos sobre as temáticas abordadas em ambas as disciplinas ao longo do ciclo de 

formação. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de estudo ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL); 

Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração e Psicopatologia Geral; 

Professor Responsável: Rosária Grilo e Estevão Pereira. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre a importância de este tipo de instituições; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso em ambas as disciplinas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação; 

3. Incutir responsabilidade cívica. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano do Curso Profissional de Apoio Psicossocial 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Início do 3º Período 
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Visita de estudo à Microsoft; 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

Aprofundar e solidificar conhecimentos sobre as temáticas abordadas em ambas as disciplinas ao longo do ciclo de 

formação. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de estudo à Microsoft; 

Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração, Técnicas de Audiovisuais 

Professor Responsável: Rosária Grilo e Nelson Roque 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso em ambas as disciplinas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º ano do Curso Profissional Técnico de Audiovisuais 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Início do 3º Período 
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Visita de Estudo à piscina municipal de Portel – aula de hidroginástica 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

Aprofundar e solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas na área técnica nas disciplinas de GPPD e GID. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo à piscina municipal de Portel – aula de hidroginástica 

Disciplinas Dinamizadoras: GPPD e GID. 

Professor Responsável: Rosária Grilo 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre a importância de uma aula de hidroginástica (benefícios, etc); 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º ano do Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Início do 3º Período 

  



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2017_18 

35 

 

Feira OviBeja, em Beja 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Feira OviBeja, em Beja. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

2. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

3. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

4. Promover as atividades e projetos da EPFA. 

5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com 

cada área dos cursos que os alunos frequentam. 

2. Fomentar o trabalho e a atuação em equipa. 

3. Promover a divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.  

4. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 

5. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

6. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

7. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

8. Formar para a cidadania. 

9. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos e projetos de turma. 



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2017_18 

36 

 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 27 de abril a 1 de maio de 2018. 
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Visita à Casa de Fernando Pessoa 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita à Casa de Fernando Pessoa 

Disciplina Dinamizadora: Português 

Professor Responsável: Marta Marques 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e 

professores. 

2. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

3. Mobilizar conhecimentos prévios; 

4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos; 

5. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar a intencionalidade e características do texto lírico; 

2. Contactar com o espólio de Fernando Pessoa; 

3. Inferir sobre as poesias de Fernando Pessoa ortónimo e heterónimos; 

4. Tomar contacto com poemas de “Mensagem”; 

5. Conhecer a biblioteca e outros espaços relevantes da casa de Fernando Pessoa; 

6. Analisar a fachada da casa de Fernando Pessoa; 

7. Compreender o fenómeno da criação heteronímica. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º ano – TAGD e TA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período 
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Assistência à peça de teatro “Felizmente há Luar!” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Assistência à peça de teatro “Felizmente há Luar!”, de Luís de Sttau Monteiro 

Disciplina Dinamizadora: Português 

Professor Responsável: Marta Marques 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2.  Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

3. Mobilizar conhecimentos prévios; 

4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar a intencionalidade e características do texto dramático; 

2. Contactar com uma peça de teatro analisada em aula; 

3. Confrontar a peça de teatro visualizada com o texto dramático a estudar em aula; 

4. Situar a peça na época; 

5. Inferir a importância das indicações cénicas, vestuário, iluminação, adereços, entre outros itens, aquando da 

preparação de uma peça de teatro; 

6. Criticar uma peça de teatro. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º ano – TAGD e TA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período 
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Roteiro Queirosiano (Sintra) 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Roteiro Queirosiano (Sintra); 

Disciplina Dinamizadora: Português; 

Professor Responsável: Marta Marques. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e 

professores. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

3. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

4. Mobilizar conhecimentos prévios; 

5. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conhecer o espaço físico onde se desenrolam alguns episódios d’ Os Maias. 

2. Reconhecer afinidades e/ou contrastes entre vários espaços, épocas e tipos textuais; 

3. Tirar conclusões sobre a importância de Sintra n’Os Maias; 

4. Situar a obra na época; 

5. Criticar um romance lido. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano de TAP e de TV TAS 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período 
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Memorial do Convento – uma Leitura Ilustrada (Convento de Mafra) 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Memorial do Convento – uma Leitura Ilustrada (Convento de Mafra) – assistência à peça de teatro e visita 

ao Convento de Mafra 

Disciplina Dinamizadora: Português 

Professor Responsável: Marta Marques 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e 

professores. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

3. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

4. Mobilizar conhecimentos prévios; 

5. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar a intencionalidade e características da obra “Memorial do Convento”; 

2. Integrar historicamente a obra de José Saramago com base em documentação e imagens do século XVIII; 

3. Visitar o exterior do Palácio, Basílica, uma parte de Galeria da frente e Terraços; 

4. Criticar uma obra literária. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º ano – TAGD e TA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período 
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Visita de Estudo à Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo à Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos, empresa intermunicipal criada pela 

AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente). 

Disciplinas Dinamizadoras: Inglês e Francês. 

Professoras Responsáveis: Vanda Galrito e Vera Descalço. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Sensibilizar os alunos para as questões ambientais, nomeadamente ameaças ao ambiente: desastres ecológicos, 

espécies em extinção, hábitos de consumo, gestão dos recursos naturais e ativar os seus conhecimentos prévios 

sobre questões ecológicas e de desenvolvimento sustentável, levando-os a refletir sobre atitudes e comportamentos 

quotidianos. 

2. Promover a intervenção cívica e solidária, estimular a mudança de atitudes e comportamentos quotidianos e dar a 

conhecer entidades, movimentos e organizações ambientalistas e de voluntariado. 

3. Estimular a afirmação de pontos de vista sobre as questões ambientais (ex.: o equilíbrio ecológico, diferentes tipos de 

poluição, medidas de proteção do ambiente, reciclagem, entre outras). 

4. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa e francesa, através de atividades que lhes permitam 

aperfeiçoar o uso da mesma. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Dar a conhecer a AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente), enquanto estrutura 

intermunicipal criada com o objetivo de preservar o meio ambiente através da melhoria das condições de recolha e 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos.  

2. Promover uma visita ao Aterro Sanitário de Beja que entrou em funcionamento no início de 2001 e que serve 

atualmente 8 concelhos do Baixo Alentejo.  

3. Divulgar a Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos, empresa intermunicipal criada pela AMALGA, em 

funcionamento desde junho de 2004, e que tem a responsabilidade pelo Sistema de Tratamento e Valorização de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Baixo Alentejo.  

4. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa e 

francesa. 

5. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turmas do 2º ano dos Cursos Profissionais de: Técnico de Apoio Psicossocial, Técnico Vitivinícola e Técnico 

Auxiliar de Saúde. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período 
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Dia das Línguas e da Multiculturalidade 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.  

Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Dia das Línguas e da Multiculturalidade. 

Disciplinas Dinamizadoras: Português, Inglês e Francês.  

Professores Responsáveis: Marta Marques, Vanda Galrito, Vera Descalço. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas no curso em diversas disciplinas. 

2. Motivar os alunos para a aquisição de conhecimentos vários na área da geografia, história, Português, Inglês e 

Francês com o objetivo de melhorar as suas competências técnicas enquanto futuros profissionais e as suas 

competências pessoais e sociais enquanto cidadãos europeus de um mundo multicultural. 

3. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua portuguesa, inglesa e francesa através de atividades que lhes 

permitam aperfeiçoar o uso das mesmas e alargar os seus conhecimentos sobre diferentes culturas estrangeiras. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Organizar uma exposição temática – as várias línguas na europa. 

2. Selecionar informação alusiva a cada país incluído na exposição (cultura, geografia, história, gastronomia, tradições, 

atrações turísticas). 

3. Preparar uma mostra gastronómica alusiva a diferentes países. 

4. Apresentar uma performance alusiva ao tema da multiculturalidade.  

5. Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

6. Sensibilizar os alunos para a postura profissional do curso.  

7. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas nas línguas portuguesa, 

inglesa e francesa para o conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

8. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia.  

9. Evidenciar não só a necessidade do aperfeiçoamento da língua materna, assim como a relevância da aprendizagem de 

línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de nacionalidades diversas. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período 

 


