Plano Anual de Atividades Ano Letivo 2021/2022

OBJETIVOS GERAIS:

Dimensões de intervenção:

✔

Promover o sucesso educativo;

Atividades formativas e educativas

✔

Promover a educação inclusiva;

Atividades de promoção e divulgação do Instituto

✔

Promover práticas e intervenções potenciadoras de uma educação para a cidadania ativa,

Programa de orientação vocacional e profissional

consciente e participada;

Programa de Promoção e Educação para a Saúde

✔

Promover a formação cívica;

Plano Nacional de leitura – 10 minutos a ler

✔

Desenvolver o espírito crítico;

Plano Nacional do Cinema

✔

Desenvolver o espírito de equipa/grupo;

Plano Estratégico de Educação para a Cidadania

✔

Fomentar a criatividade;

Atividades do Serviço de Psicologia e Orientação

✔

Educar os alunos para a realidade artística;

Atividades de Educação artística e de Educação pela Arte

✔

Fomentar a participação ativa na vida da escola;

Programa Escola +21.23

✔

Promover o envolvimento do aluno na sua própria formação /aprendizagem;

✔

Promover a relação escola/meio;

✔

Promover e divulgar o Instituto na comunidade envolvente;

✔

Colaborar e intervir na/com a Comunidade envolvente;

✔

Promover a segurança individual e coletiva em espaços comuns e em contextos de trabalho

específico de laboratório de fotografia;
✔

Desenvolver a consciência da importância dos atos individuais e coletivos.

✔

Avaliar de forma contínua e sistematizada as práticas educativas e formativas, potenciando a

qualidade e melhoria.
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Atividades Curriculares e Extracurriculares - 1º Período
Disciplina (s)

Objetivos

Data

Responsável

Metodologia

Natureza

Área

Suporte
(link)

Orçamento

Abertura do
ano escolar

Alunos 10º,
11º, 12º ano
de CP, EAE,
1º e 2º anos
CEF
Diretor,
Coordenador
a Pedagógica,
Tutores de
Turma,
Professores
Internos

NA

Apresentar o trabalho desenvolvido ao longo
do ano transato;
Promover a integração e o acolhimento dos
novos alunos;
Apresentar o Regulamento interno do
Instituto, bem como as normas e princípios
de funcionamento;
Apresentar o Plano de Segurança do
Instituto;
Favorecer o sentimento de pertença e
identidade na comunidade escolar;
Auscultar sobre as expectativas e motivações
relativamente ao curso e escola;

17 de
setembro

Coordenadora
Pedagógica

Reuniões com Professores
e/ou Tutores de turma
Conversa de acolhimento por
parte do Diretor e da
Coordenadora

Extracurricular

NA

Fotografias
Notícia

50 euros

27ºaniversário
do IAI
Diplomas e
prémios de
Mérito

Todos

N/A

Destacar os alunos merecedores de
reconhecimento pelo seu percurso
académico;
Entregar os diplomas aos alunos Finalistas

17 de
setembro

Coordenadora
Pedagógica

Cerimónia
com os alunos finalistas
Sessões

Extracurricular

NA

Fotografias,
Notícia

50 euros

Visita à
Galeria
Municipal do
Porto

12ºI

OPM

20 de
setembro

Marcelo Reis

Exposição

Curricular

NA

Fotografias,
Notícia

20 euros

Atividade

Participantes

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Screening (rastreio)
psicológico de
barreiras cognitiva
e/ou emocionais ao
processo de
Aprendizagem

10º I

SPO

10º IA
10º TD
CEF Operador/a de
Fotografia

Avaliar o funcionamento da
memória visual e auditiva
imediata, perceção,
atenção/concentração e
inteligência geral não-verbal com
vista a identificar alunos de risco
e/ou áreas prioritárias de
intervenção no âmbito da
Educação Inclusiva

Abertura do ano
escolar

Encarregados de
Educação

NA

Dar as boas-vindas aos EE
Transmitir valores de diversidade,
do respeito mútuo e da justiça.
Transmitir alguns princípios de
funcionamento do Instituto;
Dar a conhecer as normas e os
princípios de funcionamento para
este ano letivo.
Apresentar o plano de
contingência, plano de
segurança.

Visita de estudo à
intervenção de Arte
Urbana do Artista
Third - Minha rua,
meu Bairro

10.º I

OPM

- Desenvolver o espírito crítico;

10.º IA

OPC

- Promover a autonomia e a
reflexão;

Filosofia

22 e 29 de
setembro

Psicóloga do
SPO

Avaliação psicológica
em grupo

Extracurricul
ar

NA

Testes Psicológicos

10 euros

Relatórios Individuais

23
setembro

Coordenador
a Pedagógica

Reunião Google Meet

Extracurricul
ar

NA

Convocatória, Atas e
listagem de presença

12 de
outubro

Susana Pinto

Visita de Estudo

Curricular

POVP

Notícia e relatório da
atividade

20€

21 de
outubro

Psicóloga do
SPO

Palestra

Extracurricul
ar

PES

Notícia, fotografias,
relatório

NA

NA

- Desenvolver a capacidade de
interpretação;
- Desenvolver o pensamento
crítico e reflexivo nas artes
visuais.

SPO
Sessão

de

sensibilização

ao

fenómeno

do

Bullying

e

1º CEF OF 10º TD
10º II

Sensibilizar os alunos para os
riscos associados ao uso da
internet

10º IA

ciberbullying-
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Agentes da Escola
Segura

“Bullying

é

para

fracos”

Ação

de

sensibilização

2º OF

Cidadania e
Mundo Atual

com

Sensibilizar os alunos para
evitarem comportamentos de
risco;

26 de
outubro

Filipa Pinto

Palestra

Curricular

PEEC

Dúvidas prévias
Noticia, fotografias,
relatório

NA

26 outubro

Armando
Bento /
Bruno
Anneda

Visita de Estudo

Curricular

NA

Noticia, fotografias,
relatório

NA

29 de
outubro

Isabel Santos

Desfile e concurso

Curricular e

NA

Cartaz
Notícia
Fotografias

100€

outubro
novembro

Madalena
Sousa

visualização de um filme

Curricular

NA

Filme

N/A

técnicas do Centro de
Aconselhamento

Debater sobre o estigma e
discriminação ainda associados
ao VIH/SIDA

e

Deteção de VIH/SIDA

OPM e UFCD
Visita de estudo ao

10º I/A

Conhecer a evolução da câmara
fotográfica e dos diversos tipos
de suporte para sensibilização.
Visita a duas exposições de
Fotografia.

Centro Português de
CEF 2ºOF

Fotografia

Ufcd 18.1
Comemoração

Do

12ºAT
(organizadores)

Halloween

Comemorar uma festividade ao
mesmo tempo que se promove o
convívio e interação entre os
elementos da comunidade
educativa.

Toda a comunidade
educativa
Inglês
Visualização do filme

2ºOF

“Inferno”
enquadrado
comemoração

na
dos

10ºI
10ºI/A

700 anos da morte
de

Dante,

como

11ºI

Sensibilizar os alunos para a
temática e importância do
trabalho do artista

Ana Silva

servir de mote para trabalhos a
desenvolver na disciplina de
Desenho/Artes Visuais

mote para trabalho

Concebido em 01/ 09/ 2013
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em Artes

Exposição

de

fotografias

(as

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual
UFCD

Emoções)

Perceber a importância da
linguagem verbal e não verbal na
comunicação;
Desenvolver a capacidade de
interagir com os outros;

outubro

Filipa Pinto
Armando
Bento

Trabalho de estúdio

Curricular

PEEC

Fotografias

NA

outubro

Filipa Pinto
Armando
Bento

Trabalho de Estúdio

Curricular

PEEC

Fotografias

NA

outubro

Carlos Cunha

Rastreios
individualizados
Apresentação pública
de resultados

Curricular e
extracurricul
ar

PEPS
PEEC

Resultados dos
rastreios:
caracterização dos
indicadores de saúde
dos alunos no IAI
Publicação no ecrã do
átrio da Escola

NA

outubro

Filipa Pinto
Armando
Bento

Trabalho de estúdio

Curricular

PEEC

Fotografias

NA

Desenvolver a assertividade;

Campanha

de

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual
UFCD 126

Sensibilizar os alunos para
evitarem comportamentos de
risco;

Sensibilização de luta
contra a SIDA

Abordar as diferentes formas de
transmissão de infeção VIH/SIDA
Educação Física

Rastreios de saúde

Todos os alunos

Exposição

de

fotografias

(as

Emoções)

1º OF

Recolher os indicadores de saúde
dos alunos do IAI; identificar
necessidades de aconselhamento
e/ou encaminhamento para
consultas de especialidade;
caracterizar a comunidade
educativa sob o ponto de vista de
alguns indicadores de saúde;
orientar os alunos para a
importância da manutenção do
equilíbrio nos indicadores de
saúde.
Cidadania e
Mundo Atual
UFCD

Perceber a importância da
linguagem verbal e não verbal na
comunicação;
Desenvolver a capacidade de
interagir com os outros;
Desenvolver a assertividade;
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SPO
Apresentação
resultados

dos
do

Docentes do 10º II e
do CEF de OF

Screening

SPO
Identificação
alunos

dos

com

perfil

à

EMAEI

cognitivo

EMAEI Restrita

Apresentar os resultados da
despistagem com vista a
complementar a caracterização
de cada novo grupo-turma,
atendendo aos procedimentos de
diagnóstico definidos no novo
enquadramento legal da
educação inclusiva.
Identificar junto da equipa os
alunos que necessitam de MSAEI

Psicóloga do
SPO

Reunião via Zoom

Extracurricul
ar

NA

Caracterização global
da turma

10 euros

Psicóloga do
SPO

Reunião

Extracurricul
ar

NA

1 a 12 de
novembro

Olívia
Nogueira /
Armando
Bento

Campanha de recolha
de livros infantis para
Cabo Verde

Extracurricul
ar

PEEC

Cartaz
Notícia
Fotografias

5€

3 de
novembro

Anete
Fernandes

Visita de estudo

Curricular

POVP

Notícia
Fotografias

20€

3 a 17 de
novembro

Olívia
Nogueira /
Anete
Fernandes

Campanha de bens para
entrega à Associação
‘Cantinho dos Miaus’

Extracurricul
ar

PEEC

Cartaz
Notícia
Fotografias

5€

outubro

outubro

10 euros
Ficha de
Encaminhamento

mais

delicado
Restrita

Campanha
recolha

de

de

1º OF

Português e UFCD
de Fotografia

livros

infantis para enviar

Toda a comunidade
escolar

para Cabo Verde, em

Sensibilizar os alunos para a
importância da leitura;
compreender o contexto
socioeconómico e educativo de
Cabo Verde; aplicar o conceito de
Solidariedade

parceria com o IPSSP

Vista de Estudo a

12ºTD

Design de
Equipamento

lojas de iluminação:
Traço de Luz e Alfilux

Campanha

de

12º AT TD

recolha de bens para
animais

Toda a comunidade
escolar

abandonados

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Comunicação

Permitir que os alunos observem
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Português
Sessão

de

Contos

1º OF

4 de
novembro

Olívia
Nogueira

Sessão de Contos

Curricular

NA

Notícia
Fotografias

NA

9 de
novembro

Isabel Santos

Webinar

Curricular

POPV

Notícia
Fotografias

NA

Sensibilizar os alunos para a
importância de respeitar as
regras de circulação automóvel e
pedonal

10 de
novembro

Psicóloga do
SPO

Palestra

Extracurricul
ar

PEEC

Sensibilizar os alunos para a
importância da regulação do
Stress e da Ansiedade

10 de
novembro

Psicóloga do
SPO

Oficina de Música

Extracurricul
ar

PES

Proporcionar aos alunos outra
relação com o movimento:
Proporcionar o alongamento e
alinhamento corporal, o reforço
muscular, a cooperação com o
grupo e a consciência de si e do
outro; trabalhar as capacidades

17 de
novembro

Bárbara
Teixeira

Aula de Pilates e Ioga

Curricular

PES

Promover o gosto pela leitura;
conhecer a importância da
narração oral, como forma de
preservação cultural; desenvolver
competências de compreensão
oral

Africanos
2º OF

18.2.
Sessão com Técnico
de

vendas

12º AT AT

Explorar o conceito de turismo de
saúde e bem-estar compreender
a importância do marketing na
promoção turística.

e

marketing

Notícia
Sessão de
sensibilização alusiva
à segurança
Rodoviária (parceria
com a Escola Segura)
“Estrada Segura”

12º II

SPO

12º AT/TD

NA
Fotografias

Notícia
Sessão de educação
para a saúde pela
música – “Ao ritmo
da calma.”

11º II

Pilates e Ioga

10ºI, 10ºI/A, 11º I e
12º I

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Expressão e
Movimento
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coordenativas, respiração e
mobilidade.
Notícia
Porto/Post/Doc

12ºI

OPM

Visualização de filmes de cinema
documental para enriquecer a
cultura visual dos alunos e para
demonstrar a competição de
escolas à qual podem concorrer

20-30 de
novembro

Marcelo Reis

Cinema

Curricular

OPM

NA
Fotografias

Susana Pinto

Peddy Papper

10ºCP

Área de
Integração

Conhecer a cidade; identificar
recursos de interesse cultural no
Porto; reconhecer a azulejaria na
cidade do Porto;

23 de
novembro

Olivia
Nogueira

Peddy Papper

Curricular

NA

Notícia
Fotografias

NA

Casa Museu Guerra
Junqueiro

12ºCP TD

Design de
Equipamento

Desenvolver mecanismo de
percepção estática de Desenho
associada a uma capacidade
crítica, interpretativa e analítica;

23 de
novembro

Anete
Fernandes

Visita de Estudo

Curricular

NA

Notícia
Fotografias

NA

Curricular

POPV

Notícia
Fotografias

20€

PES

Notícia
Fotografias

NA

Estimular a criatividade de
observação e análise.

Hotel Temático

12ºCP AT

UFCD 18.2

Visita às instalações e bastidores
de um hotel; compreender a
hotelaria como um fator
determinante na experiência do
turista; reconhecer as saídas
profissionais no setor da
hotelaria.

23 de
novembro

Isabel Santos

Visita de Estudo

Sessão de educação
para a saúde –
Oficina de Expressão

10ºII

SPO

Sensibilizar os alunos para a
importância da Saúde Mental

24 de
novembro

Psicóloga do
SPO

Oficina de Expressão
Plástica

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Plástica Promoção da
Saúde Mental

WOW

10ºCP

Design de
Equipamento

Estimular a criatividade e a
capacidade de observação e
análise; Refletir sobre os
momentos determinantes no
contexto histórico e cultural da
evolução do Design; Desenvolver
cultura visual e de Design.

24 de
novembro

Anete
Fernandes

Visita de Estudo

Curricular

NA

Centro Interpretativo
da Afurada

12ºAT/TD

Área de
Integração

Conhecer o património e história
local; consciencializar os alunos
para a importância da atividade
piscatória em VNGaia

2 4 de
novembro

Olivia
Nogueira

Peddy Papper

Curricular

NA

Igreja de S. Francisco

11ºI

Português

Fortalecer as relações de
proximidade entre professores e
alunos; experienciar diversas
situações sensoriais; contactar
com realidades culturais;
contactar com a época do
barroco; relacionar o contexto
histórico com a analise do
Sermão de Santo António aos
peixes; perceber a importância
dos cemitérios na época.

26 de
novembro

Susana Pinto

Visita de Estudo

Curricular

NA

1

Notícia
Fotografias

Noticia, fotografias,
relatório

Noticia, fotografias,
relatório

204€1

NA

60€

Condicionado financeiramente.
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Notícia
Workshop
promovido pela Liga
Portuguesa contra o
Cancro

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual

Consciencializar os alunos para a
adoção de comportamentos
protetores da saúde;

29 de
novembro

Filipa Pinto

Visita de Estudo à
Lipor

Cinanima

Palestra

Curricular

PES

NA

12º CP AT TD

Área de
Integração

Consciencializar os alunos para a
importância da preservação do
ambiente

novembro

Olívia
Nogueira

Visita de estudo

Curricular

PEEC

Notícia e relatório da
visita

50€

10ºI

OPM

9 e 10 de
novembro

Curricular

OPM

Fotografias e

NA

Português

Susana Pinto,
Hélder Cunha,
Pedro Amaral

Cinanima Online

10ºI/A

Visualizar filmes de Cinema e
Cinema de Animação para
enriquecer a cultura visual dos
alunos.

Interdiscipli
naridade

Noticia

Rita Moura e
Armando
Bento

Visita de estudo

PEEC

Fotografias

Fotografias

11ºI
12ºI
10ºTD
12ºAT/TD

Exposição world
Press Photo

10ºI/ 10ºIA

Filosofia
OPM

Visita à exposição de
fotojornalismo “World Press
Photo” no Fórum da Maia.

novembro

Extracurricul
ar

NA

Notícia
Relatório

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Campanha de
sensibilização Luta
contra a Sida

1ºOF

Concurso Postal de
Natal

Todas as turmas

Cidadania e
UFCDS

Desenho
Desenho de
Comunicação

Efetuar um conjunto de registos
fotográficos alusivos ao tema e
que possam fazer parte d ele
exposição educativa e de
sensibilização a desenvolver no
corredor do IAI.

novembro

Filipa Pinto

Incentivar os alunos a participar
em atividades coletivas.

novembro

Ana Silva

novembro e
dezembro

Ana Silva e
Anete
Fernandes

dezembro

Madalena
Sousa

Exposição Fotográfica

Curricular

PES

Fotografias

Armando
Bento

30€

Notícia

Trabalho individual

Curricular

NA

Postais

20€

Instalação Artística

Curricular

NA

Fotografias

200€

trabalho de grupo

Curricular

PES

Powerpoint/folheto

N/A

Promover o espírito de
entreajuda e comunidade.

Artes Visuais
Vivenciar a época natalícia
Design

Instalação Natalícia

Todas as turmas

Desenho
Desenho de
Comunicação

Incentivar os alunos a participar
em atividades coletivas.
Promover o espírito de
entreajuda e comunidade.

Artes Visuais
Vivenciar a época natalícia.
Design

folhetos/
powerpoints
informativos em
inglês sobre a saúde
mental dos
adolescentes

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Atividade de Clube
De Ar Livre: Jogo de
Futebol

Todas as turmas

Elaboração de um
jogo didático no
âmbito do dia
mundial da luta
contra a SIDA

2º OF

Educação Física

Promover a atividade física.

1 dezembro

Carlos Cunha

Jogo 5x5

Extracurricul
ar

PEPS

Elevar a cultura desportiva

Cidadania e
Mundo Atual;

Sensibilizar os alunos para
evitarem comportamentos de
risco;

Notícia

60€

Relatório fotográfico
e escrito

2 de
dezembro

Filipa Pinto

Trabalho de grupo

Curricular

PES; PEEC

Extracurricul
ar

PES

Extracurricul
ar

PES

jogo

NA

Ana Silva

Artes Visuais
Abordar as diferentes formas de
transmissão de infeção VIH/SIDA;
Reconhecer alguns mitos
associados ao VIH;
Notícia

Sessão de educação
para a saúde –
Teatro-debate

12º II

SPO

Sensibilizar os alunos para a
importância da Saúde Mental

7 de
dezembro

Psicóloga do
SPO

Teatro-Debate

Promover comportamentos
seguros ao nível da saúde sexual
e Reprodutiva

7 de
dezembro

Psicóloga do
SPO

Teatro-Debate

20€
Fotografias

12º AT/TD

#Desordens

Notícia
Sessão de educação
para a saúde –
Teatro-debate

1º CEF OF
2º CEF OF

SPO

20€
Fotografias

#Liberdade
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Notícia
Sessão de educação
para a saúde –
Teatro-debate

10º TD

SPO

Prevenir comportamentos de
risco associados a consumo de
SPA e/ou outras dependências

7 de
dezembro

Psicóloga do
SPO

Teatro-Debate

SPO

Explorar as expectativas de
carreira dos alunos e respetivos
E.E.

15 de
dezembro

Psicóloga do
SPO

1º OF

UFCD 114

15 de
dezembro

Armando
Bento

2º OF

UFCD 130

Ter contacto com o trabalho de
um autor que criou imagens
sobre as fases do isolamento em
plena época da pandemia, um
trabalho premiado e exposto em
diversos locais do país e no
estrangeiro.

EAE

NA

Facilitar o relacionamento entre
os diversos elementos da
comunidade escolar; Desenvolver
atitudes de socialização e de
cooperação; Promover o espírito
de entreajuda entre professores
e alunos.

17 de
dezembro

Perceber a importância da
alimentação saudável na
prevenção de doenças;
compreender a necessidade de
uma alimentação equilibrada;

dezembro

10º IA

Extracurricul
ar

PES

20€

Aplicação de Inquérito
por Questionário

Extracurricul
ar

POVP

Resultados dos
inquéritos

5€

Palestra

Curricular

POVP

Relatório

NA

Fotografias

#Obsessão

Levantamento de
Expectativas
Vocacionais

12º I
12º AT/TD
Enc. Educação

Palestra João Carlos
Fotógrafo

Notícia

Notícia
Natal

CP
CEF

Susana Pinto

Aplicação de Inquérito
por Questionário

Extracurricul
ar

PEEC

Filme

Curricular

PES

NA
Fotografias

Olivia
Nogueira

Notícia
Visualização do filme
Dimensão S, nos
cinemas NOS

Concebido em 01/ 09/ 2013

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual
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45€
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Gaiashopping

Demonstrar apreço pelo seu
próprio corpo e pela promoção
da saúde individual;

Sousa

Casa da Arquitetura

10ºI/A

OPC

Observação de projetos de
arquitetura; proporcionar o
contacto com a realidade cultural
e patrimonial; perceber a
importância do maquetismo
através da observação.

1º Período

Iolanda
Rocha

Visita de estudo

Curricular

NA

Notícia e relatório da
atividade

25€

Passeio pela Cidade
do Porto

10ºI/A

OPC

Reconhecer a importância e
funcionamento dos elementos
constituintes da cidade;
Reconhecer a importância da
arquitetura como referência
histórica; Perceber a relação
entre as vistas e o edificado;

1º período

Iolanda
Rocha

Visita de estudo

Curricular

NA

Notícia e relatório da
atividade

NA

Visita de estudo ao
Palácio da Bolsa

12º CP AT

Geografia

Reconhecer equipamentos
culturais e pontos de interesse
turístico na cidade do Porto

1º período

Hugo Peixoto

Visita de estudo

Curricular

NA

Notícia e relatório da
atividade

84€

Participação no
Projeto ‘Onde está o
Gil?

CEF 1º OF

Português

Conhecer o interior do teatro e
dos espetáculos teatrais

1º período

Olívia
Nogueira

Visita virtual ao mundo
do teatro

Curricular

NA

Notícia e relatório da
atividade

NA

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Concurso de vídeo
escolar 8 e meio

Alunos do curso EAE

OPM

Utilização de ambientes
extraescolares e espaços nãoformais como estratégia de

A definir,
eventualmen

Hélder Cunha

te no final de
dezembro

Participação na
cerimónia de entrega de

Extracurricul
ar

POVP

Notícia e relatório da
atividade

NA

Curricular

NA

Ficheiro de a
áudio

NA

prémios do concurso de
vídeo escolar 8 e meio

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
conteúdos da disciplina de
Oficinas de Produtos Multimédia
do 11º ano.

Rádio IAI

Alunos do 11º I

OPM

Conhecer o ambiente de trabalho
de uma aplicação de edição de

Final do
primeiro
período

Hélder Cunha

Planificação, captura,
realização e edição de
uma emissão de rádio

vídeo e som (sugere-se o Adobe
Premiere).
Incluir ficheiros áudio numa
edição; Compreender as
diferenças fundamentais entre os
vários instrumentos técnicos
utilizados na captação de som;
Conhecer e dominar as
sequências de edição de som;

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Apreender os conceitos e práticas
associadas à captura,
processamento e criação de som.

Percursos Com
Histórias

EAE
CP

(visitas a museus,
exposições, teatro,
cinema, …)

Português +
interdisciplinarida
de

Dar a conhecer os

1º período

do Porto ao longo dos vários
períodos históricos; Criar o

CEF

Susana Pinto

Visita de estudo

Extracurricul
ar

PEEC

Notícia e relatório da
atividade

NA

Susana Pinto

Ação de Voluntariado

Extracurricul
ar

PEEC

Notícia e relatório da
atividade

NA

monumentos arquitetónicos

gosto e incentivar a visitar

(a definir
mediante
agenda
cultural)

frequentemente
monumentos; Incutir o gosto
pela Arte; Refletir sobre a
informação captada;
Interpretar e avaliar relações
entre a linguagem verbal e
códigos de representação
não-verbal

Ações de
Voluntariado:

EAE
CP

Banco Alimentar

Português +
interdisciplinarida
de

Promover a formação dos jovens

1º período

voluntários no sentido de os
dotar das competências

27 e 28 de
novembro

necessárias para a realização de
ações junto dos mais
carenciados; Servir e entregar-se
ao próximo; Desenvolver a
empatia e a ética do cuidado;

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Cinemateca

EAE

Português +

(idas ao Cinema)

CP

Filosofia

Motivar e sensibilizar os alunos

1.º Período

Susana Pinto

Visita de estudo

para a cultura cinematográfica;

+

PEEC

Notícia e relatório da
atividade

NA

NA

Curtas metragens

NA

Auditório de Gaia

Promover a interligação entre

ou

teoria e prática, a escola e a

Rita Moura

(Parceria com a CMG)

realidade; Sensibilizar os alunos
Interdisciplinarida
de

Extracurricul
ar

Curricular

para as diferentes técnicas de
filmagens, de realização e de
produção; 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.

Narrativas

Alunos do 11º I

OPM

Adquirir um domínio básico nos
campos da conceção e construção

Final do
primeiro
período

Hélder Cunha

Planificação, captura,
realização e edição de
curtas metragens

Curricular

de imagem de síntese.
Identificar a estrutura de
composição de um vídeo: o plano,
a cena, o ritmo.
Adequar comportamentos em
contextos de cooperação,
partilha, colaboração e
competição.
Trabalhar em equipa e usar
diferentes meios para comunicar
presencialmente e em rede.

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Consciencializar a composição de
uma narrativa videográfica, a sua
articulação sintáxica e semântica
na consubstanciação da
mensagem.

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Atividades Curriculares e Extracurriculares - 2º Período

Atividade

Participantes

Palavras que podem mudar o
mundo

10ºCP

Apresentação dos percursos
educativos/formativos pós 12º
ano

12º I
12º AT/TD

IndieJúnior Allianz

10ºI
10ºI/A

Disciplina (s)

Objetivos

Data

Responsável

Metodologia

Natureza

Área

Suporte

Orçamento

Desenvolver atividades de intervenção
no espeço publico da escola;

12 de
janeiro

Anete
Fernandes

Exposição

Curricular

PEEC

Relatório,
noticia, painel

30€

SPO

Informar os alunos acerca das ofertas
educativas/formativas pós secundárias
e das vias de acesso ao ensino
superior;

19 de
janeiro

Psicóloga do
SPO

Palestra

Extracurricular

POVP

PowerPoint

5 euros

MA3D

Visualização de filmes de Cinema e
Cinema de Animação para enriquecer a
cultura visual dos alunos.

25-30 de
janeiro

Susana Pinto,
Hélder Cunha,
Pedro Amaral

Ida ao festival
IndieJúnior Allianz
(Rivoli Porto)

Extracurricular

MA3D

Fotografias e

166€

Design de
Equipamento

Notícia

11ºI
12ºI
10ºTD
12ºAT/TD

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Apresentação do serviço
NETemprego do IEFP e das

12º I

Medidas de Apoio ao emprego
em vigor, nomeadamente
estágio-emprego

12º AT/TD

Visita ao Museu do Holocausto

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual

Visita ao museu da Imprensa

2º OF

Cidadania e
Mundo Atual

Ação de sensibilização
“Namorar com fairplay”,
promovida pelo IPDJ

Concebido em 01/ 09/ 2013

1º OF

SPO

Apresentar as medidas/incentivos ao
primeiro emprego que estejam, à data,

26 de
janeiro

Psicóloga do
SPO

Palestra

Extracurricular

POVP

PowerPoint

5 euros

Identificar situações de desrespeito
pelos direitos humanos; reconhecer a
necessidade de respeitar os direitos
humanos em todos os contextos e ao
longo da vida;

janeiro

Filipa Pinto

Visita de Estudo

Curricular

PEEC

NA

46 €

Conhecer a História da Imprensa e a
evolução do processo tipográfico,
desde os tipos de Gutenberg até ao
aparecimento do computador;
Experimentar as antigas técnicas de
impressão manual, através do
manuseamento das máquinas
expostas.

janeiro

Filipa Pinto

Visita de Estudo

Curricular

PEEC

Noticia

38euros

Identificar situações de desrespeito
pelos direitos humanos; Reconhecer a
necessidade de respeitar os direitos
humanos em todos os contextos e ao
longo da vida;

Janeiro

em vigor.

Cidadania e
Mundo Atual

Fotografias

Filipa Pinto

Palestra

Curricular

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

PEEC

Noticia

NA
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Afetos

Apresentação do Serviço Rede
Eures

2.ºOF

12º I

Artes Visuais

Sensibilizar os alunos para
comportamentos de companheirismo,
compreensão e tolerância.

Janeiro/

Ana Silva

Trabalho de grupo

Curricular

NA

Fevereiro

Noticia

30€

Fotografias

SPO

Apresentar o serviço da Rede Eures de
apoio à procura de emprego dentro do
espaço europeu

02 de
fevereiro

Psicóloga do
SPO

Videoconferência

Extracurricular

POVP

PowerPoint

NA

12º AT/TD

Apresentação dos percursos
educativos/formativos 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

16 de
fevereiro

Psicóloga do
SPO

Palestra

Extracurricular

POVP

PowerPoint

5€

Apresentação dos CTeSP da
ESMAD

12º II

SPO

Dar a conhecer aos alunos oferta
formativa Técnico Profissional de nível
IV relacionada com a sua área de
formação

Entre 09 e
23 de
fevereiro

Psicóloga do
SPO

Palestra

Extracurricular

POVP

site da escola

NA

SPO

Dar a conhecer aos alunos oferta
formativa Técnico Profissional de nível
IV relacionada com a sua área de
formação

Entre 09 e
23 de
fevereiro

Psicóloga do
SPO

Palestra

Extracurricular

POVP

site da escola

NA

12º TD

Apresentação dos CTeSP do
IPMAIA/ IPViseu

Alunos do 12º
II
Alunos do 12º

Concebido em 01/ 09/ 2013

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Mod:
E. A. E. – P – 47

Página 21 de 48

Plano Anual de Atividades Ano Letivo 2021/2022

AT/TD

Visita Casa de Design de
Matosinhos

Visita de estudo ao Museu da
Imprensa

Ação de sensibilização 70JA Direitos da Juventude,
promovida pelo IPDJ

10ºCP

12º CP AT TD

1º OF

Design de
Equipamento

Área de
Integração

Cidadania e
Mundo Atual

Refletir sobre os momentos
determinantes no contexto histórico e
cultural da evolução do Design;
desenvolver a cultura visual.

fevereiro

Conhecer a História da Imprensa e a
evolução do processo tipográfico,
desde os tipos de Gutenberg até ao
aparecimento do computador;
Experimentar as antigas técnicas de
impressão manual, através do
manuseamento das máquinas
expostas.

fevereiro

Informar os/as jovens sobre os seus
direitos constitucionais;

Anete
Fernandes

Visita de estudo

Curricular

NA

Relatório,
noticia,

62€

Fotografias

Olívia Nogueira

Visita de Estudo

Curricular

PEEC

Noticia

47.50€

Fotografias

fevereiro

Filipa Pinto

Palestra

Curricular

Promover os direitos humanos;

PEEC

Noticia

NA

Fotografias

Enfatizar a ligação entre direitos
humanos e dignidade;
Promover a convergência entre a
educação formal e não-formal através
do voluntariado jovem;
Promover a aproximação das pessoas
jovens às instituições, em particular as

Concebido em 01/ 09/ 2013
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que se encontram mais afastadas das
organizações de juventude e das
entidades públicas;
Incentivar o voluntariado e a cidadania
junto da população jovem mais
vulnerável.

Mural de Direitos Humanos

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual;

Identificar e representar os direitos
humanos;

UFCD

Reconhecer a necessidade de respeitar
os direitos humanos e ao longo da
vida;

Cidadania e
Mundo Atual;

Refletir criticamente sobre casos de
respeito e desrespeito dos direitos
humanos;

fevereiro

Filipa Pinto e
Armando

Trabalho de estúdio

Curricular

PEEC

Fotografias

NA

Trabalho individual

Curricular

PEEC

Ilustração

NA

Intervenção artística

Curricular

NA

Fotografias

100€

Bento

Fábulas de la Fontaine

1º OF

TIC; Artes
Visuais

fevereiro

Filipa Pinto
Ana Silva

Reconhecer a importância do respeito
e da defesa dos direitos humanos;

Teófilo Fialho

Reconhecer o valor dos direitos
humanos na relação entre as pessoas;

Janelas Maluda

Concebido em 01/ 09/ 2013

EAE

Desenho

CP

Desenho de
Comunicação

Intervir no espaço escolar, no âmbito
das festividades da Primavera;
Comemorar a efeméride de um artista
nacional; Estudar artistas plásticos e
como os mesmos podem ser inspiração
e referência adaptando para o

fevereiro

Ana Silva e
Anete
Fernandes
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desenvolvimento de um tema.

Sessão de Esclarecimento
relativa às vias de acesso ao
ensino superior e exames a
realizar no 11º ano

11º II

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

09 de
março

Psicóloga do
SPO

Palestra

Extracurricular

POVP

PowerPoint

NA

Clube De Ar Livre: Voleibol de
praia

Todas as
turmas

Educação Física

Promover a Atividade Física

19 março

Carlos Cunha

Jogo lúdico

Extracurricular

PEPS

Notícia

NA

FCT

12ºCP AT/TD

FCT

Elevar a cultura desportiva

Relatório

Valorizar a ética e o espírito
desportivo, aperfeiçoar a relação
interpessoal, a responsabilidade
pessoal e coletiva, a cooperação e a
solidariedade numa vertente de ar
livre.

Registo
fotográfico

Contactar com a realidade do mercado
de trabalho; aplicar e consolidar
aprendizagens e competências,

07 de
março a 30
de junho

Anete
Fernandes

FCT

Curricular

NA

Olívia Nogueira

Plano
Individual

NA

Regulamento
Relatórios de
FCT

Campanha de sensibilização

Concebido em 01/ 09/ 2013

2º OF

Cidadania e

Incentivar e desenvolver atitudes de
compreensão relativamente à

21 de

Filipa Pinto

Trabalho de estúdio

Curricular
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contra o racismo

Mundo Atual;

diversidade étnico-racial;

março

Armando
Bento

Identificar as competências da Europe
Direct Porto;

março

Filipa Pinto

Palestra

Curricular

PEEC

Fotografias

NA

Barbara
Teixeira

Workshop

Curricular

PES

Noticia

NA

UFCD

Ação de sensibilização com
representante da Europe Direct
Porto intitulada: “A Europa vai
à escola”

CEF 1º ano

Alimentação Saudável –
Ramirez

10ºI/A

Estimular a participação cívica no
contexto europeu;

10ºI

Festa da Primavera

Cidadania e
Mundo Atual

Comunidade
Educativa

Expressão
corporal e
movimento

Promover a alimentação saudável;
orientar para melhores escolhas
alimentares.

4 de abril

Todas

Apresentar, a partir da mostra de
trabalhos, as práticas educativas e
formativas desenvolvidas m cada um
dos cursos; abrir a escola à
comunidade; fomentar nos alunos o
espírito criativo e participação;
fomentar o sentido de identidade e
pertença à escola

8 de abril

Relatório

Gisela Rebelo
Magalhães

Mostra de trabalhos,
exposições, vídeos

Curricular e
extracurricular

NA

Relatório

250€

Noticia
Relatório
Programa
Registo
fotográfico e
videográfico

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Conimbriga

10ºI

Português

Museu Portugal Românico em
Condeixa-a-Nova

10ºI/A

HCA

Conhecer o património cultural a partir
de uma viagem interativa que conta
histórias e a história, estimulando os
sentidos e a imaginação.

2ºPeriodo

Susana Pinto

Visita de Estudo

Curricular

NA

Alexandra
Pessoa

12ºI

NA

12ºAT/TD

Enriquecer o conhecimento artístico e
cultural dos alunos; Promover uma
atividade interdisciplinar e

Registo
fotográfico

2º Período

Susana Pinto

Visita de Estudo

Extracurricular

NA

Ana Silva

10ºI/A

OPC

Compreender a dinâmica de um
gabinete de Arquitetura;

Noticia

600€3

Relatório
Programa

enriquecedora; alargar os horizontes
culturais, artísticos e históricos dos
alunos.

Gabinete de Arquitetura

400€2

Relatório
Programa

Conhecer a ocupação romana do
território;

Visita Lisboa

Noticia

Registo
fotográfico

2º Período

Iolanda Rocha

Visita in loco

Curricular

POVP

Noticia

25€

Relatório
Observar diferentes fases de um
projeto de arquitetura; visualizar
trabalhos de desenho técnico

Elaboração de folheto sobre
alimentação saudável e
impacto na prevenção das

2
3

1ºOF

Inglês

Consciencializar os alunos da
necessidade de manter uma

2º período

Madalena
Sousa

Trabalho de grupo

Curricular

PES

Folheto

NA

Articulação com

Condicionado financeiramente
Condicionado financeiramente

Concebido em 01/ 09/ 2013
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doenças

alimentação equilibrada e saudável

Visita de estudo ao Centro
Interpretativo da Afurada e/ou
Estação Litoral da Aguda

12º CP

Organização de um roteiro
cultural pela cidade de Vila
Nova de Gaia

Filipa Pinto

Cidadania e Mundo
Atual a partir da
visualização do filme
"Dimensão S”

Área de
Integração

Reconhecer a importância da atividade
piscatória, na região de Vila Nova de
Gaia; identificar recursos culturais da
região

2º Período

Olívia Nogueira

Visita de estudo

Curricular

NA

Notícia e
relatório da
visita

NA

12º CP AT

UFCD 4326 e
Geografia

Planificar e organizar uma atividade de
animação turística

2º período

Olívia Nogueira
/ Hugo Peixoto

Roteiro cultural por
Vila Nova de Gaia,
com pequeno lanche
incluído

Curricular

POV
PEEC

Notícia e
relatório da
visita

50€

Levantamento dos hábitos
alimentares

2ºOF

Inglês

Consciencializar os alunos da
necessidade de manter uma
alimentação equilibrada e saudável

2º Período

Madalena
Sousa

Aplicação, em aula
de instrumentos d
recolha de dados

Curricular

PES

PowerPoint
com
apresentação
dos resultados

NA

Poster Hábitos de vida saudável

11ºI

Inglês

Consciencializar os alunos da
necessidade de manter uma
alimentação equilibrada e saudável

2º Período

Madalena
Sousa

Elaboração em aula
de um cartaz relativo
a hábitos de vida
saudável

Curricular

PES

Cartaz/poster

NA

Sondagem - o uso das

10ºI

Inglês

Verificar a relação dos alunos com as

2ºperíodo

Madalena

Trabalho de grupo

Curricular

PEEC

Resultados da

NA

Concebido em 01/ 09/ 2013

AT TD
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tecnologias

10ºIA

Sessões de Orientação
Vocacional Individuais

12º II

novas tecnologias

Sousa

sondagem

SPO

Apoiar os alunos no seu processo de
decisão vocacional

2º período

Psicóloga do
SPO

Atendimentos
Individuais

Extracurricular

POVP

NA

NA

Filosofia

Sensibilizar os alunos para a
importância do voluntariado; Informar
sobre ações de voluntariado; Educar
para a cidadania

2º Período

Rita Moura

Conversa em sala de
aula

Curricular

PEEC

Relatório

NA

Sensibilizar para o conhecimento
científico; Refletir sobre a importância
da ciência no mundo contemporâneo;
Promover o espírito crítico.

2ºPeríodo

12º AT/TD
2º CEF OF

Conversas sobre voluntariado

10ºI
10ºIA

Fotografia

11ºI

Visita ao Museu de História
Natural e da Ciência da
Universidade de Porto

11ºI

Filosofia

Rita Moura

Visita de Estudo

Curricular

NA

Relatório

20 €

Fotografia
notícia

Visita ao Museu do Holocausto

10ºI
10ºIA

Concebido em 01/ 09/ 2013

Filosofia

Estimular a atitude filosófica; Promover
o espírito crítico; Sensibilizar para as
problemáticas dos Direitos Humanos;
Promover a cidadania; Problematizar
experiência convivencial do Homem;
Compreender a importância dos
valores nas relações humanas;

2ºPeríodo

Rita Moura

Visita de estudo

Extracurricular

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

PEEC

Relatório

NA

Fotografia
Notícia
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Promover a reflexão ética.

Cinemateca

EAE

Português +

(idas ao Cinema)

CP

Filosofia
+
interdisciplinarid
ade

Uma hora de Conversa com…

EAE

Conversas com ator, escritor,
guia
turístico,
futebolista,
organizador/dinamizador
de
viagens solidárias, voluntários
jovens de instituições… no
âmbito do Programa de
Orientação
Vocacional
e
Profissional

CP

Concebido em 01/ 09/ 2013

Português

Motivar e sensibilizar os alunos para a
cultura cinematográfica; Promover a
interligação entre teoria e prática, a
escola e a realidade; Sensibilizar os
alunos para as diferentes técnicas de
filmagens, de realização e de produção;
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.

2.º Período

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.

2º Período

Susana Pinto

Rita Moura

Susana Pinto

Visita de estudo

Extracurricular

Auditório de Gaia

ou

(Parceria com a CMG)

Curricular

Palestras

PEEC

Extracurricular

PEEC

ou

ou

Curricular

POVP

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Notícia e
relatório da
atividade

Notícia
relatório
atividade

e
da

NA

NA
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Meditação e de Mindfulness uma prática de vida

EAE

Português

CP

Palestra Jerónimo Heitor Coelho

10ºI

UFCD 114

10ºIA

UFCD 130

Desenvolver a atenção plena
através de práticas de meditação
mindfulness; Utilizar a atenção
plena em atividades do dia a dia,
seja a almoçar, a praticar desporto e
até mesmo na escola. Aprender a
levar a atenção ao momento
presente sem julgamentos, o que
faz com que tenhamos benefícios
incríveis.

2.º Período

Ter contacto com o trabalho do
fotógrafo do ano e autor mais
premiado pela FEP(federação
europeia de fotógrafos) em diversas
especialidades.

2º Período

Ter contacto com um autor criador
e mestre em duas áreas artísticas
com percurso reconhecido
internacionalmente. A palestra será
sobre o tema da criatividade.

2º Período

Susana Pinto

Workshop

Curricular

PES

Notícia e
relatório da

NA

atividade

Armando
Bento

Palestra

Curricular

POVP

Relatório

NA

Notícia

2º OF

Palestra
Fotógrafo Pintor

10º I
10º I/A

OPM
UFCD

Mestre Jorge Alonso Molina

Concebido em 01/ 09/ 2013

CEF 2ºOF

Armando
Bento

Palestra

Relatório
Curricular

Inquérito

POVP

NA
Notícia

Bruno Anneda

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Peddy Papper pela cidade do
Porto

Visita de estudo ao Teatro
Nacional São João

1º OF

Português

2º OF

Área de
Integração

1º OF

Português

2º OF

Visita de estudo ao Centro
Interpretativo da Afurada

10º CP

Área de
Integração

(Re)conhecer os espaços referidos
ao longo da obra ‘Saga’;
Proporcionar aos alunos o
conhecimento e acesso a pontos de
interesse turístico e cultural da
cidade do Porto

2º Período

Desenvolver competências de
comunicação oral; Compreender in
loco o funcionamento de um teatro;
Fazer o enquadramento e a
contextualização das obras a
estudar

2º período

Consciencializar os alunos para a
importância da atividade piscatória
em VNGaia

2º período

Concebido em 01/ 09/ 2013

Alunos do 11º

OPM

coordenar as linguagens aprendidas.

Visita de estudo |
Peddy Papper

Curricular

PEEC

Relatório

NA

Notícia

Olívia Nogueira

Visita de estudo

Curricular

PEEC

Relatório

NA

Notícia

Olívia Nogueira

Visita de estudo

Curricular

PEEC

Notícia

NA

Relatório

Desenvolver autonomamente e saber
Poemas visuais com base na

Olívia Nogueira

Hélder Cunha
2º período

Planificação, captura,
realização e edição

Curricular

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

NA

Curtas

NA
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obra poética de Dante

I

Adquirir um domínio básico nos
campos da conceção e construção de

de curtas metragens

metragens

Susana Pinto

imagem de síntese.
Identificar a estrutura de composição
de um vídeo: o plano, a cena, o ritmo.
Adequar comportamentos em
contextos de cooperação, partilha,
colaboração e competição.
Trabalhar em equipa e usar diferentes
meios para comunicar presencialmente
e em rede.
Consciencializar a composição de uma
narrativa videográfica, a sua articulação
sintáxica e semântica na
consubstanciação da mensagem.
Selecionar e usar recursos técnicos e
conceptuais adequados, no sentido de
dar resposta funcional às propostas de
atividades apresentadas e a problemas
práticos.
Desenvolver capacidades de adaptação
a novas situações, novos contextos e
novas tecnologias.

Desenvolver o espírito crítico, face a
imagens e conteúdos e adquirir,
com autonomia, capacidades de
resposta superadoras de

Concebido em 01/ 09/ 2013

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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estereótipos e preconceitos, face ao
meio envolvente.

Visita de Estudo OPO_LAB
12CP AT

Reel de trabalhos dos alunos
do IAI

Concebido em 01/ 09/ 2013

Alunos do
11º I

Design de
Equipamento/
DAC

Conhecer uma Fab-lab e máquinas de
CNC, e corte e gravação a laser

2º Período

OPM

Interagir com tolerância, empatia e
responsabilidade dentro de grupos de
trabalho, argumentando, negociando
e aceitando diferentes pontos de
vista; Adquirir um domínio básico nos
campos da conceção e construção de
imagem de síntese; Desenvolver a
sensibilidade estética, formando e
aplicando padrões de exigência;
Desenvolver a capacidade de
organização da tridimensionalidade,
de espaço e volume; Selecionar e usar
recursos de concretização, no sentido
de dar resposta funcional às propostas
de atividades apresentadas e a
problemas práticos; Construir cenários
volumétricos.

2º e 3º
período

Anete Peixoto
Ricardo
Ferreira

Hélder Cunha

Visita de estudo

Curricular

NA

Planificação,
captura, realização e
edição de um vídeo

Curricular

NA

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Fotografias
Notícias

20€

Ficheiro de
vídeo

NA
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Plano de Atividades Curriculares e Extracurriculares- 3º Período

Atividade

Participantes

Disciplina (s)

Objetivos

Data

Responsáve
l

Metodologia

Natureza

Área

FCT 12ºI

EAE 12.º

FCT

Enriquecer a componente profissional
de formação; Proporcionar experiência
da prática profissional em contexto
organizacional; Promover a articulação
entre os conhecimentos teórico –
práticos e a realidade profissional;
Possibilitar o desenvolvimento de
projetos em contexto de trabalho;
Facilitar a inserção no mercado de
trabalho.

11 de abril

Susana
Pinto

FCT

Curricular

NA

Levantamento de
Expectativas
Vocacionais

Aplicação do
Inventários
vocacionais

Concebido em 01/ 09/ 2013

2º CEF de OF

a
7 de junho

Marcelo
Reis

Plano
Individual de
FCT

Orçamento

NA

Regulamento
Relatório Final
de FCT

SPO

Explorar as expectativas de carreira dos
alunos e respetivos E.E.

20 de abril

Psicóloga
do SPO

Aplicação de Inquérito
por Questionário
(Google Form)

Extracurricular

POVP

Resultados dos
Inquéritos por
questionário

10 €

SPO

Levar os alunos, através do
preenchimento do Inventário de
Interesses de Holland e do Inventário
de valores profissionais de Super a
refletir sobre os seus interesses e
valores vocacionais e relacioná-los com
as suas escolhas vocacionais.

20 de abril

Psicóloga
do SPO

Aplicação de Inquérito
por Questionário

Extracurricular

POVP

Inquéritos por
questionário

10€

Encarregados de
Educação

2º CEF de OF

Suporte

(Google Form)

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Relatórios
Individuais
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Exponor_

10ºI/A

OPC

Concreta

10ºCP

Design de
Equipamento

Visitar diferentes stands e recolha de
catálogos e mostras, para elaboração
de dossiers; observar diferentes
soluções construtivas existentes na
atualidade; observar múltiplos
materiais e construção.

21 a 24 de
abril

Iolanda
Rocha

Visita

Curricular

OPC

Relatório

80€

Dossier
Anete
Fernandes

Dia Internacional da
PINHOLE

Todos os alunos
do 10º EAE,
alunos dos CEF

OPM e UFCD
fotografia

Celebrar o dia Internacional da Pinhole
dinamizando atividades e experiências
envolvendo toda a comunidade e
demais população (dependente da
cedência de espaço e da situação
pandémica)

24 abril

Armando
Bento

Atividades no exterior

Extracurricular

PEEC

Relatório

NA

Dia Mundial da
Dança: apresentação

10ºI, 10ºI/A, 11ºI

Expressão e
Movimento

Divulgar a área da dança. Comemorar o
Dia Mundial da Dança. Sensibilizar os
alunos para a Dança e artes em geral

25, 27 e 28
abril

Bárbara
Teixeira

Apresentação
Performativa

Curricular

Expressão
e
Moviment
o

Apresentação

NA

Apresentação dos

CEF de OF

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

27 de abril

Psicóloga
do SPO

palestra

Extracurricular

POVP

PowerPoint

5€

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

04 de maio

Psicóloga
do SPO

palestra

Extracurricular

POVP

PowerPoint

5€

percursos
educativos/formativo
s pós 9º ano

Apresentação dos
percursos
educativos/formativo

Concebido em 01/ 09/ 2013

Vídeo,
fotografias

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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s pós 9º ano

do CEF da escola

Jogo didático sobre a
União Europeia

1º OF

modo a envolvê-los no processo de
decisão vocacional e/ou profissional
dos seus educandos

Cidadania e
Mundo Atual
Artes Visuais

Compreender a cronologia da entrada

9 de maio

Filipa pinto

Trabalho de grupo

Curricular

PEEC

Jogo didático

NA

Jogo lúdico

Extracurricular

PEPS

Notícia

NA

dos diferentes Estados-membros na
Ana Silva

União Europeia; Compreender a
importância dos símbolos para a união
entre os países; Estimular a
participação cívica no contexto
europeu

Clube De Ar Livre:
Orientação

Visita de estudo ao
Museu da Imprensa

Concebido em 01/ 09/ 2013

Todos os alunos

1º OF

Educação Física

Português

Promover a Atividade Física; Elevar a
cultura desportiva; Valorizar a ética e o
espírito desportivo, aperfeiçoar a
relação interpessoal, a
responsabilidade pessoal e coletiva, a
cooperação e a solidariedade numa
vertente de ar livre.

21 maio

Conhecer a História da Imprensa e a
evolução do processo tipográfico,
desde os tipos de Gutenberg até ao
aparecimento do computador;
Experimentar as antigas técnicas de
impressão manual, através do
manuseamento das máquinas
expostas.

maio

Carlos
Cunha

Relatório
Registo
fotográfico

Olívia
Nogueira

Visita de Estudo

Curricular

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

PEEC

Noticia

47.50€

Fotografias
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Ação de
sensibilização sobre
direitos do
consumidor com
representante da
DECO

1º OF

Olhares Frontais

Cursos EAE

Cidadania e
Mundo Atual

Tomar consciência do papel das
organizações de defesa dos
consumidores na promoção de um
consumo esclarecido;

maio

Filipa Pinto

Palestra

Curricular

PEEC

Notícia e
fotografias

NA

maio4

Hélder
Cunha

Visita de estudo
Palestras

Extracurricular

POVP

Inquéritos por
questionário

650€5

Evocar direitos do consumidor
consagrados nas leis nacionais;

OPM

Atender a um conjunto de exibições
cinematográficas, palestras, conversas
e exposições especialmente
direcionadas 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.

4
5

Previsão, tenho em conta os anos anteriores.
Condicionado financeiramente

Concebido em 01/ 09/ 2013

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Utilização de ambientes
extraescolares e espaços não-formais
como estratégia de ensinoaprendizagem 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.

Workshop promovido
pela Cidade das
Profissões, sobre
empregabilidade

2º OF

Biografia e ilustração
de mulheres cujo
contributo foi
relevante na história
da Humanidade

2º OF

Concebido em 01/ 09/ 2013

Cidadania e
Mundo Atual

Cidadania e
Mundo Atual

Conhecer regras básicas de
funcionamento do mercado de
trabalho; Sensibilizar para uma procura
ativa de emprego; Selecionar
instrumentos e técnicas necessárias à
candidatura a um emprego; Facilitar a
inserção no mercado de trabalho;
Facilitar a iniciativa e responsabilidade
pessoal;

maio

Reconhecer a importância da mulher
na sociedade; Conhecer a biografia de
mulheres pioneiras em várias áreas;

maio

Filipa Pinto

Palestra

Curricular

POVP

Noticia

NA

Fotografias

Filipa Pinto

Exposição

Curricular

PEEC

Ilustrações

NA

Ana Silva

Artes Visuais

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Mod:
E. A. E. – P – 47

Página 38 de 48

Plano Anual de Atividades Ano Letivo 2021/2022

Visita ao Parque
Aventura/Trilho
Ecológico

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual

Identificar as consequências
ambientais do consumo; identificar as
consequências sociais do consumo;

maio

Filipa Pinto

Visita de Estudo

Curricular

PEEC

Fotografias

114€6

Folheto sobre como
agir em caso de
cyberbullying

10ºI

Inglês

Informar sobre o que é o Cyberbullying
e que medidas tomar

maio

Madalena
Sousa

Trabalho em aula

Curricular

PEEC

Folheto
Informativo

NA

Inglês

Tomar conhecimento das funções de
um fotógrafo no seu dia a dia

maio

Madalena
Sousa

Trabalho individual

Curricular

POVP

Fotografias

NA

Apresentação

Extracurricular

NA

Fotografias,
noticia

300€7

- "um dia na vida de
um fotógrafo e
videógrafo" para ser
exposto à
comunidade escolar

Espetáculo de
encerramento de ano
letivo

10ºIA

2ºOF

Armando
Bento

10º I
10º IA
11º I

6
7

Expressão
corporal e
movimento,
Português,
desenho, oficina
de produto
multimédia,
Geometria
Descritiva e
Modelação e
animação

Proporcionar aos alunos a construção e
participação numa performance
artística, englobando a escola na
preparação para o mesmo, envolvendo
a parte técnica de som, luz,
multimédia, cenários, expressão
dramática, expressão corporal e
figurinos.

maio

Bárbara
Teixeira

Condicionado financeiramente
A definir se integrado na atividade Festa da Primavera

Concebido em 01/ 09/ 2013
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Enriquecer a componente profissional
de formação; Proporcionar experiência
da prática profissional em contexto
organizacional; Promover a articulação
FCT 2º OF

2º OF

Formação em
contexto de
trabalho

entre os conhecimentos teórico –
práticos e a realidade profissional;

Filipa Pinto
01 de junho
a 13 de julho

Possibilitar o desenvolvimento de

Armando
Bento

Formação em
Contexto de Trabalho

Curricular

POVP

Relatório de
FCT

NA

projetos em contexto de trabalho;
Facilitar a inserção no mercado de
trabalho.

Visita a uma
instituição de
solidariedade social

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual

Refletir criticamente sobre o papel da
comunidade na luta contra a pobreza;

junho

Filipa Pinto

Visita de Estudo

Curricular

PEEC

Fotografias,
noticia

45€

junho

Filipa Pinto

Campanha de bens
para entrega a uma
Associação

Curricular

PEEC

Fotografias
Notícia

NA

implementar medidas e intervenções
concretas na luta contra a pobreza;

Campanha de
angariação de
brinquedos

1º OF

Cidadania e
Mundo Atual

Refletir criticamente sobre o papel da
comunidade na luta contra a pobreza;
implementar medidas e intervenções
concretas na luta contra a pobreza;

Apresentação e
defesa da PAA

12I

NA

Apresentar e defender perante um júri
o trabalho de final de curso.

Cartaz

22 de junho

Marcelo
Reis

Apresentação e defesa
da PAA

Curricular

NA

Fotografias
Notícia

Susana
Pinto

Concebido em 01/ 09/ 2013

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Mod:
E. A. E. – P – 47

Página 40 de 48

Plano Anual de Atividades Ano Letivo 2021/2022

Apresentação e
Defesa da PAP

12ºAT/TD

NA

Apresentar e defender perante um júri
o trabalho de final de curso.

11 julho

Anete
Fernandes
Olivia
Nogueira

Apresentação e defesa
da PAP

Curricular

NA

Fotografias
Notícia

Apresentação da PAF

2ºOF

NA

Apresentar e defender perante um júri
o trabalho de final de curso.

13de julho

Armando
Bento

Apresentação e defesa
da PAF

Curricular

NA

Fotografias
Notícia

Visita de estudo

Extracurricular

PEEC

Relatório

Ana Pinto

Visita ao Museu do
Holocausto

Sessões de
Orientação
Vocacional
Individuais

11ºI

12º II

Filosofia

Estimular a atitude filosófica; Promover
o espírito crítico; Sensibilizar para as
problemáticas dos Direitos Humanos;
Promover a cidadania; Problematizar
experiência convivencial do Homem;
Compreender a importância dos
valores nas relações humanas;
Promover a reflexão ética.

3ºPeríodo

Rita Moura

NA

SPO

Apoiar os alunos no seu processo de
decisão vocacional

3º período

Psicóloga
do SPO

Atendimentos
Individuais

Extracurricular

POVP

NA

NA

Inglês

Consciencializar para o as vantagens e

3º Período

Madalena

Trabalho de grupo

Curricular

PEEC

Folheto Cartaz

NA

Fotografia
Notícia

12º AT/TD
2º CEF OF

Cartaz/Folheto/ PPTWhat did Tecnology
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give us?

desvantagens dos avanços tecnológicos
10ºCP

Boombox
“Desenvolvimento
Pessoal, Social e
Comunitário”

A Internet como ferramenta
facilitadora

10ºI
10ºI/A

Expressão e
Movimento

11ºI
12º I,

Cinemateca

EAE

Português +

(idas ao Cinema)

CP

Filosofia
+
interdisciplinarid
ade

Concurso de vídeo
escolar Begreen

Alunos do curso
EAE

OPM

Promover o desenvolvimento de
competências de autoconhecimento
e empatia, que motivem as relações
interpessoais e promovam o
desenvolvimento pessoal e coletivo
no sentido de contribuir para a
coesão social do grupo e da
comunidade escolar/turma.

PEEC
3º Período

Motivar e sensibilizar os alunos para a
cultura cinematográfica; promover a
interligação entre teoria e prática, a
escola e a realidade; Sensibilizar os
alunos para as diferentes técnicas de
filmagens, de realização e de produção;
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.

3.º Período

Realização de atividades não-

3ºperiodo

locomotoras (posturais), locomotoras
(transporte do corpo) e manipulativas

8

Sousa

Bárbara
Teixeira

Susana
Pinto

Fotografias
Workshop

250 euros8

Extracurricular
noticias

Visita de estudo

Extracurricular

Auditório de Gaia

ou

(Parceria com a CMG)

Curricular

Participação na
cerimónia de entrega
de prémios do
concurso de vídeo

Extracurricular

PEEC

Notícia e
relatório da
atividade

NA

PEC

Inquéritos por
questionário

NA

Rita Moura

Hélder
Cunha

Condicionada financeiramente.
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(controlo e transporte de objetos) na

escolar BeGreen

interpretação de personagens;
Executar o correto enquadramento
fotográfico para vídeo.
Iluminar convenientemente cenas
com diversos tipos de luzes; Incluir
ficheiros áudio durante o filme.
Articular o desenvolvimento da
autonomia individual com o trabalho
cooperativo; Pesquisar e compreender
dos métodos de tratamento de um
produto audiovisual: análise e prática
autónoma dos modelos de construção
em função da planificação e do
storyboard; Criar transições entre os
diferentes vídeos; Conseguir aplicar
efeitos especiais nos vídeos.
Exportar o vídeo para diferentes
formatos; adquirir conceitos e
terminologia adequados à edição do
vídeo digital; Desenvolver novas ideias
e soluções, de forma imaginativa e
inovadora, como resultado da
interação com outros ou da reflexão
pessoal, aplicando-as na resolução das
propostas de trabalho.
Reportagem:
Alimentação
saudável;
7º centenário da

Concebido em 01/ 09/ 2013

Alunos do 11º I

OPM

Desenvolver a sensibilidade estética e
artística na composição de um

3ºperiodo

Hélder
Cunha

Planificação, captura,
realização e edição de
um documentário

Curricular

NA

Ficheiro de
vídeo

NA

produto videográfico; articular o
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morte de Dante e
Voluntariado no IAI

desenvolvimento da autonomia
individual com o trabalho de grupo;
executar a locução e sonoplastia de
um vídeo; trabalhar com composição
de vídeos; conseguir aplicar efeitos
especiais nos vídeos; realizar
implementar e avaliar, com iniciativa e
autonomia, de estratégias para atingir
as metas e desafios estabelecidos;
Interagir com tolerância, empatia e
responsabilidade dentro de grupos de
trabalho, argumentando, negociando
e aceitando diferentes pontos de vista.
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Plano de Atividades Curriculares e Extracurriculares – ao longo do ano

Atividade

Participantes

Portefólio Digital
Reflexivo de
Aprendizagens

10ºCP TE
12º CP AT TD
CEF 1ºOF
CEF 2ºOF
10º I/A e 10ºI

PAA

PAP

Concebido em 01/ 09/ 2013

12.º EAE

12º CP AT TD

Disciplina (s)

Design de Equipamento
Design de Comunicação
(Todas do Curso)

Objetivos

Reunir num recurso digital variadas
amostras das aprendizagens do triénio
de curso; desenvolver sensibilidades
artística e estética; desenvolver
capacidades de organização; Trabalhar
com portfólios digitais.

OPM

Aplicar aprendizagens, competências e
saberes adquiridos ao longo dos três
anos do curso num projeto final que
demonstre a um júri externo as
ferramentas e as técnicas interiorizadas,
seguindo as seguintes etapas:
- Entrega do Esboço da PAA
- Reunião de Orientação
- Reunião com os EE
-Monitorização da Prova;
- Entrega do Projeto/Relatório PAA
- Defesa da PAA

Todas as disciplinas,
nomeadamente as da
componente
tecnológica

Aplicar aprendizagens, competências e
saberes adquiridos ao longo dos três
anos do curso num projeto final que
demonstre a um júri externo as
ferramentas e as técnicas interiorizadas,
bem como as competências adquiridas,
seguindo as seguintes etapas:
- Entrega do Esboço da PAP
- Reunião de Orientação
- Reunião com os EE e alunos
- Monitorização da PAP;
- Entrega do Projeto/Relatório PAP;

Data

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Responsável

Anete Fernandes
Olívia Nogueira
Carlos Cunha
Docentes das turmas
Armando Bento

Susana Pinto
Marcelo Reis

Metodologia

Natureza

Área
Projetual

Suporte

Orçamento

Trabalho em sala
de aula de
aprendizagens
adquiridas nas
disciplinas/represe
ntação de
atividades
realizadas

Curricular

NA

Digital

NA

Monitorização:
Trabalho em sala
de aula de
ferramentas
adquiridas
+
Trabalho externo
individual

Curricular

NA

Digital

NA

Monitorização:
Trabalho em sala
de aula de
ferramentas
adquiridas
Ao longo do ano

Anete Fernandes
Olívia Nogueira

Portefólio
digital
Curricular

NA

NA
Relatório da
PAP

Apresentação da
Prova de Avaliação
Final - Portefólio
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- Defesa da PAP

digital

Ao longo do ano

PAF

2º OF

Componente
Tecnológica

CP

Ao longo do ano

Português
+
interdisciplinaridade

Facilitar o acesso à leitura e ao
conhecimento através de 10 min. de
leitura por dia; aumentar os hábitos;
Melhorar as competências e os níveis de
literacia dos portugueses; Promover o
prazer e o gosto pela leitura;
Desenvolver a formação leitora;
Consciencializar a sociedade do valor e
da importância da leitura; Estimular uma
cultura e um ambiente económico-social
favoráveis à multiplicação das práticas e
dos contextos sociais de leitura;
Potenciar a presença e a projeção
mediática da leitura nos meios escritos,
impressos e digitais, em presença e na

Ao longo do ano

EAE
CP
CEF

Concebido em 01/ 09/ 2013

Monitorização:
Trabalho em sala
de aula de
ferramentas
adquiridas

Curricular

NA

Susana Pinto
Rita Moura

Susana Pinto
Olívia Nogueira

Relatório da
PAF;

NA

Fotografias
individuais de
cada projeto

Apresentação da
Prova de Avaliação
Final - Portefólio
digital

Interdisciplinaridade

CEF

Plano Nacional de
Leitura

Armando Bento

-Formar públicos escolares para o
cinema, garantindo-lhes os instrumentos
básicos de “leitura” e de compreensão
de obras cinematográficas e
audiovisuais, bem como despertar o
prazer para o hábito de ver e valorizar o
cinema enquanto arte, forma de
conhecimento, expressão e comunicação
estética.

EAE
Plano Nacional do
Cinema

Aplicar aprendizagens, competências e
saberes adquiridos ao longo dos dois
anos do curso num projeto final que
demonstre a um júri externo as
ferramentas e as técnicas interiorizadas,
seguindo as seguintes etapas:
- Reunião com os EE
-Monitorização da Prova;
- Defesa da PAF

Filipa Pinto

Monitorização:
Trabalho em sala
de aula

Curricular

NA

Notícia
Fotografias

NA

Trabalho em sala
de aula

Curricular

NA

NA

100E
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Internet; Associar a leitura às ciências, às
humanidades, às artes e às tecnologias
digitais, de acordo com uma nova
ecologia que se faz de múltiplas
literacias; Usar a leitura para combater a
desinformação, o preconceito e a
ignorância.

Ações de
Voluntariado:

EAE

Português +
interdisciplinaridade

Promover a formação dos jovens
voluntários no sentido de os dotar das
competências necessárias para a
realização de ações junto dos mais
carenciados; servir e entregar-se ao
próximo; Desenvolver a empatia e a ética
do cuidado;

Ao longo do ano

Susana Pinto

Ação de
Voluntariado

Extracurricular

PEEC

Notícia e
relatório da
atividade

NA

Português +
interdisciplinaridade

Dar a conhecer os monumentos
arquitetónicos do Porto ao longo dos
vários períodos históricos; Criar o
gosto e incentivar a visitar
frequentemente monumentos;
Incutir o gosto pela Arte; Refletir
sobre a informação captada;
Interpretar e avaliar relações entre a
linguagem verbal e códigos de
representação não-verbal

Ao longo do ano

Susana Pinto

Visita de estudo

Extracurricular

PEEC

Notícia e
relatório da
atividade

NA

Armando Bento
Hélder Cunha
Marcelo Reis

Planificação,
captura, realização
de pequenos spots
de vídeo,
entrevistas.
Criação de Flyers e
outros imagens
promocionais a
divulgar nas redes
sociais.

Curricular e
Extracurricular

NA

CP
com
instituições

Percursos Com
Histórias

EAE
CP

(visitas a museus,
exposições, teatro,
cinema, …)

Videos, flyers e
imagens
promocionais da
oferta formativa
do IAI

Concebido em 01/ 09/ 2013

CEF

EAE

OPM

Desenvolver a sensibilidade estética e
artística na composição de um produto
pictórico e videográfico.
Articular o desenvolvimento da
autonomia individual com o trabalho de
grupo.
Executar a locução e sonoplastia de um
vídeo.
Trabalhar com composição de vídeos.
Conseguir aplicar efeitos especiais nas
imagens e nos vídeos.

Ao longo do ano

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Ficheiro de
vídeo e
imagens

100 euros
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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
trabalho, argumentando, negociando e
aceitando diferentes pontos de vista.

Candidatura a
Projetos e/ou
iniciativas

Intervenção
artística no
equipamento da
escola

Todas

Não aplicável

10ºTD
12ºTD
10º, 10º, 11ºe 12º I
10ºA

Design, Desenho
Materiais e tecnologias,
Desenho de
Comunicação, OPC

Apresentar candidatura a projetos que
surjam ao longo do ano e que se revelem
numa mais-valia para a dinâmica do
Instituto e para a formação dos alunos;
Promover candidatura ao Erasmus +;
Integrar, sempre que possível, o
desenvolvimento dos projetos que
venham a ser aprovados, no contexto
curricular dos cursos e turmas do IAI.

Melhoramento de alguns equipamentos
do IAI, com recurso a técnicas artísticas
diversas;
envolver os alunos no arranjo e
manutenção do espaço escolar

Ao longo do ano

Prof. Gisela Rebelo
Magalhães

Preparação de
materiais que
sustentem as
candidaturas a
apresentar

NA

NA

NA

100 euros

Ao longo do ano

Prof. Anete
Fernandes. Ana Silva,
Sofia Carvalho,
Iolanda Rodrigues

Recuperação de
equipamentos:
melhoramento,
pintura, alteração

Curricular e
Extracurricular

NA

Fotografias
Noticiais
Relatórios

300 €

Orçamento: 5030 euros9

Aprovado em conselho pedagógico de 24 de novembro 2021

Salvaguardando-se que algumas atividades são de carácter obrigatório e outras de caráter facultativo, assim os valores resultam de estimativas e/ou de orçamentos fornecidos tendo
em conta o ano de 2021 (sobretudo no que se refere aos matérias e equipamentos) e o nº de alunos participantes previstos, pelo que poderá sofrer alguns ajustamentos. Por outro lado,
nas atividades facultativas os custos podem ser suportados pelos participantes e/ou minimizados tendo em conta de parcerias estabelecidas.

9
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