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1º Período 

Atividade Participantes Disciplina (s) Objetivos Data Responsável Metodologia 
Suporte 

(link) 

Uma história de 

vida, uma partilha 

de gerações 

EAE 

CP 

CEF 

Português 

Partilhar histórias de vidas profissionais entre 

pais/Encarregados de Educação/outros e os 

alunos, no sentido de levar os alunos a 

conhecer outras realidades do mundo do 

trabalho. 

dezembro Susana Pinto Conversas 

Avaliação da 

atividade 

Relatório 

individual 

Notícia 

Levantamento de 

Expectativas 

Vocacionais 

Alunos do 

12º I 

Alunos do 

12º AT/TD 

Encarregado

s de 

Educação 

SPO 

Explorar as expectativas de carreira dos alunos 

e respetivos E.E. 
09 de 

dezembro 

Psicóloga do 

SPO 

Aplicação de 

Inquérito por 

Questionário 

Inquéritos por 

questionário 

Concurso de vídeo 

escolar 8 e meio 

Alunos do 

curso EAE 
OPM 

Utilização de ambientes extraescolares e 

espaços não-formais como estratégia de 

ensino-aprendizagem na educação formal. 

Assistir e participar num projeto pedagógico 

desenvolvido e dirigido para escolas 

portuguesas de ensino secundário. 

Promover o convívio entre alunos num 

ambiente fora do espaço escolar, mantendo 

uma índole cultural relacionada com os 

A definir 

(eventualm

ente no 

final de 

novembro) 

Hélder 

Cunha 

Participação na 

cerimónia de 

entrega de 

prémios do 

concurso de vídeo 

escolar 8 e meio 

Inquéritos por 

questionário 
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conteúdos da disciplina de Oficinas de 

Produtos Multimédia do 11º ano. 

Palestra sobre PNL 11ºAT UFCD 17 

Conhecer o conceito de programação 

neurolinguística; compreender a importância 

da programação neurolinguística no 

desempenho profissional. 

16 de 

dezembro 
Rita Moura Palestra 

Relatório 

Inquérito 

Sessões Individuais 

de Orientação 

Vocacional 

12º II 

12º AT 

CEF OF e PD 

 

SPO 

Apoiar os alunos na pesquisa dos pares 

estabelecimento/curso existentes ao nível do 

ensino superior; 

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de 

nível secundário do seu interesse e no 

processo de inscrição; 

Apoiar os alunos no processo de candidatura 

ao curso pretendido 

A definir 
Psicóloga do 

SPO 

Atendimentos 

Individuais 
NA 

Sessões Individuais 

de Orientação 

Vocacional 

12º II 

12º AT 

CEF OF e PD 

 

SPO 

Apoiar os alunos na pesquisa dos pares 

estabelecimento/curso existentes ao nível do 

ensino superior; 

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de 

nível secundário do seu interesse e no 

processo de inscrição; 

Apoiar os alunos no processo de candidatura 

ao curso pretendido 

A definir 
Psicóloga do 

SPO 

Atendimentos 

Individuais 
NA 
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Portefólio Reflexivo 

de Aprendizagens 

Turmas CP e 

Turmas CEF 
Todas 

Construir e manter atualizada um portefólio 

individual que ilustre as aprendizagens 

realizadas ao longo do ano em cada disciplina; 

Conceber ferramentas de promoção individual. 

A definir 
Tutores de 

Turma 

Criação de 

portefólio digital 

Trabalho 

colaborativo para 

seleção, 

manutenção e 

integração de 

trabalhos 

Trabalhos 

realizados 

pelos alunos 

 

 

 

 

 

2º período 

Atividade Participantes Disciplina (s) Objetivos Data Responsável Metodologia Suporte 

Apresentação 

dos percursos 

educativos/form

ativos pós 12º 

ano 

Alunos do 12º 

I 

Alunos do 12º 

AT/TD 

SPO 

Informar os alunos acerca das ofertas 

educativas/formativas pós-secundárias e 

das vias de acesso ao ensino superior; 

27 de 

janeiro 

Psicóloga do 

SPO 
Palestra PowerPoint 

IndieJunior 
Alunos do 11º 

I 
OPM 

Desenvolver a sensibilidade estética e 

artística com produtos videográficos. 

Articular o desenvolvimento da autonomia 

individual com o trabalho de grupo. 

Trabalhar com projetos de vídeos. 

Realização, implementação e avaliação, com 

iniciativa e autonomia, de estratégias para 

atingir as metas e desafios estabelecidos. 

Interagir com tolerância, empatia e 

responsabilidade dentro de grupos de 

Projeto a 

iniciar no 

final do 

primeiro 

período e 

a terminar 

no 

segundo, 

em data a 

definir 

Hélder Cunha 

Susana Pinto 

Concurso de 

vídeo 

Inquéritos 

por 

questionári

o 
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trabalho, argumentando, negociando e 

aceitando diferentes pontos de vista. 

Apresentação da 

Rede Eures 

Alunos do 12º 

II 

Alunos do 12º 

AT/TD 

SPO 

Apresentar o serviço da Rede Eures de apoio 

à procura de emprego dentro do espaço 

europeu 

03 de 

fevereiro 

Psicóloga do 

SPO 

Videoconferê

ncia 
PowerPoint 

Sessão de 

Esclarecimento 

relativa às vias 

de acesso ao 

ensino superior e 

exames a realizar 

no 11º ano 

Alunos do 12º 

II 

Alunos do 12º 

AT/TD 

SPO 

Informar os alunos acerca das vias de acesso 

ao ensino superior e calendário dos exames 

nacionais e respetivos exames a realizar no 

11º ano 

03 de 

fevereiro 

Psicóloga do 

SPO 
Palestra PowerPoint 

Apresentação 

dos percursos 

educativos/form

ativos pós 12º 

ano 

Encarregados 

de Educação 

dos alunos 

finalistas 

SPO 

Informar os pais/Encarregados de Educação 

da tarefa desenvolvimental que os filhos se 

vão deparar no final do seu percurso 

educativo/formativo de modo a envolvê-los 

no processo de decisão vocacional e/ou 

profissional dos seus educandos 

10 de 

fevereiro 

Psicóloga do 

SPO 
Palestra PowerPoint 

Apresentação 

dos CTeSP da 

ESMAD e da 

ESHT do IPPorto 

Alunos do 12º 

II 
SPO 

Dar a conhecer aos alunos oferta formativa 

Técnico Profissional de nível IV relacionada 

com a sua área de formação 

10 de 

fevereiro 

Psicóloga do 

SPO 
Palestra 

site da 

escola 
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 Alunos do 12º 

AT/TD 

 

Apresentação do 

serviço NET 

emprego do IEFP 

e das Medidas de 

Apoio ao 

emprego em 

vigor, 

nomeadamente 

estágio-emprego 

Alunos do 12º 

II 

Alunos do 12º 

AT/TD 

SPO 

Apresentar as medidas/incentivos ao 

primeiro emprego que estejam, à data, em 

vigor. 

10 de 

março 

Psicóloga do 

SPO 
Palestra PowerPoint 

Apresentação 

dos CTeSP do 

IPCA, ISMAI, 

ISLA e/ou IPGaya 

 

Alunos do 12º 

II 

Alunos do 12º 

AT/TD 

SPO 

Dar a conhecer aos alunos oferta formativa 

Técnico Profissional de nível IV relacionada 

com a sua área de formação 

24 de 

março 

Psicóloga do 

SPO 
Palestra 

site da 

escola 

Levantamento de 

Expectativas 

Vocacionais 

Alunos do 2º 

CEF de OF  e 

PD 

Encarregados 

de Educação 

SPO 

Explorar as expectativas de carreira dos 

alunos e respetivos E.E. 07  de abril 
Psicóloga do 

SPO 

Aplicação de 

Inquérito por 

Questionário 

Inquéritos 

por 

questionári

o 

Apresentação 

dos percursos 

educativos/form

ativos pós 9º ano 

Alunos do 

CEF de OF e 

do CEF PD 

 

SPO 

Informar os alunos acerca das vias de ensino 

secundária e apresentar as ofertas 

educativas/formativas pós 9º ano de acordo 

com os respetivos projetos de carreira 

28 de abril 
Psicóloga do 

SPO 
palestra PowerPoint 

Visita aos 

estúdios da RTP 

Alunos do 11º 

I 
OPM 

Traçar paralelismos entre a produção de um 

projeto videográfico de natureza 

Data a 

definir no 

final do 

segundo 

Hélder Cunha 
VIsita de 

Estudo 

Noticia, 

relatório, 

fotografia e 

inquéritos 
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documental e a realização de um programa 

televisivo. 

Utilização de ambientes extraescolares e 

espaços não-formais como estratégia de 

ensino-aprendizagem na educação formal. 

Compreender o processo de iluminação em 

ambientes distintos. 

período, 

princípio 

do terceiro 

À conversa… 

com a Animação 

em Turismo 

12ºAT UFCD 7853 

-

 

Conhecer diferentes áreas de ação na 

Animação em Turismo; contactar com 

profissionais da área profissional do curso; 

Esclarecer dúvidas; Compreender o 

mercado de trabalho na área de intervenção 

do curso. 

2ºP Rita Moura Palestras 
Relatório 

Inquéritos 

Uma história de 

vida, uma 

partilha de 

gerações 

EAE 

CP 

CEF 

Português 

Partilhar histórias de vidas profissionais 

entre pais/Encarregados de Educação/outros 

e os alunos, no sentido de levar os alunos a 

conhecer outras realidades do mundo do 

trabalho. 

2.º P Susana Pinto Conversas 

Avaliação 

da atividade 

Relatório 

individual 

Notícia 
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Conversa com 

Profissionais da 

área do Design 

e/ou Arquitetura 

11º TD / 12ºTD 
Geometria 

Descritiva B 

Promover o interesse, a autonomia e a 

reflexão sobre a Geometria Descritiva; 

Desenvolver a capacidade de interpretação; 

desenvolver a criatividade, o pensamento 

crítico e reflexivo dos alunos sobre a 

disciplina. 

2º Período 
Miguel 

Magalhães 

- Entrevista a 

profissionais 

da área do 

Design e/ou 

arquitetura 

questionando

-os sobre a 

mais valia do 

estudo da 

Geometria 

Descritiva 

como base 

para a 

atividade 

profissional 

que exercem. 

Videoconfer

ência 

Uma hora de 

conversa com… 

Ex-alunos 

Representante da 

associação Umar 

 

 

 

 

 

 

12.º I 

 

 

11.º ATDE 

2.º OF 

(Igualdade de 

Género) 

 

 

 

Português 

Motivar e sensibilizar os alunos para temáticas 

específicas 

 Promover a interligação entre teoria e prática, a 

escola e a realidade; 

Promover no aluno o papel ativo e responsável 

pela aprendizagem: 

Fortalecer as relações de proximidade entre 

professores e alunos. 

Proporcionar períodos de divertimento e de 

convívio. 

 

 

 

março 

 

 

 

 

 

 

Susana Pinto 

Palestra de 

sensibilização

, tendo por 

base as 

temáticas do 

PEEC 

Avaliação 

da atividade 

Relatório 

individual 

Notícia 
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Uma hora de 

conversa com… 

Diretor da 

Empresa Garland 

(Eng.º Bruno 

Freitas) 

 

 

 

 

11.º ATDE 

12.º ATDE 

12.º I 

 

 

 

Português 

Motivar e sensibilizar os alunos para a realidade 

de recrutamento empresarial; para a importância 

da elaboração do CV e para a redação de uma 

resposta a um anúncio; 

Promover a interligação entre teoria e prática, a 

escola e a realidade; 

Promover no aluno o papel ativo e responsável 

pela aprendizagem;  

Demonstrar um domínio técnico e linguístico. 

Proporcionar períodos de divertimento e de 

convívio. 

 

 

 

 

A definir 

 

3 sessões 

 

 

 

 

 

Susana Pinto 
Palestra de 

sensibilização 

Avaliação 

da atividade 

Relatório 

individual 

Notícia 

Sessões 

Individuais de 

Orientação 

Vocacional 

12º II 

12º AT 

CEF OF e PD 

 

SPO 

Apoiar os alunos na pesquisa dos pares 

estabelecimento/curso existentes ao nível 

do ensino superior; 

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de 

nível secundário do seu interesse e no 

processo de inscrição; 

Apoiar os alunos no processo de 

candidatura ao curso pretendido 

A definir 
Psicóloga do 

SPO 

Atendimentos 

Individuais 
NA 
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Sessões 

Individuais de 

Orientação 

Vocacional 

12º II 

12º AT 

CEF OF e PD 

 

SPO 

Apoiar os alunos na pesquisa dos pares 

estabelecimento/curso existentes ao nível 

do ensino superior; 

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de 

nível secundário do seu interesse e no 

processo de inscrição; 

Apoiar os alunos no processo de 

candidatura ao curso pretendido 

A definir 
Psicóloga do 

SPO 

Atendimentos 

Individuais 
NA 

Portefólio 

Reflexivo de 

Aprendizagens 

Turmas CP e 

Turmas CEF 
Todas 

Construir e manter atualizada um portefólio 

individual que ilustre as aprendizagens 

realizadas ao longo do ano em cada 

disciplina; 

Conceber ferramentas de promoção 

individual. 

A definir 
Tutores de 

Turma 

Criação de 

portefólio 

digital 

Trabalho 

colaborativo 

para seleção, 

manutenção e 

integração de 

trabalhos 

Trabalhos 

realizados 

pelos 

alunos 

 

 

3º período 

Atividade Participantes Disciplina (s) Objetivos Data Responsável Metodologia Suporte 

Visita às 

Caves do 

Vinho do 

Porto 

 

11ºAT 

 

UFCD 15 

 

 

Proporcionar aos alunos uma visita guiada 

em língua inglesa. 

 

 

23 de 

abril 

 

Joana Silva 

 

Visita de 

Estudo 

 

Relatório da 

atividade 

Frontais Cursos EAE OPM 

Atender a um conjunto de exibições 

cinematográficas, palestras, conversas e 

exposições especialmente direcionadas 

Princípio 

de maio, 

numa 

Hélder Cunha 
Visita de estudo 

Palestras 

Inquéritos 

por 

questionári

o 
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para os alunos das Escolas de Cinema, 

proporcionando aos estudantes a 

oportunidade partilharem experiências com 

profissionais de várias partes do mundo. 

Assistir a uma série de palestras alusivas à 

linguagem fílmica contemporânea e a forma 

como esta é abordada em diferentes países. 

Análise da seleção de filmes documentários, 

produzidos em âmbito escolar de Portugal e 

da Galiza, candidatos à secção competitiva 

Prémio PrimeirOlhar. 

Utilização de ambientes extraescolares e 

espaços não-formais como estratégia de 

ensino-aprendizagem na educação formal. 

Promover o convívio entre alunos num 

ambiente fora do espaço escolar, mantendo 

uma índole cultural relacionada com os 

conteúdos da disciplina de Oficinas de 

Produtos Multimédia do 11º ano. 

data a 

definir 

Apresentação 

dos percursos 

educativos/fo

rmativos pós 

9º  ano 

Encarregados 

de Educação 

dos alunos 

finalistas dos 

CEF da escola 

SPO 

Informar os pais/Encarregados de Educação 

da tarefa desenvolvimental que os filhos se 

vão deparar no final do seu percurso 

educativo/formativo de modo a envolvê-los 

05 de 

maio 

Psicóloga do 

SPO 
palestra PowerPoint 
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no processo de decisão vocacional e/ou 

profissional dos seus educandos 

 

Sessões 

Individuais de 

Orientação 

Vocacional 

12º II 

12º AT 

CEF OF e PD 

 

SPO 

Apoiar os alunos na pesquisa dos pares 

estabelecimento/curso existentes ao nível do 

ensino superior; 

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de 

nível secundário do seu interesse e no 

processo de inscrição; 

Apoiar os alunos no processo de candidatura 

ao curso pretendido 

A definir 
Psicóloga do 

SPO 

Atendimentos 

Individuais 
NA 

Sessões 

Individuais de 

Orientação 

Vocacional 

12º II 

12º AT 

CEF OF e PD 

 

SPO 

Apoiar os alunos na pesquisa dos pares 

estabelecimento/curso existentes ao nível do 

ensino superior; 

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de 

nível secundário do seu interesse e no 

processo de inscrição; 

Apoiar os alunos no processo de candidatura 

ao curso pretendido 

A definir 
Psicóloga do 

SPO 

Atendimentos 

Individuais 
NA 

Portefólio 

Reflexivo de 

Aprendizagen

s 

Turmas CP e 

Turmas CEF 
Todas 

Construir e manter atualizada um portefólio 

individual que ilustre as aprendizagens 

realizadas ao longo do ano em cada 

disciplina; 

A definir 
Tutores de 

Turma 

Criação de 

portefólio 

digital 

Trabalho 

colaborativo 

Trabalhos 

realizados 

pelos 

alunos 
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Conceber ferramentas de promoção 

individual. 

para seleção, 

manutenção e 

integração de 

trabalhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


