IMP.094/ 1

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2019/2020

Formador

Ana
Azevedo

Ana
Azevedo

Ana
Azevedo

Tipologia
Formação

Cursos
Profissionais

Cursos
Profissionais

Cursos
Profissionais

Nº

1

2

3

Guião de Visita
(programa)

Objetivo - Projeto
Educativo

Objetivo da Atividade

setembro
19

Comemoração do
Dia Mundial de
Turismo

Rota dos Passadiços do
Paiva - Arouca Geopark
- classificado pela
UNESCO Património
Geológico da
Humanidade

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Avaliar a
potencialidade
turística do destino;
Selecionar as
componentes da
oferta turística;
Analisar e participar
na elaboração da rota
turística

novembro
19

Inaugurações
Simultâneas de
Arte
Contemporânea de
Miguel Bombarda

Visita às inaugurações
das Galerias e
Exposições, interação
com os criadores e
artistas; Participação na
animação de rua

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Circuito Porto
Histórico + Espaço
Porto Cruz

Visita à cidade em
autocarro panorâmico
(Circuito Porto
Histórico) + Visita ao
Espaço Porto Cruz

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Data

novembro
19

Designação da
Atividade

Contributo para
a Cidadania e
Desenvolvimento

Aprovado: 01/10/2019

Domínios
Cidadania

Objetivos específicos
Cidadania e
Desenvolvimento

Recursos
Materiais
necessários

Estimativa
de Custo €

Autocarro e
bilhetes entrada

640,00 €

Sim

Desenvolvimento
Sustentável

Sensibilizar para a
proteção do Parque
Natural, classificado
Património Geológico
pela UNESCO

Consciencializar para a
importância da
atividade artística e a
sua relevância para a
atividade turística;
Tomar consciência das
etapas da organização
de um evento

Sim

Outras, de acordo
com as
necessidades de
educação para a
cidadania
diagnosticadas pela
escola

Dotar os formandos
de ferramentas que
lhes permitam
descodificar o mundo
que os rodeia, com o
objetivo de serem
cidadãos atentos e
interventivos

Não

- €

Conhecer a oferta
turística da cidade a
bordo de um
autocarro turístico;
Recolher informação
para a elaboração de
rotas turísticas

Sim

Mundo do
Trabalho

Identificar e conhecer
potenciais locais de
estágio e de trabalho.

Não

- €

Joana
Freitas

Daniel Sousa

Daniel Sousa

Maria
Carlota
Sottomayor

Cursos
Profissionais

Cursos
Profissionais

Cursos
Profissionais

CEF

4

5

6

7

novembro
19

outubro
19

novembro
19

novembro
19

A Europa vai à
Escola

Sessões de informação
sobre matérias
europeias, nas
instituições de ensino e
formação.

E.2 Aumento das
mobilidades
ERASMUS
(Internacionalização)

O programa “A Europa
vai à Escola” tem por
objetivo proporcionar
sessões de informação
sobre matérias
europeias, nas
instituições de ensino
e formação.

Compras Online

Apresentação de um
trabalho de aula sobre
os cuidados nas
compras online, como
forma de celebrar o dia
das compras na
Internet

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Promover as compras
online; Incentivar os
alunos sobre a
temática do digital;
Capacitação de
trabalho de grupo.

Observação de
clientes na loja
Nespresso Boavista

Obeservação do
processo de compra na
loja física, tendo em
conta diferentes perfis
de clientes;

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Sensibilizar os alunos
para a importância de
conhecer os clientes,
aquando na função de
ténico de marketing e
comunicaçao digital;

Não

Visita ao
restaurante Mac
Donald´s no Via
Catarina

Saida da Escola; Ida a
pé até ao Macdonald´s;
Inicio da visita com uma
pequena introdução da
história do
MacDonald´s; divisão
da turma em 2 turnos
para se realizar a visita

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
Visualização na pratica
absentismo e
das regras de higiene
abandono escolar
e segurança alimentar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Sim

Sim

Instituições e
participação
democrática

Contributo para a
Cidadania Europeia

Videoprojetor +
portátil +
ligação à
Internet

- €

Sim

Mundo do
Trabalho

Aquisição de novos
conhecimentos e
estratégias da área de
trabalho dos alunos

Projector,
computador,
comando e
telemóveis

- €

Grelhas de
observação para
registo de dados
e telemóveis
para registo
fotográfico;

- €

Não

- €

Mundo do
Trabalho

Aquisição de novos
conhecimentos e
estratégias da área de
trabalho dos alunos

Joana
Freitas

Cursos
Profissionais

8

outubro
19

Sessões de
esclarecimento
Erasmus+

Esta atividade consistiu
em duas sessões para
dar a conhecer aos
nossos alunos as
experiências de 4
estudantes que se
encontram em Erasmus
no nosso país e de 3
jovens portugueses que
estudaram no
estrangeiro, graças a
uma parceria com a
Erasmus Student
Network Porto (ESN
Porto).

E.2 Aumento das
mobilidades
ERASMUS
(Internacionalização)

Motivar os nossos
alunos a participar em
atividades
internacionais; Ajudar
a destruir alguns mitos
ou medos,
fomentando a
comunicação
intercultural.
Celebrar o
Erasmusdays da
Agência Nacional
Erasmus+.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Conhecimento de
técnicas de
negociação e de
vendas através da
experiência de um
profissional da área

Foram organizadas
duas sessões para as
turmas de 11ºs anos,
duas em cada uma,
uma vez que vamos
abrir candidaturas para
estas turmas
estagiarem na
República Checa (6
vagas) e na Holanda (6
vagas).

Mariana
Libano

Mariana
Libano

dezembro
19

Seminário na ECP Técnicas
Negociação e
Vendas- Orador:
Comercial da
Remax

14:15 - encontro no
auditório 14:30h- início
do seminário
15:30/16h encerramento do
seminário

Cursos
dezembro
10
Profissionais
19

Visita de estudo à
Exposição
Comunicar Alfândega do Porto

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
14h: Visita à exposição na redução do
15h :Visita à Oficina de
absentismo e
Rádio - 16h30: Visita à
abandono escolar
Oficina de Televisão
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Cursos
Profissionais

9

Explorar e aplicar os
conhecimentos
lecionados em na
UFCD de Comunicação

Sim

Interculturalidade

As competências
principais impactadas
por esta atividade
serão a inteligência
intercultural,
tolerância, abertura a
outras culturas e
mercados de
trabalho.

Sim

Mundo do
Trabalho

Aquisição de novos
conhecimentos e
estratégias da área de
trabalho dos alunos

Auditório;
Computador;
Projetor;

Media

Observação e
interação dos alunos
na ára dos Media mercado trabalho

Não

Sim

Projetor e
portátil

- €

- €

120,75 €

Ana Ferro

Ana Ferro

Ana Ferro

Cursos
novembro
11
Profissionais
19

Visita ao Posto de
Visita Posto
Turismo do Aeroporto
Turismo Aeroporto. na ótica do Turista
Inclusivo

Cursos
12 janeiro 20
Profissionais

Visita Hotel /
Restaurante /
Barco Cruzeiro

Visita a Hotel
(preferencialmente) ou
Restaurante, para que
alunos verifiquem os
equipamentos
necessários e a
importância das
Normas de Segurança e
Saúde no Turismo

Cursos
13 janeiro 20
Profissionais

Visita Posto
Turismo do Porto e
da Entidade
Regional do
Turismo do Porto e
Norte.

Visita aos dois postos
de turismo, mostrando
aos alunos o
funcionamento e
púublico alvo de cada
um dos locais.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Verificar como os
turistas inclusivos são
recebidos. Visitar a
Loja de Turismo e
perceber as
potencialiades de
informação que tem.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Alunos perceberem a
importância dos EPI
(Equipamentos de
Proteção Individual)
no Turismo e o seu
devido cumprimento.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Familiarização com os
locais que prestam
informação aos
turistas.
Conhecimento de
locais onde poderão
exercer a sua
atividade profissional
no futuro.

Sim

Sim

Sim

Não
necessários.
Docente levará
alguns recursos
materiais para
que alunos
experienciem a
visita como se
fossem turistas
inclusivos.

Direitos Humanos

Igualdade de
oportunidades do
Turista Inclusivo no
que concerne
desfrutar os destinos
e atrações.

Mundo do
Trabalho

Conhecimento das
obrigações legais
relativas à segurança
e saúde no trabalho, o --seu cumprimento em
locais de trabalho no
turismo.

- €

Interculturalidade

Contributo que
poderão dar aos
turistas. Assimilarem
funções que poderão --desempenhar por vida
da informação
exposta.

- €

- €

Data: 14 novembro
08h30 – Partida da
Escola de Comércio do
Porto (Rua do Rosário,
174-176 | 4050 521
Porto).
10h00 – Welcome
Center do Turismo
Industrial, situado na
Torre da Oliva.
10h30 - Visita às
empresas do circuito
industrial.
Marília
Sequeira

Cursos
novembro
14
Profissionais
19

Circuito Industrial
de S. João da
Madeira

Conhecer empresas
portuguesas
exportadoras de
produtos; Conhecer o
funcionamento de
unidades industriais;
Observar as etapas
A.2 Mecanismos e
dos processos de
estratégias que atuem
fabrico; Identificar os
na redução do
12h00 às 13h45 –
fatores de produção
absentismo e
Almoço no Shopping 8.ª
(capital técnico,
abandono escolar
Avenida.
capital humano,
(Promoção do
trabalho e recursos
Sucesso Educativo)
14h00 - Visita às
naturais);
empresas do circuito
Consciencilaizar os
industrial.
alunos para a
16H50 - Regresso ao
observação da
Welcome Center do
responsabilidade
Turismo Industrial.
social e ambiental das
17h00 - Partida com
indústrais.
destino ao Porto.
1 autocarro de 49
lugares + 1 autocarro
de 26 lugares

Sim

Mundo do
Trabalho

Promover um
processo de
consciencialização
ambiental, de
promoção de valores,
de mudança de
atitudes e de
comportamentos face
ao ambiente. Identifica os tipos de
competências que são
mais importantes no
atual
mundo do trabalho.
- Reconhece a
importância da
formação dos
trabalhadores e da
sua capacidade
de trabalhar em
equipa. - Compreende
que o trabalhador
tem um conjunto de
direitos e de deveres.Compreende que o
trabalhador tem um
conjunto de direitos e
de deveres.•
Promover um
processo de
consciencialização
ambiental, de
promoção de valores,
de mudança de
atitudes e de
comportamentos face
ao ambiente

Reserva de 2
autocarros ( 68
alunos) e
Inscrições no
circuito
Industrial.

688,00 €

Diana
Monteiro

Assessoria
Pedagógica

Assessoria
Pedagógica

Cursos
out19 a
15
Profissionais
fev19

CP e CEF

CP e CEF

outubro
16
19

novembro
17
19

Programa
"Parlamento dos
Jovens"

Palestra da Escola
Segura

Sessões sobre
Saúde Escolar

Inscrição no Programa;
Leitura do propósito do
Programa às turmas do
12.º ano; Pesquisa
temática "Violência
doméstica e no
namoro"; Constituição
da comissão eleitoral e
listas; Convite deputado
da AR para debate
escolar; Votação;
Sessão Escolar; Sessão
Distrital.

Mobiliar os alunos
para a reflexão e o
A.2 Mecanismos e
debate de
estratégias que atuem
problemáticas atuais;
na redução do
valorizar a
absentismo e
participação civica;
abandono escolar
evienciar a
(Promoção do
intervenção de cada
Sucesso Educativo)
aluno na comunidade
educativa.

Palestra de
sensibilização e alerta à
prática do bullying no
espaço escolar.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Sessões "Respeito a
quanto obrigas";
Sessões "Bons hábitos
de higiene" - UCC
Boavista Saúde Escolar

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Alertar e sensibilizar
para as práticas de
bullying;
procedimentos a ter
quando ocorrem.

Sensibilizar os alunos
sobre o respeito para
com o outro;
promover relações
interpessoais
empáticas; valorizar a
educação em todas as
dimensões; promover
hábitos de higiéne.

Sim

Sim

Sim

Direitos Humanos

Promover o
pensamento critico
individual e coletivo;
proporcionar
momentos de troca
de ideias e o respeito
pela opinião dos
outros; fomentar a
partilha de causas e
ideiais.

Cartolinas, lápis
de cor,
videoprojetor,
portatil, coluns,
auditório.

- €

Direitos Humanos

Dignificar as relação
humanas; respeitar o
outro; promover as
máximas filosóficas
"coloco-me no lugar
do outro" e "a minha
liberdade termina
quando começa a do
outro"

Videoprojetor +
portátil +
ligação à
Internet

- €

Saúde

Promover nos alunos
comportamentos
adequados ao
contexto escolar e de
sala de aula; facilitar
processos de
comunicação
empática;
proporcionar
momentos reflexivos
de comportamentos e
atitudes.

Videoprojetor +
portátil +
ligação à
Internet

- €

Assessoria
Pedagógica

Diana
Monteiro

Diana
Monteiro

Cursos
dezembro
18
Profissionais
19

Cursos
nov19 a
19
Profissionais
dez19

Cursos
jan20 a
20
Profissionais
março20

Sessões sobre
Saúde Escolar

Sessâo "Afeto e
sexualidade"

Visita de estudo a
empresas com
compromisso de
sustentailidade
ambiental,
matérias primas
amigas do
ambiente e com
eficiencia
energética

Visita de estudo a
duas/três empresas
industriais na área do
setor têxtil e calçado
para a promoção do
projeto da Rota do
Comércio Sustentável.

Projeto Cidadão:
Pela
interculturalidade

Lançamento do desafio;
discussão para a
escolha dos temas;
conhecimentos prévios
e levantamento de
necessidades;
constituição de grupos
de trabalho;
planeamento,
desenvolvimento,
produtos intermédios e
finais; auto e
heteroavaliação;
metacognição.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
Valorizar a
absentismo e
componente dos
abandono escolar
afetos na sexualidade.
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Contactar com
empresas que
A.2 Mecanismos e
assumem o modelo de
estratégias que atuem
desenvolvimento
na redução do
sustentável, utilizam
absentismo e
energias renoveis no
abandono escolar
combate às alterações
(Promoção do
climáticas e são
Sucesso Educativo)
eficientes a nível
energétco.

Dinamizar a
C.2 Promover a
componente de
motivação escolar dos
Cidadania e
alunos (Optimização
Desenvolvimento nas
da Organização)
turmas do 10.º ano.

Sim

Sim

Sim

Sexualidade

Compreender a
importância da
sexualidade nas
relações humanas;
entender o respeito
pelo corpo e a sua
exposição pública;
alertar
comportamentos de
risco.

Desenvolvimento
Sustentável

Conhecer novos
produtos, resultado
da utilizaçao de
matérias primas mais
ecologicos e
sustentaveis.
Reconhecer as
preocupações
Autocarro
ambientais de
empresas
portuguesas e o modo
como comunicam e
comercializam
produtos, amigos do
ambiente.

Interculturalidade

Conhecer diferentes
culturas; reconhecer
as diferentes atitudes
perante a diversidade
cultural; promover o
pensamento critico:
tolerância e falsa
tolerância; promover
a interculturalidade.

Videoprojetor +
portátil +
ligação à
Internet

Computadores,
telemóveis,
ligação à
Internet; dossiê
de projeto:
guião de
projeto,
recortes de
jornais e
revistas,
relatório de
auto e
heteroavaliação,
material
escolar.

- €

250,00 €

20,00 €

Diana
Monteiro

Diana
Monteiro

Cursos
nov19 a
21
Profissionais
jan20

Cursos
jan20 a
22
Profissionais
fev20

Projeto Cidadão:
Pelos Direitos
Humanos

Lançamento do desafio;
discussão para a
escolha dos temas;
conhecimentos prévios
e levantamento de
necessidades;
constituição de grupos
de trabalho;
planeamento,
desenvolvimento,
produtos intermédios e
finais; auto e
heteroavaliação;
metacognição.

Dinamizar a
C.2 Promover a
componente de
motivação escolar dos
Cidadania e
alunos (Optimização
Desenvolvimento nas
da Organização)
turmas do 11.º ano.

Projeto Cidadão:
Pela participação e
intervenção cívica

Lançamento do desafio;
discussão para a
escolha dos temas;
conhecimentos prévios
e levantamento de
necessidades;
constituição de grupos
de trabalho;
planeamento,
desenvolvimento,
produtos intermédios e
finais; auto e
heteroavaliação;
metacognição.

Dinamizar a
componente de
Cidadania e
C.2 Promover a
Desenvolvimento nas
motivação escolar dos turmas do 12.º ano
alunos (Optimização
dedicada à
da Organização)
participação no
Programa
"Parlamento dos
Jovens"

Sim

Sim

Direitos Humanos

Conhecer a
Declaração Universal
dos Direitos
Humanos, a sua
história e a sua
importância no
mundo atual;
sensibilizar para a
problemática do
desrespeito pelos
direitos humano;
desenvolver ações
que contribuam para
a promoção do
respeito pelos direitos
humanos entre a
comunidade escolar, a
comunidade local
numa perspetiva
global.

Computadores,
telemóveis,
ligação à
Internet; dossiê
de projeto:
guião de
projeto,
recortes de
jornais e
revistas.

30,00 €

Instituições e
participação
democrática

Participar no
Programa Parlamento
dos Jovens; dar a
conhecer o
funcionamento da
Assembleia da
Republica; promover
ações de
sensibilização para a
problemática da
violência doméstica e
no namoro.

Computadores,
telemóveis,
ligação à
Internet; dossiê
de projeto:
guião de
projeto,
recortes de
jornais e
revistas.

10,00 €

Diana
Monteiro

Catarina
Oliveira

Cursos
out19 a
23
Profissionais
maio20

Cursos
novembro
24
Profissionais
19

Projeto das Rotas
de Comércio

Aulas Abertas Neuromarketing

Lançamento do desafio;
discussão para a
escolha das Rotas;
conhecimentos prévios
e levantamento de
necessidades;
constituição de grupos
de trabalho;
planeamento,
desenvolvimento,
produtos intermédios e
finais; implementação
das Rotas; auto e
heteroavaliação;
metacognição.

Criação da V2 do
projeto das Rotas de
Comércio; novas
C.2 Promover a
situações de
motivação escolar dos aprendizagem que
alunos (Optimização
aliem o perfil do aluno
da Organização)
ECP, o perfil
profissional, a cidade
do Porto e entidades
parceiras.

A decorrer na Escola de
Comércio do Porto

Dinâmica integrando
um conjunto de
convidados, com
perfis diferenciados,
relacionados com as
áreas da imagem, do
digital, do
neuromarketing, do
C.2 Promover a
visual merchandising,
motivação escolar dos
da psicologia, entre
alunos (Optimização
outros de modo a
da Organização)
partilhar
conhecimento e
experiências
profissionais com os
alunos, com
competências de
marketing aliadas as
ciências cognitivas.

Sim

Sim

Promover nos alunos,
o desenvolvimento da
criatividade, do
Empreendedorismo
pensamento critico e
do
empreendedorismo

Mundo do
Trabalho

Computadores,
acesso à
Internet; mapas
turísticos,
google maps,
dossiê de
projeto, guião
de projeto, ficha
técnica,
telemoveis, …

Aproximar os alunos e
a Escola ao mundo
profissional;
Sala, VideoAproximar os alunos e
projetor,
a Escola às mais
Computador.
recentes tendências
em que osconvidados
são especialistas.

50,00 €

- €

Maria
Manuela
Rodrigues

Maria
Manuela
Rodrigues

Marília
Sequeira

ao longo
Cursos
25 do ano
Profissionais
letivo

Leituras
dramatizadas no
Teatro de Carlos
Alberto.

Cursos
26 março 20
Profissionais

Assistir à
representação da
obra saramaguiana
"O ano da morte de
Ricardo Reis"

Cursos
outubro
27
Profissionais
19

Saída da escola para
realização de leituras
dramatizadas de
autores Portugueses.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Consolidar conteúdos
lecionados,
aperfeiçoar a
capaciddae de leitura
e criar nos alunos
mecanismos
cognitivos essenciais
ao conhecimento da
língua materna.

Saída da escola,
apanhar o metro da
linha amarela até ao El
corte inglês.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Desenvolver a
competência
linguística ao nivel da
produção de
diferentes enunciados.

Data: 01/10/2019
• Introdução ao
empreendedorismo;
Roteiros do
Dinâmicas de grupo;
Empreendedorismo Intervalo; Formas de
resolver problemas;
Dinâmicas de grupo;
Reflexão final.

Estimular iniciativas
empreendedoras;
Adquirir competências
transversais e soft
skills; Implementar
A.2 Mecanismos e
ferramentas
estratégias que atuem
inovadoras de
na redução do
estímulo à
absentismo e
criatividade, inovação
abandono escolar
e empreendedorismo;
(Promoção do
Participar no
Sucesso Educativo)
desenvolvimento de
projetos
colaborativos; Treinar
competências de
comunicação

Outras, de acordo
com as
necessidades de
educação para a
cidadania
diagnosti-cadas
pela escola

Interargir de forma
criativa e cívica.

Bilhetes

270,00 €

Sim

Interculturalidade

Os alunos aperceberse-ão de que a
multiculturalidade são
Bilhetes
fenómenos ligados ao
mundo de hoje, à
globalização.

350,00 €

Sim

Promover a aquisição
de conhecimentos,
capacidades e
atitudes que
incentivem e
proporcionem o
Empreendedorismo desenvolvimento de
ideias, de iniciativas e
de projetos, no
sentido de criar,
inovar e agir perante
os desafios que a
sociedade coloca.

Sim

Telemóvel para
realizar nas
dinâmicas de
grupo.

- €

Marília
Sequeira

Marília
Sequeira

Cursos
outubro
28
Profissionais
19

Cursos
outubro
29
Profissionais
19

Data: 10/10/2019
• Introdução ao
empreendedorismo;
Roteiros do
Dinâmicas de grupo;
Empreendedorismo Intervalo; Ferramentas
de apoio à tomada de
decisão; Dinâmicas de
grupo; Reflexão final.

Estimular iniciativas
empreendedoras;
Adquirir competências
transversais e soft
skills; Implementar
A.2 Mecanismos e
ferramentas
estratégias que atuem
inovadoras de
na redução do
estímulo à
absentismo e
criatividade, inovação
abandono escolar
e empreendedorismo;
(Promoção do
Participar no
Sucesso Educativo)
desenvolvimento de
projetos
colaborativos; Treinar
competências de
comunicação

Data: 31/10/2019
• Introdução ao
empreendedorismo;
Roteiros do
Dinâmicas de grupo;
Empreendedorismo Intervalo; Ferramentas
de apoio à tomada de
decisão; Dinâmicas de
grupo; Reflexão final.

Estimular iniciativas
empreendedoras;
Adquirir competências
transversais e soft
skills; Implementar
A.2 Mecanismos e
ferramentas
estratégias que atuem
inovadoras de
na redução do
estímulo à
absentismo e
criatividade, inovação
abandono escolar
e empreendedorismo;
(Promoção do
Participar no
Sucesso Educativo)
desenvolvimento de
projetos
colaborativos; Treinar
competências de
comunicação

Sim

Promover a aquisição
de conhecimentos,
capacidades e
atitudes que
incentivem e
proporcionem o
Empreendedorismo desenvolvimento de
ideias, de iniciativas e
de projetos, no
sentido de criar,
inovar e agir perante
os desafios que a
sociedade coloca.

Telemóvel para
realizar as
dinâmicas de
grupo.

- €

Sim

Promover a aquisição
de conhecimentos,
capacidades e
atitudes que
incentivem e
proporcionem o
Empreendedorismo desenvolvimento de
ideias, de iniciativas e
de projetos, no
sentido de criar,
inovar e agir perante
os desafios que a
sociedade coloca.

Telemóvel para
realizar nas
dinâmicas de
grupo.

- €

Marília
Sequeira

Marília
Sequeira

Cursos
30 janeiro 20
Profissionais

Cursos
31 janeiro 20
Profissionais

Consumer Talks Deco Jovem

Compreender os
mecanismo de
resolução de conflitos
A.2 Mecanismos e
Saída da ECP (percurso
na área do consumo;
estratégias que atuem
a efetuar a pé); Visita às
Desenvolver atitudes
na redução do
instalações da DECO
proativas enquanto
absentismo e
(Porto); Sessão de
cidadãos
abandono escolar
esclarecimento
consumidores;
(Promoção do
Regresso à ECP.
Identificar os Direitos
Sucesso Educativo)
do Consumidor
presentes na
legislação portuguesa.

Consumer Talks Deco Jovem

Compreender os
mecanismo de
resolução de conflitos
A.2 Mecanismos e
Saída da ECP (percurso
na área do consumo;
estratégias que atuem
a efetuar a pé); Visita às
Desenvolver atitudes
na redução do
instalações da DECO
proativas enquanto
absentismo e
(Porto); Sessão de
cidadãos
abandono escolar
esclarecimento;
consumidores;
(Promoção do
Regresso à ECP.
Identificar os Direitos
Sucesso Educativo)
do Consumidor
presentes na
legislação portuguesa.

Sim

Sim

Literacia financeira
e educação para o
consumo

Compreender os
mecanismos de
resolução de conflitos
na área de consumo;
desenvolver atitudes
proativas enquanto
cidadãos
consumidores e
identificar os Direitos
do Consumidor
presentes na
legislação portuguesa

Não

- €

Literacia financeira
e educação para o
consumo

Compreender os
mecanismos de
resolução de conflitos
na área de consumo;
desenvolver atitudes
proativas enquanto
cidadãos
consumidores e
identificar os Direitos
do Consumidor
presentes na
legislação portuguesa

Não

- €

Diana
Monteiro

Diana
Monteiro

Diana
Monteiro

Exposição World
Press Photo

Saída da ECP (metro
para o Fórum da Maia);
Observação das
fotografias expostos e
leitura das legendas
associadas; seleção por
parte de cada aluno, da
imagem e história que
lhe foi mais impactante
e justificação da
escolha; identififcação
das temáticas
presentes e dos
objetivos do
desenvolvimento
sustentável da ONU
para 2030; regresso à
ECP (metro).

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Cursos
33 maio 20
Profissionais

O dia da Cidadania
na Escola

Aula aberta de
cidadadia (orador
convidado). Apresentar
à comunidade escolar,
o Projeto Cidadão, nos
domínios desenvolvidos
pelas diferentes
turmas/níveis ao longo
do ano letivo.
Atribuição do prémio
"Cidadão ECP"

Dar a conhecer o
trabalho desenvolvido
A.2 Mecanismos e
pelos alunos no
estratégias que atuem ambito do Projeto
na redução do
Cidadão. Reconhecer e
absentismo e
premiar quem
abandono escolar
evidencia valores,
(Promoção do
principios e
Sucesso Educativo)
comportamentos
conducentes ao perfil
do aluno ECP.

Cursos
março20 a
34
Profissionais
abril20

Mercado
Pedagógico - Prova
de Aptidão
Profissional do
curso Técnico/a
Comercial

Colocação de bancas de
venda no espaço
público; promover os
produtos a serem
comercializados;
vender produtos;
registo de evidências;
avaliação por parte de
um juri externo.

A.1 Aumento
progressivo da taxa
de conclusão do ciclo
formativo (Promoção
do Sucesso Educativo)

Cursos
novembro
32
Profissionais
19

Observar criticamente
as imagens expostas;
identificar
problemáticas
existentes no mundo
atual; promover uma
reflexão ética sobre
situações concretas;

Vender
produtos/serviços:
colocar em prática
todas as
aprendizagens
desenvolvidas ao
longo do curso
Técnico/a Comercial.

Sim

Direitos Humanos

Sensibilizar para o
desenvolvimento do
Projeto Cidadão:
Pelos direitos
humanos.

Sim

Outras, de acordo
com as
necessidades de
educação para a
cidadania
diagnosti-cadas
pela escola

Reconhecer o
trabalho de cada um e
de todos na
componente de C&D;
valorizar as atitudes
dos alunos que vão ao
encontro do perfil do
aluno ECP.

Sim

Aplicar as
compeências do Perfil
do Aluno ECP:
Empreendedorismo
colaborativo,
comunicativo, criativo
e comprometido.

Bilhetes de
metro

Prémio;
computador,
videoprojtor,
colunas, acesso
Wifi.

28,80 €

- €

- €

Fernanda
Pinto

Fernanda
Pinto

Cursos
jan20 a
35
Profissionais
abril20

Cursos
nov19 a
36
Profissionais
jan20

Projeto Cidadão:
pela intercultural

Projeto Cidadão:
pelos Direitos
Humanos

Lançamento do desafio;
discussão para a
escolha dos temas e
subtemas;
conhecimentos prévios
e levantamento de
necessidades;
constituição de grupos
de trabalho;
planeamento,
desenvolvimento,
produtos intermédios e
finais; auto e
heteroavaliação;
metacogni

Lançamento do desafio;
discussão para a
escolha dos temas e
subtemas;
conhecimentos prévios
e levantamento de
necessidades;
constituição de grupos
de trabalho;
planeamento,
desenvolvimento,
produtos intermédios e
finais; auto e
heteroavaliação;
metacogni

C.2 Promover a
motivação escolar dos
alunos (Optimização
da Organização)

C.2 Promover a
motivação escolar dos
alunos (Optimização
da Organização)

Dinamizar a
componente de
Cidadania de
Desenvolvimento.

Dinamizar a
componente de
Cidadania e
Desenvolvimento.

Sim

Sim

Interculturalidade

Conhecer diferentes
culturas; reconhecer
as diferentes atitudes
perante a diversidade
cultural; promover o
pensamento critico:
tolerância e falsa
tolerância; promover
a interculturalidade.

computadores,
telemóvel,
ligação à
internet;
material escolar
(canetas,
tesouras…);
dossiê de
projeto: guião
de projeto,
recortes de
jornais,
revistas…,
relatório de
autoe
heteroavaliação.

10,00 €

Direitos Humanos

Conhecer a
Declaração Universal
dos Direitos
Humanos, a sua
história e a sua
importância no
mundo atual;
sensibilizar para a
problemática do
desrespeito pelos
Direitos Humanos;
debater formas de
promoção do respeito
pelos direitos
humanos;
desenvolver ações
que contribuam para
a promoção do
respeito pelos direitos
humanos entre a
comunidade escolar, a
comunidade local e
numa perspetiva
global.

computadores,
telemóvel,
ligação à
internet;
material escolar
(canetas,
tesouras…);
dossiê de
projeto: guião
de projeto,
recortes de
jornais,
revistas…,
relatório de
autoe
heteroavaliação.

10,00 €

Fernanda
Pinto

Fernanda
Pinto

Cursos
dez19 a
37
Profissionais
fev20

Cursos
novembro
38
Profissionais
19

Projeto Cidadão:
pela participação e
intervenção cívica
(Programa
Parlamento dos
Jovens)

Lançamento do desafio;
discussão para a
escolha dos temas e
subtemas;
conhecimentos prévios
e levantamento de
necessidades;
constituição de grupos
de trabalho;
planeamento,
desenvolvimento,
produtos intermédios e
finais; auto e
heteroavaliação;
metacognição.

Dinamizar a
componente de
C.2 Promover a
Cidadania de
motivação escolar dos Desenvolvimento,
alunos (Optimização
dedicada à
da Organização)
participação no
Programa Parlamento
dos Jovens.

Visita à Exposição
"World Press
Photo"

Saída da ECP (metro
para o fórum da Maia).
Observação das
fotografias expostas e
leitura das legendas
associadas. Seleção por
parte de cada aluno da
imagem/ história que
lhe foi mais impactante
e justificação da
escolha. Identificação
das temáticas
presentes e dos
objetivos do
DEsenvolvimento
Sustentável da ONU
para 2030. Regresso à
ECP (metro).

Observar critiamente
as imagens expostas;
C.2 Promover a
identificar
motivação escolar dos problemáticas
alunos (Optimização
existentes no mundo
da Organização)
atual; promover uma
reflexão ética sobre
situações concretas.

Sim

Sim

Instituições e
participação
democrática

Participar no
Programa Parlamento
dos Jovens; dar a
conhecer o
funcionamento da
Assembleia da
República; promover
ações de
sensibilização para a
problemática da
Violência doméstica e
no namoro.

computadores,
telemóvel,
ligação à
internet;
material escolar
(canetas,
tesouras…);
dossiê de
projeto: guião
de projeto,
recortes de
jornais,
revistas…,
relatório de
autoe
heteroavaliação.

Direitos Humanos

Sensibilizar para o
desenvolvimento do
"Projeto Cidadão:
pelos Direitos
Humanos".

Transporte

20,00 €

- €

Fernanda
Pinto

CEF

novembro
39
19

Dia Internacional
pela Eliminação da
Violência contra as
Mulheres

Escrita de expressões e
palavras de ordem nas
mãos; fotografias das
mãos; montagem da
montra da escola
alusiva ao Dia
Internacional pela
Eliminação da Violência
contra as Mulheres.

Fernanda
Pinto

Cursos
novembro
40
Profissionais
19

Dia Internacional
pela Eliminação da
Violência contra as
Mulheres

Criação de uma
escultura humana com
o símbolo da género
feminino.

Cursos
41 maio 20
Profissionais

Aula aberta de
Cidadania (orador
convidado);
apresentação à
comunidade escolar o
Dia da Cidadania na Projeto Cidadão nos
Escola
domínios desenvolvidos
pelos diferentes
turmas/ níveis ao longo
do ano letivo;
atribuição do Prémio
Cidadão ECP.

Cursos
42 janeiro 20
Profissionais

Assistir à
representação
teatral de "Uma
farsa de Inês
Pereira" de Gil
Vicente.

Fernanda
Pinto

Maria
Manuela
Rodrigues

Assinalar o Dia
Internacional pela
Eliminação da
C.2 Promover a
Violência contra as
motivação escolar dos
Mulheres de uma
alunos (Optimização
forma criativa;
da Organização)
consciencializar para o
fenómeno da violência
contra as mulheres.

Assinalar o Dia de uma
C.2 Promover a
forma criativa;
motivação escolar dos
consciencializar para o
alunos (Optimização
fenómeno da violência
da Organização)
contra as mulheres.

Dar a conhecer o
trabalho desenvolvido
pelos alunos no
âmbito do Projeto
C.2 Promover a
Cidadão; reconhecer e
motivação escolar dos
premiar quem
alunos (Optimização
evidencia valores,
da Organização)
princípios e
comportamentos
conducentes ao perfil
do aluno ECP.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
Saída da escola em
na redução do
direção à Baixa
absentismo e
Portuense (Teatro Sá da
abandono escolar
Bandeira).
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Motivar os alunos
para a leitura de obras
dramáticas e
contactar com autores
pertencentes ao
património cultural
coletivo.

Sim

Igualdade de
Género

Sensibilizar para a
problemática da
violência contra as
mulheres.

telemóvel e
computador
com editor de
vídeo, folhas e
tinta para
impressão das
fotografias;
canetas próprias
para escrever
em vidro.

Sim

Igualdade de
Género

Sensibilizar para o
desenvolvimento do
"Projeto Cidadão: pela
participação e
intervenção cívica"

telemóvel e
computador
com editor de
vídeo

- €

Sim

Outras, de acordo
com as
necessidades de
educação para a
cidadania
diagnosti-cadas
pela escola

Reconhecer o
trabalho de cada um e
de todos na
componente de
Cidadania e
Desenvolvimento;
valorizar as atitudes
dos alunos que vão ao
encontro do perfil do
aluno ECP.

computador,
videoprojetor,
colunas, acesso
wifi; prémio

- €

Sim

Direitos Humanos

Consciencializar os
alunos sobre a
igualdade entre
ambos os sexos.

Bilhetes

5,00 €

375,00 €

Maria
Manuela
Rodrigues

Maria
Manuela
Rodrigues

Maria
Manuela
Rodrigues

Direção
Geral

Cursos
dezembro
43
Profissionais
19

Cursos
44 janeiro 20
Profissionais

Cursos
45 maio 20
Profissionais

CP e CEF

46

dezembro
19

Visita de estudo à
Cadeia da Relação
do Porto.

Saída da escola, visita à
cela de Camilo Castelo
Branco.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Incrementar o gosto
pela leitura do
romance"Amor de
Perdição"

Sim

Direitos Humanos

Consciencializar os
alunos da existência
outrora de
preconceitos sociais e
de casamentos por
conveniência.

Nenhum

Assistir à
representação
teatral da obra
Saída da escola.
dramática "Frei Luis
de Sousa" de
Almeida Garrett.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Desenvolver o gosto
pela leitura e
contactar com obras
de autores do
Património Cultural
Português.

Sim

Interculturalidade

Consciencializar os
alunos, de que é
necessário promover
valores, atitudes e
comportamentos que
promovam o diálogo,
a não-violência, a
tolerância e a
aproximação de
culturas.

Visita de estudo à
Fundação de Eça
de Queirós

Saída da escola de
camioneta (Programa a
ser elaborado)

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

na disciplina de
Português:
Compreender valores
intemporais
veiculados pela obra;
na disc. De Integração:
desenvolver uma
relação sustentável
com a natureza.

Sim

Educação
Ambiental

Consciencializar os
alunos para a
importância de
espaços verdes.

Rastreio visual
efetuado pela
empresa Adão
Oculista

Rastreio visual
individual efetuados
por técnicos de
oftallmologia nas
instalações da ECP

D.1 Acentuar os
trabalhos de
parcerias/redes
(Aumentar a
Empregabilidade e
Prosseguimento de
Estudos)

Rastrear a visão dos
alunos de todos os
níveis por técnicos
optometristas para
aferir necessidades ao
nível da visão.

Saúde

Saber se a visão de
cada aluno está bem;
aferir a necessidade
de corrigir lentes que Biblioteca
já usem ou aconselhar
a ida a um médico
oftamologista.

Sim

- €

- €

Bilhetes e
camioneta

700,00 €

- €

Direção
Geral

Direção
Geral

Direção
Geral

Direção
Geral

Direção
Geral

CP e CEF

47

dez19 a
jan20

Cursos
48 março 20
Profissionais

Cursos
49 março 20
Profissionais

Cursos
50 maio 20
Profissionais

Cursos
51 março 20
Profissionais

Percurso a pé até à
pista de gelo situada na
Boavista.

C.2 Promover a
motivação escolar dos
alunos (Optimização
da Organização)

Proporcionar
experiências
diferentes aos alunos.
Promover momentos
lúdidos entre alunos e
professores.

Seminário dinamizado
pela Worten

D.1 Acentuar os
trabalhos de
parcerias/redes
(Aumentar a
Empregabilidade e
Prosseguimento de
Estudos)

Dar a conhecer aos
alunos a importância
da comunicação e a
forma de se
prepararem melhor
para o mercado de
trabalho (fazer um CV,
dinâmicas de grupo,
entrevistas).

Seminário dinamizado
pela Worten

D.1 Acentuar os
trabalhos de
parcerias/redes
(Aumentar a
Empregabilidade e
Prosseguimento de
Estudos)

Partilhar o trabalho
desenvolvido nas
vendas, percurso e
experiência por parte
de um profissional.

Seminário Worten
Seminário dinamizado
"Espços e conceitos
pela Worten
de loja"

D.1 Acentuar os
trabalhos de
parcerias/redes
(Aumentar a
Empregabilidade e
Prosseguimento de
Estudos)

Explicar aos nossos
alunos como a
empresa efetua o
layout da loja e a
localização dos
produtos.

D.1 Acentuar os
trabalhos de
parcerias/redes
(Aumentar a
Empregabilidade e
Prosseguimento de
Estudos)

Promover junto dos
alunos um programa
de parceria para a
formação em contexto
de trabalho.

Patinagem no gelo

Seminário Worten
"Soft Skills"

Seminário Worten
"Vendas"

Programa
Grow@Worten

Palestra sobre a
parceria entre a ECP e a
Worten no que respeita
a formação em
contexto de trabalho e
empregabilidade.

Saúde

Promover a prática
desportiva e de lazer
saudáveis.

Sim

Mundo do
Trabalho

Sensibilizar os alunos
para o saber estar e
valorizar as
competencias da
comunicação, das
relações
interpessoais, do
trabalho em equipa,
do
comprometimento.

Videoprojetor +
portátil +
ligação à
Internet

- €

Sim

Mundo do
Trabalho

Promover as boas
práticas nas vendas.

Videoprojetor +
portátil +
ligação à
Internet

- €

Sim

Mundo do
Trabalho

Dar a conhecer as
mudanças que estão a
ocorrer no mercado
de trabalho,
nomeadamente na
área do comércio.

Videoprojetor +
portátil +
ligação à
Internet

- €

Sim

Mundo do
Trabalho

Motivar os alunos
para o seu projeto de
vida no ambito
profissional.

Videoprojetor +
portátil +
ligação à
Internet

- €

Sim

- €

José Gradim

Cursos
52 janeiro 20
Profissionais

Jornadas de
Marketing Artes e
cultura

Estas Olimpíadas têm
por objetivo incentivar
e desenvolver o gosto
pelo marketing e
publicidade nos
estudantes do Ensino
Secundário e
Profissional e dos
Cursos de
Especialização
Tecnológica,
considerando a sua
importância na
educação dos jovens e
9h no Iscet para
A.2 Mecanismos e
o seu crescente
acreditação e 10h15
estratégias que atuem
impacto em todas as
inicio da prova fim da
na redução do
atividades das
prova 10h15 seguido de absentismo e
empresas e outras
lanche e cerimonias de abandono escolar
organizações e
entrega dos premios.
(Promoção do
projetos. Esta
Encerramento as 13h
Sucesso Educativo)
iniciativa tem um
caráter lúdico e
formativo que
certamente motivará
os jovens de uma
forma ou de outra
interessados – ou
suscetíveis de serem
motivados – nas áreas
do marketing e da
publicidade, tão
importantes nas
sociedades dos nossos
dias.

Sim

Outras, de acordo
com as
necessidades de
educação para a
cidadania
diagnosti-cadas
pela escola

Mundo Trabalho e
academico

não

- €

José Gradim

Cursos
fevereiro
53
Profissionais
20

Olimpiadas de
marketing

Direção
Geral

Cursos
jan20
54
Profissionais
fev20

PLANNING FOR
ERASMUS + VET
TRAINEESHIP IN
CZECH REPUBLIC

Direção
Geral

Cursos
jan20
55
Profissionais
fev20

PLANNING FOR
ERASMUS + VET
TRAINEESHIP IN
THE NETHERLANDS

Estas Olimpíadas têm
por objetivo incentivar
e desenvolver o gosto
pelo marketing e
publicidade nos
estudantes do Ensino
Secundário e
Profissional e dos
Cursos de
Especialização
Tecnológica,
considerando a sua
importância na
educação dos jovens e
9h no Iscet para
A.2 Mecanismos e
o seu crescente
acreditação e 10h15
estratégias que atuem
impacto em todas as
inicio da prova fim da
na redução do
atividades das
prova 10h15 seguido de absentismo e
empresas e outras
lanche e cerimonias de abandono escolar
organizações e
entrega dos premios.
(Promoção do
projetos. Esta
Encerramento as 13h
Sucesso Educativo)
iniciativa tem um
caráter lúdico e
formativo que
certamente motivará
os jovens de uma
forma ou de outra
interessados – ou
suscetíveis de serem
motivados – nas áreas
do marketing e da
publicidade, tão
importantes nas
sociedades dos nossos
dias.

Sim

00/01/1900

E.2 Aumento das
mobilidades
ERASMUS
(Internacionalização)

Não

- €

00/01/1900

E.2 Aumento das
mobilidades
ERASMUS
(Internacionalização)

Não

- €

Outras, de acordo
com as
necessidades de
educação para a
cidadania
diagnosti-cadas
pela escola

Mundo Trabalho e
academico

não

- €

Direção
Geral

Maria
Alexandra
Tinoco

Pedro Brito

Marília
Sequeira

Cursos
fevereiro
56
Profissionais
20

ALEMANHA

Cursos
outubro
57
Profissionais
19

Visita ao Certame
Modtissimo, à
maior Feira Têxtil e
de Moda

Cursos
58 janeiro 20
Profissionais

Cursos
fevereiro
59
Profissionais
20

Seminário gestão
emoções no
Desporto

Fórum de Gestão
de Empresas

00/01/1900

E.1 Consolidação,
reforço e expansão da
rede de parceiros
internacionais
(Internacionalização)

Não

Saída da ECP às 14h00 e
chegada ao Certame
Modtíssimo. Ver a
apresentação e volta à
ECP às 16h30.

Participação na
Apresentação das
C.2 Promover a
Tendências de Moda e
motivação escolar dos
Linguagem
alunos (Optimização
Promocional de
da Organização)
Produtos Moda
2020/2021- WGSN

Sim

O seminário aconteceu
no auditório da escola.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Não

14h15 - Registo dos
participantes14h30 Abertura do
evento15h00 Concurso "Quem é o
Guru dos
Investimentos?"16h30 Sessão de
encerramento17h00 Lanche

Explicação da
importância das
emoções no desporto
e na nossa vida, e da
criação de objetivos a
curto, médio e longo
prazo.

Conhecer as
instalações do ISCET e
A.1 Aumento
a oferta formativa de
progressivo da taxa
nível superior;
de conclusão do ciclo conhecer os princípios
formativo (Promoção fundamentais da
do Sucesso Educativo) análise de
investimentos
empresariais.

Sim

- €

Desenvolvimento
Sustentável

Literacia financeira
e educação para o
consumo

Promoção da Moda
Têxtil Sustentável.

Caracterizar meios de
pagamento;
caracterizar
empréstimos;
caracterizar meios de
pagamento;
compreender o
funcionamento das
contas de depósito à
ordem; caracterizar
empréstimos;
compreender o
funcionamento do
sistema financeiro.

não

- €

Computador,
videoprojetor e
colunas

- €

Bloco de
apontamentos e
caneta

- €

Fernanda
Pinto

Ana
Azevedo

Cursos
dezembro
60
Profissionais
19

Projeto Cidadão:

Comemoração do Dia
Internacional dos
Direitos Humanos:
lançamento do desafio;
discussão para a
escolha dos temas e
subtemas;
conhecimentos prévios
e levantamento de
necessidades;
constituição de grupos
de trabalho;
planeamento,
desenvolvimento,
produtos intermédios e
finais; auto e
heteroavaliação;
metacogni

Cursos
61 janeiro 20
Profissionais

Inaugurações
Simultâneas de
Arte
Contemporânea de
Miguel Bombarda

Visita às inaugurações
das Galerias e
Exposições, interação
com os criadores e
artistas

C.2 Promover a
motivação escolar dos
alunos (Optimização
da Organização)

Dinamizar a
componente de
Cidadania e
Desenvolvimento.

A.2 Mecanismos e
estratégias que atuem
na redução do
absentismo e
abandono escolar
(Promoção do
Sucesso Educativo)

Consciencializar para a
importância da
atividade artística e a
sua relevância para a
atividade turística;
Tomar consciência das
etapas da organização
de um evento

Sim

Direitos Humanos

Conhecer a
Declaração Universal
dos Direitos
Humanos, a sua
história e a sua
importância no
mundo atual;
sensibilizar para a
problemática do
desrespeito pelos
Direitos Humanos;
debater formas de
promoção do respeito
pelos direitos
humanos;
desenvolver ações
que contribuam para
a promoção do
respeito pelos direitos
humanos entre a
comunidade escolar, a
comunidade local e
numa perspetiva
global.

Sim

Outras, de acordo
com as
necessidades de
educação para a
cidadania
diagnosticadas pela
escola

Dotar os formandos
de ferramentas que
lhes permitam
descodificar o mundo
que os rodeia, com o
objetivo de serem
cidadãos atentos e
interventivos

computadores,
telemóvel,
ligação à
internet;
material escolar
(canetas,
tesouras…);
dossiê de
projeto: guião
de projeto,
recortes de
jornais,
revistas…,
relatório de
autoe
heteroavaliação.

Não

10,00 €

- €

Dora Neiva

Cursos
Janeiro 20 Projeto Etwinning
62
Profissionais
a março 20 "Trade Deals"

Apresentação do
projeto e dos objetivos
do mesmo; exploração
da plataforma
eTwinning; primeiro
contacto com o
parceiro (país e cidade)
através de um Kahoot
sobre Espanha e a
cidade de Pamplona;
apresentação pessoal
dos participantes e
upload da mesma na
plataforma eTwinning;
resposta ao 1º email
enviado pelos alunos
espanhóis, com a
apresentação da sua
loja e pedido de
informação adicional;
resposta aos emails
enviado pelos alunos
espanhóis; reunião via
Skype; assinatura do
contrato de compra e
venda; processo de
avaliação.

Desenvolver técnicas e
estratégias de
negociação e de
marketing; Fortalecer
as competências de
comunicação na língua
inglesa (oral e escrita);
Adquirir e/ou
consolidar soft skills
como: capacidade de
comunicação e de
resolução de
problemas, trabalho
em equipa,
criatividade, iniciativa,
E.1 Consolidação,
competências digitais;
reforço e expansão da
Conhecer os hábitos,
rede de parceiros
cultura e produtos
internacionais
locais dos países
(Internacionalização)
parceiros; Reforçar a
cooperação entre os
dois países envolvidos
com vista ao
desenvolvimento de
outros projetos
Erasmus+ futuros;
Contribuir para o
processo de
internacionalização
das escolas
envolvidas; Aumentar
o grau de atratividade
dos cursos
profissionais

Sim

Desenvolver soft skills
como a comunicação
na língua inglesa,
criatividade, espírito
crítico, capacidade de
Computadores
negociação e
Empreendedorismo
(com ligação à
argumentação,
Internet)
fundamentais para o
domínio da cidadania
e desenvolvimento
visado “empreendedorismo”.

- €

