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Direção 
Pedagógica

CEF + Profissional 1 5/2/2020 XII Mostra de Teatro Escolar

Promover a diversificação 
das estratégias de 
ensino/formação, 
favorecendo a educação 
não formal e informal.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade

- Fomentar o 
enriquecimento cultural e 
a multiplicidade de formas 
de expressão; 

- Cenários; 
adereços; 
makeup; 
veículos 
escolares;

x Direção Pedagógica Alunos de 
diversas turmas

Direção 
Pedagógica

CEF + Profissional 2 5/27/2020 Braga Romana

- Envolver os formandos 
em eventos de grande 
importância na 
comunidade local; - 
Incentivar a pesquisa sobre 
o passado histórico do 
meio em que a escola se 
insere;

8. Ter capacidade para 
assumir responsabilidades 
de participação e
liderança na vida 
associativa e comunitária; 

8. Instituições e 
Participação Democrática

- Incentivar os alunos a 
cooperar para 
implementar um plano 
comum; - Promover o 
sentido de pertença à 
comunidadde; - Exentivar a 
partilha de valores comuns 
à comunidade. 

- Trajes 
romanos; 
Material de 
decoração da 
tenda 
institucional. 

x Direção Pedagógica Alunos de 
diversas turmas

Direção 
Pedagógica

Profissional 3 6/2/2020 RUA E

- Dinamizar e animar o 
comércio e serviços das 
ruas de Braga
- Diversificar estratégias de 
aprendizagem;
- Dar visibilidade à oferta 
formativa da Esprominho.

8. Ter capacidade para 
assumir responsabilidades 
de participação e
liderança na vida 
associativa e comunitária; 

8. Instituições e 
Participação Democrática

- Incentivar os alunos a 
cooperar para 
implementar um plano 
comum; - Promover o 
sentido de pertença à 
comunidadde; - Exentivar a 
partilha de valores comuns 
à comunidade. 

- Diversificados, 
dependendo 
plano específico 
a eleborar em 
cooperação 
com os 
parceiros 
envolvidos

x Direção Pedagógica Alunos de 
diversas turmas

DE, GPI, API, 
CP, 
Formadores 
envolvidos

Profissional 4 Conforme 
MOD302

Clube Europeu enquanto 
entidade intermediária em 
projetos Erasmus +

- Alargar a rede de 
parcerias internacionais da 
Esprominho;
- Envolver os formandos 
em atividades escolares 
transfronteiras;
- Partilhar ideias, técnicas e 
metodologias de trabalho 
com parceiros de outros 
países;
- Despertar o interesse da 
comunidade educativa por 
experiências 
internacionais.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade

- Fomentar a conciência e 
cidadania europeia; - 
Incrementar a consciência 
da multi e 
interculturalidade; 
Promover o contacto e a 
partilha cultural, técnica e 
profissional; Alargar os 
horizontes de partilha e de 
convivência social; 
Fomentar a utilização de 
competências discursivas 
para a partilha e 
cooperação. 

x DE, GPI, API, CP, 
Formadores envolvidos

Alunos de 
diversas turmas

Óscar Paulo 
Baltazar Costa

Profissional 5

20/04/2020-
CEF 

Esprominho;
21, 22 e 

23/04/2020-
Escolas 

visitantes.

OPEN DAYS

-Dar a conhecer todos os 
cursos da oferta formativa 
de forma detalhada e 
personalizada e 
simultaneamente 
proporcionar um leque 
mais variado de 
informação, experiências e 
escolhas aos participantes.
- Proporcionar aos nossos 
alunos momentos de 
aprendizagem e de 
demonstração de 
competências adquiridas 
nas atividades de cada 
curso. 
- Motivar a diversificação 
das estratégias de 
ensino/formação. 

8. Ter capacidade para 
assumir responsabilidades 
de participação e
liderança na vida 
associativa e comunitária; 

8. Instituições e 
Participação Democrática

- Incentivar os alunos a 
cooperar para 
implementar um plano 
comum; - Promover o 
sentido de pertença à 
comunidadde; - Exentivar a 
partilha de valores comuns 
à comunidade. 

- Sala comum; 
piso -2 sala e 
fabrica; piso 1 
sala 1.1, 1.4 e1.
5; piso 3 sala 
3.6; refeitório; 
veículos 
escolares.
- Diversificados, 
dependendo 
das atividades 
planeadas por 
cada curso. 

 a 
determina
r em 
função 
das 
inscrições

x Conforme MOD184 Alunos de 
diversas turmas

Fernanda 
Meira Rei

Profissional 6 Janeiro/Feve
reiro 2020

Visita ao Museu dos Transportes 
e Comunicação

- Desenvolver o 
conhecimento do processo 
da comunicação; 
Desenvolver o 
conhecimento do 
funcionamento dos 
instrumentos da 
comunicação.

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

3. Interculturalidade

Incentivar a utilização da 
comunicação de uma 
forma mais correta e 
adequada a cada 
circunstância promovendo 
uma maior integração, 
justiça e compreensão na 
sociedade.

 11€ por 
aluno

x Fernanda Meira Rei Alunos de 
diversas turmas

Vários

Óscar Paulo 
Baltazar Costa

Profissional 7 3/17/2020 Mercado de Emprego e do 
Ensino Superior

- Proporcionar aos 
formandos a possibilidade 
de receberem informação 
sobre propostas de 
trabalho por parte de 
empresas recrutadoras 
e/ou propostas de 
continuação de estudos 
superiores por parte das 
instituições de ensino 
superior.
-Dotar os formandos de 
instrumentos que 
contribuam para auxiliar a 
sua decisão e escolha após 
a conclusão do curso de 
dupla certificação e 
posterior ingresso no 
mercado laborar.

8. Ter capacidade para 
assumir responsabilidades 
de participação e
liderança na vida 
associativa e comunitária; 

8. Instituições e 
Participação Democrática

- Incentivar os alunos a 
cooperar para 
implementar um plano 
comum; - Promover o 
sentido de pertença à 
comunidadde; - Exentivar a 
partilha de valores comuns 
à comunidade. 

Sala comum; 
Mesas e 
cadeiras.

x Conforme MOD184 Alunos de 
diversas turmas

Alice Cristina 
Loureiro dos 
Santos Guedes

Profissional 8 12/11/2019 Visita de estudo na Primavera 
software

Conhecer de perto a 
realidade empresarial;
Conhecer as metodologias 
e organização do software 
house;
Conhecer as tecnologias 
utilizadas no 
desenvolvimento das 
aplicações;
Conhece as soluções que a 
Primavera tem no 
mercado.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

8. Instituições e 
Participação Democrática

x Alice Cristina Loureiro 
dos Santos Guedes

88
7851        
Aprovisionamento, logística 
e gestão de stocks

Raul Gomes 
Esperança

CEF 9 10/25/2019 Visita aos Bombeiros Sapadores 
de Braga.

 Utilizar tecnologias ao 
serviço da Proteção Civil;
 Aplicar registos 
multimédia;
Utilizar recursos 
tecnológicos como 
recursos interativos;
 Reconhecer as Novas 
Tecnologias na gestão e 
segurança de eventos com 
grandes  situações de 
stress humanas e da 
sociedade.
 Motivar os alunos para 
profissões e atividades de 
voluntariado com vista 
solidário e apoio da 
sociedade.

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

8. Instituições e 
Participação Democrática

Motivar os alunos para 
profissões e atividades de 
voluntariado com vista 
solidário e apoio da 
sociedade.

- -   €-     x Raul Gomes Esperança 95

Raul Gomes 
Esperança

CEF 10 10/11/2019 Visita ao Estádio Municipal de 
Braga.

Utilizar novas tecnologias 
em eventos;
Aplicar registos 
multimédia;
Utilizar recursos 
tecnológicos como 
recursos interativos;
Utilizar a internet para 
divulgar eventos.
Reconhecer as Novas 
Tecnologias na gestão e 
segurança de eventos com 
grandes "massas" 
humanas.

6. Dotar alunos de 
conhecimentos, atitudes e 
valores que os ajudem a 
fazer opções e a tomar 
decisões adequadas à sua 
saúde e ao seu bem-estar 
físico, social e mental. 

5. Educação Ambiental

Pensar de modo 
abrangente e em 
profundidade, de forma 
lógica, observando, 
analisando informação, 
experiências ou ideias, 
argumentando com 
recurso a critérios 
implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de 
posição fundamentada.

- 48,00 €- x Raul Gomes Esperança 101 0768 Criação de sites WEB

Raul Gomes 
Esperança

CEF 11 11/15/2019 Visita aos Bombeiros Sapadores 
de Braga.

 Utilizar tecnologias ao 
serviço da Proteção Civil;
 Aplicar registos 
multimédia;
Utilizar recursos 
tecnológicos como 
recursos interativos;
 Reconhecer as Novas 
Tecnologias na gestão e 
segurança de eventos com 
grandes  situações de 
stress humanas e da 
sociedade.
 Motivar os alunos para 
profissões e atividades de 
voluntariado com vista 
solidário e apoio da 
sociedade.

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

8. Instituições e 
Participação Democrática

Consolidar e aprofundar as 
que já possuem, numa 
perspectiva de 
aprendizagem ao longo da 
vida;

- - -   €-     x Raul Gomes Esperança 101 0762 Redes de 
computadores

Raul Gomes 
Esperança

CEF 12 1/28/2020 Visita à Casa da Ciência  de 
Braga.

Programar um robô 
através do micro:bit
Aplicar registos 
multimédia;Utilizar 
recursos tecnológicos 
como recursos interativos;
Pensar de modo 
abrangente e em 
profundidade, de forma 
lógica, observando, 
analisando informação, 
experiências ou ideias, 
argumentando com 
recurso a critérios 
implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de 
posição fundamentada.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

4. Desenvolvimento 
Sustentável

Consolidar e aprofundar as 
que já possuem, numa 
perspectiva de 
aprendizagem ao longo da 
vida;
Desenvolver novas ideias e 
soluções, de forma 
imaginativa e inovadora, 
como resultado da 
interação com outros ou 
da reflexão pessoal, 
aplicando-as a diferentes 
contextos e áreas de 
aprendizagem.
Manifestar consciência e 
responsabilidade 
ambiental e social, 
trabalhando 
colaborativamente para o 
bem comum, com vista à 
construção de um futuro 
sustentável.

- 64,00 €- x Raul Gomes Esperança 101 0763 Hardware e tipologias 
de rede

Raul Gomes 
Esperança

CEF 13 Fevereiro20
20

PediPaper em Rede

 Promover através dos 
percursos estabelecidos o 
enriquecimento cultural 
dos Participantes a nível de 
redes informáticas.

8. Ter capacidade para 
assumir responsabilidades 
de participação e
liderança na vida 
associativa e comunitária; 

5. Educação Ambiental

Promover estilos de vida 
saudáveis; Elevar os níveis 
de aptidão física 
relacionados com a saúde;
Desenvolver novas ideias e 
soluções, de forma 
imaginativa e inovadora, 
como resultado da 
interação com outros ou 
da reflexão pessoal, 
aplicando-as a diferentes 
contextos e áreas de 
aprendizagem.
 Manifestar consciência e 
responsabilidade 
ambiental e social, 
trabalhando 
colaborativamente para o 
bem comum, com vista à 
construção de um futuro 
sustentável.

Questionário 
em Folha A4 
para o efeito.

- -   €-     x Raul Gomes Esperança 101 0763 Hardware e tipologias 
de rede

Susana Maria 
da Silva

Profissional 14 Abril Visita ao Hospital Magalhães 
Lemos

Promover o conhecimento 
das dinâmicas deste loca, 
na sua vertente de 
reabilitação psicossocial e 
porterior inclusão na vida 
ativa.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

1. Direitos Humanos

Consolidar conhecimentos 
face a uma realidade social 
(doenças mentais) 
presente no quotidiano.

Transporte x Susana Maria da Silva 92 Descobrindo a Sociologia

Susana Maria 
da Silva

Profissional 15 Maio Visita ao Estabelicmento 
Prisional de Santa Cruz do Bispo

Possibiltar, aos alunos, o 
conhecimento de uma 
nova realidade, passando-
se da teoria 
(conhecimentos adquiridos 
nas aulas) à prática
(verificação "no terreno" 
de casos reaias). Tabém 
para os reclusos deverá 
constituir algum tempo de 
convivio e de simulação de 
momentos de integração 
social.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

1. Direitos Humanos

Consciencializar os alunos 
para as escolhas socias, 
morais, éticas e civis 
decorrentes das dinamicas 
da vida em sociedade.

x Susana Maria da Silva 83 Viver em Sociedade
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Marta Juliana 
Barbosa 
Maciel Meira 
Peixoto

Profissional 16 Novembro Saída de campo

Estudo de ecossistema e 
identificação de atividades 
humanas responsáveis 
pela contaminação e 
degradação do 
ecossistema e 
consequências para o Ser 
Humano dessa mesma 
degradaçao.

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

5. Educação Ambiental Fichas de 
Trabalho

x Marta Juliana Barbosa 
Maciel Meira Peixoto

98

Diversidade e unidade 
biológica/Saúde e 
segurança - cuidados de 
beleza

Marta Juliana 
Barbosa 
Maciel Meira 
Peixoto

Profissional 17 Novembro Saída de campo

Estudo de ecossistema e 
identificação de atividades 
humanas responsáveis 
pela contaminação e 
degradação do 
ecossistema e 
consequências para o Ser 
Humano dessa mesma 
degradaçao.

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

5. Educação Ambiental Fichas de 
Trabalho

x Marta Juliana Barbosa 
Maciel Meira Peixoto

96

Diversidade e unidade 
biológica/Ambiente, 
segurança, higiene e saúde 
no trabalho - conceitos 
básicos

Marta Juliana 
Barbosa 
Maciel Meira 
Peixoto

Profissional 18 Ao longo do 
ano letivo

Criação de panfleto sobre os 
efeitos do sol na pele e o 
envelhecimento cutâneo e 
divulgação. 

Criação de panfletos

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

6. Saúde Panfletos x Marta Juliana Barbosa 
Maciel Meira Peixoto

90 Renovação 
celular/Dermocosmética

Marta Juliana 
Barbosa 
Maciel Meira 
Peixoto

Profissional 19 Dezembro

Comemoração do dia Mundial 
de Luta contra a SIDA, com 
realização do “Jogo do 
Contágio” 

Consciencialização de que 
eventuais intervenções 
humanas em qualquer 
uma das
fases do ciclo de vida de 
um organismo podem 
interferir na 
conservação/evolução
das espécies. Valorização 
da importância das 
interações ciência – 
tecnologia – sociedade no 
processo de construção do 
conhecimento científico.

7. Providenciar 
informações rigorosas 
relacionadas com a 
proteção da saúde e a 
prevenção do risco, 
nomeadamente na área da 
sexualidade, da violência, 
do comportamento 
alimentar, do consumo de 
substâncias, do 
sedentarismo e dos 
acidentes em contexto 
escolar e doméstico.

6. Saúde Folhas de 
registo

x Marta Juliana Barbosa 
Maciel Meira Peixoto

Processos de 
reprodução/Hereditariedad
e

Zaira Marina 
da Silva Costa

Profissional 20 Fevereiro

Participação no XVII Concurso 
Internacional de Criadores de 
Moda “Lenços Namorar 
Portugal, escritas de amor

8. Ter capacidade para 
assumir responsabilidades 
de participação e
liderança na vida 
associativa e comunitária; 

8. Instituições e 
Participação Democrática

x Zaira Marina da Silva 
Costa

Alunos de 
diversas turmas

Marta Juliana 
Barbosa 
Maciel Meira 
Peixoto

Profissional 21 Dezembro

Comemoração do dia Mundial 
de Luta contra a SIDA, com 
realização do “Jogo do 
Contágio”

Consciencialização de que 
eventuais intervenções 
humanas em qualquer 
uma das
fases do ciclo de vida de 
um organismo podem 
interferir na 
conservação/evolução
das espécies. Valorização 
da importância das 
interações ciência – 
tecnologia – sociedade no 
processo de construção do 
conhecimento científico.

7. Providenciar 
informações rigorosas 
relacionadas com a 
proteção da saúde e a 
prevenção do risco, 
nomeadamente na área da 
sexualidade, da violência, 
do comportamento 
alimentar, do consumo de 
substâncias, do 
sedentarismo e dos 
acidentes em contexto 
escolar e doméstico.

6. Saúde Folhas de 
registo

x Marta Juliana Barbosa 
Maciel Meira Peixoto

82
Processos de 
reprodução/Hereditariedad
e

Zaira Marina 
da Silva Costa

Profissional 22 Fevereiro ou 
Março

Visita à empresa Farfetch

Incentivar a produção de 
conhecimentos e um 
contato direto através de 
contextos reais de moda 
de luxo nacional e 
internacional.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

8. Instituições e 
Participação Democrática

x Zaira Marina da Silva 
Costa

Alunos de 
diversas turmas

Zaira Marina 
da Silva Costa

Profissional 23 Abril Conversas/tertúlia sobre Moda 
com um estilista convidado

Entender o têxtil no 
mercado atual. Incentivar 
a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais na  moda. 
Criação e promoção de um 
evento sobre moda.

8. Ter capacidade para 
assumir responsabilidades 
de participação e
liderança na vida 
associativa e comunitária; 

8. Instituições e 
Participação Democrática

x Zaira Marina da Silva 
Costa

Alunos de 
diversas turmas

Carla Isabel de 
Oliveira 
Martins

CEF + Profissional 24 Fevereiro

Elaboração de uma "Frienship 
Tree"Com mensagens alusivas 
ao Saint Valentine. Pesquisa de 
poemas ou letras de músicas 
acerca da amizade.

. Praticar a escrita em 
língua Inglesa . Incentivar a 
pesquisa de poemas, 
textos de língua Inglesa. 
Pesquisar tradições 
relacionadas com o dia de 
São Valentim. Fomentar a 
curiosidade e interesse por 
outras culturas/tradições. 
Celebrar o dia de São 
Valentim.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade Cartolinas, 
papel, PC, cola...

x Conforme MOD184

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! x #REF! #REF! #REF!

Alice Cristina 
Loureiro dos 
Santos Guedes

Profissional 26 10/30/2019 Banco de Portugal - Braga

O objetivo da visita é os 
alunos conseguirem 
constatar que aquilo que 
lhes é transmitido se aplica 
em contexto empresarial.
Os objetivos são:
Evolução e funções da 
moeda. 
Papel dos bancos no 
sistema financeiro.
 O Euro, a Zona Euro e o 
Eurosistema. 
Estabilidade de preços e 
inflação. 
Atribuições do Banco 
Central Europeu.

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

x Alice Cristina Loureiro 
dos Santos Guedes

92
Módulo 6: “ A moeda e o 
financiamento da atividade 
económica”.

Alice Cristina 
Loureiro dos 
Santos Guedes

Profissional 27 11/7/2019 Visita à empresa Pingo Doce no 
Braga parque

Os objetivos são:
Identificar os principais 
problemas ambientais, 
Promover a aplicação de 
boas práticas para o meio 
ambiente
Explicar os conceitos 
relacionados com a 
segurança, higiene e saúde 
no trabalho, 
Reconhecer a importância 
da segurança, higiene e 
saúde no trabalho, 
Identificar as obrigações 
do empregador e do 
trabalhador de acordo com 
a legislação em vigor, 
Identificar os principais 
riscos presentes no local 
de trabalho e na atividade 
profissional e aplicar as 
medidas de prevenção e 
proteção adequadas, 
Reconhecer a sinalização 
de segurança e saúde e 
explicar a importância dos 
equipamentos de proteção 
coletiva e de proteção 
individual.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

8. Instituições e 
Participação Democrática

x Alice Cristina Loureiro 
dos Santos Guedes

0349 - Ambiente, 
Segurança, Higiene e Saúde 
no Trabalho - conceitos 
básicos

Fernanda 
Meira Rei

Profissional 29

Organização 
de Palestra 

sobre 
Violência no 

Namoro

#REF! Identificar os principais 
problemas ambientais,

7. Providenciar 
informações rigorosas 
relacionadas com a 
proteção da saúde e a 
prevenção do risco, 
nomeadamente na área da 
sexualidade, da violência, 
do comportamento 
alimentar, do consumo de 
substâncias, do 
sedentarismo e dos 
acidentes em contexto 
escolar e doméstico.

1. Direitos Humanos

Consciencilizar os alunos 
para a problemática da 
Violência Doméstica para 
desenvolver melhor 
comportamentos de 
respeito próprio e pelo 
outro.

Auditório, 
sistema 
audiovisual

 Sem 
custos

x Fernanda Meira Rei 92

ufcd 0510 - Planeamento e 
implementação de 
atividades promocionais, 
de marketing e vendas para 
reuniões, conferências e 
congressos

Alice Cristina 
Loureiro dos 
Santos Guedes

Profissional 30 1/15/2020 Visita de estudo à empresa 
APTIV

Com esta visita 
pretendemos que os 
alunos consigam visualizar 
em contexto real como 
funciona o departamento 
de produção.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

x Alice Cristina Loureiro 
dos Santos Guedes

88 7851 Aprovisionamento, 
logística e gestão de stocks

Alice Cristina 
Loureiro dos 
Santos Guedes

Profissional 32 2º período
Visita ao centro histórico do 
Porto. Visita às caves do vinho 
do Porto

reconhecer a atividade 
comercial como uma área 
fundamental; 
-identificar as principais 
atividades comerciais 
existentes no centro 
histórico;
- observar a dinâmica 
cultural e turística da 
cidade do Porto;
- reconhecer a importância 
comercial das caves do 
vinho do Porto;
 - refletir sobre a 
importância da prestação 
de serviços na área 
comercial.

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

8. Instituições e 
Participação Democrática

- 8,00 €-   x Alice Cristina Loureiro 
dos Santos Guedes

88

Susana Cristina 
Ribeiro Pereira

Profissional 33 11/4/2019 Visita ao planetário

Promover acultura 
cientifica dos alunos e 
reconhecer i interação 
ciência-tecnologia-
sociedade-ambiente.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade  7.5€ x Sílvia da Conceição de 
Carvalho Fernandes

100
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Formador Tipologia Formação Nº Data Definição da Atividade Objectivo da atividade
Contributo para a 

Cidadania e 
Desenvolvimento

Domínios Cidadania
Objetivos específicos 

Cidadania e 
Desenvolvimento

Recursos 
Materiais 

necessários

Estimativ
a de 

Custo €

OK/NOK 
(DPED) 
(X=OK)

Formador(es) 
Acompanhantes Turma(s) Módulo(s)

Dulce Paula 
Duarte Simões

CEF 35 10/9/2019 Visita guiada ao Theatro Circo

 -  Contactar com os 
espaços que compõem um 
teatro;
- Percorrer um teatro vazio 
e pisar o palco, bastidores;
- Motivar para este género 
de arte;
- Preparar os formandos 
para posterior ida ao 
teatro ver uma peça.

x Dulce Paula Duarte 
Simões

101 M15 Teatro Vicentino

Dulce Paula 
Duarte Simões

Profissional 36 9/18/2019 Visita guiada ao Museu dos 
Biscainhos

- Contextualização 
económico-social do 
período barroco.
- Proporcionar um melhor 
entendimento/compreens
ão da época literária em 
estudo.

x Dulce Paula Duarte 
Simões

88 M4 - Sermão de Sto 
António

Dulce Paula 
Duarte Simões

Profissional 37 9/19/2019 Visita guiada ao Museu dos 
Biscainhos

- Contextualização 
económico-social do 
período barroco.
- Proporcionar um melhor 
entendimento/compreens
ão da época literária em 
estudo.

x Dulce Paula Duarte 
Simões

89 M4 - Sermão de Sto 
António

Dulce Paula 
Duarte Simões

Profissional 38 9/19/2019 Visita guiada ao Museu dos 
Biscainhos

- Contextualização 
económico-social do 
período barroco.
- Proporcionar um melhor 
entendimento/compreens
ão da época literária em 
estudo.

x Dulce Paula Duarte 
Simões

90 M4 - Sermão de Sto 
António

Dulce Paula 
Duarte Simões

Profissional 39 12/5/2019 Camilo e o Porto

- Visitar locais 
emblemáticos na vida e 
obra do autor.
- Proporcionar um melhor 
entendimento/compreens
ão da obra em estudo.
- Compreender a vida do 
autor, nomeadamente o 
tempo passado na prisão.
- Diversificar estratégias de 
aprendizagem

x Dulce Paula Duarte 
Simões

88 M5 - Amor de Perdição

Paula Cristina 
Gomes 
Fernandes

CEF + Profissional 40 2ºPeríodo e 
3º Período

4ª Edição Iniciativa Líderes 
Digitais

- Motivar os alunos para a 
divulgação das temáticas 
que incentivam à utiização 
segura e responsável da 
internet e dos dispositivos 
móveis.
- Promover ações de 
sensibilização junto à 
comunidade educativa.
- Desenvolver a cidadania 
digital.
- Desenvolver o trabalho 
interdisciplinar.

x Paula Cristina Gomes 
Fernandes

101 UFCD 0760 e 0761

Dulce Paula 
Duarte Simões

Profissional 41 12/12/2019 Camilo e o Porto

- Visitar locais 
emblemáticos na vida e 
obra do autor.
- Proporcionar um melhor 
entendimento/compreens
ão da obra em estudo.
- Compreender a vida do 
autor, nomeadamente o 
tempo passado na prisão.
- Diversificar estratégias de 
aprendizagem

x Dulce Paula Duarte 
Simões

89 M5 - Amor de Perdição

Dulce Paula 
Duarte Simões

Profissional 42 12/12/2019 Camilo e o Porto

"- Visitar locais 
emblemáticos na vida e 
obra do autor.
- Proporcionar um melhor 
entendimento/compreens
ão da obra em estudo.
- Compreender a vida do 
autor, nomeadamente o 
tempo passado na prisão.
- Diversificar estratégias de 
aprendizagem

x Dulce Paula Duarte 
Simões

90 M5 - Amor de Perdição

José Manuel 
Pinto de 
Oliveira

Profissional 43 2º Período Golfe x

José Manuel 
Pinto de 
Oliveira

Profissional 44 2º Período Visita ao World of Discoveries x

José Manuel 
Pinto de 
Oliveira

Profissional 45 2º Período Visita ao Estádio Municipal de 
Braga

x

José Manuel 
Pinto de 
Oliveira

Profissional 46 2º Período Visita à exposição 130 Anos da 
National Geographic

x

Mónica Susana 
Maia

CEF 47 2º Período Visita ao World of Discoveries x

Mónica Susana 
Maia

CEF 48 2º Período Visita à exposição 130 Anos da 
National Geographi

x

Mónica Susana 
Maia

CEF 49 2º Período Golfe x

Mónica Susana 
Maia

CEF 50 2º Período Visita ao Estádio Municipal de 
Braga

x
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Domínios Cidadania
Objetivos específicos 

Cidadania e 
Desenvolvimento

Recursos 
Materiais 

necessários

Estimativ
a de 

Custo €

OK/NOK 
(DPED) 
(X=OK)

Formador(es) 
Acompanhantes Turma(s) Módulo(s)

José Manuel 
Pinto de 
Oliveira

Profissional 51 3º Período Canoagem x

José Manuel 
Pinto de 
Oliveira

Profissional 52 3º Período Caminhos Pedestres x

Marta Juliana 
Barbosa 
Maciel Meira 
Peixoto

CEF + Profissional 53 2º e 3º 
Período

Visita à Quinta Pedagógica de 
Braga

- Planificar, executar e 
avaliar actividades 
laboratoriais/experimentai
s; Conhecer pelo menos 
dois exemplos de 
fitohormonas, respectivos 
efeitos e exemplos
de aplicações práticas à 
agricultura/floricultura.                                                                                  

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

x Sílvia da Conceição de 
Carvalho Fernandes

Alunos de 
diversas turmas

Módulo 3 - Utilização de 
matéria; Módulo B1-
Regulação do Meio Interno

Raul Gomes 
Esperança

CEF 54 12/15/2019 Assistir a um jogo de futebol 
profissional

- Fomentar o espirito de 
equipa nas relações 
laborais; - Consciencializar 
dos recursos necessários 
para a realização de um 
grande evento

6. Dotar alunos de 
conhecimentos, atitudes e 
valores que os ajudem a 
fazer opções e a tomar 
decisões adequadas à sua 
saúde e ao seu bem-estar 
físico, social e mental. 

3. Interculturalidade

• Pensar de modo 
abrangente e em 
profundidade, de forma 
lógica, observando, 
analisando informação, 
experiências ou ideias, 
argumentando com 
recurso a critérios 
implícitos ou explícitos, 
com vista à tomada de 
posição fundamentada.
•  Consolidar e aprofundar 
as que já possuem, numa 
perspectiva de 
aprendizagem ao longo da 
vida;
•  Desenvolver novas 
ideias e soluções, de forma 
imaginativa e inovadora, 
como resultado da 
interação com outros ou 
da reflexão pessoal, 
aplicando-as a diferentes 
contextos e áreas de 
aprendizagem.

- -   €-     x Raul Gomes Esperança 101 0762 - Redes de 
Computador

Conforme 
MOD184

CEF + Profissional 55 Abril Semana da Saúde

O principal objetivo é 
contribuir para a 
prevenção de 
comportamentos de risco 
e promoção de 
comportamentos 
saudáveis na área do 
seguinte tema: Educação 
Alimentar.

7. Providenciar 
informações rigorosas 
relacionadas com a 
proteção da saúde e a 
prevenção do risco, 
nomeadamente na área da 
sexualidade, da violência, 
do comportamento 
alimentar, do consumo de 
substâncias, do 
sedentarismo e dos 
acidentes em contexto 
escolar e doméstico.

6. Saúde

Analisar criticamnente os 
comportamentos de risco 
na alimentação. Auditório x Alunos de 

diversas turmas

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 56 10/5/2019 23h BTT Braga

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x Alunos de 
diversas turmas

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 57 9/28/2019 Batismo de vôo 

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x SandraManuela 
DiasOliveira

Alunos de 
diversas turmas

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 58 9/12/2019
Jogo SC Braga * PSG – a contar 
para a Liga dos Campeões de 
Futebol Feminino

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x SandraManuela 
DiasOliveira

92

Sílvia da 
Conceição de 
Carvalho 
Fernandes

CEF + Profissional 59 4/1/2020 Casa de Ciência de Braga

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

- 3,50 €-   x Susana Cristina Ribeiro 
Pereira

Alunos de 
diversas turmas

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 60 10/3/2019
Jogo SC Braga * Slovan 
Bratislava – a contar para a Liga 
Europa

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x SandraManuela 
DiasOliveira

Alunos de 
diversas turmas

Sílvia da 
Conceição de 
Carvalho 
Fernandes

CEF + Profissional 61 4/2/2020 Casa da Ciência de Braga - 3,50 €-   x Susana Cristina Ribeiro 
Pereira

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 62 12/7/2019 Relay Solidário Braga

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x 92

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 63 12/12/2019 Musical - O Reino das Neves

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

- 84,70 €- x SandraManuela 
DiasOliveira

92

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 64 Janeiro Final Four - Taça da Liga

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x SandraManuela 
DiasOliveira

Alunos de 
diversas turmas

Graça Maria 
Lorga Marta de 
Sousa

Profissional 65 26 a 28 de 
Março

RoboParty

Diversificar as estratégias 
de aprendizagem; 
Aprender comandos 
básicos relativo sà 
ptogramação de robôs;

8 . Incutir os valores 
fundamentais da 
democracia: liberdade, 
igualdade, justiça, 
participação. 

8. Instituições e 
Participação Democrática

Desenvolvimento de 
competências 
socioprofissionais visadas 
pela formação profissional.

- 700,00 €- x Paula Cristina Gomes 
Fernandes

Alunos de 
diversas turmas

Transversal aos módulos 
dados no 1º e 2º ano do 
curso de IMEI

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 66 Março Montalegre Urban Fit 

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x Conforme MOD184 Alunos de 
diversas turmas
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SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 67 Junho Amares Urban Fit

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x Conforme MOD184 Alunos de 
diversas turmas

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 68 Maio Neon Run Braga

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x Conforme MOD184 Alunos de 
diversas turmas

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 69 Maio PAP T83 - Humor

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x Conforme MOD184 83

SandraManuel
a DiasOliveira

Profissional 70 Ao longo do 
ano

Criação de protocolos com 
potenciais parceiros na área de 
organização de eventos

Os objetivos da atividade 
são: - Possibilitar aos 
formandos do curso de 
organização de eventos 
ambientes reais de 
aprendizagem e aplicação 
de conhecimentos;
- Incentivar a produção de 
conhecimento através de 
contextos reais de 
eventos;
- Desenvolver ações de 
cooperação com 
instituições visando 
objetivos comuns;
- Fortalecer o 
relacionamento 
institucional com os 
promotores da atividade.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

x Conforme MOD184 Alunos de 
diversas turmas

Susana Cristina 
Ribeiro Pereira

CEF + Profissional 71 Abril Visita à casa da ciência

-- Compreender que a 
Terra pertence a um 
sistema planetário 
dependente do Sol.

x Sílvia da Conceição de 
Carvalho Fernandes

Sílvia da 
Conceição de 
Carvalho 
Fernandes

Profissional 72 4/3/2020

A atividade visa mostrar mostrar 
como se procede para montar 
um computaor e como se 
programa um robô

- 3,50 €-   x Susana Cristina Ribeiro 
Pereira

Graça Maria 
Lorga Marta de 
Sousa

Profissional 73 Abril Hans On Mind On

Experimentar, criar ofivnas 
experimentais; Integrar, 
permitir a inclusão e 
colaboração entre os 
nossos alunos e alunos 
visitantes; Partilhar, 
pomover a partilha de 
conhecimento como valor 
educativo e pedagógico e 
Envolver, promover a 
aproximação aos cursos 
profissionais de nivel IV, 
Tecnicos de Informática.

2.  Promoção de 
oportunidades educativas 
e opções profissionais e 
sociais igualitárias.

8. Instituições e 
Participação Democrática

Permitir uma escolha 
consciente, livre e 
democrática do curso que 
se pretende frequentar

Robôs, 
computadores

- -   €-     x Paula Cristina Gomes 
Fernandes

Alunos de 
diversas turmas

Módulos transversais às 3 
disciplinas do o 1º e 2º ano.

Sandra Isabel 
Martins da 
Silva Barroso

Profissional 74 Maio LVM Matrix - Maia - 9,00 €-   x

Sandra Isabel 
Martins da 
Silva Barroso

Profissional 75 Março Loreal - Promover a cultura 
científica dos alunos.

- 9,00 €-   x

Sandra Isabel 
Martins da 
Silva Barroso

Profissional 76 4/27/2020 Expocosmética - 5,00 €-   x Alberta Sofia Pinheiro 
da Silva Gomes

Graça Maria 
Lorga Marta de 
Sousa

CEF 77 2º período

Criação de cartazes "Sabias 
que..." onde serão mencionados 
e abordados conteúdos 
importantes relativos à evoloção 
tecnológica, CyberBullying, 
Direitos de autor, Regras de 
conversação na Internet,.....

Permitir desenvolver 
competências na área 
tecnológica, através do uso 
de ferramentas novas; 
Mostrar à comunidade 
educativa o trabalho 
desenvolvido e as 
competencias adquiridas 
nas UFCDs da disciplina de 
"AE".

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

8. Instituições e 
Participação Democrática

Promover a literacia digital 
na escola de modo a 
desenvolver as boas 
práticas tecnológicas no 
futuro; Informar a 
comunidade escolar dos 
perigos e potencialidades 
das novas tecnologias.  

Cartolinas x Graça Maria Lorga 
Marta de Sousa

101 Transversal às disciplinas

Dina Raquel 
Ferreira 
Marques de Sá 
Pinto

Profissional 78  1.º e 2.º 
períodos

Parlamento dos jovens

Educar para a cidadania, 
estimulando o gosto pela 
participação cívica e 
política; promover o 
debate democrático, o 
respeito pela diversidade 
de opiniões e pelas regras 
de formação das decisões; 
incentivar a reflexão e o 
debate sobre um tema; 
proporcionar a experiência 
de participação em 
processos eleitorais; 
estimular as capacidades 
de expressão e 
argumentação na defesa 
das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância 
e da formação da vontade 
da maioria; sublinhar a 
importância da sua 
contribuição para a 
resolução de questões que 
afetem o seu presente e o 
futuro individual e 
coletivo, fazendo ouvir as 
suas propostas junto dos 
órgãos do poder político.

8. Instituições e 
Participação Democrática

x Conforme MOD184 Alunos de 
diversas turmas

Graça Maria 
Lorga Marta de 
Sousa

CEF 79 2º período PeddyPaper cultural

Promover o respeito pela 
diversidade de opiniões e 
pelas regras de formação 
das decisões;  sublinhar a 
importância da 
contribuição  dos 
formandos para a 
resolução de questões; 
proporcionar momentos 
dinâmicos e culturais; 
Mostrar aos formandos 
que as ferramentas 
apresentadas em contexto 
de sala de aula podem ser 
utilizadas em contextos 
lúdicos.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade

Descobrir através da 
leitura e descodificação de 
um road-book, um 
determinado percurso e 
registar todas as 
informações pertinentes.  

- -   €-     x Graça Maria Lorga 
Marta de Sousa

101 Interner; Processador de 
texto; Folha de cálculo.

Luciana 
Fernandes

Profissional 80 2º período Testemunhos Promover o saber-estar e 
saber-fazer.

2. Promoção da Igualdade 
de direitos e deveres das 
alunas e dos alunos; 

--- Auditório da 
escola

x Alunos de 
diversas turmas

Cátia Sofia da 
Silva Elias

Profissional 81 2º Peíodo Visita à Casa de Camilo

- Motivar os formandos 
para o estudo da obra de 
Camilo, consolidando e 
aprofundando os 
conhecimentos e 
aprendizagens sobre a 
obra e o autor em estudo.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

---
Autocarro ou 
Carrinhas da 
escola.

 A definir. x Cátia Sofia da Silva Elias Alunos de 
diversas turmas

Módulo 5

Cátia Sofia da 
Silva Elias

Profissional 82 3º Período

Visita ao World of Discoveries, 
Museu Interativo e Parque 
Temático dedicado aos 
Descobrimentos

- motivar e, assim, facilitar 
a compreensão global do 
poema épico; mobilizar 
saberes culturais, 
científicos e tecnológicos 
para compreender a 
realidade e para abordar 
situações e problemas do 
quotidiano; reflectir sobre 
a multiplicidade de 
dimensões da experiência 
humana, através do acesso 
ao património verbal 
legado por diferentes 
épocas e sociedades e 
relacionar os textos lidos 
com contextos evocados, 
com outros textos e com a 
atualidade

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade  A definir. x Conforme MOD184 Alunos de 
diversas turmas

Módulo 3



Plano Anual de Atividades

Formador Tipologia Formação Nº Data Definição da Atividade Objectivo da atividade
Contributo para a 

Cidadania e 
Desenvolvimento

Domínios Cidadania
Objetivos específicos 

Cidadania e 
Desenvolvimento

Recursos 
Materiais 

necessários

Estimativ
a de 

Custo €

OK/NOK 
(DPED) 
(X=OK)

Formador(es) 
Acompanhantes Turma(s) Módulo(s)

Cátia Sofia da 
Silva Elias

Profissional 83 3º Período Visita ao Museu Nogueira da 
Silva e Espaço Ondina

- visitar o Museu Nogueira 
da Silva e o Espaço Maria 
Ondina Braga,
escritora bracarense;
motivar os alunos para o 
estudo dos contos do 
século XX e promover 
experiências de 
aprendizagem 
diversificadas de modo a
despertar e desenvolver a 
sensibilidade estética e 
artística.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade  Nõ tem 
custos.

x Cátia Sofia da Silva Elias Alunos de 
diversas turmas

Módulo 9

Nuno Miguel 
Graça Pereira

CEF + Profissional 84 2º Período Visita a entreposto logistico

Permitir ao formandos a 
consolidação dos 
conhecimentos adquiridos, 
no âmbito das matérias 
abordadas ao longo do 
presente ano lectivo. 
Reforço positivo e 
dinamico das 
metodologias aplicadas.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

4. Desenvolvimento 
Sustentável

 Custo de 
transport
e.

x Nuno Miguel Graça 
Pereira

94 Todos os módulos

Nuno Miguel 
Graça Pereira

CEF + Profissional 85 2º Período - 
3º Período

Visita ao tecido empresarial 
envolvente.

Permitir ao formandos a 
consolidação dos 
conhecimentos adquiridos, 
no 
âmbito das matérias 
abordadas ao longo do 
presente ano lectivo. 
Reforço 
positivo e dinamico das 
metodologias aplicadas.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade
 Custo de 
transport
e.

x Nuno Miguel Graça 
Pereira

94 Todos os módulos

Nuno Miguel 
Graça Pereira

Profissional 86 2º Período Visita à empresa Primavera 
Software.

Permitir ao formandos a 
consolidação dos 
conhecimentos adquiridos, 
no 
âmbito das matérias 
abordadas ao longo do 
presente ano lectivo. 
Reforço 
positivo e dinamico das 
metodologias aplicadas.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

4. Desenvolvimento 
Sustentável

 Custo de 
transport
e.

x Nuno Miguel Graça 
Pereira

80 362 - Software Aplicado à 
Atividade Comercial

Isabel Maria 
Rodrigues 
Poínhas

Profissional 87 Visita À Expocosmética

Permitir ao formando 
tomar conhecimento de 
materiais ,produtos e 
estratégias para o mundo 
de trabalho na àrea da 
estética

6. Dotar alunos de 
conhecimentos, atitudes e 
valores que os ajudem a 
fazer opções e a tomar 
decisões adequadas à sua 
saúde e ao seu bem-estar 
físico, social e mental. 

6. Saúde
Permitir a descoberta de 
novas tecnologias ao 
dispor da estética

 Custo do 
transport
e

x Isabel Maria Rodrigues 
Poínhas

90

Nuno Miguel 
Graça Pereira

CEF + Profissional 88 2º Período - 
3º Período

Visita à Arch- Brito e Unicer

Permitir ao formando 
tomar conhecimento de 
materiais ,produtos e 
estratégias 
empreendedoras.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade

Reforçar os conteudos 
programáticos. Dar a 
conhecer estratégias 
empresarias  e produtos de 
sucesso.

 Custo do 
transport
e

x Nuno Miguel Graça 
Pereira

82

Nuno Miguel 
Graça Pereira

Profissional 89 2º Período - 
3º Período

Visita à Arch- Brito e Unicer

Permitir ao formando 
tomar conhecimento de 
materiais ,produtos e 
estratégias 
empreendedoras.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade

Reforçar os conteudos 
programáticos. Dar a 
conhecer estratégias 
empresarias  e produtos de 
sucesso.

 Custo do 
transport
e

x Nuno Miguel Graça 
Pereira

90

Nuno Miguel 
Graça Pereira

Profissional 90 2º Período - 
3º Período

Visita ao Call-Center da Apple 
Portugal

Permitir ao formando 
tomar conhecimento das 
técnicas e procedimentos 
inerentes ao atendimento  
e atendimento telefónico.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

2. Igualdade de Género

Reforçar os conteudos 
programáticos. Dar a 
conhecer a aplicação das 
técnicas de atendimento e 
atendimento telefónico.

 Custo do 
transport
e

x Nuno Miguel Graça 
Pereira

88

Alcinda da 
Conceição 
Araújo de 
Carvalho

CEF + Profissional 91 2º Período e 
3º Período

Torneio de Jogos de Tabuleiro

 Permitir aos formandos  
desenvolver o raciocíneo 
lógico-matemático de 
diferentes formas e em 
diversos contextos. 

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

3. Interculturalidade Reforçar o respeito pelo 
próximo.

 Não tem 
custos.

x Alcinda da Conceição 
Araújo de Carvalho

Alberta Sofia 
Pinheiro da 
Silva Gomes

CEF + Profissional 92 2º Periodo Feira de Expocosmética
 Custo do 
transport
e

x Sandra Isabel Martins 
da Silva Barroso

95 Extensões- alongamento do 
cabelo

Iris Marques CEF + Profissional 93 2º Período - 
3º Período

Realização de um Filme

Objetivo geral: Inserir a 
arte do Cinema no 
processo de ensino-
aprendizagem através de 
uma visão transdisciplinar 
como um meio de 
aproximar o público 
estudantil da narrativa 
audiovisual.
- Proporcionar uma 
oportunidade aos alunos 
no acesso ao 
conhecimento das várias 
linguagens que englobam 
o audiovisual;
- Apresentar o Cinema aos 
estudantes como sendo 
uma fonte de cultura e 
agente transmissor de 
conhecimento;
- Desenvolver a partir do 
gosto pelo Cinema, o senso 
crítico, estético e cultural 
sobre nossa localidade, 
nosso país e o mundo de 
modo geral;
- Possibilitar o debate inter 
e transdisciplinar em torno 
de temáticas atuais 
apresentadas, que 
envolvem o contexto 
escolar e a realidade 
juvenil atual.
- Estimular o hábito pela 
aprendizagem e 
participação em atividades 
culturais e artísticas;
- Promover a integração e 
o desenvolvimento social 
através das linguagens 
artísticas e de 
comunicação do 
audiovisual, assim como 
oferecer momentos de 
lazer e boa integração aos 
alunos.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

1. Direitos Humanos
Desenvolver competências 
sociais, individuais, 
artísticas e culturais.

A definir  A definir. x Iris Marques

Iris Marques CEF + Profissional 94 2º Período - 
3º Período

Clube de Meditação

Promover boas práticas de 
treino mental, 
nomeadamente criar 
hábitos de meditação, foco 
mental e relaxamento.

3. Promover a diversidade 
como uma oportunidade e 
fonte de aprendizagem;

6. Saúde

Desenvolver uma maior 
consciencia do eu. 
Trabalhar competências 
socio emocionais.

A definir  A definir. x Iris Marques

Iris Marques CEF + Profissional 95 2º Período - 
3º Período

Programa de Orientação 
Vocacional

Dotar os alunos de 
autoconhecimento e 
conhecimento da oferta 
geral em termos 
académicos e profissionais.

1. Participação ativa cívica, 
política, social, económica, 
jurídica e cultural da 
sociedade.

8. Instituições e 
Participação Democrática

Promover o auto 
conhecimento em termos 
de personalidade e 
preferências escolares e 
profissionais, assim como 
conhecer e explorar a 
realidade de oferta no 
contexto atual ao nível do 
ensino secundário.

A definir  A definir. x Iris Marques

Iris Marques CEF + Profissional 96 2º Período Programa para os Afetos e 
Sexualidade

Promover uma auto estima 
positiva. Conhecer a 
importância de uma
vivência da sexualidade 
saudável, responsável e 
isenta de riscos. 
Reconhecer a importância 
da assertividade nas 
relações amorosas como 
estratégia de
prevenção das relações 
abusivas e violentas. 
Refletir e promover os 
afetos positivos. 
Reconhecer a importância 
de uma vivência 
eticamente responsável, 
autónoma e consciente da 
sexualidade e dos afetos.

6. Dotar alunos de 
conhecimentos, atitudes e 
valores que os ajudem a 
fazer opções e a tomar 
decisões adequadas à sua 
saúde e ao seu bem-estar 
físico, social e mental. 

7. Sexualidade

Promover o auto 
conhecimento, a boa auto 
estima, as boas relações 
entre pares, pensar os 
afetos e a sexualidade.  
Refletir sobre a 
importância dos bons 
tratos pessoais e para com 
os outros; planeamento e 
proteção ao nível da 
saúde. 

A definir x Iris Marques

Iris Marques CEF + Profissional 97 2º Período
Ação de sensibilização para a 
Prevenção na Violência no 
Namoro.

Promover 
comportamentos 
saudáveis no domínio 
afetivo-sexual dos alunos.

6. Dotar alunos de 
conhecimentos, atitudes e 
valores que os ajudem a 
fazer opções e a tomar 
decisões adequadas à sua 
saúde e ao seu bem-estar 
físico, social e mental. 

6. Saúde

Promover a saúde nas 
relações afetivo-sexuais. 
Pensar os afetos e a 
sexualidade. Promover 
uma auto estima positiva.

A definir  A definir x Iris Marques

Iris Marques CEF + Profissional 98 3º Período Concerto Terapêutico com 
convidado especial

A terapia de som permite 
melhorias globais ao nível 
da saúde física e 
psicológica. Devendo ser 
uma prática regular. Com 
este concerto pretende-se 
despertar os sentidos e a 
curiosidade dos alunos 
para a sonoridade 
terapêutica, estimulando o 
bem-estar geral e 
promovendo os bons 
hábitos de saúde mental e 
emocional.

5. Preparar os alunos para 
o exercício de uma 
cidadania consciente, 
dinâmica e informada face 
às problemáticas 
ambientais atuais.

6. Saúde
Promover um momento 
lúdico, de lazer e bem 
estar coletivo.

A definir  A definir x Iris Marques


