ANO LETIVO 2020-2021
PLANO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LUMIAR

PLANO DE ATIVIDADES 2020-2021
PEDAGÓGICAS
ATIVIDADES DA ESCOLA (transversais aos cursos e áreas disciplinares)

Atividade

Dia do Diplomado

Dia Aberto

ECOESCOLAS

Objetivos

- Valorizar os alunos diplomados.

- Divulgar o trabalho desenvolvido por cada
curso.
- Sensibilização para a importância da
educação Ambiental;
- Desenvolvimento de competências;
- Contribuir para o crescimento e
enriquecimento pessoal dos alunos

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

1º período

Toda a
comunidade
escolar

A definir

NR

18 de maio de
2021

Toda a
comunidade
escolar

ZOOM

R

A definir

NR

Durante o ano
letivo

Toda a
comunidade
escolar
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Atividade

Futurália

Objetivos

- Representar a escola, promovendo os
seus cursos

Calendarização

março / abril
2019

Intervenientes
Turmas
Comunidade
Educativa
Professores:
A definir

UBUNTU

- Formar jovens para a liderança servidora;
- Trabalhar o seu sentido e o seu propósito;
- Promover as suas competências sócio
emocionais;
- Potenciar competências de comunicação,
de criatividade, gestão de conflitos,
negociação, etc.

9 a 13 de
novembro e ao
longo do ano
letivo

Recursos

(R/NR/AR)

Carrinha da
escola
Outros a
definir por
curso

NR

Turmas 2º e 3º
Comunidade
Educativa
Marta Esteves
Patrícia Romão
Patrícia Dias
Ângela Ferreira
Bruno Coutinho

R
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL

ÁREA CURRICULAR DE LÍNGUAS

Atividade

Objetivos

Calendarização

Intervenientes

Recursos

Feira do Livro

Celebrar o Dia Mundial do Livro

23 de abril

Todas as turmas

Escalas turmas

Dia Mundial da
Língua Portuguesa

Celebrar o dia Mundial da Língua
Portuguesa

5 de maio

Todas as turmas

Escalas turmas

(R/NR/AR)

R

R
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ÁREA CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Atividade
Visionamento do
filme “Before the
Blood””
Visionamento “O
dia da liberdade”

O dia da Europa
Realização de
trabalhos sobre
países da
comunidade
europeia
identidade
Regional

Visita ao Museu do
Banco de Portugal

Aulas ao ar Livre

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

- Introdução à problemática das alterações
climáticas de uma forma Integrada.

Mód.1.2

Turmas do
1ºAno

Filme;
videoprojector;
computador

NR

- Compreender a argumentação em torno da
cidadania e importância da liberdade e da
democracia;
- A revolução portuguesa.

Mód.3.1

Turmas do
1ºAno

Filme;
videoprojector;
computador

NR

- Compreender a importância da Comunidade
Europeia

9 de maio

Alunos do 1º,
2º, 3º anos

Computador

NR

Mód.2.2
3º período

Turmas do
1ºano

----------------

NR

A definir

A definir

------------------

NR

maio de 2019
Mód.1.2

Turmas do 1º e
2º Ano

------------------

NR

Objetivos

- Compreender as relações da região com as
regiões envolventes e o espaço nacional.
Identificar os conjuntos humanos em que a
região se insere.
- Perceber a importância do papel moeda
- Refletir sobre alguns suportes éticos da
vida contemporânea.
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Atividade

Objetivos

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

Apresentação
Pública de
esquemas
concetuais com
recurso a obras
Convite de
especialistas para
sessões sobre
temáticas da área
económica.

- Ser capaz de apresentar uma relação
concetual a partir de um tema problema (do
dado ao originário)

3º período
letivo

Alunos de 2º
ano

videoprojector;
computador

NR

A definir

A definir (em
atualização)

---------------------

NR

Modulo 3.2 – A
Estética
Final do 2º
período

Turmas de 3º
ano

videoprojector;
computador

R

Durante a
lecionação do
modulo 3.1

Turmas de 3º
ano

videoprojector;
computador

R

Visitas virtuais a
museus
Trabalhar com
agenda 20-30

- Compreender o processo de produção.

- Visualizar a estética
realidades e contextos

em

diferentes

- Consultar material informativo sobre a
Comunidade Europeia
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ÁREA CURRICULAR DESPORTO ESCOLAR E EDUCAÇÃO FÍSICA

Atividade

Torneio de
BadmintonVertente Interna

Visita de estudo ao
Bounce
Vertente Externa
Torneio de
VoleibolVertente Interna

Semana de
Exercício e SaúdeVertente Interna

Objetivos

- Sensibilizar os alunos para a prática de
atividade física regular;
- Fomentar o gosto pela modalidade.

- Proporcionar ao alunos o contacto com a
modalidade ginástica de aparelhos;

- Sensibilizar os alunos para a prática de
atividade física regular; Fomentar o gosto pela
modalidade.
- Desenvolver nos alunos competências de
organização de eventos e de intervenção à
comunidade;
- Promover junto da comunidade local, a prática
regular de exercício físico. Rastreios de saúde
gratuitos, palestras temáticas e masterclasses.

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

dezembro 2020

Todos os alunos da
escola; Grupo de
Educação Física;

Espaço E1;
Redes;
Volantes;
Raquetes;
Marcadores de
pontos;
Fita adesiva;

NR

fevereiro 2021

Alunos do 2º e 3º
ano do ensino
profissional; Grupo
de Educação Física;

Bouce (Alfragide);

NR

junho 2021

Todos os alunos da
escola; Grupo de
Educação Física;

Campos de jogos;
Redes;
Bolas;
Marcadores;
Fita adesiva;

NR

abril 2021

Todos os alunos da
escola; Grupo de
Educação Física;
Instrutores de
fitness;
Enfermeiras;
Coordenadora do
curso de saúde.

Campus Lumiar

NR

Calendarização
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ÁREA CURRICULAR MATEMÁTICA E CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS

Atividade

Objetivos

Calendarização

Intervenientes

Recursos

Pavilhão do
Conhecimento
Museu da
Eletricidade
News Museum
Dia do Pi
Quiz/Campeonato
de Jogos
Educativos

(R/NR/AR)

R
- Sensibilizar os alunos para a Ciência;
Estimular a exploração do mundo das
ciências; Estimular a experimentação por
parte dos alunos.

2º Período
(Semana das
Ciências 15 a 19
março 2021)

Alunos do 1º, 2º
e 3º Ano

ZOOM

R

ZOOM

NR
NR

Materiais
fornecidos pelos
professores

NR
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CURSO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DIGITAL

Atividade

Objetivos

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

-

NR

- Compreender a importância das
notícias;
- Compreender como se faz uma notícia
e como estas chegam até nós;
- O que é ser jornalista;
Visita de estudo ao
NewsMuseum (Sintra)

- O que significa liberdade de imprensa
e porque é tão importante defendê-la.
- Compreensão do papel do Jornalismo
na sociedade dos séc. XX e XXI;

A decorrer de
acordo como o
desenvolvimento
da Pandemia

Formador: João
Damasceno
Turma 625

- Testemunhar os mais importantes
acontecimentos históricos relatado
pelos Media.
- Compreender como funciona uma
estação de televisão e de rádio;
Visita de Estudo à RTP

Workshop Online (aula
online) E-commerce

- Perceber como são produzidas as
notícias em TV, Rádio e no multimédia.

- Compreender as estratégias de ecommerce;
- Perceber as estratégias de
comunicação na promoção de produtos
online.

A decorrer de
acordo como o
desenvolvimento
da Pandemia

A decorrer
durante o
primeiro período
(data a designar)

Formador: João
Damasceno
-

NR

Turma 590 e 625

Formador João
Damasceno e
convidados
externos
Turma 590 e 625

-

NR
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Atividade

Objetivos

Calendarização

Visita de Estudo à
fábrica da Coca Cola

- Dar a conhecer os valores e a missão
da marca em Portugal e no mundo;
- Dar a conhecer como é feita a gestão
das várias insígnias da Coca Cola;
- Perceber como funciona uma unidade
fabril.

2º período
A decorrer de
acordo como o
desenvolvimento
da Pandemia

Visita à FOX

- Compreender o planeamento e
produção de um programa;
- Compreender e ver na prática como é
feito o product placement.

3º período
A decorrer de
acordo como o
desenvolvimento
da Pandemia

Intervenientes

Formador:
João Damasceno

Recursos

(R/NR/AR)

Autocarro

NR

Autocarro

NR

-

NR

Turma 590 e 625

Formador: João
Damasceno
Turmas 590 e 625

Jornadas do Curso de
Comunicação Digital

- Oportunidade para fazer a divulgação
do curso junto do setor;
- Dar oportunidade aos alunos de
compreenderem como a profissão de
marketeer digital.

3º período
A decorrer de
acordo como o
desenvolvimento
da Pandemia

Convidados
externos ligados
à profissão e ao
setor.
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CURSO DE COMUNICAÇÃO – MARKETING, RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

Atividade

Objetivos
- Fomentar o espírito
empreendedorismo

Programa “A Empresa”

crítico

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

Ano Letivo
2020/2021

Turmas do 2º ano

-

R

novembro
2020

Turmas do 3º ano

-

R

novembro
2020

Turmas do 2º e
3º Anos

-

NR

e de

- Desenvolver a capacidade de liderança
colaborativa e trabalho em equipa
- Contribuir para o reforço da motivação e
empenho dos alunos no curso
- Planear um evento: briefing, dia D e
follow up

Seminário Hunting Jobs

- Participar ativamente num evento
organizado para toda a comunidade
escolar;
- Ampliar conhecimentos e consolidar a sua
formação em ações de Comunicação
- Participar ativamente num evento
organizado para toda a comunidade
escolar;

Dia do Diplomado

- Ampliar conhecimentos e consolidar a sua
formação em ações de Comunicação;
- Aquisição de experiência em contexto de
trabalho na área dos eventos e das Relações
Públicas.
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Atividade

Tempestade Mental
(conferência)

Letfest

Objetivos
- Conjunto de conferências dirigidas a
jovens dos 14 aos 18 anos. Este ciclo
acontece uma vez por mês sempre com um
tema diferente associado à programação
da Culturgest. Os jovens poderão escolher
participar numa única sessão, em várias ou
em todas, fica ao seu critério.
- Fomentar o espirito critico e refletir sobre
a complexidade da Comunicação do XXI –
Digital.
- Importância do documentário como
forma de expressão criativa e documental;
- Refletir e discutir temas contemporâneos;

- Compreender a importância das notícias;
- Compreender como se faz uma notícia e
como estas chegam até nós;
- O que é ser jornalista;
- O que significa liberdade de imprensa e
porque é tão importante defendê-la.
Visita de estudo ao
NewsMuseum (Sintra)
- Compreender o papel do Jornalismo na
sociedade dos séc. XX e XXI;
 testemunhar os mais importantes
acontecimentos históricos relatados pelos
Media.


Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

a definir

1º ano

-

NR

novembro/
dezembro

2º ano

-

Formador: João
Damasceno
+
Um professor
1º Ano

-

a definir

NR

NR
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Atividade

Visita de estudo à
Amadora BD

Objetivos
- Estimular a criatividade e a imaginação em
áreas como a escrita de argumentos, o
desenho, design e as artes visuais, como
partes integrantes da banda desenhada

El corte Inglês

- Visita ao El Corte Inglês para aprofundar o
funcionamento do seu Departamento de
Relações externas

Dia do Curso – Evento
Comunicação

- Dinamização de atividades escolares e de
Comunicação;
- Promoção e interação entre turmas;
- OPEN day + SPOS

Cinema Ideal

MAAT

- Valorização do espaço cinematográfico
- Estimulação da criatividade
- Refletir e discutir temas contemporâneos
- Contacto com formas de arte e design a fim
de desenvolver o sentido estético.

Intervenientes

a definir

Bruno Saldanha
(Disciplina CGA)
Turmas
2º e 3º ano

a definir

3º Ano

-

NR

a definir

Todas as turmas
de comunicação

A definir

R

3º Período

Recursos

(R/NR/AR)

Calendarização

NR

2º e 3º Ano

NR
_

2º/3º período

1º Ano

NR
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CURSO DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL

Atividade

Apadrinhamento dos alunos do
1ºano

Projeto
“Pessoas que nos inspiram”
(Lumiar/Queluz)

Dinamização de atividade de
educação para os direitos
humanos com outras turmas
do campus

Celebração do Dia das
Bruxas/Halloween

Objetivo (s)

- Estabelecer laços de amizade e
cooperação entre os alunos do 3º,
2ºano e os do 1º ano;
- Dinamizar atividades de
apresentação, conhecimento e
cooperação;
- Convidar pessoas de vários
âmbitos: desporto; Voluntariado;
Medicina; Artes; Ex. alunos;
- Estimular a partilha de estórias e
experiências de vida;
- Motivar para a aprendizagem;
- Criar estímulos de sucesso para o
Futuro.
- Aplicar os conhecimentos teóricos
adquiridos no módulo de Direito
Social;
- Praticar a autonomia, criatividade e
responsabilidade na realização de
dinâmicas em contexto real;
- Dinamizar e animar a escola,
criando momentos de interação
entre as várias turmas;
- Decoração da escola;
- Jogos e dinâmicas;
- Concursos.

Calendarização

Intervenientes

30 setembro 2020

Turmas do 1º, 2º e
3ºano de ASC – Ana
Prata

Este projeto iniciou
em outubro 2017

Turmas de ASC e
outras que tenham
interesse em
participar.

Recursos

Auditório

-----------

(R/NR/AR)

R

R

Transversal a todas
as Disciplinas

outubro 2020

28 outubro 2020

Turma 551 de AEC

Turmas do 1º, 2º, 3º
ano de ASC
Ana Prata
(Aberto a todas as
turmas)

Materiais
necessários
para as
dinâmicas
Pinturas faciais
- Jogos
- Elementos
Decoração da
Escola

R

R
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Atividade

Lar 3ª idade -Inválidos do
Comércio- Lumiar

Peça de Teatro
(Companhia convidada)
Nome: Dá-me a Tua Mão
(adaptação a partir de um Texto
de Almada Negreiro)
Adaptação e Dramaturgia:
Mariana Mateus e Felipa
Banazol

Elaboração de decorações de
Natal
Para oferta a idosos de centro
de dia
Elaboração de decorações de
Natal - para decoração de
espaços comuns da EPGELUMIAR

Objetivo (s)

- Compreender o funcionamento,
estrutura e organização de uma
instituição que apoia a 3ªidade.
- Aproximar os alunos da realidade
profissional.
- Reconhecer a importância do teatro
na educação integral dos indivíduos;
- Valorizar o potencial das atividades
teatrais enquanto espaços
privilegiados
de comunicação, interação e
criatividade;
- Motivar os alunos para as outras
aprendizagens, e aumentar o seu
enriquecimento cultural.
- Aprofundar conhecimentos
adquiridos em aula;
-Sensibilizar para as questões de
abandono da população sénior;

- Aprofundar conhecimentos
adquiridos em aula;

Calendarização

Intervenientes

Recursos

Turma do 2ºano-ASC
Ana Prata

--------

novembro
2020 (13)

Turmas do 1º, 2º, 3º
ano de ASC
Ana Prata
(Aberto as turmas de
TAI e TAE)

Auditório

novembro/dezemb
ro 2020

Turmas de 2º e 3º
ano
Patrícia Simões

--------

novembro
/dezembro 2020

Turmas de 1º ano
Patrícia Simões

--------

novembro
2020

(R/NR/AR)

NR

NR

R

R

-Dinamizar e animar a escola.
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Atividade

Visita ao Centro Social da
Musgueira

Sarau Cultural de Natal
Homenagem:
William
Shakespeare
poeta,
dramaturgo e ator inglês, tido
como o maior escritor do idioma
inglês e o mais influente
dramaturgo do mundo.

Visita ao Museu Nacional do
Teatro e da Dança

Celebrar o Dia de S. Valentim
(14 Fev)
Palestra/Webinar
Distribuição materiais
sensibilização

Objetivo (s)

Calendarização

Intervenientes

Recursos

- Aplicar os conhecimentos teóricos
adquiridos
no
módulo
de
Organizações de Apoio à Comunidade

dezembro 2020 /
janeiro 2021

Turma 622
Disciplina: AEC
Professora: Inês
Ferrão

-----------------

dezembro 2020

Turmas 1º, 2º e 3º
ano (+ turmas de
Queluz)
Professores: Patrícia
Simões
Mariana Mateus
Inês Ferrão
Mário Correia
Ana Prata

Auditório
(se não puder
ser presencial,
será
transmitido em
Livestream
para os EE e
família)

fevereiro de 2021

Turma de 1º ano
ExP C/D
Formadora: Mariana
Mateus

-----------------

-Consolidar as relações interpessoais
entre Professores – Alunos;
- Apresentação de projetos aos EE;
- Valorizar as áreas técnicas.

-Aprofundar
conhecimentos
adquiridos em aula através de
exposições dedicadas a companhias
de teatro, a figuras ligadas ao mundo
do espetáculo e a aspetos de teatro e
de dança.

- Reconhecer a diversidade de
orientações sexuais e promover o
respeito pela diferença.
-Sensibilizar para as questões da
violência no namoro.

ASC
Ana Prata
fevereiro de 2021

(Aberto à
participação de toda
a Comunidade
Escolar)

Materiais para
a realização
decoração da
Escola

(R/NR/AR)

NR

R

NR

NR
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Atividade

Visita e voluntariado Banco
Alimentar Contra a Fome

Projetos Comunitários no
Campus

Jornadas Técnicas do Curso de
ASC/TAI/TAE
TEMA: “Tempo de Brincar –
Educar para a paz”

Visita de estudo ao IACInstituto de Apoio à Criança/
Lisboa

Objetivo (s)
- Promover o espírito de cooperação
e entreajuda;
- Entender os fundamentos,
objetivos e funcionamento de um
projeto de apoio a grupos sociais
excluídos;
- Compreender a importância do
voluntariado e cidadania ativa;

- Aplicar os conhecimentos teóricos
apreendidos no módulo “Projeto
Comunitário: Metodologia”
- Idealizar, planear e aplicar projetos
como respostas a necessidades
sociais encontradas no campus
- Difundir a Animação Sociocultural,
e motivar os alunos para esta área
profissional;
- Reconhecer o papel da Animação
no tempo de brincar;
- Aproximar os alunos da realidade
profissional;
- Conhecer e valorizar o trabalho das
Instituições de apoio à comunidade.

Calendarização

Intervenientes

Recursos

março / abril / maio
2021

Turmas 622, 587, 551
Disciplina: AEC
Professora: Inês
Ferrão

---------

março / abril 2021

Turma 587
Disciplina: AEC
Professora: Inês
Ferrão

Materiais
necessários
para projetos

março
2021

Curso ASC (Lumiar)
Ana Prata
(inclui o Curso
Técnico de TAI e TAE
Lumiar)

---------

março 2021

Turma 587
Ana Prata

---------

(R/NR/AR)

NR

NR

R

NR
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Atividade

Objetivo (s)

Projeto Diagnóstico Social na
Ameixoeira

- Desenvolver competências de
diagnóstico de necessidades
sociais/comunitárias através do
inquérito/entrevista/levantamento
de dados.

Celebração do Dia Mundial da
Terra (22 abril)

- Alertar a comunidade escolar para
a necessidade de proteção e
preservação dos recursos naturais.

Dia das Boas Ações

Visita e realização dinâmica
animação em projeto de
Programa Escolhas (a definir)

Acantonamento ASC

- Participação ativa numa campanha
global através do planeamento e
concretização de atividades simples
de transformação social:
https://www.good-deedsday.org/pt/
- Compreender como funciona, na
prática, o funcionamento diário um
projeto de inclusão de crianças e
jovens e como poderão contribuir
enquanto futuros animadores
socioculturais.
- Divulgar e promover o Curso de
Animador - Apresentar a ASC através
de experiências, debates, projetos,
oficinas, palestras.

Calendarização

Intervenientes

Recursos

abril 2021

Turma 622
Disciplina: AEC
Professora: Inês
Ferrão

Folhas de
inquérito e
registo

22 abril 2021

Projeto Cidadania e
Desenvolvimento
(transversal)
1ºano

Materiais
necessários
para a
dinâmica

abril 2021

Turmas 622, 587, 551
Disciplina: AEC
Professora: Inês
Ferrão

Material
multimédia
para registo

maio 2021

Turmas 587, 551
Disciplina: AEC
Professora: Inês
Ferrão

Materiais
necessários
para as
dinâmicas

Curso de ASC –EPGE
Ana Prata

A definir

junho 2021

(R/NR/AR)

NR

NR

NR

NR

NR
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- Divulgar a EPGE, como uma escola
moderna e dinâmica, capaz de se
impor aos desafios futuros. (…)

Atividade

Celebração do
Dia Mundial do Ambiente

Participação na Animação de
Eventos ao longo do ano

Objetivo (s)

- Alertar a comunidade escolar para
a necessidade de proteção e
preservação do ambiente.

- Desenvolver competências de
organização e implementação de
Atividades de animação
Sociocultural.

Calendarização

5 junho 2021

Ao longo do ano
letivo.

Intervenientes

Projeto Cidadania e
Desenvolvimento
(transversal)-1ºano

--------Ana Prata

Cinema “O Pai”

28 de maio de 2021

Turma 622

Cinema “Velocidade Furiosa 9”

1 de julho de 2021

Turma 587

26 de junho de
2021

Turma 587

Convento das Bernardas

- Promover o espírito de cooperação
e entreajuda.

----------

Turmas de ASC

Ao longo do ano
letivo.

Organização e participação em
campanhas de Voluntariado

Recursos

Transportes
públicos
Transportes
públicos
Transportes
públicos

(R/NR/AR)

NR

NR

R
R
R
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CURSO TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA

Atividade

Dossier de Dinâmicas
de Grupo

Teatro de Fantoches –
Respeito pelas regras
sociais

Objetivos

- Recolher e registar atividades possíveis
de dinamizar com o público alvo infantil;
Dinamizar jogos tradicionais e infantis
- Construir uma história infantil tendo
por base o tema do respeito das regras
sociais; construir fantoches para
dramatização;

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

Turma 582

Folhas;
capas;
dossier;
sala/espaço
amplo

R

a definir

Turma 582

Cartão,
tintas,
tecidos, lã,
paus, fios

R

13 de novembro
de 2020

Turmas ASC +
TAI/TAE

Calendarização

12 de outubro de
2020

Teatro em parceria com
ASC

- Assistir a uma peça de teatro

Teatro de sombras

- Construir uma história infantil;
construir um teatro de sombra para
dramatização;

a definir

Teatro de máscaras

- Construir uma história infantil;
construir um teatro de máscaras para
dramatização;

Visitas de estudo ao
Museu da Marioneta,
Museu contemporâneo,
Museu do Azulejo,
Museu do Brinquedo

- Visitar os diferentes museus tendo em
os conteúdos desenvolvidos no módulo,
conhecer técnicas e instrumentos.

NR

Turma 582

Cartão,
lençol
branco, foco

NR

a definir

Turma 582

Balão, tiras
de jornal,
cola, tintas

R

a definir

Turmas 582, 547,
616

ZOOM

R
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Maquete espaço
infantil

Dossier de Técnicas e
Atividades lúdicopedagógicas

- Analisar planta de espaço educativo
tendo em conta todos os
equipamentos e materiais de
aprendizagem; Construir uma maquete
de um espaço educativo
- Recolher e registar atividades
possíveis de dinamizar com o público
alvo infantil; Dinamizar atividades
tendo em conta técnicas de expressão
plástica e criativa

a definir

Turma 617

NR

a definir

Turma 547

R
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CURSO TÉCNICO DE PROTECÇÃO CIVIL

Atividade

Visita de Estudo ao
Aqueduto das
Águas Livres

Visita de Estudo ao
Aqueduto das
Águas Livres

Visita aos
Bombeiros de
Loures

Objetivos
- Conhecer os espaços simbólicos da história
da água em Portugal;
- Visualizar a construção do século XVIII
- Identificar a história da evolução do
abastecimento de água à cidade de Lisboa
desde a era romana.
- Conhecer os espaços simbólicos da história
da água em Portugal;
- Visualizar a construção do século XVIII
- Identificar a história da evolução do
abastecimento de água à cidade de Lisboa
desde a era romana.
- Aprofundar os conhecimentos no âmbito do
socorro e salvamento;
- Aprofundar os conhecimentos na realização
de salvados em edifícios.

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

25 junho 2021

Turma 623

Transportes
públicos

R

09 junho 2021

Turma 588

Transportes
públicos

R

14 abril 2021

Turma 552

Transportes
públicos

R
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CURSO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Atividade

Objetivos

Visita a Obra

- Ver/Conhecer

Feira Tektónica

- Interação materiais

LNEC

- Conhecer/ver

Ensaios Laborat

- Aprender/saber fazer

Visita Estaleiro

- Ver/Conhecer

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

maio/junho
2020

Turmas 592 e
627

-

R

novembro 2021

Turmas 556 e
592

-

NR

maio 2020

Turmas 592 e
627

-

R

janeiro 2020

Turma 592

-

R

abril 2020

Turmas 556 e
592

-

R
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CURSO TÉCNICO INSTALADOR DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Atividade
Visita a um parque
fotovoltaico para venda à
rede
Visita ao Solar XXI no LNEG
– Paço do Lumiar

Dia do curso TISSF e Dia
Internacional da Energia

Visita à FIL - Tektonica

Objetivo (s)

- Refletir sobre mobilidade e nos
transportes a energia elétrica
- Conhecer as tecnologias e
processos de certificação.
- Organizar um encontro com
empresas das áreas das Energias
Renováveis com intervenção direta
dos empresários e interligação com
os alunos sobre a realidade
empresarial destas áreas
- Conhecer e contactar empresas do
sector das energias renováveis.

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

dezembro 2020

Turma do 3º ano

Transportes
públicos

NR

janeiro 2021

Turma do 3º ano

Transportes
públicos

NR

29 de maio 2021

Turma do 3º ano

Auditório
Gustave
Eiffel

NR

abril-maio 2021

Turma do 3º ano

Transportes
públicos

NR

pág. 24

CURSO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO – RESTAURANTE/BAR

Atividade

Objetivo(s)

Calendarização

Serviços Pedagógicos

- Adquirir conhecimento
teórico/prático
- Desenvolver competências
profissionais inerentes à profissão

Jornadas Técnicas de
Hotelaria

- Adquirir conhecimento
teórico/prático
- Estabelecer relações de
proximidade com as entidades e
profissionais da área

Visita Unidades Hoteleiras
de Lisboa

- Conhecer o funcionamento e
dinâmica de um hotel
- Conhecer o funcionamento e
estrutura do departamento de F&B

Durante o ano
letivo

Visita de estudo a
restaurante/bar de Lisboa

- Conhecer o funcionamento e
dinâmica de um “restaurante de rua”
e a sua estrutura

Durante o ano
letivo

Durante o ano
letivo

Durante o ano
letivo (a definir)

Intervenientes
Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira
Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira
Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira
Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira

Recursos

(R/NR/AR)

-

R

-

NR

Transporte
público

NR

Transporte
público

NR
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Atividade

Adega Cooperativa da
Lourinhã

Confraria do vinho de
Carcavelos – Villa Oeiras

Adega Mayor e Delta Cafés

Festival do Chocolate

Objetivo(s)
- Compreender os processos
produtivos das aguardentes e
respetivo estágio
- Conhecer o funcionamento e
organização de uma destilaria de
aguardentes
- Entender as regras associadas à
categoria DOC
- Compreender os processos
produtivos do vinho e respetivo
estágio
- Conhecer o funcionamento e
organização de uma quinta de vinhos
e respetiva adega
- Compreender os processos
produtivos do vinho e respetivo
estágio
- Conhecer o funcionamento e
organização de uma quinta de vinhos
e respetiva adega
- Conhecer a matéria prima café e o
modelo de consumo atual do mesmo

- Compreender os processos
produtivos do chocolate
- Conhecer as marcas mais
relevantes e o processo comercial da
matéria-prima

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

2º Período

Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira

Autocarro

NR

2º Período

Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira

Autocarro

NR

2º Período

Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira

Autocarro

NR

Transporte
público

NR

2º Período

Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira
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Atividade

Lisbon Coffee Fest

Visita a Caves Vinho do
Porto, Oficina do doce e
salinas de Aveiro

Futurália

Atividade Team Building

Visita ao Castelo de São
Jorge

Objetivo(s)

- Compreender os processos
produtivos do café
- Conhecer as marcas mais
relevantes e o processo comercial
da matéria-prima
- Compreender os processos
produtivos do vinho e respetivo
estágio
- Conhecer o funcionamento e
organização de uma quinta de vinhos
e respetiva adega
- Conhecer os produtos tradicionais
portugueses e o seu processo de
fabrico

- Representar a escola e o curso

Propiciar uma relação de maior
proximidade entre professores e
alunos
- Dar a conhecer um local turístico de
interesse cultural e paisagístico;
- Aquisição de informação turística

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

2º Período

Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira

Transporte
público

NR

3º Período

Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira

Autocarro

NR

3º Período

Turmas 550, 585
e 620
Profs: Rúben
Francisco e
Margarida
Ferreira

Transporte
escola

NR

02 junho 2021

Turma 620

Junho 2021

Turma 620

R

Transportes
públicos

R
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CURSO TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO – COZINHA/PASTELARIA

Atividade

Objetivo(s)

Calendarização

Intervenientes

Serviços pedagógicos

- Prática em contexto de serviços

A definir

Turmas 584 e 549

Jornadas da restauração

- Conhecimento Técnico

A definir

Turmas 619, 584
e 549

A definir

Turmas 619, 584
e 549

Futurália

- Pratica e conhecimento técnico,
avaliar e conhecer novas empresas
para o seu futuro-

Recursos
Cozinha
pedagógica e
matériasprimas
Auditório e
cozinha
pedagógica

Metro

(R/NR/AR)

R

NR

NR

pág. 28

CURSO TÉCNICO RECECIONISTA DE HOTEL

Atividade

Objetivo(s)

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

Visita de Estudo ao Castelo
de S. Jorge

- Conhecer a cidade de Lisboa no
âmbito turístico

A definir

Turma 626,
Margarida
Ferreira

Transporte
público

R

Visita de Estudo a Sintra

- Conhecer a cidade de Sintra no
âmbito turístico

A definir

Aluguer de
Autocarro

NR

Transporte
público ou
aluguer de
autocarro

NR

A definir

Turmas 591 e
626, Rúben
Francisco

Transporte
público ou
aluguer de
autocarro

NR

A definir

Margarida
Ferreira e/ou
Rúben Francisco

Transporte
público

NR

A definir

CCs dos cursos de
RH, TRB e TCP.
Oradores
externos. Turmas
do 1º, 2º e 3º ano
dos cursos de RH,
TRB e TCP.

Auditório

NR

Visita a Unidades
Hoteleiras

- Visitar as várias tipologias de
unidades hoteleiras

Visita de Estudo a Cascais

- Conhecer a cidade de cascais no
âmbito turístico

- Representar a escola e o curso
Futurália

Visita de Estudo a Belém

- Conhecer a cidade de Lisboa no
âmbito turístico

A definir

Turmas 591 e
626, Rúben
Francisco
Turmas 591 e
626, Rúben
Francisco e/ou
Margarida
Ferreira
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CURSO TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE
Atividade

Dia Mundial do
Combate à
Obesidade

Dia Mundial da
Saúde Mental

Dia Mundial da
Alimentação

Dia Mundial do
Não Fumador

Objetivos
- Definir o conceito de obesidade
- Calcular o IMC
- Alertar para as consequências na saúde do
indivíduo obeso
- Contextualizar a incidência da Obesidade em
Portugal
- Sensibilizar a comunidade escolar para o
tema
- Incentivar a adoção de estilos de vida mais
saudáveis
- Definir o conceito de Saúde Mental
- Identificar as doenças mentais mais comuns
- Combater o estigma da doença mental
- Sensibilizar a comunidade escolar para o
tema
- Apresentar o semáforo da alimentação
- Instruir para a correta interpretação dos
rótulos alimentares
- Desmistificar informação errada sobre a
alimentação
- Sugerir substituições alimentares simples
mais saudáveis
- Exemplificar um plano alimentar diário
saudável
- Dinamizar um tema através de uma "caça ao
semáforo da alimentação".
- Alertar para as consequências do tabaco
para a saúde
- Quantificar a percentagem de população
escolar fumadora
- Identificar os benefícios de deixar de fumar

Calendariz
ação

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

12 outubro
2020

Turma 618

Computador

R

15 outubro
2020

Turma 583

Computador,
videoprojetor,
entrevistas

R

16 outubro
2020

Turma 548

Cartolinas,
receitas, imagens,
cola

R

Turmas 548,583
e 618

Inquéritos,
criação de base
de dados,
cartazes de
sensibilização,

R

17
novembro
2020
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Atividade

Objetivos

Calendariz
ação

Intervenientes

- Sensibilizar a comunidade escolar para o
tema

Sessão de Língua
Gestual

Workshop sobre o
tratamento da
dependência
alcoólica

Dia Mundial do
Não-Fumador

- Sensibilizar os alunos para as dificuldades
sentidas pelos doentes surdos/mudos
- Capacitar os alunos de ferramentas básicas
para a interação com estes doentes
- Motivar os alunos para o tema
- Explicar o acompanhamentos dado nos
grupos de ajuda como são os Alcoólicos
Anónimos
- Informar sobre sinais de alerta
Aumentar os conhecimentos sobre o tema
- Reconhecer os malefícios do tabaco para a
saúde
- Entrevistar a comunidade escolar sobre
hábitos tabágicos
- Criar uma sessão de sensibilização com os
dados recolhidos nas entrevistas

Dia "Escolha
Saúde"

- Aumentar os conhecimentos sobre
Nutrição/Alimentação
- Incentivar para a prática de exercício físico
- Incentivar escolhas promotoras de saúde e
bem estar

Workshop de
Socorrismo

- Aumentar os conhecimentos sobre
Primeiros Socorros
- Dinamizar o tema sob forma de prática
simulada
- Motivar os alunos

Recursos

(R/NR/AR)

computador,
videoprojetor

a definir

Turmas 548,583
e 619

Auditório,
videoprojetor,
computador

NR

a definir

Turmas 548,583
e 620

Auditório,
videoprojetor,
computador

R

17
novembro
2020

Turma 618

Auditório,
videoprojetor,
computador

R

a definir

Turmas 548,583
e 621

Material para
atividades físicas,
esfigmomanómet
ros, folhas de
registo da tensão
arterial, auditório,
computador,
projetor

R

a definir

Turmas 548,583
e 622

Material diverso
de primeiros
socorros e
reanimação

NR
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Atividade

Objetivos

Calendariz
ação

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

a definir

Turma 618

Computador,
videoprojetor,
televisão

NR

- Sensibilizar a comunidade escolar para os
acidentes pessoais e de viação

" A Saúde Mental
durante a
Pandemia"

- Sessões de sensibilização sobre as principais
perturbações mentais
- Enquadrar o contexto pandémico na
exacerbação das perturbações mentais
- Sensibilizar a comunidade escolar para o
tema
- Combater o estigma
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CURSO TÉCNICO DE ÓTICA OCULAR

Atividade

Dia Mundial da Visão

Planetário

Pavilhão do
Conhecimento

Jornadas Técnico
Cientificas

Objetivo(s)
- Realização de uma
curtametragem sobre a perda
visão
- Geocaching
- Peddypapper da visão
- TIKTOK sobre curiosidades
oculares
- Permitir aos alunos verem
aplicados os conhecimentos
teóricos adquiridos em aulas;
- Conhecerem diferentes
aplicações dos sistemas óticos.
- Permitir aos alunos adquirir
alguns conhecimentos sobre
física através da realização de
experiências
- Aquisição de conhecimentos
técnicos e científicos em ótica
- Participação em palestras dadas
por formadores externos
- Planificação de atividades de
caráter didático

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

8 Outubro 2020

Prof. Ana Rita
Pinto / Turmas
553;589;624

A definir

R

28 outubro 2020

Prof. Ana Rita
Pinto / Turma 553

Bilhete de
entrada +
transportes

R

a definir

Prof. Ana Rita
Pinto / Turma 553

Bilhete de
entrada +
Metro

NR

março 2021

Prof. Ana Rita
Pinto / Turmas
553; 589;624

A definir

R
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Atividade

Visita à fabrica Prats
Lusitania

Objetivo(s)
- Conhecer os diferentes tipos de
tratamentos usados em Lentes
Oftálmicas;
- Conhecer um laboratório de
lentes oftálmicas;
- Acompanhar o processo de
fabrico de uma lente oftálmica;
- Conhecer o método tradicional
de fabrico de lentes oftálmicas;
- Conhecer as diferentes
geometrias de lentes

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

A definir

Prof. Ana Rita
Pinto / Turmas
553;589;624

autocarro

NR
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CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

Atividade
Palestra (Jornada
Técnica)
Apresentação dos
sistemas de conforto e
segurança em modelos
marca “Renault” –
Apoio da área Técnica
da Renault Chelas.
Palestra(Jornada
Técnica)- " Segurança
no Trabalho" - Apoio da
área Técnica da Renault
Chelas

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

- Obter informação relativa ao
desenvolvimento dos sistemas
atuais de proteção e conforto
em viaturas automóveis.

Dezembro/
janeiro

Turmas de TMA
do 1º, 2º e 3º
anos

Auditório com
videoprojetor

NR

- Conhecer as normas de
segurança no trabalho exigidas
em ambiente oficinal.

janeiro/fevereiro/
março

Turmas de TMA
do 1º, 2º e 3º
anos

Auditório com
videoprojetor

NR

2º Período

Turma 557

-----

NR

fevereiro/março

Turmas de TMA
do 1º, 2º e 3º
anos

Auditório com
videoprojetor

NR

Objetivo (s)

Visita à oficina da
Renault Chelas

- Dar a conhecer o layout da
oficina e as atividades
desenvolvidas neste tipo de
empresa.

Palestra (Jornada
Técnica)
Apresentação do novo
modelo de carro
elétrico da marca Audi.
Apresentação a cargo
da área técnica da
Soauto Loures,

- Dar a conhecer o
desenvolvimento das novas
tecnologias empregues nos
novos modelos de carros
elétricos.
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Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

Visita à Autoeuropa

- Observar o layout de uma
unidade de produção
automóvel;
- Conhecer a sequência de
montagem de um veículo
automóvel

2º período

A definir

Autocarro

NR

Visita ao museu do
Automóvel (Caramulo)

- Conhecer a evolução do mundo
automóvel

3º período

Turmas 557 e 586

Autocarro

NR

Dia do curso de TMA

- Divulgação do trabalho
desenvolvido nesta área de
formação/curso

3º período

Turmas 557 e 586

Oficina

NR

Atividade

Objetivo (s)
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CURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – OPERADOR DE MANUTENÇÃO HOTELEIRA

Atividade

Substituição/Verificação da
Iluminação das salas de aula
do Polo do Lumiar

Substituição/Verificação da
Tomadas das Salas do Polo
do Lumiar

Objetivo (s)
- Identificar as ferramentas/
materiais e os processos,
executar instalações elétricas
simples e diagnosticar / reparar
avarias.
- Identificar as ferramentas/
materiais e os processos,
executar instalações elétricas
simples e diagnosticar / reparar
avarias.

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

2.º Período

José Gonçalves/
Hugo Deodato

EPIs.
Equipamentos
de Eletricidade

NR

2.º Período

José Gonçalves/
Hugo Deodato

EPIs.
Equipamentos
de Eletricidade

NR

Limpeza de Equipamentos
de Ar Condicionado

- Efetuar a montagem, o
diagnóstico e a reparação de
avarias em equipamentos de ar
condicionado.

2.º Período

António França/
Hugo Deodato

Reparação de paramentos
interiores e exteriores

- Identificar as ferramentas/
materiais e os processos e
efetuar assentamento de tijolo,
reboco e revestimentos
cerâmicos de paredes.

2.º Período

Luís
Moraes/Hugo
Deodato

Afinação das Portas
interiores das salas de aula
de aula do Polo do Lumiar

- Identificar as ferramentas /
materiais e os processos e
executar reparações simples em
estruturas de madeiras.

2.º Período

Luís
Moraes/Hugo
Deodato

EPIs. Recipiente
com água,
luvas, escovas
e caixa de
ferramentas
EPIs.
Argamassa
pronta,
ferramenta de
mão (Colher de
pedreiro e
talocha).
EPIs.
Equipamento
de Carpintaria

R

R

NR
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CURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – MECÂNICA DE SERVIÇOS RÁPIDOS

Atividade

Objetivo (s)

Apresentação da Norauto e
da sua oficina móvel

- Conhecer o funcionamento, os
serviços prestados por uma rede
de oficinas e pela sua oficina
móvel.

Visita a uma oficina

- Contacto direto com uma
oficina que possui todas as
valências e um nível de
qualidade elevado.


Pavilhão do Conhecimento Centro Ciência Viva – Doing
Oficina Aumentada
(Monkeybot)
Visita de Estudo
C.SANTOS.VP

- Explorar o uso de motores com
uma caixa de velocidades
- Conhecer o funcionamento, os
serviços prestados por esta
empresa automóvel.

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

novembro 2020

Turma 35164 e
621
Prof. Vítor
Galante / Ana
Capucho

Auditório

R

dezembro 2020

Turma 35164
Prof. Vítor
Galante

janeiro 2021

Turma 35164
Prof. Delfim
Oliveira

29 de abril de
2021

Turma 35164

R

NR

R
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CURSO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – AFAC

Atividade

Idealização e representação
de peças de teatro
relacionadas com as
problemáticas juvenis

Dinâmica sobre violência no
namoro promovida pela
associação Casa Qui

Acolhimento de
testemunhos (referências
de liderança) em sala de
aula

Objetivo (s)
- Promover a reflexão sobre as
principais problemáticas juvenis,
no âmbito do conteúdo da UFCD
8851 - Tipologia dos utentes
e/ou clientes na prestação de
cuidados pessoais e à
comunidade;
- Utilizar o teatro como
ferramenta criativa de promoção
de pensamento crítico e
sensibilização para a temática
- Promover a reflexão acerca de
questões existentes no
quotidiano escolar
nomeadamente a violência no
namoro, a gravidez adolescente,
a contraceção, o bullying e o
cyberbullying.
- Promover a escuta ativa,
reflexão e liderança através do
acolhimento de
testemunhos/referências
juvenis/comunitárias

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

outubro 2020

Turma 35152 irá
representar para
a turma 35163
com a professora
de APCOM

Auditório

NR

novembro /
dezembro 2020

Turma 35163
com professora
de APCOM

-

NR

novembro 2020 –
maio 2021

Turmas 35152 +
35163 com a
professora de
APCOM

Auditório

NR
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Atividade

Objetivo (s)

Visita e voluntariado Banco
Alimentar Contra a Fome
(EXTERNA)

- Promover o espírito de
cooperação e entreajuda;
- Entender os fundamentos,
objetivos e funcionamento de
um projeto de apoio a grupos
sociais excluídos;
- Compreender a importância do
voluntariado e cidadania ativa;

Dia das Boas Ações
(INTERNA / EXTERNA)

Visita Centro Social da
Musgueira (EXTERNA)

- Participação ativa numa
campanha global através do
planeamento e concretização de
atividades simples de
transformação social:
https://www.good-deedsday.org/pt/
- Entender os fundamentos,
objetivos e funcionamento de
um projeto de apoio a grupos
sociais excluídos;
- Conhecer respostas sociais
disponíveis para as várias faixas
etárias presentes numa
comunidade.

Calendarização

Intervenientes

Recursos

(R/NR/AR)

abril / maio 2021

Turmas 35152 +
35163 com a
professora de
APCOM

-

NR

abril 2021

Turmas 35152 +
35163 com a
professora de
APCOM

Material
multimédia
para registo

NR

abril / maio 2021

Turmas 35152 +
35163 com a
professora de
APCOM

-

NR
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