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PROPOSTA DE PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020 

Cursos de Técnico de Desporto e de Técnico/a de Massagem Estética e Bem Estar 

 

ATIVIDADES/PROJE
TOS 

 
OBJETIVOS 

 

CALENDARIZAÇ
ÃO 

ORGANIZAÇ
ÃO 

DESTINATÁR
IOS 

RECURSO
S 

ORÇAMENTO
S/CUSTOS 

AVALIAÇ
ÃO 

Workshop sabonetes 
glicerina  
 
Preparar sabonetes 
de glicerina utilizando 
desperdícios (tais 
como a casca de 
laranja como molde 
(aproveitando-se o 
sumo para o almoço) 
e jornais e 
revistas como papel 
de embrulho de cada 
sabonete).  
 

 

 Sensibilizar os 
alunos para a 
necessidade de 
proteger o 
ambiente 

 Desenvolver 
atitudes que 
promovam a 
sustentabilidade  

 Desenvolver 
competências de 
língua inglesa 
dado que os 
destinatários são  
alunos e 
professores do 
projeto 
internacional  
ERASMUS+ 

 Slowing Down – A 
new face of 
European 
education. 

17 de setembro 
2019 

Rosário Leote 
(química); 
ERASMUS+ 
Slowing Down 
– A new face 
of European 
education 
(Agrupamento 
de Escolas 
Emídio 
Navarro) 

 Turma TMEB 
12 ano 

Material de 
laboratório 
 
Colaboraçã
o do 
Agrupamen
to de 
escolas 
Emídio 
Navarro? 

A cargo do 
projeto 
ERASMUS+ 
Slowing Down 
– A new face 
of European 
education 

Feedback 
do 
coordenad
or do 
projeto 
internacion
al  
ERASMUS
+ 
Slowing 
Down – A 
new face of 
European 
education; 
Análise 
dos vídeos 
do 
workshop; 
Criação de 
um vídeo 
com 
legendas 
em inglês.  

Ida ao Teatro Bocage 
– Fernando (que) 
Pessoas 

 Conhecer e 
compreender a 
fragilidade e o 
lado humano de 
Fernando Pessoa 
através da 
dramatização; 

14 de outubro Maria do Céu 
Gonçalves; 
Fernanda 
Duarte; 
Bruno Rocha 

Turmas dos 
12.º anos 

 Bilhete: 6€ + 
transportes. 

Reflexão 
escrita  
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Dia mundial da 
alimentação 

Aplicar os conceitos 
aprendidos no módulo 
de Nutrição e também 
de estudo do 
movimento 

Dia 16 outubro Prof Helder, 
Cláudia 

10º e 11º TD Flyers Gratuito  

Participar no dia da 
alimentação 

Aplicar os 
conhecimentos de 
nutrição na avaliação 
do Índice de massa 
corporal, gasto 
calórico tendo em 
conta a atividade 
física, balanço 
energético e 
aconselhamento 
nutricional com base 
na roda dos alimentos 
e seus grupos 
alimentares. 

 
16/10/2019 

Cláudia Pato 
Rosário e Ana 
Rita 

12º TME Fichas de 
anamnese 

 Avaliar os 
conhecime
ntos de 
nutrição 
com o 
preenchim
ento de 
fichas de 
anamnese  

Lisboa pessoana: 
roteiro para conhecer 
os locais 
frequentados por 
Fernando Pessoa 

Conhecer os 
principais espaços 
lisboetas relacionados 
com Fernando 
Pessoa 
 

Outubro de 2018 Fernanda 
Duarte e 
alunos do 12.º 
TD e TMEB 

12.º TMEB e 
TD 

Papel, 
telemóvel, 
computador 

Bilhete de 
metro (se 
necessário)/A
SE, expensas 
dos alunos 

Apresentaç
ão oral de 
cada local 
visitado, 
através da 
pesquisa 
efetuada 
previament
e;. 

Migrações, Desporto 
e Religiões 

Promover a inclusão 
social, os valores do 
olimpismo e desporto 
e também conhecer 
outras realidades 

31 outubro Prof cláudia e 
prof helder 

Turmas de 
desporto 

   

Museu da 
Dermatologia 

 consolidar a 
aprendizagem na 
UFCD de 
dermocosmética e 
Fisiologia. 

 conhecer a 

novembro Rita Machete 11.º tmeb  Transportes 
públicos  
Apoio ASE 
 

Avalia-se a 
observaçã
o direta e o 
interesse 
dos alunos. 
Através de 
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instituição. 

 sensibilizar os 
formandos para 
algumas doenças 
do nosso seculo. 

um guião 
de 
observaçã
o directa 

Competição entre 
turmas – “Concurso, 
Jogos e Matemática” 

 Criar um 
ambiente didático 
e de competição 
amigável onde os 
alunos possam 
aplicar os seus 
conhecimentos 
matemáticos nos 
vários jogos que 
lhes serão 
propostos 

Novembro/Dezem
bro 2019 

no horário da 
aula de 
Matemática 
(duração 1h). 
Grupos de 2-3 
alunos que 
vão jogar os 
diferentes 
jogos 
dispostos na 
sala de aula. 
Cada jogo terá 
um tema 
discutido 
durante o 
módulo de 
“Jogos e 
Matemática” – 
Lógica, 
Probabilidades
, Organização 
de dados, 
Expressões 
numéricas, 
Raciocínio 
matemático, 
(Hugo 
Betencourt) 

Alunos dos 
cursos de 
Técnico de 
Desporto e 
Massagem 
Estética e 
Bem-estar (10º 
e 12º - Técnico 
de Desporto; 
11º e 12º de 
Massagem) 

Jogos de 
Cartas, 
Saco opaco 
com bolas 
coloridas, 
Dados, 
SuperTMati
k 

50€ (jogos, 
cartolinas, 
materiais de 
desenho e 
corte) 

Sistema de 
pontos 
baseado 
nos jogos 
planeados 

Sessão com o IPDJ – 
Plano Nacional de 
Ética no Desporto 

Identificar o que se 
tem feito, em 
Portugal, para 
sensibilizar e 
promover a Ética no 
Desporto. 

14 de novembro Maria do Céu 11.º TD   Reflexão 
escrita que 
os alunos 
terão de 
realizar 
após a 
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Reconhecer histórias 
de vida inspiradoras 
na área do Desporto. 

palestra 

Ida ao Teatro 
Contrapalco: “Marcas 
Violentas – Porque 
Namorar não é 
magoar” 

 Contactar com as 
especificidades 
da representação 
teatral; 

  despertar o gosto 
pelo teatro como 
forma de 
expressão 
artística e como 
fonte de 
aprendizagem e 
reflexão; 

  desenvolver a 
capacidade de 
observação e 
concentração 

 Alertar para 
violência no  
namoro 

Novembro 2019 Fernanda, 
Maria do Céu, 
Bruno  

11.º anos Transporte
s públicos  

Bilhete de 
teatro: 5€ + 
autocarro (se 
necessário) 

Projeto 
interdiscipli
nar – 
comentário 
ou debate 
orientado 

Estudo da Bioesfera 
na Praia das Avencas 

 Entender a 
Biodiversidade 
dos Habitats 
Marinhos 

 Aprender a 
monitorizar a 
abundância 
relativa de 
organismos 
utilizando a 
técnica de 
contagem entre 
transectos 

19 Novembro 
2019 
 
(esta actividade 
tem uma duração 
de 2 horas no 
local, pelo que 
será necessário 
uma manhã ou 
uma tarde para a 
execução) 

Ana 
Rita/professor
a de biologia 

Alunos de 
Biologia  

Autocarro 
ou 
Transporte 
para a 
Praia das 
Avencas na 
Parede 

Custo da 
Viagem/Trans
porte.  

. No final 
os alunos 
terão de 
apresentar 
um 
relatório 
sobre a 
aula 
prática, 
discutindo 
os 
resultados 
esperados 
e 
encontrado
s. 



ESCOLA PROFISSIONAL CEFAD 

 

5 Plano Anual  de actividades 2019/2020 EPC 

 

Ida ao Teatro Luís de 
Camões – Aldebarã 
 

 Contactar com as 
especificidades 
da representação 
teatral; 

  despertar o gosto 
pelo teatro como 
forma de 
expressão 
artística e como 
fonte de 
aprendizagem e 
reflexão;  

 desenvolver a 
capacidade de 
observação e 
concentração 
 

22 de novembro Fernanda, 
Rita, Cláudia 
Pascoal, 
Rosário Leote 
e Maria do 
Céu 

10.º anos transportes Bilhete: 3€ + 
transportes 

Debate no 
âmbito da 
Cidadania 

Campanha 
publicitária ou de 
sensibilização da 
opinião pública na 
escola e/ou numa 
instituição da 
comunidade local 

 Compreender a 
importância da 
opinião pública 
como instrumento 
de controlo dos 
comportamentos 
individuais 

Outubro/Novembr
o 2019 

Bruno Rocha  10º D e 10º M Materiais 
de acordo 
com cada 
grupo de 
trabalho 

A avaliar de 
acordo com a 
eventual  
necessidade 
de cada grupo 

Observaçã
o e registo 
das 
atitudes e 
valores no 
decorrer da 
atividade 
 
Avaliação 
do 
processo, 
produto e 
da 
apresentaç
ão oral. 

Assistência a uma 
sessão plenária na 
Assembleia da 
República 
 

 Dar a conhecer a 
Assembleia da 
República e as 
regras do debate 
Parlamentar; 
 

8 e 22 de 
novembro de 
2019  
 
 

Bruno Rocha 12º D e 12º M Papel e 
caneta 

Bilhete de 
metro (se 
necessário)/A
SE, expensas 
dos alunos 

Observaçã
o e registo 
das 
atitudes e 
valores no 
decorrer da 
atividade 
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 Educar para a 
cidadania, 
estimulando o 
gosto pela 
participação cívica 
e política. 

 
Reflexão 
dos alunos, 
escrita e 
oral em 
contexto 
de aula  

Realização de 
inquéritos no centro 
de Lisboa para 
avaliar as alterações 
na estrutura familiar 

 Identificar modelos 
de família na 
sociedade 
contemporânea; 
 

 Analisar a família 
como grupo 
específico e 
diferenciado de 
outras estruturas 
sociais; 

 

 Problematizar a 
estrutura familiar 
enquanto 
portadora e 
transmissora de 
valores. 

8 e 22 de 
novembro de 
2019 

Bruno Rocha, 
Rosário Leote 
e Hugo 
Betencourt 

12º D e 12º M Papel e 
caneta 

Como 
decorrerá no 
mesmo dia da 
visita à 
Assembleia da 
República, o 
bilhete de 
metro será o 
mesmo 

Observaçã
o e registo 
das 
atitudes e 
valores no 
decorrer da 
atividade 
 
 
Elaboração
, recolha e 
tratamento 
dos dados 
dos 
inquéritos 

Elaboração de 
pequenos 
objetos/lembranças 
de natal para as 
crianças e/ou idosos 
do Centro Social e 
Polivalente do Bairro 
das Furnas, com 
materiais reutilizáveis 
 

 Sensibilizar para a 
necessidade da 
utilização de 
materiais 
recicláveis e 
reutilizáveis; 
 

 Promover o 
relacionamento 
interpessoal e 
intergeracional; 
 

 Adoção de 

Novembro/Dezem
bro  

Bruno Rocha  11º D e 11º M Materiais 
de acordo 
com cada 
grupo de 
trabalho 

A avaliar de 
acordo com a 
eventual  
necessidade 
de cada grupo 

Observaçã
o e registo 
das 
atitudes e 
valores no 
decorrer da 
atividade 
 
Avaliação 
do 
processo e 
do produto. 
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comportamentos 
de respeito e 
solidariedade. 

Exposição 
iconográfica, na 
escola e/ou numa 
instituição da 
comunidade local, 
sobre estereótipos 
culturais juvenis 

 Problematizar 
situações de 
relacionamento 
intergeracional: as 
culturas juvenis; 
integração/exclusã
o de idosos; 
 

Novembro  Bruno Rocha  12º D e 12º M Materiais 
de acordo 
com cada 
grupo de 
trabalho 

A avaliar de 
acordo com a 
eventual  
necessidade 
de cada grupo 

Observaçã
o e registo 
das 
atitudes e 
valores no 
decorrer da 
atividade 
 
Avaliação 
do 
processo, 
produto e 
da 
apresentaç
ão oral. 

Estação de 
tratamento de Águas 
Residuais e/ou 
Resíduos Sólidos  

 Perceber o 
processo de 
tratamento de 
águas residuais 
e/ou resíduos 
sólidos  

 

 Refletir sobre as 
relações entre as 
ações locais e 
globais a nível de 
proteção ambiental 

1º período (a 
definir) 

Bruno Rocha 11º D e 11º M Telemóvel, 
papel e 
caneta 

Bilhete de 
autocarro (se 
necessário)/A
SE, expensas 
dos alunos 

Observaçã
o e registo 
das 
atitudes e 
valores no 
decorrer da 
atividade  
 
Reflexão 
dos alunos, 
escrita e 
oral em 
contexto 
de aula  

Exposição 
iconográfica sobre 
tradições de 
diferentes regiões 
portuguesas. 

 Identificar 
tradições locais 
que 
desempenhem 
um papel 
identificador da 
região; 

1º período (a 
definir) 

Bruno Rocha  10º D e 10º M Materiais 
de acordo 
com cada 
grupo de 
trabalho 

A avaliar de 
acordo com a 
eventual  
necessidade 
de cada grupo 

Observaçã
o e registo 
das 
atitudes e 
valores no 
decorrer da 
atividade  
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 Problematizar os 
aspetos físicos e 
humanos que 
caracterizam e 
definem um 
determinado 
território 

 
Avaliação 
do 
processo, 
produto e 
da 
apresentaç
ão oral. 

 Diálogo com um 
atleta Convidado/ex-
jogador da seleção 
nacional  
 

 Reconhecer a 
importância da 
escola/educação 
e da prática 
desportiva;  

 conhecer o que é 
ser atleta de alta 
competição. 

Dezembro 2019 André Borges 10.º e 11.º 
anos de 
Desporto 

Convidado Gratuíto Reflexão 
sobre a 
actividade 

Dia mundial das 
pessoas com 
deficiência 

Promover o desporto 
adaptado e conhecer 
diferentes 
modalidades, 
promovendo a 
inclusão 

3 de dezembro Helder e 
Cláudia 

Turmas de 
Desporto e de 
massagem 

Equipamen
to de 
desporto e 
Massagem  

Gratuíto Observaçã
o directa 
Reflexão 
sobre a 
actividade 

Atividade conjunta 
com a Santa Casa da 
misericórdia 

Praticar os conteúdos 
dos módulos O Jogo, 
Pedagogia, Didática e 
Populações especiais. 
Promover a inclusão 
social e cidadania 

Novembro e 
Dezembro 

Prof Helder e 
Cláudia 

12º TD Utentes/car
rinha de 
deslocação
/funcionário
s de apoio 

Gratuito Observaçã
o directa 
Reflexão 
sobre a 
actividade 

Atividades com a 
Junta de Freguesia 
de São Domingos de 
Benfica 

Promover o contacto 
com a comunidade e 
colocar em prática os 
conhecimentos de 
vários módulos, como 
por exemplo: O Jogo, 
Pedagogia, Didática e 
Populações especiais. 

Ao longo do ano 
letivo 

Prof Helder 11º e 12º TD Alunos/func
ionários JF 
Equipamen
to 
disponibiliz
ado pela 
Junta 

Gratuíto Observaçã
o directa 
Reflexão 
sobre a 
actividade 
Memorand
o da JFS 

Atividades de final de 
período (Torneios, 

Promover a relação 
dos alunos da escola, 

No final do 1º 
período 

Vários 
professores 

Todas as 
turmas 

Pavilhão 
Fonseca e 

Aluguer do 
Pavilhão 
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demonstrações) colocar em prática os 
conteúdos de vários 
módulos e 
proporcionar um 
momento lúdico para 
os alunos 

Calçada 
Equipamen
to para o 
torneio 

Prática das técnicas 
de massagem 
desportiva em atletas 

Aplicar as técnicas da 
massagem desportiva 
num contexto mais 
real 

1º período Cláudia Pato 11º TME Sala de 
formação 
prática e 
material 
destinado à 
prática da 
massagem 

Sem custos Aplicar 
conhecime
ntos 
práticos 
das 
técnicas de 
massagem 
desportiva 

Realização de 
trabalhos manuais 
sobre a aplicação dos 
óleos e plantas nas 
massagens. (Pindas 
Chinesas) 

Conhecer a aplicação 
da aromaterapia e 
fitoterapia aliadas ás 
técnicas de 
massagem. 

1º e 2º período Cláudia Pato 12º e 10º TME Sala de 
formação 
Material 
trazido 
pelos 
formandos 
e 
formadora 
(pano, lã, 
arroz, 
plantas 
aromáticas) 

Sem custos Avaliar 
conhecime
ntos sobre 
fitoterapia 
e 
aromaterap
ia 

Visita a uma fábrica 
de produtos 
cosméticos 

 Permitir a 
observação do 
processo de 
manufactura de 
produtos 
cosméticos 

11 Dezembro 
2019 

Ana Rita Alunos de 
Biologia,  

. Autocarro 
ou 
Transporte 
para Frielas 

Custo 
Viagem/Trans
porte.  

. No final, 
os alunos 
terão de 
avaliar, sob 
a forma de 
teste, as 
diferentes 
tipologias 
de 
produtos 
que viram 
na fábrica, 
e para que 
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serve cada 
um deles. 

Produção de um 
creme artesanal 

 Aprender técnicas 
de produção 
artesanal e 
utilização do 
produto e 
reacções de 
emulsão. 

Ao longo do ano Ana Rita Alunos  - Cera de 
Abelha  
Óleos 
essenciais   
- Placa de 
aqueciment
o 

Cera de 
Abelha – 
10,20$ 
-Óleos 
essenciais – 
10$ 
 

Avaliação 
do produto 
final 

Visita ao Centro de 
Alto Rendimento do 
Jamor + FMH 

 

 Terem contacto e 
experienciar as 
realidades do alto 
rendimento em 
termos de treino 
desportivo e 
também conhecer 
a FMH (instituição 
com curso 
superior de 
Ciências do 
Desporto) 

Janeiro Prof. Helder e 
Cláudia 
Pascoal 

12º TD Transporte
públicos 

Valor dos 
bilhetes 

Reflexão 
sobre a 
visita 

Open Day - 
massagem 

Pôr em prática as 
técnicas de 
massagem da cadeira 
Adaptar a 
comunicação ao tipo 
de cliente 
Executar as diversas 
etapas do 
atendimento 

fevereiro Maria do Céu 10.º TMEB Velas 
Incenso 
Álcool 
Coluna de 
som 
Cadeiras 
de 
massagem 

Custo dos 
materiais 
utilizados 

Autoavalia
ção que os 
alunos 
terão de 
realizar 
após 
atividade 

Competição entre 
turmas – “Concurso, 
Jogos e Matemática” 

 Criar um 
ambiente didático 
e de competição 
amigável onde os 
alunos possam 
aplicar os seus 
conhecimentos 
matemáticos nos 

Março/Abril 2020 Evento que 
ocorrerá no 
horário da aula 
de Matemática 
(duração 1h). 
Grupos de 2-3 
alunos que 
vão jogar os 

Alunos dos 
cursos de 
Técnico de 
Desporto e 
Massagem 
Estética e 
Bem-estar (10º 
e 12º - Técnico 

Jogos de 
lógica, 
enigmas 
matemático
s, Jogos de 
tabuleiro 

50€ (jogos, 
cartolinas, 
materiais de 
desenho e 
corte) 

Sistema de 
pontos 
baseado 
nos jogos 
planeados 
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vários jogos que 
lhes serão 
propostos 

diferentes 
jogos 
dispostos na 
sala de aula. 
Cada jogo terá 
um tema 
discutido 
durante o 
módulo de 
“Jogos e 
Matemática” – 
Lógica, 
Probabilidades
, Organização 
de professor 
Hugo 
Betencourt e 
Rosário 

de Desporto; 
11º e 12º de 
Massagem) 

Realização 
simultânea de um 
workshop de 
cosmética/produtos 
naturais  l e 
dinamização de um 
espaço de 
massagens 
 

 Desenvolver 
competências ao 
nível da 
organização de 
eventos; 

 Promover a 
sustentabilidade 
ambiental 

. 

 Desenvolver 
competências de 
língua inglesa 
dado que os 
destinatários são  
professores do 
projeto 
internacional  
ERASMUS+Slowi
ng Down – A new 
face of European 
education; 

Março 2020 Rosário Leote 
(química) 
Cláudia Pato e 
Rita Machete 
(massagens); 
ERASMUS+ 
Slowing Down 
– A new face 
of European 
education 

 Turma TMEB 
12 ano 

Material de 
laboratório 
e material 
para 
massagens
; 
Laboratório 
e sala de 
massagens 

A cargo do 
projeto 
ERASMUS+ 
Slowing Down 
– A new face 
of European 
education 

Feedback 
do 
coordenad
or do 
projeto 
internacion
al  
ERASMUS
+ 
Slowing 
Down – A 
new face of 
European 
education; 
Análise 
dos vídeos 
do 
workshop; 
Criação de 
um vídeo 
com 
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 Criar e analisar 
um 
questionário/instr
umento  de 
satisfação 

legendas 
em inglês; 
Análise 
estatística 
dos 
questionári
os feitos 
aos 
participant
es.  

 Visita a um centro de 
Thalassoterapia  

 reconhecer a 
importância dos 
tratamentos com 
água do mar. 

  permitir a todos 
os alunos 
experienciar uma 
massagem 
Thalaso  

março Rita Machete 
Fernanda 
Duarte 

11.º Tmeb Autocarro 
de 
deslocação 
Centro de 
thalassoter
apia 

15€ + iva (por 
aluno) + 650€ 
(autocarro) 
 
 

Avalia-se a 
observaçã
o direta e o 
interesse 
dos alunos 

Visita à Casa 
Saramago: contactar 
com o universo 
saramaguiano 

 Conhecer a 
instituição 
enquanto objeto 
artístico como 
documento/teste
munho do autor 
José Saramago;  

 preservar e 
valorizar o 
património 
artístico e cultural;  

 conhecer espaços 
históricos e 
culturais 

2.º período (a 
definir) 

Fernanda 12.º TMEB e 
TD 

Transporte
s 

50€ - 45 
alunos (1,10 € 
cada) 

Escrita de 
notícia 
para a 
página da 
escola 

Museu das 
Comunicações 

 Compreender a 
experiência 
estética como 
produto de uma 
relação 

2º período (a 
definir) 

Bruno Rocha 11º D e 11º M Telemóvel, 
papel e 
caneta 

Bilhete: 2€/ 
aluno + Bilhete 
de metro (se 
necessário)/A
SE, expensas 

Observaçã
o e registo 
das 
atitudes e 
valores no 
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específica do 
indivíduo consigo 
mesmo, com a 
natureza e com a 
sociedade; 
 

 Reconhecer a 
necessidade da 
formação da 
sensibilidade 
estética aplicada 
ao quotidiano, à 
intervenção no 
meio-ambiente e 
às políticas de 
gestão do espaço 
habitado 

dos alunos decorrer da 
atividade. 
 
Reflexão 
dos alunos, 
escrita e 
oral em 
contexto 
de aula. 

Viver a Poesia com o 
olhar de Cesário 
Verde: grupos de 
alunos saem à rua, 
observando a 
realidade circundante 
e elaboram em sala 
de aula um poema à 
moda de Cesário 

 Desenvolver a 
capacidade 
criativa; 
desenvolver a 
socialização 

Final do 2.º 
período 

Fernanda 11.º TMEB e 
TD 

Papel e 
telemóvel 

Sem custos Escrita de 
poema: 
criatividade 
e 
característi
cas de 
Cesário 

Roteiro Queirosiano – 
Baixa pombalina: 
alunos tomam 
conhecimento dos 
locais da obra de Eça 

 Conhecer os 
principais 
espaços lisboetas 
por onde se 
movem as 
personagens de 
Os Maias 

2.º período Fernanda 11.º TMEB e 
TD 

Internet; 
google 
maps 

Bilhete de 
metro (se 
necessário) 

Elaboração 
de roteiro e 
aplicação 
prática do 
mesmo 
com 
apresentaç
ão de cada 
local 

Workshop sobre 
cosmética natural 
dado por terapeuta 
Teresa Vidal 

Permitir que os 
formandos obtenham 
conhecimento sobre 
toda logística e 

2º período Cláudia Pato 12º TME Sala de 
formação 

Sem custos Avaliar 
conhecime
ntos sobre 
cosmetolog
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Conhecer o projeto 
da terapeuta Teresa 
Vital que comercializa 
cosméticos 
produzidos pela 
mesma 

legislação necessária 
para a criação de um 
negócio ligado ao 
ramo da cosmética 
natural  

ia e criação 
de 
negócios. 

Workshop sobre 
aromaterapia e 
fitoterapia dado pela 
terapeuta e 
aromaterapeuta 
Adriana. 

Identificar as plantas 
da região utilizadas 
para a extração dos 
óleos essenciais e 
suas aplicações 
terapêuticas, assim 
como, métodos de 
extração utilizados. 

2º período Cláudia Pato 12º, 11º e 10º 
TME 

Sala de 
formação 

Sem custos Avaliar 
conhecime
ntos sobre 
fitoterapia 
e 
aromaterap
ia 

        

Biblioteca Orlando 
Ribeiro: pesquisas 
bibliográficas para a 
PAP 

 Colocar a 
biblioteca ao 
serviço do ensino-
aprendizagem; 
incentivar o gosto 
pela pesquisa e 
investigação 

Durante o ano 
letivo 

Fernanda 
(eventualment
e outros 
professores) 

12.º TMEB e 
TD 

Papel e 
caneta; 
telemóvel 

Sem custos Aplicar os 
métodos 
estudados 
sobre 
pesquisa 
de 
informaçõe
s 
pertinentes
;  aplicar os 
conhecime
ntos sobre 
pesquisas 
e registo 
de 
entradas 
bibliográfic
as 

Biblioteca Orlando 
Ribeiro: pesquisas 
bibliográficas para o 
projeto da Cidadania 

 Colocar a 
biblioteca ao 
serviço do ensi-
aprendizagem 

Durante o ano 
letivo 

Fernanda 
(eventualment
e outros 
professores) 

10.º anos Papel e 
caneta; 
telemóvel 

Sem custos Apoio ao 
projeto da 
Cidadania 
– recolha 
de 
informaçõe
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s 

Comemoração do Dia 
Mundial da Poesia: 
alunos declamam 
poemas originais ou 
de poetas preferidos 

 Contribuir para a 
valorização da 
poesia e dos 
autores; 

  desenvolver o 
espírito criativo;  

 contribuir 
desenvolver a 
competência da 
leitura perante os 
outros 

(21 março) data a 
definir em março 

Fernanda e 
10.º TMEB e 
TD 

Toda a 
comunidade 
escolar 

Papel; 
projetor 

Sem custos Avalia-se a 
oralidade e 
a postura  

Parlamento dos 
Jovens 

 Promover o 
debate 
democrático, o 
respeito pela 
diversidade de 
opiniões e pelas 
regras de 
formação de 
decisões; 

  Educar para a 
cidadania, 
estimulando o 
gosto pela 
participação 
cívica e política; 

  incentivar a 
reflexão e o 
debate sobre o 
tema; 
proporcionar a 
experiência de 
participação em 
processos 
eleitorais; 

  reconhecer a 
importância da 

Ao longo do ano 
letivo 

Fernanda, 
Bruno, Maria 
do Céu 

10.º e 11.º 
TMEB e TD 

Papel, 
computador
, telemóvel 

Sem custos Debates; 
campanha 
eleitoral; 
participaçã
o; 
empenho; 
criatividade 
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contribuição 
pessoal e de 
grupo para a 
resolução de 
questões que 
afetam o presente 
e o futuro 
individual e 
coletivo;  

 apresentar 
propostas junto 
dos órgãos do 
poder político. 

Feira de Odivelas  Promover a 
socialização;  

 promover o 
desenvolvimento 
de competência 
de cidadania 
ativa; 

 Divulgar a oferta 
formativa da 
escola  

Maio de 2019 Fernanda, 
Cláudia Pato, 
Rita Machete  

Alunos de 
massagem 
(11.º ano) 

Material de 
divulgação 
Equipamen
to de 
demosntraç
ão 
 

Transportes Observaçã
o direta e 
interesse 
dos alunos 

Fim de semana 
radical (Herdade das 
Parchanas) 

 Promover o 
contacto com 
desportos e 
atividades da 
natureza 
(Escalada, 
orientação, 
canoagem) como 
forma de 
fortalecer 
aprendizagens  

 Desenvolver 
competências ao 
nível da 
organização de 

Maio Prof. Helder e 
Cláudia e 
Herdade das 
Parchanas 

Todos os 
alunos de 
Desporto 
 
 

Transporte 
e tudo o 
resto é 
providencia
do pela 
Herdade 
das 
Parchanas 
 

Entre os 50€ e 
70€ para 3 
dias/2noites 
com tudo 
incluído.  

??????? 
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eventos 

 Reforçar o 
espírito de equipa 
e solidariedade 

Curso de monitores 
de campos de férias 

 Fortalecer 
aprendizagens 
adquiridas ao 
longo do curso e 
permitir entrada 
no mercado de 
trabalho 

Maio Herdade das 
parchanas 

12º TD Transporte Gratuito Emissão 
de 
certificado 

Assistir a 
jogos/treinos de 
várias modalidades 

 Observar a 
aplicabilidade dos 
conhecimentos 
adquiridos ao 
longo do ano em 
vários módulos 
em contextos 
reais e de alto 
rendimento 

Ao longo do ano Prof. Helder e 
Cláudia 

Todos os 
alunos de 
Desporto 

Transporte Gratuito Observaçã
o directa 

Visitas aos ginásios   Conhecer o 
contexto do 
mundo do 
Fitness, perceber 
a aplicabilidade 
dos conteúdos 
aprendidos ao 
longo do ano 

Ao longo do ano Prof Hélder Todos os 
alunos de 
desporto 

Transporte  Valor do 
Transporte 

Observaçã
o directa 

Dia na praia (Surf, 
BodyBoard, SUP) 

 Permitir o 
contacto com os 
vários desportos 
de água 

Entre Março e 
Maio 

Prof Hélder e 
Cláudia 

Todos os 
alunos de 
desporto 

Transporte Valor do 
transporte 

Observaçã
o directa 

Ida ao museu do 
desporto 

 Conhecer a 
história do 
Deporto em 
Portugal e no 
Mundo e qual o 
papel do mesmo 

A definir Prof Hélder e 
Cláudia 

10º e 11º TD Transporte 
 

Entrada 
gratuita no 
museu. 
Transporte. 

Observaçã
o directa 
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na nossa 
sociedade 

Agitar – S. Domingos 
de Benfica 

 Promover a 
socialização; 
promover o 
desenvolvimento 
de competência 
de cidadania ativa 

 Promover 
intercâmbio com 
os parceiros 
locais  

Maio de 2019 Fernanda  Alunos de 
massagem 
(11.º ano) 
Junta de S. 
domingos de 
benfica 

Transporte 
da junta 
Cadeiras, 
marquesas, 
óleos  

Transportes Observaçã
o direta e 
interesse 
dos alunos 

Erasmus contribuir para a 
realização pessoal e 
profissional dos 
jovens alunos, 
incentivando o seu 
sentido de 
responsabilidade e de 
autonomia, bem como 
o conhecimento de 
outra lingua europeia, 
numa ótica de 
incentivar o sucesso 
escolar e 
corresponder às 
necessidades de 
procura do mercado 
de trabalho. 
 • aumentar as 
possibilidades de 
prosseguimento de 
estudos/empregabilid
ade e apoiar o 
desenvolvimento de 
projetos 
inovadores/empreend
edores, promovendo 
a oportunidade de 

Ao longo do ano 
letivo 

Todos os 
professores 

Alunos do 12.º 
ano 

Plataforma 
OLS e 
Mobliti 
Tools 

 Elaboração 
de carta de 
motivação; 
avaliação 
diagnóstica 
de Inglês 
(OLS): 
janeiro; 
Avaliação 
final de 
Inglês 
(OLS): 
junho: 
Avaliação 
intermédia 
(maio); 
relatório 
final 
(Mobility 
Tool); 
questionári
o final do 
Cefad 
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conhecer o contexto 
europeu e 
desenvolver uma forte 
cultura de trabalho 
sobre as 
organizações da sua 
área de estudos. 
 • dotar os alunos de 
novas competências 
técnicas/práticas nas 
áreas de formação 
em Desporto, 
Massagem, Estética e 
Bem-estar e fomentar 
o desenvolvimento de 
hábitos de trabalho, 
valorizando o seu 
sentido crítico, 
inovação, iniciativa e 
criatividade.  
• proporcionar 
mecanismos de 
conhecimento real e 
aproximação entre os 
jovens e o mercado 
profissional europeu, 
designadamente 
através da sua 
participação na 
atividade de 
mobilidade 
internacional, bem 
como na qualidade de 
beneficiários das 
atividades 
preparatórias e de 
disseminação de 
resultados que 
envolverão toda a 
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Escola.  
• otimizar a qualidade 
do curriculo da EPC, 
rentabilizando as 
experiências 
individuais de 
participação na 
mobilidade e 
colocando-as ao 
serviço de todos 
através da 
transferência de 
knowhow, de forma a 
melhorar também a 
motivação dos 
diversos agentes do 
processo de 
ensino/aprendizagem• 
criar um ambiente 
escolar inclusivo e 
aberto a novas 
culturas, métodos e 
práticas de trabalho. 

 

 

 


