PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
2020/2021

IMP.076.DP.1

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ANO LETIVO 2020/2021

INTRODUÇÃO:
O Plano Anual de Atividades é um documento estruturante da escola que permite planear, programar e orientar um conjunto de atividades
extracurriculares.
No Primeiro Período, nas reuniões de Conselho de Turma, os professores, diretores de turma e diretores de curso propõem planeiam as
atividades dos seus cursos, apresentando atividades que enriquecem o currículo dos cursos, tanto do ponto de vista técnico e tecnológico como
nas vertentes socioculturais e científicas.
O Conselho Pedagógico retifica as propostas e pode acrescentar outras que se insiram nas atividades dos cursos ou que enriqueçam o
desenvolvimento cultural, científico e lúdico.
Ao longo do ano letivo as atividades vão surgindo havendo sempre a possibilidade de acrescentar algumas a este plano. A sintetização de todas
as atividades será realizada através de uma revista digital que será apresentada no final do ano letivo.
Neste sentido, o Plano Anual de Atividades de 2020/2021 é um documento em permanente mudança, atendendo às oportunidades que vão
surgindo e não estavam planeadas e às vicissitudes dos tempos de pandemia.
As atividades referentes a Cidadania e Desenvolvimento farão parte de um anexo ao presente plano. A atividade Parlamento dos Jovens,
organizado pela Assembleia da República será adicionada a este documento quando forem apresentados os moldes da sua concretização.
As comemorações do aniversário da escola (31 anos), no dia 21 de janeiro de 2021 estão dependentes do evoluir da pandemia.
Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 27 de outubro de dois mil e vinte.
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CURSO PROFISSIONAL

Técnico de Design de Moda
1º, 2º E 3º ANOS
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Atividade 1
Workshop – Criação e registo
de uma marca de moda

Objetivos
- Conhecer o percurso profissional de um jovem
designer de moda, formado numa escola profissional.
- Como atingir o sonho de cada estilista: criar a sua
própria Marca.

Data
1º
período

Local
ETG

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.
____________________

Responsáveis
Filipa Oliveira

Destinatários
Turma do 3º ano
do curso Técnico
de Design de
Moda

- Como dar uma identidade à marca para ser
reconhecida como tal no mundo da moda.
- A importância da comunicação para dar a conhecer a
Marca.
- Como financiar o projeto e investir na marca para que
esta possa crescer e aumentar o volume de vendas.
- Apresentação de alguns modelos e de técnicas de
trabalho para peças de pronto a vestir.
- Resposta a eventuais perguntas /dúvidas dos
participantes.

IMP.076.DP.1

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ANO LETIVO 2020/2021

Atividade 2– Tema

Objetivos

Data

Local

Materiais/Equipame
ntos a fornecer
pela D.P.

Responsáveis

Destinatários

Promover a partilha todos os elementos da comunidade
escolar

Conhecer
monumentos
(Porto)

Favorecer aprendizagem em cooperação;
Promover as aprendizagens fora do contexto escolar e
enriquecer a cultura geral, visual e artística;
Promover a interação entre os membros da comunidade
educativa;
Educar para a cidadania: participação civil;

Visita ao Museu Fotografia
(10h-11h);
Início do segundo
período
Torre dos Clérigos (11h12H);

Contribuir para o desenvolvimento de atitudes que
influenciarão o aluno adolescente, tais como: autonomia,
espírito de entreajuda, trabalho em equipa, potenciando
as capacidades de cada um;
Valorizar outros conhecimentos dos alunos;

Ponto de encontro – Café
Magestic (12h-12H30m);
Autocarro

Promover a interação sócio afetiva entre turmas;
Reconhecer a importância individual da escola;

Tarde:

Estimular o relacionamento interpessoal, favorecendo a
desinibição e o contacto humano no sentido de melhorar
os processos de ensino e aprendizagem e criar
condições para o sucesso escolar.

Casa de Serralves

Débora Fonseca

Turma de Técnico
de Design de
Moda (2019/2022)

(14h-15h);
Museu de Arte
Contemporânea (15h-16h);
Regresso a Barcelos (16h).

Almoço:
(piquenique) nos Jardins de
Serralves.
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Objetivos

Atividade 3

Dar a conhecer aos alunos o funcionamento de uma
empresa de acabamentos.

Data

Local

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Responsáveis

Destinatários

Empresa.
2º Período
Pedrosa e
Rodrigues

Visita de Estudo
Fomentar a curiosidade relativamente ao processo

As turmas do 1º
e 2º do curso de

de acabamentos.
M.ª Céu Costa
Autocarro

Divulgar materiais, máquinas e procedimentos usados na
fase de acabamentos e controlo de qualidade.

Técnico de
Design de Moda

Divulgar o aspeto prático da disciplina.

Desenvolver a compreensão de determinados
procedimentos.

- Apreciar os trabalhos realizados noutras escolas a nível
de moda;

- Conhecer a produção nacional representada pelas
empresas de confeção;

Porto

2º Período
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Atividade 4

Objetivos

• Mostrar publicamente o trabalho realizado pelos
Desfile de moda – Vídeo com
alunos ao longo do ano letivo.
mini desfile de apresentação dos
coordenados desenvolvidos no
• Percecionar a execução de uma coleção de moda,
desde o estudo de mercado até à mostra ao público.
presente ano letivo
• Permitir aos alunos apresentar os coordenados
criados e desenvolvido por eles.
Divulgar a escola e o trabalho desenvolvido pelos seus
alunos na área da moda.

Data

3º
período

Local

ETG

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

A designar

Responsáveis

Professoras da
área técnica

Destinatários

Comunidade
educativa e
público em geral

Alunos do curso
Técnico de
Design de Moda
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CURSO PROFISSIONAL

Técnico de Fotografia
1º e 2º ANOS
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Atividade – Tema

Centro Português da Fotografia

Visitar a cidade de Barcelos

Visitar a cidade de Viana do
Castelo

Objetivos
Conhecer a história e a evolução da fotografia e das
máquinas fotográficas.

Para desenvolvimento e prática das metodologias
inerentes à reportagem fotográfica-Fotografia de
Arquitetura

Data

Início do
segundo
período

Porto
Transporte

Data a definir

Fotografar arquitetonicamente os vários monumentos
presentes na cidade

Viana do
Castelo

Cobertura de todos os eventos
associados à escola.

Câmaras
Fotográficas

Dar a conhecer à comunidade escolar os trabalhos
realizados

- Sensibilizar os alunos para a importância do
trabalho freelancer de cobertura de eventos.

Susana
Gonçalves e
Abílio Meira

Destinatários

1º e 2º anos

Ao longo do
ano letivo

ETG

Ao longo do
ano letivo

ETG

Bruno Silva

2º ano
Câmaras
Fotográficas

Bruno Silva

Transporte

Susana
Gonçalves e
Abílio Meira

A definir

Professores da
componente de
formação
tecnológica

A definir

Professores da
componente de
formação
tecnológica

Conhecer a história e a evolução da fotografia e das
máquinas fotográficas.
Início do
Braga
terceiro período

Exposições Fotográficas

Responsáveis

1º ano
Barcelos

Data a definir
Visitar a cidade Museu da
Imagem

Local

Materiais/Equipame
ntos a fornecer pela
D.P.

1º e 2º anos

1º e 2º anos

1º e 2º anos
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Atividade – Tema

Objetivos

Data

Local

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Responsáveis

Destinatários

Promover a partilha todos os elementos da
comunidade escolar
Manhã:
Favorecer aprendizagem em cooperação;
Promover as aprendizagens fora do contexto escolar e
enriquecer a cultura geral, visual e artística;
Promover a interação entre os membros da
comunidade educativa;
Educar para a cidadania: participação civil;

Conhecer monumentos
(Porto)

Contribuir para o desenvolvimento de atitudes que
influenciarão o aluno adolescente, tais como:
autonomia, espírito de entreajuda, trabalho em equipa,
Início do
potenciando as capacidades de cada um;
segundo
período
Valorizar outros conhecimentos dos alunos;
Promover a interação sócio afetiva entre turmas;
Reconhecer a importância individual da escola;
Estimular o relacionamento interpessoal, favorecendo
a desinibição e o contacto humano no sentido de
melhorar os processos de ensino e aprendizagem e
criar condições para o sucesso escolar.

Técnico de
Design
Gráfico;
Técnico de
Design de
Moda;
Técnico de
Fotografia Visita ao
Museu
Fotografia
(10h-11h);

2º ano

Transporte

Débora Fonseca

Torre dos
Clérigos
(11h-12H);

Todas as
turmas:
Ponto de
encontro –
Café
Magestic
(12h12H30m);

Tarde:
Casa de
Serralves
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Utilizar a sala de aula como
câmara escura.

Objetivos

- Dinamizar elementos práticos para absorção de
conteúdos teóricos associados à história da
fotografia.

- Cruzamento de valências distintas entre vários
cursos, com o intuito de promover a escola e os
cursos que lhe estão associados.
- Sensibilização dos alunos para a importância de
preparar imagens para impressão.
- Passagem de imagem digital para imagem física.
Criação de postais com a
chancela “ETG”, para eventual
venda ou divulgação dos cursos
existentes na escola.

Data

Dezembro

Local

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Destinatários

ETG
Sacos de plástico de lixo
pretos e fita cola adesiva.

Miguel Sousa

Março/Abril

Impressão dos postais.
ETG
Miguel Sousa + 1
docente (de
design)

Abril/Maio
-Sensibilizar os alunos para importância de retrato.
-Cruzamentos de alunos e elementos de vários
cursos.

Responsáveis

Maio/Junho

-Sensibilizar os alunos para a comunicação através
de processos alternativos no meio fotográfico.

Câmara fotográfica, tripé e
kit de iluminação.

Criação de “Year Book” para
memória futura dos alunos
finalistas da escola.

Miguel Sousa

ETG
Kit de cianotipia e folhas
de papel cavalinho.
Miguel Sousa
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Atividade – Tema

Objetivos

Data

Local

Materiais/Equipa
mentos a fornecer
Responsáveis
pela D.P.

Destinatários

- Motivar os alunos para o estudo de Fernando Pessoa e Camilo Castelo
Branco
- Mobilizar e complementar conhecimentos adquiridos nas aulas
-Tomar consciência da existência e da importância de outras formas de
linguagem que não apenas a linguagem verbal.
- Analisar recriações de obras literárias com recurso a diferentes linguagens

Teatro

2.º Período
(20 de janeiro
de 2021)

Teatro Gil
Vicente

- Consolidar a leitura e a compreensão de textos programáticos
- Desenvolver a capacidade de observação e concentração

“Amor de Perdição”

- Alargar conhecimentos culturais/ artísticos
Transporte

Olga Simões

- Desenvolver a socialização
- Desenvolver a criatividade e a expressão artística

2º ano
(colaboração da
professora Sílvia
Silva)

- Promover o convívio e a partilha de experiências
- Contribuir para a formação de cidadãos capazes de se movimentar no mundo
cultural atual
- Desenvolver o apreço pelo património cultural
- Contribuir para uma relação mais efetiva da Escola com o Meio
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Palestras com data a definir
Gonçalo Delgado – Dedica-se ao fotojornalismo, desporto e eventos como festivais, etc.
Ricardo Meira – Foi eleito melhor fotógrafo do ano de 2018 ao nível internacional. As suas vertentes de fotografia são variadas e abrangentes.
Luís Carvalhido - Dedica-se a fotografar situações relacionadas com natureza e alguns eventos. Participou em livros, nomeadamente, “O Fumo dos Dias” apresentado (salvo
erro) em 2018, na Feira do Livro de Barcelos.
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CURSO PROFISSIONAL

Técnico de Informática de Gestão
1º e 2º ANOS
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Objetivos

“HALLOWE’EN na ETG”
• Promover o conhecimento das culturas AngloSaxónicas;
- Concurso de máscaras;
- Sessão de Cinema alusiva à
efeméride;
- Reportagem fotográfica.
(Devido ao contexto
epidemiológico do novo
Coronavírus SARS-CoV-2, todas
as atividades serão realizadas
respeitando, sempre, as medidas
de prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19
preconizadas no Plano de
contingência da escola).

• Conhecer os costumes e tradições associadas a
esta efeméride;
• Promover a tolerância e respeito por diferentes
hábitos e culturas;
• Promover a partilha entre todos os elementos da
comunidade escolar;
• Desenvolver a imaginação e criatividade;
• Valorizar a diversidade cultural.

Data

Local

30 de
outubro

Escola

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Projetor

Responsáveis

Grupo de Inglês
Susana
Gonçalves;

Destinatários

Alunos/
Comunidade
escolar

Hugo Maciel;
Maria do Céu
Costa;
Débora Fonseca;
Olga Simões.
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“PALESTRA na ETG”

Objetivos

• Promover o interesse dos alunos e dar uma
pequena ideia das potencialidades do curso de
informática;

• Promover a sociabilidade e o saber-estar,
- Apresentação de dois projetos de
nomeadamente numa apresentação;
programação

Data

1º
Período
escolar

Local

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Responsáveis

Destinatários

Escola
Auditório

Norberto Gomes

Alunos de TIC

Projetor
Microfone

• Desenvolver a imaginação e criatividade;

PLANO DE ATIVIDADES: Área técnica = VISITAS DE ESTUDO (a articular/integrar noutras visitas de estudo)
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CURSO PROFISSIONAL

Técnico de Design de Comunicação
Gráfica
1º, 2º e 3º ANOS
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● “Em Pessoa”

Objetivos

- Motivar os alunos para o estudo de Fernando Pessoa e
Camilo Castelo Branco

Data

Local

1º
Período
(11de
novembr
o 2020)

Teatro Gil
Vicente

2.º
Período
(20 de
janeiro de
2021)

Teatro Gil
Vicente

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Responsáveis

Olga Simões

Destinatários

3º ano :
•

- Mobilizar e complementar conhecimentos adquiridos nas

Técnico de
Cozinha/P
astelaria

aulas
-Tomar consciência da existência e da importância de outras
formas de linguagem que não apenas a linguagem verbal.
- Analisar recriações de obras literárias com recurso a
diferentes linguagens
- Consolidar a leitura e a compreensão de textos
programáticos
- Desenvolver a capacidade de observação e concentração
- Alargar conhecimentos culturais/ artísticos

2ºs anos:

● “Amor de Perdição”

Olga Simões
- Desenvolver a socialização
- Desenvolver a criatividade e a expressão artística

Transporte (?)

(colaboração da
professora Sílvia
Silva)

•

- Promover o convívio e a partilha de experiências

•

- Contribuir para a formação de cidadãos capazes de se

•

movimentar no mundo cultural atual
- Desenvolver o apreço pelo património cultural
- Contribuir para uma relação mais efetiva da Escola com o

•

Técnico de
Cozinha/P
astelaria
Técnico de
Fotografia
Técnico de
Design de
Moda
Técnico de
Design
Gráfico

Meio
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Atividade – Tema

“HALLOWE’EN na ETG”
- Concurso de máscaras;
- Sessão de Cinema alusiva à
efeméride;
- Reportagem fotográfica.
(Devido ao contexto
epidemiológico do novo
Coronavírus SARS-CoV-2, todas
as atividades serão realizadas
respeitando, sempre, as medidas
de prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19
preconizadas no Plano de
contingência da escola).

Objetivos
• Promover o conhecimento das culturas AngloSaxónicas;
• Conhecer os costumes e tradições associadas a
esta efeméride;
• Promover a tolerância e respeito por diferentes
hábitos e culturas;
• Promover a partilha entre todos os elementos da
comunidade escolar;
• Desenvolver a imaginação e criatividade;
• Valorizar a diversidade cultural.

Data

30 de
Outubro

Local

Escola

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Projetor

Responsáveis

Destinatários

Grupo de Inglês
Susana
Gonçalves;
Hugo Maciel;
Maria do Céu
Costa;
Débora
Fonseca;
Olga Simões.

Alunos/
Comunidade
escolar
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Objetivos

Data

Local

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Responsáveis

Destinatários

Promover a partilha todos os elementos
da comunidade escolar
Manhã:
Favorecer aprendizagem em cooperação;
Promover as aprendizagens fora do
contexto escolar e enriquecer a cultura
geral, visual e artística;

Técnico de Design Gráfico;
Técnico de Design de Moda;
Técnico de Fotografia -

Promover a interação entre os membros
da comunidade educativa;

Visita ao Museu Fotografia
(10h-11h);

Educar para a cidadania: participação
civil;
Conhecer monumentos
(Porto)

Contribuir para o desenvolvimento de
atitudes que influenciarão o aluno
adolescente, tais como: autonomia,
espírito de entreajuda, trabalho em
equipa, potenciando as capacidades de
cada um;
Valorizar outros conhecimentos dos
alunos;
Promover a interação sócio afetiva entre
turmas;
Reconhecer a importância individual da
escola;

Turma de
Técnico de
Design Gráfico
(2019/2022)

Torre dos Clérigos (11h-12H);
Início do
segundo
período

Autocarro
Todas as turmas:
Ponto de encontro – Café
Magestic (12h-12H30m);

Tarde:

Débora Fonseca

Turma de
Técnico de
Design de Moda
(2019/2022)

Técnico de
Fotografia
(2019/2022)

Casa de Serralves
(14h-15h);
Museu de Arte
Contemporânea (15h-16h);
Regresso a Barcelos (16h).

Estimular o relacionamento interpessoal,
favorecendo a desinibição e o contacto
humano no sentido de melhorar os
processos de ensino e aprendizagem e
criar condições para o sucesso escolar.

Almoço:
(piquenique) nos Jardins de
Serralves.
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Exposição de trabalhos
desenvolvidos pelos alunos
nas disciplinas de Desenho e
Comunicação Visual, Design
gráfico e Oficina Gráfica

Dar a conhecer o percurso do

A definir

curso na vertente técnica e

(segundo
período)

ETG ou espaço virtual
(website, blogue, redes
sociais)

Expositores, Impressões,
cola, pioneses,
computador, etc.

profissional.

Hugo Maciel,
Susana
Gonçalves e
Abílio Meira

Curso de design
gráfico e Curso
de design de
comunicação
gráfica.

Motivar e envolver os alunos nas
dinâmicas do curso.
Participação em concursos
relacionados com o curso
(design gráfico, ilustração,
animação e fotografia).

Computadores.
Hugo Maciel,
Motivar e envolver os alunos nas
dinâmicas do curso.

Estimular o desenvolvimento de trabalho
relacionado com o curso, sujeito a
condicionantes e regulamentos.

Permitir a aplicação de conhecimentos e
técnicas de design gráfico num contexto
diferente do escolar e mais próximo do
profissional.

Susana
Gonçalves e
Abílio Meira

Sempre que
oportuno,
articulando
os
interesses
escolares
com os
prazos
estabelecid
os.

Curso de design
gráfico e Curso
de design de
comunicação
gráfica.

Conhecer o mercado de trabalho e
contactar com profissionais experientes.
Palestras/workshops com exalunos e profissionais da área
do design gráfico e afins
Conhecer a realidade profissional do
(fotografia, webdesign,
designer ou do profissional de artes
produção gráfica, ilustração,
gráficas.
etc.)

ETG
Data a
definir
(conforme
disponibilida

Curso de design
gráfico e Curso
de design de
comunicação
gráfica.

Auditório, sala com
projetor, sala de oficina,
sala de desenho

Hugo Maciel,
Susana
Gonçalves e
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Conhecer o percurso profissional de exalunos da ETG que exercem a sua
atividade no universo do design gráfico.

Desenvolver outras atividades
relacionadas com o curso.

Sempre que
necessário.

ETG

Motivar e envolver os alunos nas
dinâmicas do curso.

Desenvolvimento de peças
gráficas de apoio a atividades
da Escola e de outras
disciplinas.

Estimular o desenvolvimento de trabalho
relacionado com o curso, sujeito a
condicionantes e regulamentos.

Computadores e
impressões.

Hugo Maciel,
Susana
Gonçalves e
Abílio Meira

Curso de design
gráfico e Curso
de design de
comunicação
gráfica.

Permitir a aplicação de conhecimentos e
técnicas de design gráfico num contexto
diferente do escolar e mais próximo do
profissional.

Promover a interdisciplinaridade e o
trabalho colaborativo.

Envolver os alunos na vida escolar e
promover a sua identificação com a
escola.

Desenvolver a criatividade e a expressão
artística
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Visitas de estudo a empresas
de artes gráficas (préprodução, produção e pósprodução) e a museus e/ou
eventos ligados às artes
visuais e ao design gráfico

Motivar e envolver os alunos nas
dinâmicas do curso.

Permitir o acesso a aspetos do curso que
não são explorados ou desenvolvidos na
escola.

A definir (de
acordo com o
calendário
escolar e os
constrangiment
os causados
pela pandemia
da Covid-19)

Vários locais (a definir).
Transporte
As empresas serão
preferencialmente dos
concelhos de Barcelos
e/ou Braga.

Hugo Maciel,
Susana
Gonçalves e
Abílio Meira

Curso de design
gráfico e Curso
de design de
comunicação
gráfica.

Conhecer e acompanhar todo o processo
de produção gráfica.

Enriquecer a formação obtida na escola
com conhecimentos do trabalho real ao
nível da produção gráfica.

Mobilizar e complementar conhecimentos
adquiridos nas aulas.

Alargar conhecimentos culturais/
artísticos.

Promover o convívio e a partilha de
experiências.

Contribuir para a formação de cidadãos
capazes de se movimentar no mundo
cultural atual.
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CURSO PROFISSIONAL

Técnico de Cozinha/Pastelaria
2º e 3º ANOS
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Atividade – Tema

Objetivos

Data

Local

Materiais/Equipamentos
a fornecer pela D.P.

Responsáveis

Destinatários

“HALLOWE’EN na ETG”
Escola
- Concurso de máscaras;
- Sessão de Cinema alusiva à
efeméride;
- Reportagem fotográfica.
(Devido ao contexto
epidemiológico do novo
Coronavírus SARS-CoV-2, todas
as atividades serão realizadas
respeitando, sempre, as medidas
de prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19
preconizadas no Plano de
contingência da escola).

• Promover o conhecimento das culturas AngloSaxónicas;
• Conhecer os costumes e tradições associadas a esta
efeméride;
• Promover a tolerância e respeito por diferentes
hábitos e culturas;
• Promover a partilha entre todos os elementos da
comunidade escolar;
• Desenvolver a imaginação e criatividade;
• Valorizar a diversidade cultural.

30 de
Outubro

Projetor

Grupo de Inglês
Susana
Gonçalves;

Alunos/
Comunidade
escolar

Hugo Maciel;
Maria do Céu
Costa;
Débora Fonseca;
Olga Simões.
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Atividade – Tema

● “Em Pessoa”

Objetivos

- Motivar os alunos para o estudo de Fernando Pessoa e
Camilo Castelo Branco

Data

1º
Período
(11de
novembr
o 2020)

Local

Materiais/Equipamentos a
fornecer pela D.P.

Responsáveis

Destinatários

Teatro Gil
Vicente
Transporte

Olga Simões

- Mobilizar e complementar conhecimentos adquiridos nas

3º ano :
- Técnico de
Cozinha/Pastelaria

aulas
-Tomar consciência da existência e da importância de outras
formas de linguagem que não apenas a linguagem verbal.
- Analisar recriações de obras literárias com recurso a
diferentes linguagens
- Consolidar a leitura e a compreensão de textos

2.º
Período
(20 de
janeiro de
2021)

Teatro Gil
Vicente

programáticos
- Desenvolver a capacidade de observação e concentração
- Alargar conhecimentos culturais/ artísticos

2ºs anos:

- Desenvolver a socialização
Transporte

● “Amor de Perdição”

Olga Simões

- Desenvolver a criatividade e a expressão artística
- Promover o convívio e a partilha de experiências
- Contribuir para a formação de cidadãos capazes de se
movimentar no mundo cultural atual
- Desenvolver o apreço pelo património cultural

(colaboração da
professora Sílvia
Silva)

- Técnico de
Cozinha/Pastelaria

- Técnicode
Fotografia
- Técnico de
Design de Moda

- Técnico de
IMP.076.DP.1
Design Gráfico
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Conhecer
monumentos

- Promover a partilha todos os elementos da
comunidade escolar

Início do
segundo
período

Manhã:

Autocarro

Débora Fonseca

Turma de Técnico
de Design Gráfico
(2019/2022)

Tiago Duarte.

Turma de Técnico
de Design de
Moda (2019/2022)

- Favorecer aprendizagem em cooperação;

(Porto)
- Promover as aprendizagens fora do contexto escolar
e enriquecer a cultura geral, visual e artística;

Manhã:

- Promover a interação entre os membros da
comunidade educativa;

Técnico de Cozinha/Pastelaria (10h-12H)
– Visita ao Mercado do Bolhão.

- Educar para a cidadania: participação civil;
- Contribuir para o desenvolvimento de atitudes que
influenciarão o aluno adolescente, tais como:
autonomia, espírito de entreajuda, trabalho em equipa,
potenciando as capacidades de cada um;

Técnico de Design Gráfico; Técnico de
Design de Moda; Técnico de Fotografia -

- Valorizar outros conhecimentos dos alunos;

Torre dos Clérigos (11h-12H);

Visita ao Museu Fotografia (10h-11h);

- Promover a interação sócio afetiva entre turmas;
- Reconhecer a importância individual da escola;

Todas as turmas:

- Estimular o relacionamento interpessoal, favorecendo
a desinibição e o contacto humano no sentido de
melhorar os processos de ensino e aprendizagem e
criar condições para o sucesso escolar

Ponto de encontro – Café Magestic (12h12H30m);

Técnico de
Fotografia
(2019/2022)

Técnico de
Cozinha/Pastelaria
(2019/2022)

Tarde:
Casa de Serralves
(14h-15h);
Museu de Arte Contemporânea (15h16h);
Regresso a Barcelos (16h).

Almoço:
(piquenique) nos Jardins de Serralves.

IMP.076.DP.1

