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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
(Resumo)

Ano Letivo 2019/2020

CALENDÁRIO ESCOLAR
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Referência: CP 10º/11º Ano – de 5/9 a 20/12 – 30/32,5 horas por semana; de 6/1 a 18/7 – 32,5 horas por semana
12º Ano – 31/35 horas por semana; FCT – 35 horas por semana
CEF –32,5 horas por semana; FCT- 35 horas por semana

1º Período

2º Período

3º Período

Início das atividades letivas:
Cursos Profissionais
10º Ano – dia 06/09/2019, às 9H40
11º Ano – dia 05/09/2019, às 09h40
12º Ano – dia 02/09/2019, às 09h40
Cursos de Educação e Formação
9º Ano – dia 05/09/2019, às 9h00

Conselho Pedagógico restrito: 02/09/2019 às 8H30
Reunião com Professores 12º Ano: 03/09/2019, às
9H00
R. G. Professores: 03/09/2019, às 17H00
Final das atividades letivas:
CEF, 10º e 11º anos - 20/12/2019 (inclusive)
12º ano – até 21/12/2019 (de acordo com o
cumprimento do plano curricular)

Início
12º Ano – dia 2 de janeiro de
2020
CEF, 10º e 11º Anos – dia 6 de
janeiro de 2020

Fim –03/04/2020
Interrupção Carnaval – 24/02
a 26/02/2020;

Início – 14/04/2020
Fim – até 18/07/2020 (data
indicativa)
Feriados: 25/04 (sábado); 01/05
(6ª feira); 10/06 (4ª feira);
11/06 (5ª feira); 24/06 (4ª
feira)

Feriados: 01/01 (4ª feira); 25/02
(3ª feira); 10/04/2020 (6ª
feira); 12/04/2020 (domingo)

Feriados: 05/10 (Sábado); 01/11 (6ª feira); 01/12
(domingo); 08/11 (domingo); 25/12 (4ª feira)
12º Ano - As turmas do 12º Ano terão as atividades letivas previstas até 21/12/2019; A FCT só deverá ser realizada após a recuperação de
todos os módulos (um aluno logo que tenha avaliação positiva em todos os módulos do curso e aprovação na PAP deve iniciar a FCT). A FCT
tem a duração de 600 horas nas empresas (86 dias úteis). A FCT deve iniciar-se entre 6 de janeiro e 3 de fevereiro de 2020, tendo em atenção a
situação concreta de cada aluno e em cada curso, prevendo-se o seu términus até 15 de junho de 2020. A recuperação de módulos deverá ser
controlada pelo Diretor de Curso, Orientador Educativo e professores envolvidos, mesmo de anos transatos e desde o início do ano letivo.

Nota: A calendarização e as referências podem ser alteradas por razões que a Direção Pedagógica entenda.
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CALENDARIZAÇÃO – 1º PERÍODO
Ano Letivo de 2019/2020
Início das Atividades:
a) Receção aos novos alunos
10º Ano – dia 6 de setembro de 2019, das 9H40 às 12H50
Cursos de Educação e Formação (9º Ano) - dia 5 de setembro de 2019, às 9H00
b) Atividades letivas 11º Ano – dia 05/09/2019 – de acordo com o horário, às 09H40
12º Ano – dia 02/09/2019 – de acordo com o horário, às 09H40
c) Reunião de Diretores de Curso e professores do 12º Ano – dia 2 de setembro de 2019 – 39H00
d) Reunião geral de professores – dia 3 de setembro de 2019 – 17H00
Final das Atividades Letivas:

CEF, 10º e 11º Anos – dia 20 de dezembro de 2019 (inclusive)
12º Ano – até dia 21 de dezembro de 2019 (de acordo com o cumprimento do Plano
Curricular)

Defesa da PAP’s (12º Ano) – de 13 a 21/12/2019 e de 2 a 04/01/2020 (datas recomendadas)
Reuniões de Avaliação: de 6 a 14 de dezembro de 2019
Reunião com Encarregados de Educação: Dia 21 de setembro 2019, às 11H30
Reunião Geral de Professores/Reuniões Parcelares de Coordenação Pedagógica:
Dia 21 de setembro de 2019, às 9H30
Conselho Consultivo:

Dia 20 de dezembro de 2019; às 11H30

Conselho Pedagógico Geral:
Dia 21 de setembro de 2019; às 8H00
Dia 4 de dezembro de 2019, às 14H30

Conselho Pedagógico Restrito:
• Dia 2 de setembro de 2019; às 8H30 (DC + OE 12º Ano)
• Dia 9 de outubro de 2019 (DC)
• Dia 6 de novembro de 2019 (DC)

Atividades Paraletivas
Festa de S. Martinho: Dia 11 de novembro de 2019
Festa de Natal: Dia 20 de dezembro de 2019
Almoço de Natal de Professores e Funcionários: Dia 20 de dezembro de 2019, às 12H50
Atividades de Enriquecimento Curricular/Desporto Escolar
Xadrez: Torneios escolares; Gaia Open; Profigaia Open; Formação; Protocolos de colaboração com organismos públicos e
privados
Ténis de Mesa: Torneios escolares
Atividades Rítmicas e Expressivas: Encontros escolares
Ações de Formação Pessoal Docente: quartas-feiras (tarde), sábados (manhã)
Pessoal não Docente: quartas-feiras (tarde), sábados (manhã)
Feriados:
2º Período:

05/10/2019 (sábado); 01/11/2019 (6ªF); 01/12/2019 (domingo); 08/12/2019 (domingo); 25/12/2019 (4ªF)
Início das atividades letivas: 12º Ano – dia 2 de janeiro de 2020
CEF, 10º e 11º Anos – dia 6 de janeiro de 2020
Interrupção do Carnaval: de 24 a 26 de fevereiro de 2020
Final das atividades letivas: CEF, 10º e 11º Ano: dia 03/04/2020
Formação em Contexto de Trabalho: começa entre 06/01 e 03/02/2020 e termina até 15/05/2020 (datas
indicativas)
Feriados: 01/01/2010 (4ªF); 25/02/2020 (3ªF); 10/04/2020 (6ªF); 12/04/2020 (domingo)

3º Período: Início das atividades letivas – dia 14 de abril de 2020
Final das atividades letivas – até dia 18 de julho de 2020 (data indicativa)
Feriados: 25/04/2020(sábado); 01/05/2020 (6ªF); 10/06 (4ªF); 11/06/2020 (5ªF); 24/06/2020 (4ªF)

Nota: A calendarização pode ser alterada por razões que a Direção Pedagógica entenda.
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CALENDARIZAÇÃO – 2º PERÍODO
Ano Letivo de 2019/2020

Início das Atividades – 12º Ano – dia 2 de janeiro de 2020
CEF, 10º e 11º Anos – dia 6 de janeiro de 2020
Final das Atividades Letivas: dia 03/04/2020
Formação em Contexto de Trabalho: começa entre 06/01 e 03/02/2020 e termina até 15/05/2020 (datas
indicativas)
Recuperação de Módulos (Alunos do 12º Ano) - Os alunos deverão ter aprovação total dos módulos
constituintes do curso, antes de realizar a Formação em Contexto de Trabalho. O Diretor de Curso e o Orientador
Educativo, bem como os docentes, devem planificar, com os alunos, a recuperação de todos os módulos. Deverá
também intervir, se necessário, a Equipa de Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.
Interrupção do Carnaval: de 24 a 26 de fevereiro de 2020
Reuniões de Avaliação
12º Ano – 13 a 18 de janeiro de 2020
CEF’s, 10º e 11º Anos – 23 a 28 de março de 2020
Reunião com os alunos do 12º Ano (conclusão de curso, Formação em Contexto de Trabalho e Acesso ao Ensino
Superior) – com a presença da Direção Pedagógica, Coordenador de cada curso e Orientadores Educativos: 21/03/2020, às
10H00
Reunião com Pais e Encarregados de Educação – Dia 11/01/2020, às 10H30 e 11H30
Reuniões de Coordenação Pedagógica – Dia 11/01/2020, à 9H30
Conselho Pedagógico:
Dia 11/01/2020, às 8H00
Dia 21/03/2020, às 8H00
Projetos:
• “Escola Embaixadora do Parlamento Europeu”
• “Parlamento de Jovens”
Atividades de Enriquecimento Curricular/Desporto Escolar

Xadrez: Torneios escolares; Gaia Open; Profigaia Open; Formação; Protocolos de colaboração com organismos
públicos e privados
Ténis de Mesa: Torneios escolares
Atividades Rítmicas e Expressivas: Encontros escolares
Mostra de Trabalhos e Atividades Profigaia 2020 – Data a indicar
Abertura de pré-inscrições – Dia 14/04/2020
Feriados: 01/01/2010 (4ªF); 25/02/2020 (3ªF); 10/04/2020 (6ªF); 12/04/2020 (domingo)
3º Período: Início das atividades letivas – dia 14 de abril de 2020
Final das atividades letivas – até dia 18 de julho de 2020 (data indicativa)
Feriados: 25/04/2020(sábado); 01/05/2020 (6ªF); 10/06 (4ªF); 11/06/2020 (5ªF); 24/06/2020 (4ªF)

Esta Calendarização poderá ser alterada por decisão da Direção Pedagógica
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CALENDARIZAÇÃO – 3º PERÍODO
Ano Letivo de 2019/2020
Início das Atividades:
Dia 14/04/2020
Final das Atividades Letivas:
Até 18/07/2020 – 10º e 11º anos (datas sujeitas a confirmação, de acordo com o cumprimento da estrutura
modular)
Até 05/06/2020 – CEF (datas sujeitas a confirmação, de acordo com o cumprimento do plano curricular),
seguida de FCT (210 horas)
Reunião com os alunos do 12º Ano (conclusão de curso, Formação em Contexto de Trabalho e Acesso ao Ensino
Superior) – com a presença da Direção Pedagógica, Coordenador de cada curso e Orientadores Educativos: dia 17/06/2020, às
16H30
Reuniões Finais de Avaliação:
CEF’s – 27 de maio a 6 de junho; julho de 2020 (data a indicar)
10º e 11º anos - julho de 2020 (datas a indicar)
12º anos – junho e julho de 2020 (datas a indicar)
Reunião com Pais e Encarregados de Educação:
Dia 18/04/2020 – 10H30 e 11H30
Conselho Consultivo
Dia 23/07/2020 - 11H30
Conselho Pedagógico:
Dia: 18/04/2020 - 8H00
Dia: 17/06/2020 -14H00
Reuniões de Coordenação Pedagógica
Dia 18/04/2020 - 9H00
Renovação de Matrículas para 2020/2021
10º ano (novos alunos) - à data da entrevista
Atuais CEF, 10º, 11º e 12º anos – julho de 2020 (data a indicar)
Abertura de Pré-Inscrições:
Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação: Dia 14/04/2020
Entrevista com os novos alunos:
datas a indicar
Preparação do ano letivo 2020/2021:
A partir da segunda quinzena de junho 2020
Ano Letivo 2020/2021 - Início das atividades letivas:
10º Ano – dia 07/09/2020, às 9H40
11º Ano – dia 03/09/2020, às 9H40
12º Ano – dia 02/09/2020, às 9H40
Mostra de Atividades e Trabalhos Profigaia
2020 – data a definir

XIII Torneio Internacional Cidade de Gaia/ XX
PROFIGAIA OPEN: de 9 a 14/06/2020

Entrega dos Diplomas: 23/05/2020

Almoço de
23/07/2020

Professores

e

Funcionários:

Feriados: 25/04/2020 (sábado); 01/05/2020 (6ªF); 10/06 (4ªF); 11/06/2020 (5ªF); 24/06/2020 (4ªF)
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ATIVIDADES A DESENVOLVER
Ano Letivo 2019/2020
(Extraído do PL1/1)
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Fátima
Graça

Outra

Palestra

de
setembro
2019 a
27
Janeiro
2020

26-092019

Destinatários

10º e
11ºGestão e
aberto a toda
comunidade
escolar

11ºG e 10ª G

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Projeto educativo PARLAMENTO DOS JOVENS, ensino
secundário, projeto da iniciativa da Assembleia da
República e que este ano tem como tema central
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A IGUALDADE?
• Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
• Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado
do mandato parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
• 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, definido
anualmente;
• 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.

Parlamento dos Jovens -VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A
IGUALDADE? Campanha eleitoral, eleições
e Sessão Escolar -Sessão Escolar, onde se Sim
aprova o Projeto de Recomendação da
escola e se elegem os respetivos
representantes às Sessões a nível distrital
ou regional.

EPAS - Escola Embaixadora do Parlamento Europeu:
Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Motivar os mais jovens para a
participação ativa em questões
relacionadas com a UE. Proporcionar um
conhecimento ativo sobre a União
Europeia em geral e o Parlamento
Europeu em particular. Desenvolver
competências de participação e cidadania
ativa no contexto nacional e europeu.

Sim

Domínios
Cidadania

Igualdade de Género

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Instituições e participação
democrática

Formador

Tipologia
Formação

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover a
consciência e o
respeito pela
diversidade na
construção de
uma sociedade
ativa, solidária,
responsável,
crítica e plural.

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependência.
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Fátima
Graça

Ação de
Formação

Ação de
Formação

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

10 e 11 º anos;
embaixadores
setembro
juniores da
2019 a
Escola
junho
Embaixadores
2020
do Parlamento
Europeu

Motivar a comunidade escolar para a participação ativa;
Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de
saberes em torno de temas relacionados com a Europa,
passado, presente e futuro.

10 e 11 º anos;
embaixadores
setembro
juniores da
2019 a
Escola
junho
Embaixadores
2020
do Parlamento
Europeu

Promover a consciencialização para a Europa/União
Europeia e para a democracia parlamentar europeia.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular,
sendo o objetivo principal a compreensão.
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia
Compreender a importância da U.E na vida quotidiana
dos jovens
Sensibilizar os jovens para os valores da Cidadania,
nomeadamente para os direitos, responsabilidades e
deveres associados

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

EEPE - Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu: Criação de um INPOINT -Sabias
que ? Estabelecer pontos de informação
sobre o programa e iniciativas associadas;
Motivar a comunidade escolar para a
participação ativa; Promover a
interdisciplinaridade e o intercâmbio de
saberes em torno de temas relacionados
com a Europa, passado, presente e futuro.
Sim
Proporcionar um conhecimento ativo
sobre a União Europeia em geral e o
Parlamento Europeu em particular;
Promover a sensibilização e
consciencialização para a União Europeia
e para a Democracia Parlamentar
europeia entre os jovens; Desenvolver
competências de participação e cidadania
ativa no contexto nacional e europeu.
CONHECER A EUROPA
A Europa na palma da sua mão.
A Citizens’ App. A Europa sempre perto de
si.Uso da A Citizens’ App regista as
realizações da União Europeia. Explica o
trabalho atual, define os objetivos futuros
e descreve o papel que o Parlamento
Europeu desempenha.
Ajuda os cidadãos a encontrarem
Sim
diferentes iniciativas que lhes interessam
por temas e pela sua localização e atualiza
os seus dados sobre os progressos
realizados. A aplicação é pesquisável,
partilhável, personalizável e está agora
disponível em vinte e quatro línguas.

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Instituições e participação democrática

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependência.

Interculturalidade

Formador

Tipologia
Formação

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
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Fátima
Graça

Ação de
Formação

Data
Prevista
(d-mês)

Destinatários

10 e 11 º anos
;embaixadores
setembro
juniores da
2019 a
Escola
junho
Embaixadores
2020
do Parlamento
Europeu

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Plataforma -A importância da U .E na vida
quotidiana dos jovens «O que a Europa faz
por mim» EEPE - Escola Embaixadora do
Parlamento Europeu
Análise e debate de que forma a Europa
afeta o nosso quotidiano?
Que presença e impacto tem nas nossas
vilas, cidades e regiões, nos nossos
empregos, famílias, saúde, passatempos,
viagens, segurança, escolhas enquanto
consumidores e cidadãos?
Aproximar a comunidade da União
Europeia e das suas instituições,
mostrando “o que a Europa faz por mim”.
Publicar e divulgar os trabalhos (redes
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
sociais, mass media, exposições). Uso da
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular;
plataforma digital – “O que a Europa faz
Promover a sensibilização e consciencialização para a União por mim?”, propiciou o aproximar da
Europeia e para a Democracia Parlamentar europeia entre comunidade da União Europeia e das suas Sim
os jovens; Desenvolver competências de participação e
instituições em várias disciplinas em sala
cidadania ativa no contexto nacional e europeu; Aproximar de aula, com exemplos concretos dos
a comunidade da UE e das suas instituições.
contributos da presença e impacto da UE
para a vida dos cidadãos, vilas, cidades e
regiões em áreas como: educação,
Ambiente e sustentabilidade;
Comunicação e informação;
Combate à pobreza e exclusão social;
Igualdade de Género;
Segurança alimentar;
Saúde;
Economia;
Empregos;
Passatempos;
Viagens;
Direitos Humanos:
Interculturalidade
Segurança…

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Interculturalidade

Formador

Tipologia
Formação

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
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Fátima
Graça

Outra

Outra

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Envolver, integrar, informar, partilhar e
Publicitar as atividades na redes sociais
Criar campanhas com conteúdos,
divulgação de eventos, gerando interação
e interesse público, consciencializando a
comunidade.
Embaixadores
Gerir as redes sociais do projeto Escola
juniores da
Conhecer a União Europeia em geral;
Embaixadora do Parlamento Europeu e
Escola
setembro
Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de
promover as diversas iniciativas nos
Embaixadora
2019 a
saberes de temas relacionados com a Europa;
diferentes suportes de comunicação da
do Parlamento
junho
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
escola.
Europeu e
2020
possibilidades da sua cidadania europeia;
Divulgar as iniciativas– Escola
aberto a toda a
Relacionar o papel dos jovens com o futuro da Europa. Embaixadora do Parlamento Europeu.
comunidade
Facebook:
escolar
https://www.facebook.com/pg/EPGaiaOfi
cial

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Instagram
https://www.instagram.com/epgaiaoficial
/
Dia da Europa - comemoração Exposição
virtual relativa a U.E., com a produção de
Embaixadores
vídeos, cartazes e trabalhos relacionados
juniores da
EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu Conhecer com a Europa. Foi criada uma galeria no
Escola
a União Europeia em geral;
programa Artsteps, um espaço de galeria
setembro
Embaixadora
Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de
virtual. DIA DA EUROPA 2020 "UNIDOS NA
2019 a
DIVERSIDADE". A galeria foi dividida em 3 Sim
do Parlamento saberes de temas relacionados com a Europa;
junho
Europeu e
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
salas :
2020
aberto a toda a possibilidades da sua cidadania europeia;
A cidadania europeia;
comunidade
Relacionar o papel dos jovens com o futuro da Europa.
A relevância da U.E no contexto
mundial;
escolar
Momentos importantes da
construção.

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Interculturalidade

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.

Interculturalidade

Formador

Tipologia
Formação

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
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Fátima
Graça

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Outra

Embaixadores
juniores da
Escola
setembro
Embaixadora
2019 a
do Parlamento
junho
Europeu e
2020
aberto a
comunidade
escolar

Outra

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu -Educar
para a cidadania, estimulando o gosto pela participação
cívica e política;
ü
Objetivo de promover a sensibilização para a União
Europeia e a democracia parlamentar europeia.
ü
Promover a consciencialização para a Europa/União
Europeia e para a democracia parlamentar europeia.
setembro embaixadores
ü
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
2019 a
juniores + toda
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular,
junho202 a comunidade
sendo o objetivo principal a compreensão.
0
escolar
ü
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia
ü
Compreender a importância da U.E na vida quotidiana
dos jovens
ü
Sensibilizar os jovens para os valores da Cidadania,
nomeadamente para os direitos, responsabilidades e
deveres associados

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de
saberes de temas relacionados com a Europa;
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia;

Objetivo da Atividade

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu Ciclos de Cinema Europeu
comentado
Objetivos e Valores da União Europeia
Fotografo de Mauthausen
Home
Verdade mais inconveniente
Rapaz do pijama às riscas
O Homem Bicentenário
O Rapaz que prendeu o vento
Good bye Lenine
O estagiário
Curtas metragens:
Debut
Hostel
Oona
Solitário
Party animal
Internship

Programa pedagógico intitulado "Escola
Embaixadora do Parlamento Europeu",
(EEPE): Uso das Plataformas
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/eu-citizenship_pt
e https://what-europe-does-forme.eu/pt/home

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Interculturalidade

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.

Sim

Instituições e participação democrática

Formador

Tipologia
Formação

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento
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Sandra
Ferreira

Fátima
Graça

Destinatários

Exposição

setembro
2019 e
Cef Coz
abril
2020

Exposição

setembro
2019 e
10ºIIGR
abril
2020

Seminário

11-102019

10-11-e 12ºOT
*
embaixadores
juniores

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Realizar uma pesquisa sobre o o Reino
Unido e realizar um cartaz sobre cada um
dos países. Conhecer os países
constituintes do Reino Unido, a sua
geografia, monumentos, cultura,
curiosidades. Participar na Mostra de
Trabalhos.

Sim

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Produzir um texto poético e,
posteriormente, um cartaz ilustrando o
mesmo. Consolidar os conhecimentos
sobre o texto lírico, nomeadamente nas
áreas da rima, métrica e versificação.

Não

ü
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia
ü
Compreender a importância da U.E na vida quotidiana
dos jovens
ü
Sensibilizar os jovens para os valores da Cidadania,
nomeadamente para os direitos, responsabilidades e
deveres associados
ü
Promover o debate democrático, o respeito pela
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das
decisões;
ü
Estimular as capacidades de expressão e
argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;
ü
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.
ü
Informar a comunidade sobre as questões da União
Europeia e as suas políticas ambientais. Promover a
sensibilização e a consciencialização para a União Europeia
e para o desenvolvimento sustentável.
ü
Sensibilizar os jovens para o desenvolvimento
sustentável.

Informar a comunidade sobre as questões
da União Europeia e as suas políticas
ambientais. Promover a sensibilização e a
consciencialização para a União Europeia
e para o desenvolvimento sustentável.
Sensibilizar os jovens para o
desenvolvimento sustentável.

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Interculturalidad
e

Sandra
Ferreira

Data
Prevista
(d-mês)

Desenvolvimento Sustentável

Formador

Tipologia
Formação

Identificar
atitudes/compor
tamentos que
prejudicam ou
beneficiam a
sustentabilidade
ambiental.
Estimular a
participação
ativa e
responsável do
indivíduo na
construção de
um ambiente
saudável.
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Fátima
Graça

Bruno
Marques

Seminário

Seminário

Objetivo da Atividade

outubro
2019

Turmas de CEF,
Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
10º ano e 11º
exercício da cidadania ativa
ano

Consciencializar a comunidade educativa
para o Bullying e as suas expressões;
Apoiar e incentivar a comunidade
educativa a denunciar situações de
violência; Encontrar formas de a prevenir.

outubro
2019

Turmas de CEF,
Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
10º ano e 11º
exercício da cidadania ativa
ano

Consciencializar a comunidade educativa
para o Bullying e as suas expressões;
Apoiar e incentivar a comunidade
educativa a denunciar situações de
violência; Encontrar formas de a prevenir.

outubro
2019

outubro
2019

10G e 11G e
Embaixadores
juniores da
Escola
Embaixadora
do Parlamento
Europeu. CEF

Embaixadores
juniores da
Escola
Embaixadora
do Parlamento
Europeu . CEF

Sim

Direitos
Humanos

Outra

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Bem-estar, saúde
e ambiente;
relacionamento
interpessoal.

Sim

Direitos Humanos

Ana Gama

Outra

Destinatários

Domínios
Cidadania

Bem-estar, saúde
e ambiente;
relacionamento
interpessoal.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

EPAS _ Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
:Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Motivar os mais jovens para a
participação ativa em questões
relacionadas com a UE. Proporcionar um
conhecimento ativo sobre a União
Europeia em geral e o Parlamento
Europeu em particular.

Sim

Instituições e participação
democrática

Ana Gama

Data
Prevista
(d-mês)

EPAS _ Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
:Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Proporcionar um conhecimento ativo
sobre a União Europeia em geral e o
parlamento Europeu em particular.
Promover a sensibilização e a
consciencialização para a União Europeia
e para a Democracia Parlamentar
Europeia entre os jovens.

Sim

Instituições e participação
democrática

Formador

Tipologia
Formação

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.
Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.
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Sandra
Ferreira

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Outra

outubro/
novembr
o 2019

Ação de
Formação

07-112019

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

11ºAS; 11ºCP; Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
11ºIIGR; 11ºRB taxa de abandono escolar precoce

Projeto educativo PARLAMENTO DOS JOVENS, ensino
secundário, projeto da iniciativa da Assembleia da
República e que este ano tem como tema central
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A IGUALDADE?
ü
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
ü
Dar a conhecer a Assembleia da República, o
significado do mandato parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
aberto a toda a ü
Promover o debate democrático, o respeito pela
comunidade
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das
escolar
decisões;
ü
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema,
definido anualmente;
ü
Proporcionar a experiência de participação em
processos eleitorais;
ü
Estimular as capacidades de expressão e
argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;
ü
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.

Objetivo da Atividade

Produzir um texto dramático e dramatizar
o mesmo. Sistematizar, de forma lúdica,
as características desta tipologia textual.
Estimular a criatividade de cada aluno.

Participação na reunião/formação de
coordenação do projeto educativo
Parlamento dos Jovens
O Programa Parlamento dos Jovens, é
uma iniciativa da Assembleia da
República, dirigida aos jovens do ensino
secundário, com a parceria da IPDJ
Instituto Português de desporto e
juventude -Direção Geral do norte no
auditório do Conservatório de Música do
Porto

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Não

Sim

Igualdade de Género

Formador

Tipologia
Formação

Promover a
consciência e o
respeito pela
diversidade na
construção de
uma sociedade
ativa, solidária,
responsável,
crítica e plural.
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Fátima
Graça

Direção
Pedagógica

Visita de
Estudo

08-112019

Outra

11-112019

Outra

11 de
novembr
o de
2019

Destinatários

12OT

Objetivo - Projeto Educativo

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Projeto educativo PARLAMENTO DOS JOVENS, ensino
secundário, projeto da iniciativa da Assembleia da
República e que este ano tem como tema central
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A IGUALDADE?
aberto a toda a
ü
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
comunidade
participação cívica e política; constituição da Comissão
escolar
Eleitoral Escolar
elaboração da exposição de sensibilização e divulgação
Parlamento Jovem

Comunidade
Educativa

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Conhecer os principais recursos turísticos
de Coimbra, através de uma visita turística
guiada por um guia profissional.
Proporcionar uma experiência turística
Sim
aos alunos, acompanhados pelas
formadoras da componente técnica do
curso de Técnico de Operações turísticas.

Educar para a cidadania, estimulando o
gosto pela participação cívica e política;
constituição da Comissão Eleitoral Escolar
elaboração da exposição de sensibilização
e divulgação Parlamento Jovem

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Mundo do Trabalho

Ana
Francisco

Data
Prevista
(d-mês)

Igualdade de Género

Formador

Tipologia
Formação

Promover a
consciência e o
respeito pela
diversidade na
construção de
uma sociedade
ativa, solidária,
responsável,
crítica e plural.

Comemoração do Dia de S. Martinho
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Objetivo da Atividade

EPAS seminar in Brussels: November 2019
European Parliament Ambassador School
EPAS seminar in Brussels: November 2019 European
(EPAS) seminar. Atividade ação de
Parliament Ambassador School (EPAS) seminar.
formação de professores provenientes de
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
vários países da UE (selecionados para se
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular. a tornarem membros do Parlamento
todos os embaixadores seniores de UE
Europeu por 3 dias). sobre o projeto
Promover a sensibilização e consciencialização para a
educativo transfronteiriço Escola
União Europeia e para a Democracia Parlamentar Europeia . Embaixadora do Parlamento Europeu,
Desenvolver competências de participação e cidadania visando promover a interdisciplinaridade
ativa no contexto nacional e europeu.
e o intercâmbio de saberes e fazeres
Aproximar a comunidade dos professores da União
sobre o funcionamento da democracia e
Europeia e das suas instituições.
das instituições democráticas europeias ,
bem como o papel dos jovens numa
sociedade plural.

17 a 19
novembr
o 2019

Sim

Inês Couto

Seminário

18-112019

10AS, 12AS

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Palestra sobre saúde oral pela Dra Rita
Cerqueira

Ana Gama

Ação de
Formação

25-112019

Todas as
turmas

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Sensibilizar para a temática; dar a
conhecer alguns direitos das mulheres;
informar sobre as diferenças.

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Diminuir a violência no namoro; combater
a falta de informação sobre a temática;
promover comportamentos ajustados nos
jovens; discutir a temática de forma
construtiva e informada; Promover uma
Sim
relação estreita e articulada com Entidade
Públicas de Segurança, nomeadamente a
Equipa da Escola Segura, que colaborou
na promoção da ação.

Ana Gama

Ação de
Formação

29-112019

12º AS;
12ºEAC; 12ºRB

Sim

Sim

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Instituições e participação democrática

Objetivo - Projeto Educativo

Domínios
Cidadania

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.

Saúde

Seminário

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar; respeitar o
corpo e a mente.

Direitos
Humanos

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Bem-estar, saúde
e ambiente;
relacionamento
interpessoal.

Direitos Humanos

Formador

Tipologia
Formação

Bem-estar, saúde
e ambiente;
relacionamento
interpessoal.
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Vitor Incio

Visita de
Estudo

Inês Couto

Seminário

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

30-112019

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Desporto
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Escolar - ARE
taxa de abandono escolar precoce
Atividades
Rítmicas
Expressivas.

Formação do(a) aluno(a) ao nível da
apreciação /avaliação das coreografias de
dança.

novembr
o 2019

CEFCozinheiro

Avaliação final do módulo de AEN.

02-122019

Ana Gama

Mostra
Educativa

06-122019

Joana
Gomes

Outra

07-122019

10AS, 11AS,
12AS

Todas as
turmas, com
especial
enfoque às
turmas de 12º
ano
Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Desporto
Escolar Xadrez.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Sim

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Palestra sobre suporte básico de vida - Dr
Paulo Santiago

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Criar um suporte de ajuda e orientação na
tomada de decisão de carreira,
Sim
procurando que estas sejam escolhas
conscientes e informadas.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Preparar os alunos para a arbitragem do
Quadro Competitivo Local.

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Educação
Ambiental

Outra

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Saúde

Joana
Gomes

Data
Prevista
(d-mês)

Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar; respeitar o
corpo e a mente.

Mundo do
Trabalho

Formador

Tipologia
Formação

Desenvolvimento
pessoal e
autonomia.

16

Luís
Barreiros

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Domínios
Cidadania

Acção
Solidária

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
aberto a toda a
9 - 20-12possibilidades da sua cidadania europeia
comunidade
2019
Sensibilizar os jovens para os valores da Cidadania,
escolar
nomeadamente para os direitos, responsabilidades e
deveres associados. Combate à pobreza e exclusão social

Consciencializar para a necessidade de
uma atitude solidária e integradora, assim
como, socialmente responsável.

Sim

Direitos Humanos

Bruno
Marques

Data
Prevista
(d-mês)

Mostra
Educativa

10ºG ;
11ºG,10ºIIGR e
11ºIIGR;
11ºDG; 10ºCP;
9 - 20-12- 10ºRB;10ºOT;1
2019
1ºPM;11ºEAC;
11ºAS; 11ºCP;
10ºEAC embaixadores
juniores

Consciencializar e sensibilizar para a
reciclagem de equipamentos informáticos

Sim

Desenvolvimento Sustentável

Formador

Tipologia
Formação

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia
Sensibilizar os jovens para os valores da Cidadania,
nomeadamente para os direitos, responsabilidades e
deveres associados Sensiblizar para o desenvolvimento
sustentável -através reciclagem de equipamentos
informáticos

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Identificar
atitudes/compor
tamentos que
fomentam ou
prejudicam o
respeito mútuo e
a convivência do
indivíduo em
sociedade:
família, escola,
comunidade.
Desenvolver nos
alunos a
consciência dos
seus direitos e
deveres.
Identificar
atitudes/compor
tamentos que
prejudicam ou
beneficiam a
educação
ambiental com
vista a um
desenvolvimento
sustentável
tendo em conta
uma participação
ativa e
consciente por
parte do
indivíduo.
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Fátima
Graça

Palestra

Exposição

10-122019

10-122019

Destinatários

12º G;10 º G;
11ºG +
Embaixadores
Juniores da
Escola
Embaixadora
do Parlamento
Europeu

Objetivo - Projeto Educativo

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

12º G;10 º G;
11ºG +Cef,
11ºEAC11ºPMembaixa
dores juniores

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Domínios
Cidadania

Informar a comunidade sobre as questões
da União Europeia e o funcionamento dos
seus órgãos. Promover a sensibilização e a
consciencialização para a União Europeia
e para a Democracia Parlamentar
Europeia. Sensibilizar os jovens para os
valores da Cidadania, nomeadamente
Sim
para os direitos e deveres associados.
Desenvolver uma consciência cívica como
elemento fundamental no processo de
formação de cidadãos críticos, ativos e
intervenientes. Sessões de esclarecimento
e sensibilização: conhecer a EU; Conhecer
o Parlamento Europeu; Políticas da UE.

Direitos Humanos

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

elaboração de cartazes e informar a
comunidade sobre as questões da União
Europeia e o funcionamento dos seus
órgãos. Promover a sensibilização e a
consciencialização para a União Europeia
e para a Democracia Parlamentar
Europeia. Sensibilizar os jovens para os
valores da Cidadania, nomeadamente
para os direitos e deveres associados.

Direitos Humanos

Formador

Tipologia
Formação

Sim

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Identificar
atitudes/compor
tamentos que
fomentam ou
prejudicam o
respeito mútuo e
a convivência do
indivíduo em
sociedade:
família, escola,
comunidade.
Desenvolver nos
alunos a
consciência dos
seus direitos e
deveres.
Identificar
atitudes/compor
tamentos que
fomentam ou
prejudicam o
respeito mútuo e
a convivência do
indivíduo em
sociedade:
família, escola,
comunidade.
Desenvolver nos
alunos a
consciência dos
seus direitos e
deveres.
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Mafalda
Teixeira

Exposição

Outra

10-122019

19-122019

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

11ºAS
Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
+embaixadores
exercício da cidadania ativa
juniores

10º CP

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Objetivo da Atividade

Elaboração de cartazes e informar a
comunidade sobre as questões da União
Europeia e o funcionamento dos seus
órgãos. Promover a sensibilização e a
consciencialização para a União Europeia
e para a Democracia Parlamentar
Europeia. Sensibilizar os jovens para os
valores da Cidadania, nomeadamente
para os direitos e deveres associados.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Domínios
Cidadania

Sim

Direitos Humanos

Bruno
Marques

Data
Prevista
(d-mês)

Dar a conhecer aos alunos especialidades
culinárias francesas, de diferentes regiões,
elas próprias um veículo de cultura e
Sim
história. Envolvimento dos alunos na
confeção de alguns dos pratos.

Interculturalidade

Formador

Tipologia
Formação

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Identificar
atitudes/compor
tamentos que
fomentam ou
prejudicam o
respeito mútuo e
a convivência do
indivíduo em
sociedade:
família, escola,
comunidade.
Desenvolver nos
alunos a
consciência dos
seus direitos e
deveres.
Sensibilização
para as
diferenças
culturais entre
Portugal e França
ao nível da
gastronomia;
Sensibilização
para o
enriquecimento
cultural pessoal
através da
interculturalidad
e
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Direção
Pedagógica

Fátima
Graça

Outra

Outra

Data
Prevista
(d-mês)

Destinatários

20 de
dezembr
o de
2019

Direção
Pedagógica,
Membros do
Conselho
Consultivo,
Pessoal
docente e não
docente

13-012020

10ºG-11ºG11ºCP-11ªAS10ºIIGR

Objetivo - Projeto Educativo

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Projeto educativo PARLAMENTO DOS JOVENS, ensino
secundário, projeto da iniciativa da Assembleia da
República e que este ano tem como tema central
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A IGUALDADE?
ü
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
ü
Dar a conhecer a Assembleia da República, o
significado do mandato parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
ü
Promover o debate democrático, o respeito pela
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das
decisões;
ü
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema,
definido anualmente;
ü
Proporcionar a experiência de participação em
processos eleitorais;
ü
Estimular as capacidades de expressão e
argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;
ü
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.

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Jantar de Natal de Professores,
Funcionários e membros do Conselho
Consultivo

Parlamento dos Jovens -VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A
IGUALDADE? Constituição da Comissão
Eleitoral Escolar

Sim

Igualdade de Género

Formador

Tipologia
Formação

Promover a
consciência e o
respeito pela
diversidade na
construção de
uma sociedade
ativa, solidária,
responsável,
crítica e plural.
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Objetivo - Projeto Educativo

18-012020

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Desporto
taxa de abandono escolar precoce
Escolar - Ténis
de Mesa.

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Sim

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Sim

Joana
Gomes

Outra

25-012020

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Desporto
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Escolar - ARE - taxa de abandono escolar precoce
Atividades
Rítmicas
Expressivas.

Ana
Francisco

Visita de
Estudo

04-022020

11OT

08-022020

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Desporto
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Escolar - ARE - taxa de abandono escolar precoce
Atividades
Rítmicas
Expressivas.

Joana
Gomes

Outra

Objetivo da Atividade

Domínios
Cidadania

Interculturalidade

Outra

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Interculturalidade

Joana
Gomes

Data
Prevista
(d-mês)

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.

Conhecer uma Agência de Viagens,
verificando em contexto local as suas
valências e funções. Contacto com o
agente de viagens e com clientes.

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Sim

Interculturalidade

Formador

Tipologia
Formação

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
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12-022020

Comunidade
Educativa.

Objetivo - Projeto Educativo

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Visitar e acompanhar todo o
procedimento associado à atividade da
Morgue do Hospital de S. João

Sim

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Visita de estudo à Fábrica de Chocolate,
em Viana do Castelo.
No final da visita os formandos deverão:
Conhecer o património cultural e da
doçaria tradiocional e internacional
(chocolate);
Conhecer e identificar os vários tipos de
chocolates existentes.

15-022020

Eva
Cardoso

Visita de
Estudo

17-022020

11AS

19 de
fevereiro
de 2020

CEF
Cozinheiro/a

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.

Não

Sim

Outra

Visita de
Estudo

Dar a conhecer aspetos literários e
gastronómicos relacionados com as obras
de Eça de Queirós.
Proporcionar à Comunidade Educativa
uma Ementa Queirosiana.
Homenagear o escritor português Eça de
Queirós.

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Joana
Gomes

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Desporto
taxa de abandono escolar precoce
Escolar - Ténis
de Mesa.

Eduarda
Silva

Objetivo da Atividade

Domínios
Cidadania

Interculturalidade

Outra

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Saúde

Direção
Pedagógica

Data
Prevista
(d-mês)

Sim

Mundo do Trabalho

Formador

Tipologia
Formação

Conhecer a
organização e
desenvolvimento
do trabalho
numa fábrica de
fabrico de
chocolates
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Vitor Incio

Outra

Visita de
Estudo

Destinatários

28-022020

10º G

fevereiro
2020

11º Gestão;
11º
Mecatrónica;
11º Op.
Turísticas.

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Projeto educativo PARLAMENTO DOS JOVENS, ensino
secundário, projeto da iniciativa da Assembleia da
República e que este ano tem como tema central
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A IGUALDADE?
ü
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
ü
Dar a conhecer a Assembleia da República, o
significado do mandato parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
candidatura e participação da aluna
ü
Promover o debate democrático, o respeito pela
Alexandra Dyshko para eleição da mesa
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das
distrital regional no Instituto Português
decisões;
do Desporto e juventude
ü
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema,
definido anualmente;
ü
Proporcionar a experiência de participação em
processos eleitorais;
ü
Estimular as capacidades de expressão e
argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;
ü
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.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Avaliação final do módulo de AEN.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Domínios
Cidadania

Sim

Igualdade de Género

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Sim

Educação
Ambiental

Formador

Tipologia
Formação

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover a
consciência e o
respeito pela
diversidade na
construção de
uma sociedade
ativa, solidária,
responsável,
crítica e plural.
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Inês Couto

Visita de
Estudo

Visita de
Estudo

Destinatários

Fevereiro
de 2020
10OT e 11OT
(data a
definir)

04-032020

11AS

Objetivo - Projeto Educativo

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Conhecer os principais recursos turísticos
de Tomar, através de visitas turísticas
guiadas. Proporcionar uma experiência
turística aos alunos, acompanhados por
formadores da componente técnica do
curso de Técnico de Operações turísticas. Sim
Esta visita enquadra-se no âmbito do
Projeto Integrador em desenvolvimento
com a turma do 11º OT, pelo que o roteiro
final ainda carece de desenvolvimento por
parte dos alunos.

Visitar Museu Anatómico do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel SalazarUniversidade do Porto

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Mundo do Trabalho

Ana
Francisco

Data
Prevista
(d-mês)

Saúde

Formador

Tipologia
Formação

Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar; respeitar o
corpo e a mente.
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Fátima
Graça

Seminário

04-032020

Direção
Pedagógica

Palestra

06-032020

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Projeto educativo PARLAMENTO DOS JOVENS, ensino
secundário, projeto da iniciativa da Assembleia da
República e que este ano tem como tema central
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A IGUALDADE?
ü
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
ü
Dar a conhecer a Assembleia da República, o
significado do mandato parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
aberto a toda a ü
Promover o debate democrático, o respeito pela
comunidade
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das
escolar
decisões;
ü
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema,
definido anualmente;
ü
Proporcionar a experiência de participação em
processos eleitorais;
ü
Estimular as capacidades de expressão e
argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;
ü
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.

10º anos

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Objetivo da Atividade

Projeto educativo PARLAMENTO DOS
JOVENS, eminario da APAV VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A
IGUALDADE?

Sensibilizar os alunos para situações de
violência no namoro e promover os
direitos fundamentais do ser humano.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Domínios
Cidadania

Igualdade de Género

Data
Prevista
(d-mês)

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover a
consciência e o
respeito pela
diversidade na
construção de
uma sociedade
ativa, solidária,
responsável,
crítica e plural.

Direitos
Humanos

Formador

Tipologia
Formação
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Fátima
Graça

Outra

Data
Prevista
(d-mês)

9 março
e 10
março

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Projeto educativo PARLAMENTO DOS JOVENS, ensino
secundário, projeto da iniciativa da Assembleia da
República e que este ano tem como tema central
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A IGUALDADE?
ü
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
ü
Dar a conhecer a Assembleia da República, o
significado do mandato parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
alunos eleitos
ü
Promover o debate democrático, o respeito pela
e
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das
representantes
decisões;
da EPG
ü
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema,
definido anualmente;
ü
Proporcionar a experiência de participação em
processos eleitorais;
ü
Estimular as capacidades de expressão e
argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;
ü
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.

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Parlamento dos Jovens -VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A
IGUALDADE? Realização de Sessões
Distritais/Regionais, onde se reúnem os
deputados que representam as escolas de
cada distrito ou região autónoma, para
aprovar os Projetos de Recomendação a
submeter à Sessão Nacional do
Sim
Parlamento dos Jovens e eleger os
deputados que os vão representar nesta
Sessão, que iria decorrer no auditório
Municipal da escola Almeida Garret em
Vila Nova de Gaia .Os deputados eleitos e
representantes da EPG são : Marcos Silva
do 11ºGestão e Francisco Xavier Azevedo
11ºCP.

Domínios
Cidadania

Igualdade de Género

Formador

Tipologia
Formação

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover a
consciência e o
respeito pela
diversidade na
construção de
uma sociedade
ativa, solidária,
responsável,
crítica e plural.
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Outra

12-032020

14-032020

10AS

Objetivo - Projeto Educativo

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Desporto
taxa de abandono escolar precoce
Escolar - Ténis
de Mesa.

Objetivo da Atividade

Sim

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.

Sim

Sensibilizar os alunos para a reciclagem e
para as problemáticas da gestão dos
resíduos.
Ana
Francisco

Palestra

25-032020

10ºOT e 11ºOT

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Conhecer o trabalho da Suldouro.
Incentivar a realização da separação do
lixo, quer em casa quer na Escola.

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar; respeitar o
corpo e a mente.

Visita ao Museu Anatómico do Instituto de
Ciências Biomédicas de Abel Salazar da
Sim
Universidade do Porto

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Domínios
Cidadania

Saúde

Joana
Gomes

Visita de
Estudo

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Interculturalidade

Inês Couto

Data
Prevista
(d-mês)

Educação Ambiental

Formador

Tipologia
Formação
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Susana
Magano

Outra

Visita de
Estudo

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Domínios
Cidadania

27-032020

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Desporto
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Escolar - ARE
taxa de abandono escolar precoce
Atividades
Rítmicas
Expressivas.

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Sim

Interculturalidade

Fátima
Graça

Outra

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

março
2020

Embaixadores
juniores da
Escola
Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de
Embaixadora
saberes de temas relacionados com a Europa;
do Parlamento
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
Europeuaberto possibilidades da sua cidadania europeia;
a comunidade
escolar

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu Comemoração do dia Nacional
do Estudante
Objetivos e Valores da União Europeia
Semana Europeia

Sim

Direitos Humanos

Joana
Gomes

Data
Prevista
(d-mês)

março
2020

11º AS; 11º
MA; 11º
EAC/PM.

Proporcionar aos alunos experiências ao
nível de atividades de exploração da
natureza. os alunos serão avaliados de
acordo com a sua prestação nas mais
variadas atividades.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Sim

Saúde

Formador

Tipologia
Formação

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
Identificar
atitudes/compor
tamentos que
fomentam ou
prejudicam o
respeito mútuo e
a convivência do
indivíduo em
sociedade:
família, escola,
comunidade.
Desenvolver nos
alunos a
consciência dos
seus direitos e
deveres.
Bem-estar, saúde
e ambiente;
relacionamento
interpessoal.
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Visita de
Estudo

Joana
Gomes

Ana
Francisco

Visita de
Estudo

Visita de
Estudo

março
2020

março
2020

Destinatários

11º CP; 11º
IGR; 11º RB.

11º DG.

Março de
2020
10OT e 11OT
(data a
definir)

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Avaliação final do módulo de AEN.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Proporcionar aos alunos experiências ao
nível de atividades de exploração da
natureza. os alunos serão avaliados de
acordo com a sua prestação nas mais
variadas atividades.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Educação Ambiental

Vitor Incio

Data
Prevista
(d-mês)

Saúde

Formador

Tipologia
Formação

Bem-estar, saúde
e ambiente;
relacionamento
interpessoal.

Conhecer os principais recursos turísticos
de Lamego, aravés de visitas turísticas
guiadas. Proporcionar uma experiência
turística aos alunos, acompanhados por
formadores da componente técnica do
curso de Técnico de Operações turísticas.
Esta visita enquadra-se no âmbito do
Projeto Integrador em desenvolvimento
com a turma do 11º OT, pelo que o roteiro
final ainda carece de desenvolvimento por
parte dos alunos.
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Visita de
Estudo

Palestra
Ana
Francisco

Inês Couto

Joana
Gomes

Visita de
Estudo

Outra

Destinatários

Março de
2020
10OT
(data a
definir)

Março de
2020
10OT e 11OT
(data a
definir)

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Conhecer os principais recursos turísticos
de Vila Nova de Gaia, através de visitas
turísticas guiadas. Proporcionar uma
experiência turística aos alunos,
acompanhados por formadores da
componente técnica do curso de Técnico
de Operações turísticas. Esta visita
enquadra-se no âmbito do Projeto
Integrador em desenvolvimento com a
turma do 10º OT, pelo que o roteiro final
ainda carece de desenvolvimento por
parte dos alunos.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Palestra sobre "Turismo Acessível" com a
participação da Accessible Portugal.
Permitir contacto com profissionais da
atividade turística e debater temas da
atualidade. Permitir o contacto com as
várias saídas profissionais do Curso
Técnico de Operações Turísticas.

Março/A
bril 2020

11AS

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

03-042020

Todos os
alunos
mediante
inscrição
prévia.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Visita ao Quartel dos Bombeiros de
Coimbrões, para consciencializar para a
importância do Suporte Básico de Vida e
da manutenção e salvaguarda da saúde e
bem estar dos clientes e das próprias
equipas.

Proporcionar aos alunos momentos de
confraternização aliados à competição
desportiva.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Saúde

Ana
Francisco

Data
Prevista
(d-mês)

Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar; respeitar o
corpo e a mente.

Saúde

Formador

Tipologia
Formação

Bem-estar, saúde
e ambiente;
relacionamento
interpessoal.
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Sérgio
Teixeira

Objetivo - Projeto Educativo

2º e 3º
Períodos

11º Operações
Turísticas.

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

2º
Período

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Desporto
taxa de abandono escolar precoce
Escolar Xadrez.

Objetivo da Atividade

Criar um canal de Youtube como forma
lúdica de abordar temáticas estruturantes
da sociedade global;
Sensibilizar os alunos para as temáticas
relacionadas com o mundo
contemporâneo.
Motivar os alunos para as questões
estruturantes da sociedade atual.
Despertar o interesse e a curiosidade dos
alunos.

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Relacionamento
social e
intercultural
(democracia,
desenvolvimento
humano
sustentável,
globalização e
interdependênci
a, paz e gestão
de conflitos).

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Inês Couto

Seminário

2ºperíod
o

Todos os 10º
da Escola

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Palestra sobre sexualidade

Sim

Sexualidade

Outra

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Inês Couto

Seminário

2ºperíod
o

10AS, 11AS

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Palestra sobre alcoolismo - Enf Rui
Cavadas

Sim

Saúde

Joana
Gomes

Outra

Data
Prevista
(d-mês)

Direitos Humanos

Formador

Tipologia
Formação

Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar; respeitar o
corpo e a mente.
Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar; respeitar o
corpo e a mente.
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Objetivo - Projeto Educativo

Joana
Gomes

Outra

17-042020

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Desporto
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Escolar - ARE - taxa de abandono escolar precoce
Atividades
Rítmicas
Expressivas.

Inês Couto

Visita de
Estudo

22-042020

11AS

Sérgio
Teixeira

Outra

30-042020

Turmas de 10º
ano.

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Objetivo da Atividade

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Assistir a uma palestra de apresentação
do SIEM (Sistema integrado de
emergência médica), INEM, suas funções
e meios e mostra de meios disponíveis no
momento.
Dinamizar o Dia das Profissões da Escola
Profissional de Gaia (intraescola);
Dar a conhecer as profissões futuras dos
alunos da Escola;
Sensibilizar os alunos para a aquisição de
competências e saberes fundamentais
para a sua vida futura;

Sim

Domínios
Cidadania

Interculturalidade

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Saúde

Data
Prevista
(d-mês)

Sim

Mundo do Trabalho

Formador

Tipologia
Formação

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar; respeitar o
corpo e a mente.
Valorização das
especificidades e
realidades locais
em detrimento
de abordagens
de temáticas
abstratas e
descontextualiza
das da vida real.
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Bruno
Marques

Visita de
Estudo

Visita de
Estudo

abril
2020

abril
2020

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

EPAS _ Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
:Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa
Proporcionar um conhecimento ativo sobre Parlamento
10º G e 11ºG e
Português em particular.
embaixadores
Promover a sensibilização e consciencialização da
juniores da
Democracia Parlamentar entre os jovens.
Escola
Reconhecer o papel das Instituições enquanto garante da
Embaixadora
vida em sociedade;
do Parlamento
Reconhecer a importância histórica do Direito
Europeu
Constitucional;
Entender o Estado como uma sociedade politicamente
organizada;
Entender o papel dos cidadãos na vida politica.

11ºAS;11CP
embaixadores
juniores da
Escola
Embaixadora
do Parlamento
Europeu

EPAS _ Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
:Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Ida à Assembleia da República
Proporcionar um conhecimento ativo
sobre a União Europeia em geral e o
Parlamento Europeu em particular.
Promover a sensibilização e a
consciencialização para a União Europeia
e para a Democracia Parlamentar
Europeia entre os jovens. Desenvolver
competências de participação e cidadania
Sim
ativa no contexto nacional e europeu.
Reconhecer o papel das Instituições
enquanto garante da vida em sociedade;
Reconhecer a importância histórica do
Direito Constitucional;
Entender o Estado como uma sociedade
politicamente organizada;
Entender o papel dos cidadãos na vida
politica.
Ida ao Gabinete do Munícipe Câmara
Municipal do Porto. Proporcionar um
conhecimento ativo sobre a União
Europeia em geral e o Parlamento
Europeu em particular. Promover a
sensibilização e a consciencialização para Sim
a União Europeia e para a Democracia
Parlamentar Europeia entre os jovens.
Desenvolver competências de
participação e cidadania ativa no contexto
nacional e europeu.

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Instituições e participação democrática

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.

Instituições e participação
democrática

Formador

Tipologia
Formação

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.
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Bruno
Marques

Visita de
Estudo

Visita de
Estudo

abril
2020

abril
2020

abril
2020

10 e 11 º anos;
embaixadores
juniores da
Escola
Embaixadores
do Parlamento
Europeu

embaixadores
juniores da
Escola
Embaixadora
do Parlamento
Europeu

embaixadores
juniores da
Escola
Embaixadores
do Parlamento
Europeu

Objetivo - Projeto Educativo

Promover formação e sensibilização extracurriculares aos
formandos.

EEPE _ Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
:Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa promover a cidadania e
desenvolvimento, com vista ao exercício da cidadania ativa

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Objetivo da Atividade

Informar a comunidade sobre as questões
da União Europeia e o funcionamento dos
seus órgãos. Promover a sensibilização e a
Sim
consciencialização para a União Europeia
e para a Democracia Parlamentar
Europeia.

Ida ao Centro Europe Direct do Porto.
Conhecer a União Europeia em geral.
Informar a comunidade sobre as questões
da União Europeia e o funcionamento dos
seus órgãos. Relacionar o papel do jovens
com o futuro da Europa. Conhecer o papel Sim
que o Parlamento Europeu desempenha
no processo de decisão europeu.
Promover a interdisciplinaridade e o
intercâmbio de saberes relacionados com
a Europa.
Ida ao Gabinete do Munícipe Câmara
Municipal de Vila nova de Gaia. Informar a
comunidade sobre as questões da União
Europeia e o funcionamento dos seus
órgãos. Promover a sensibilização e a
consciencialização para a União Europeia
e para a Democracia Parlamentar
Sim
Europeia. Sensibilizar os jovens para os
valores da Cidadania, nomeadamente
para os direitos e deveres associados.
Desenvolver uma consciência cívica como
elemento fundamental no processo de
formação de cidadãos críticos, ativos e
intervenientes.

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Instituições e participação
democrática

Fátima
Graça

Outra

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.

Instituições e participação
democrática

Bruno
Marques

Data
Prevista
(d-mês)

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.

Instituições e participação
democrática

Formador

Tipologia
Formação

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.
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Direção
Pedagógica

Palestra

Data
Prevista
(d-mês)

abril
2020

Destinatários

10º anos

Objetivo - Projeto Educativo

Promover a cidadania e desenvolvimento, com vista ao
exercício da cidadania ativa

Ana
Francisco

Visita de
Estudo

Abril de
2020
(data a
definir)

10OT e 11OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Ana
Francisco

Visita de
Estudo

Abril de
2020
(data a
definir)

10OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Palestra

Abril de
2020
(data a
definir)

10OT e 11OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

abril
2020

Cef MAL,
10ºIIGR, 11ºAS, Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
11ºCP, 11ºIIGR taxa de abandono escolar precoce
e 11ºRB

Ana
Francisco

Sandra
Ferreira

Mostra
Educativa

Objetivo da Atividade

Sensibilizar os alunos para situações de
violência no namoro e promover os
direitos fundamentais do ser humano.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Direitos
Humanos

Formador

Tipologia
Formação

Conhecer os principais recursos turísticos
de Chaves, através de visitas turísticas
guiadas. Proporcionar uma experiência
turística aos alunos, acompanhados por
formadores da componente técnica do
curso de Técnico de Operações turísticas.
Esta visita enquadra-se no âmbito do
Projeto Integrador em desenvolvimento
com a turma do 11º OT, pelo que o roteiro
final ainda carece de desenvolvimento por
parte dos alunos.
Visita ao Quartel dos Bombeiros de
Coimbrões, para consciencializar para a
importância do Suporte Básico de Vida e
da manutenção e salvaguarda da saúde e
bem estar dos clientes e das próprias
equipas.
Palestra sobre "Certificação em Turismo"
com a participação da Biosphere Portugal.
Permitir contacto com profissionais da
atividade turística e debater temas da
atualidade. Permitir o contacto com as
várias saídas profissionais do Curso
Técnico de Operações Turísticas.
Efetuar uma pesquisa e, posteriormente,
um cartaz, de forma a reforçar os
conhecimentos sobre autores portugueses Não
(viada e obra) e participar na Mostra de
Trabalhos.
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Direção
Pedagógica

Mostra
Educativa

data a
definir

Comunidade
Educativa e
futuros alunos
candidatos

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Mostra de Atividade e Trabalhos Profigaia
2020

Sandra
Ferreira

Mostra
Educativa

abril
2020

11º AS, 11º
IIGR

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Elaborar um quiz didático de literatura
portuguesa utilizando a aplicação Kahoot.
Consolidar conhecimentos de forma
lúdica.

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Mostra
Educativa

2020
(data a
Todas
designar)

Mafalda
Teixeira

Mostra
Educativa

2020
10º CP, 11º CP, Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
(data a
10º RB
taxa de abandono escolar precoce
designar)

Ana
Francisco

Mostra
Educativa

a definir

Mafalda
Teixeira

10OT e 11OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Objetivo da Atividade

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Não

Divulgar os trabalhos realizados pelos
alunos ao longo do ano letivo no âmbito
da disciplina de Inglês; envolver os alunos
na organização de trabalhos e atividades a
Sim
desenvolver na mostra de trabalhos e
atividades; motivar para a aprendizagem
da língua Inglesa através de atividades
práticas e lúdicas
Divulgar os trabalhos realizados pelos
alunos ao longo do ano letivo no âmbito
da disciplina de Francês; envolver os
alunos na organização de trabalhos e
Sim
atividades a desenvolver na mostra de
trabalhos e atividades; motivar para a
aprendizagem da língua Francesa através
de atividades práticas e lúdicas

Interculturalidade

Formador

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Aprender e / ou
relembrar
aspetos da
cultura
Anglófona

Interculturalidade

Data
Prevista
(d-mês)

Tipologia
Formação

Aprender e / ou
relembrar
aspetos da
cultura
Francófona

Promover o curso de Operações Turísticas
através de trabahos realizados pelos
alunos nas aulas da componente técnica
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Vitor Incio

Ana
Francisco

Direção
Pedagógica

Outra

Visita de
Estudo

Outra

Data
Prevista
(d-mês)

06-052020

Destinatários

Aberto a todos
os professores
e alunos.

Objetivo - Projeto Educativo

Investir na importância da consciencialização dos jovens e
adultos sobre a manutenção de um estilo de vida saudável.
Aula aberta

19-052020

10OT e 11OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

23 de
maio de
2020

Alunos
diplomados em
2019,
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
respetivas
taxa de abandono escolar precoce
famílias e
entidades
convidadas

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover um estilo de vida saudável. Aula
Sim
aberta

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Saúde

Formador

Tipologia
Formação

Promover
comportamentos
que incentivem a
valorização da
saúde e bem
estar.

Conhecer uma Unidade Hoteleira (Hotel
Black Tulip, Gaia), verificando em contexto
real as suas unidades orgânicas e os
serviços que prestam. Visita a áreas
públicas e áreas técnicas. Contacto com o
diretor hoteleiro e com os vários
colaboradores. Degustação de pequeno
almoço em serviço bufet.

Sessão Solene de Entrega de Diplomas
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Fátima
Graça

Outra

Data
Prevista
(d-mês)

25 e 26
de maio
2020

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Projeto educativo PARLAMENTO DOS JOVENS, ensino
secundário, projeto da iniciativa da Assembleia da
República e que este ano tem como tema central
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A IGUALDADE?
ü
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
ü
Dar a conhecer a Assembleia da República, o
significado do mandato parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
alunos eleitos
ü
Promover o debate democrático, o respeito pela
e
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das
representantes
decisões;
da EPG
ü
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema,
definido anualmente;
ü
Proporcionar a experiência de participação em
processos eleitorais;
ü
Estimular as capacidades de expressão e
argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria;
ü
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.

Objetivo da Atividade

Parlamento dos Jovens -VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E NO NAMORO:
COMO GARANTIR O RESPEITO E A
IGUALDADE? -Sessão Nacional do
Parlamento dos Jovens.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Domínios
Cidadania

Igualdade de Género

Formador

Tipologia
Formação

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Promover a
consciência e o
respeito pela
diversidade na
construção de
uma sociedade
ativa, solidária,
responsável,
crítica e plural.
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Fátima
Graça

Palestra

Seminário

maio
2020

maio
2020

Destinatários

Embaixadores
juniores da
Escola
Embaixadora
do Parlamento
Europeu e
aberto a
comunidade
escolar

Aberto à
comunidade
escolar

Objetivo - Projeto Educativo

EEPE escola Embaixadora do Parlamento Europeu
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia
Compreender a importância da U.E na vida quotidiana dos
jovens

EEPE escola Embaixadora do Parlamento Europeu
Promover a consciencialização para a Europa/União
Europeia e para a democracia parlamentar europeia.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular,
sendo o objetivo principal a compreensão.
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia

Objetivo da Atividade

O futuro da europa depende
definitivamente do Jovem Cidadão
Europeu Ativo EPGAIA. Sensibilizar os
jovens para os valores da Cidadania,
nomeadamente para os direitos,
responsabilidades e deveres associados;
desenvolver uma consciência cívica, como
elemento fundamental no processo de
formação de cidadãos, críticos, ativos e
intervenientes.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Seminário - Conhecer a União EuropeiaConferências/Sessões de esclarecimento,
de sensibilização e debates sobre
temáticas relacionadas com a União
Europeia, Cidadania e Democracia
Parlamentar, com particular abordagem
no papel dos jovens na construção de uma
Sim
Europa mais democrática e participativa –
reunindo alunos e personalidades
convidadas, nomeadamente deputados
do parlamento nacional e
europeu.Convidar deputados nacionais e
europeus com o objetivo de esclarecer o
funcionamento das instituições europeias.

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Direitos Humanos

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Identificar
atitudes/compor
tamentos que
fomentam ou
prejudicam o
respeito mútuo e
a convivência do
indivíduo em
sociedade:
família, escola,
comunidade.
Desenvolver nos
alunos a
consciência dos
seus direitos e
deveres.

Instituições e participação
democrática

Formador

Tipologia
Formação

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.
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Fátima
Graça

Outra

Data
Prevista
(d-mês)

Maio
2020

Destinatários

Embaixadores
juniores
selecionados
da EEPE Escola
Embaixadora
do Parlamento
Europeu

Objetivo - Projeto Educativo

•
EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular.
•
Promover a sensibilização e consciencialização para a
União Europeia e para a Democracia Parlamentar europeia
entre os jovens.
•
Desenvolver competências de participação e
cidadania ativa no contexto nacional e europeu.
•
Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de
saberes em torno de temas relacionados com a Europa,
passado, presente e futuro.
•
Relacionar o papel dos jovens com o futuro da
Europa.
•
Conhecer o papel que o Parlamento Europeu
desempenha no processo de decisão europeu.
•
Valorizar a Democracia Parlamentar Europeia.
•
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia.

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Os Estudantes são selecionados dos
Estados-Membros da UE para participar
na Euroscola do Parlamento Europeu 2020
Euroscola oferece uma experiência
imersiva na Câmara do Parlamento
Europeu em Estrasburgo, permitindo que
os alunos aprendam sobre a integração
europeia, experimentando-a em primeira
mão.
Estudantes dos 28 Estados-Membros da
UE são selecionados para se tornarem
membros do Parlamento Europeu por um
dia. aprendam sobre a integração
europeia, experimentando-a em primeira
mão.
Eles tomam a palavra nas sessões
plenárias e das comissões para debater e
votar em resoluções sobre assuntos
atuais, enquanto praticam o seu idioma e
fazem amizade com colegas de toda a
Europa.
Os professores também têm a
oportunidade de conhecer seus colegas e
trocar feedback sobre suas próprias
práticas e experiências em sala de aula.

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Instituições e participação democrática

Formador

Tipologia
Formação

Funcionamento
da democracia e
das instituições
democráticas;
papel do
indivíduo numa
sociedade plural;
globalização e
interdependênci
a.
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Formador

Tipologia
Formação

Data
Prevista
(d-mês)

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Ana
Francisco

Visita de
Estudo

Maio de
2020
(data a
definir)

10OT e 11OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Ana
Francisco

Visita de
Estudo

Maio de
2020
(data a
definir)

10OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Ana
Francisco

Palestra

Maio de
2020
(data a
definir)

10OT e 11OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Direção
Pedagógica

Outra

9 a 14 de
junho de
2020

Aberto à
comunidade

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Objetivo da Atividade

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Conhecer os principais recursos turísticos
de Ponte de Lima e Guimarães, através de
visitas turísticas guiadas. Proporcionar
uma experiência turística aos alunos,
acompanhados por formadores da
componente técnica do curso de Técnico
de Operações turísticas. Esta visita
enquadra-se no âmbito do Projeto
Integrador em desenvolvimento com a
turma do 11º OT, pelo que o roteiro final
ainda carece de desenvolvimento por
parte dos alunos.
Conhecer os principais recursos turísticos
do Porto, através de visitas turísticas
guiadas. Proporcionar uma experiência
turística aos alunos, acompanhados por
formadores da componente técnica do
curso de Técnico de Operações turísticas.
Esta visita enquadra-se no âmbito do
Projeto Integrador em desenvolvimento
com a turma do 10º OT, pelo que o roteiro
final ainda carece de desenvolvimento por
parte dos alunos.
Palestra sobre "Hotelaria" com a
participação do Hotel Black Tulip. Permitir
contacto com profissionais da atividade
turística e debater temas da atualidade.
Permitir o contacto com as várias saídas
profissionais do Curso Técnico de
Operações Turísticas.

XIII Torneio Internacional Cidade de
Gaia/XX Profigaia Open
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Fátima
Graça

Ana
Francisco

Outra

Exposição

Palestra

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

09-062020

Todos os
alunos
mediante
inscrição
prévia.

junho
2020

Promover a consciencialização para a Europa/União
Europeia e para a democracia parlamentar europeia.
Embaixadores
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
juniores da
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular,
Escola
sendo o objetivo principal a compreensão.
Embaixadores
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
do Parlamento
possibilidades da sua cidadania europeia
Europeu e
Compreender a importância da U.E na vida quotidiana
aberto a toda a
dos jovens
comunidade
Sensibilizar os jovens para os valores da Cidadania,
escolar
nomeadamente para os direitos, responsabilidades e
deveres associados

Junho de
2020
(data a
definir)

10OT e 11OT

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Objetivo da Atividade

Proporcionar aos alunos momentos de
confraternização aliados à competição
desportiva.

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu Ciclos de Cinema Europeu
comentado
Objetivos e Valores da União Europeia
Semana Europeia Exposição de trabalhos
e atividades desenvolvidos no ambito do
projeto educativo Escola Embaixadora do
Parlamento Europeu

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Saúde

Joana
Gomes

Data
Prevista
(d-mês)

Bem-estar, saúde
e ambiente;
relacionamento
interpessoal.

Interculturalidade

Formador

Tipologia
Formação

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.

Palestra sobre "Animação Turística" com a
participação da Meet me at Porto.
Permitir contacto com profissionais da
atividade turística e debater temas da
atualidade. Permitir o contacto com as
várias saídas profissionais do Curso
Técnico de Operações Turísticas.
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Fátima
Graça

Seminário

Outra

junho
semana
europeia

junho
semana
europeia

Destinatários

Objetivo - Projeto Educativo

Promover a consciencialização para a Europa/União
Europeia e para a democracia parlamentar europeia.
Embaixadores
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
juniores da
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular,
Escola
sendo o objetivo principal a compreensão.
Embaixadora
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
do Parlamento
possibilidades da sua cidadania europeia
Europeu e
Compreender a importância da U.E na vida quotidiana
aberto a toda a
dos jovens
comunidade
Sensibilizar os jovens para os valores da Cidadania,
escolar
nomeadamente para os direitos, responsabilidades e
deveres associados

Embaixadores
juniores da
Escola
Embaixadora
do Parlamento
Europeu e
aberto a
comunidade
escolar

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu
Promover a consciencialização para a Europa/União
Europeia e para a democracia parlamentar europeia.
Proporcionar um conhecimento ativo sobre a União
Europeia em geral e o Parlamento Europeu em particular,
sendo o objetivo principal a compreensão.
Investir na consciencialização dos jovens sobre as
possibilidades da sua cidadania europeia
Compreender a importância da U.E na vida quotidiana
dos jovens
Sensibilizar os jovens para os valores da Cidadania,
nomeadamente para os direitos, responsabilidades e
deveres associados

Objetivo da Atividade

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu Ciclos de Cinema Europeu
comentado
Objetivos e Valores da União Europeia
Semana Europeia Seminários e debates:
•
Conhecer a UE ;
•
Conhecer o Parlamento Europeu ;
•
O futuro da Europa depende
definitivamente dos jovens;
•
Políticas da UE ;
•
Mercados europeus; etc
Deputados, políticos, autarcas e
nacionais e europeus.

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu Visualização de documentários
da natureza -Our Planet
Objetivos e Valores da União Europeia
Semana Europeia

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Direitos Humanos

Fátima
Graça

Data
Prevista
(d-mês)

Identificar
atitudes/compor
tamentos que
fomentam ou
prejudicam o
respeito mútuo e
a convivência do
indivíduo em
sociedade:
família, escola,
comunidade.
Desenvolver nos
alunos a
consciência dos
seus direitos e
deveres.

Educação Ambiental

Formador

Tipologia
Formação

Identificar
atitudes/compor
tamentos que
prejudicam ou
beneficiam a
educação
ambiental com
vista a um
desenvolvimento
sustentável
tendo em conta
uma participação
ativa e
consciente por
parte do
indivíduo.
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Bruno
Marques

Bruno
Marques

Outra

Outra

Objetivo - Projeto Educativo

Objetivo da Atividade

Domínios
Cidadania

junho semana
europeia

10ºCP;
11ºRB/CEF/12º
CP e
embaixadores
juniores

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu Investir
na consciencialização dos jovens sobre as possibilidades da
sua cidadania. Sensibilizar os jovens para os valores da
Cidadania, nomeadamente para os direitos,
responsabilidades e deveres associados Sensibilizar para o
desenvolvimento sustentável -através da execução de um
almoço intercultural .

Promover o convívio intercultural e
consciencializar para a existência da
diversidade em contexto social numa
sociedade plural.

Sim

junho semana
europeia

aberto a toda a
comunidade
escolar;
embaixadores
juniores

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu Investir
na consciencialização dos jovens sobre as possibilidades da
sua cidadania europeia Sensibilizar os jovens para os
valores da Cidadania, nomeadamente para os direitos,
responsabilidades e deveres associados Sensibilizar para o
desenvolvimento sustentável -através da execução de um
pomar pedagógico - plantação de árvores.

Educar para a cidadania responsável e
para a participação ativa com o objetivo
da educação ambiental. Consciencializar
para a identificação dos principios da
alimentação racional.

Sim

junho semana
europeia

aberto a toda a
comunidade
escolar;
embaixadores
juniores

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu Investir
na consciencialização dos jovens sobre as possibilidades da
sua cidadania europeia Sensibilizar os jovens para os
valores da Cidadania, nomeadamente para os direitos,
responsabilidades e deveres associados Sensibilizar para a
pluralidade cultural existente na Escola Profissional de Gaia.

Educar para a cidadania responsável e
para a participação ativa e para o respeito
pela diferença. Construção de um jogo de
tabuleiro que represente diferenças
culturais dos alunos da EPG.

Sim

Interculturalidade

Outra

Destinatários

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Educação Ambiental

Bruno
Marques

Data
Prevista
(d-mês)

Interculturalidade

Formador

Tipologia
Formação

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
Identificar
atitudes/compor
tamentos que
prejudicam ou
beneficiam a
educação
ambiental com
vista a um
desenvolvimento
sustentável
tendo em conta
uma participação
ativa e
consciente por
parte do
indivíduo.
Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.
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Direção
Pedagógica

Joana
Gomes

Outra

Outra

Data
Prevista
(d-mês)

23-072020

Destinatários

Direção
Pedagógica,
Membros do
Conselho
Consultivo,
Pessoal
docente e não
docente

Objetivo - Projeto Educativo

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Objetivo da Atividade

3º
Período

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e apurar os classificados
para a fase regional.

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e regional.

Classificar os vencedores do quadro
competitivo local e regional.

Joana
Gomes

Outra

3º
Período

Joana
Gomes

Outra

3º
Período

Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
taxa de abandono escolar precoce

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Desenvolver
atitudes de
autoestima e de
convivência, de
modo a estimular
o respeito mútuo
e a preservação e
respeito pelas
diferenças
culturais.

Almoço de final de ano letivo de
Professores, Funcionários e membros do
Conselho Consultivo

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Desporto
taxa de abandono escolar precoce
Escolar - Ténis
de Mesa.

Alunos(as)
inscritos(as) no
Clube de
Promover o sucesso escolar, reduzindo em simultâneo a
Desporto
taxa de abandono escolar precoce
Escolar Xadrez.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Interculturalidade

Formador

Tipologia
Formação

Sim
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Bruno
Marques

Outra

Data
Prevista
(d-mês)

Ao longo
do ano

Destinatários

10º / 11º
CP/CEF/
embaixadores
juniores

Objetivo - Projeto Educativo

EEPE Escola Embaixadora do Parlamento Europeu Investir
na consciencialização dos jovens sobre as possibilidades da
sua cidadania europeia Sensibilizar os jovens para os
valores da Cidadania, nomeadamente para os direitos,
responsabilidades e deveres associados Sensibilizar para o
desenvolvimento sustentável -através da execução de uma
horta pedagógica.

Objetivo da Atividade

Educar para a cidadania responsável e
para a participação ativa com o objetivo
do desenvolvimento sustentável.
Consciencializar para a identificação dos
princípios da alimentação racional e
caraterização dos constituintes
alimentares.

Contributo para a
Cidadania e
Desenvolvimento

Sim

Domínios
Cidadania

Objetivos
específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Desenvolvimento Sustentável

Formador

Tipologia
Formação

Identificar
atitudes/compor
tamentos que
prejudicam ou
beneficiam a
sustentabilidade
ambiental.
Estimular a
participação
ativa e
responsável do
indivíduo na
construção de
um ambiente
saudável.
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