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O IDS – Instituto para o Desenvolvimento Social tem subjacente a convicção de que a 

finalidade da Educação integra por um lado, a aquisição de conhecimentos 

técnico/científicos e por outro lado, a consolidação de competências pessoais, culturais 

e sociais, visando o desenvolvimento de um sujeito capaz de responder 

adequadamente às necessidades decorrentes da complexidade de diferentes contextos 

sempre em mutação.  

Nesta perspetiva o Plano Anual de Atividades foi construído no sentido de os alunos 

desenvolverem o Saber, o Saber-Ser, o Saber-Fazer e o Saber-Agir, trabalhando 

sempre que possível interdisciplinarmente. 

 

Sendo que no plano de atividades de uma escola profissional o processo ensino-

aprendizagem tem o seu lugar privilegiado na Escola, onde tudo deve ser programado e 

dinamizado, no entanto, a escola deverá ultrapassar os seus muros e procurar outras 

realidades.  

 

Nesse sentido, o plano de atividades, foi enriquecido pela qualidade das propostas: 

visitas de estudo, debates, colóquios, conferências, exposições, entre outros. 

  

Das atividades planeadas, algumas inserem-se e desenvolvem-se a partir dos 

programas curriculares e são dirigidas a um ano em especifico, outras têm maior 

abrangência e envolvem toda a comunidade escolar, por vezes em articulação com 

entidades e instituições locais. 

 

Por último, poderão surgir outras atividades que não constam do plano de atividades 

inicialmente traçado, mas que se programam posteriormente, à medida que se tornem 

pertinentes e que não devem deixar de pela sua importância de ser apresentadas as 

propostas.   
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1. Orientações Metodológicas 
 

Para as Escolas Profissionais, o modelo de ensino preconizado é a Estrutura Modular, 
no qual as situações de aprendizagem propiciadas pelo docente variam consoante o 
grau de estruturação, o fator de controlo, o número de alunos e o tamanho dos grupos. 

“A Estrutura Modular constitui uma forma de organizar a formação profissional de, um 
modo flexível, tendo implicações ao nível do desenvolvimento, da organização da 
escola e das práticas pedagógicas e tendo ainda subjacente a opção por princípios 
psicopedagógicos estruturantes. Constituída por um conjunto de módulos, unidades de 
aprendizagem relativamente autónomas, mas integradas em um todo coeso que 
permitem a um aluno ou a um grupo de alunos adquirir um conjunto de conhecimentos, 
capacidades e atitudes através de experiências ou atividades de aprendizagem 
cuidadosamente concebidas, respeitando a diversidade dos alunos. Estas unidades de 
aprendizagem, os módulos, constituem pois componentes significativas, completas em 
si mesmas e simultaneamente interligadas, fazendo parte de um todo, cuja estrutura 
interna permite sequências flexíveis”.  

Tendo em conta a transformação acelerada dos saberes e dos processos de aquisição 
de conhecimentos, o papel do formador já não pode ser mais o de mero transmissor de 
conhecimentos. Este será antes, um problematizador. Assim, outros papéis lhe estão 
imputados como o de organizador e facilitador das aprendizagens, sendo 
absolutamente necessária a existência de uma nova relação pedagógica que permita 
concretizar o pretendido. 

Deste modo, defende-se que a aprendizagem se realize através da conduta ativa do 
aluno, que aprende mediante o que ele faz e não o que faz o docente. As atividades de 
aprendizagem devem ajustar-se às necessidades dos alunos e não os alunos 
ajustarem-se ao ritmo imposto por uma progressão normativa. 

Sendo assim, na sala de aula podem coexistir simultaneamente alunos, em diferentes 
níveis modulares. Deste modo, o docente não pode ignorar este facto, devendo antes 
trabalhar em grupo, ouvir, esclarecer dúvidas, fazer breves exposições, que se 
coadunam com a problemática dos módulos em que cada grupo se encontra, 
fornecendo materiais para um trabalho com o máximo de eficácia e autonomia. 

Pretende-se criar ambientes de aprendizagem que proporcionem espaços para trabalho 
independente, para projetos de trabalho, para além do trabalho coletivo.  

 

1 GETAP Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional (l993) - Estrutura Modular nas Escolas Profissionais, Porto, p. 38. 
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1.1. Trabalho Coletivo 
O trabalho coletivo faculta ao docente fazer breves exposições sobre diferentes 
temáticas para toda a turma, assim como a resolução de fichas de trabalho que os 
alunos possam concretizar simultaneamente. 

 

1.2. Trabalho Independente 
O trabalho independente realiza-se através de fichas de trabalho, que proporciona 
ritmos diferentes, segundo sequências diversas, consoante as necessidades de 
aprendizagem de cada aluno (recuperar módulos em atraso ou aprofundar 
determinados aspetos). Pretende-se responsabilizar o aluno pelos seus trabalhos 
individuais, o qual permite ao aluno auto estruturar as suas atividades, de modo a 
atingir os objetivos de cada módulo. Desta forma, o aluno tem sempre atividades para 
realizar, desenvolvendo-as ao seu próprio ritmo, deixando de existir alunos à espera 
que os outros terminem, ou alunos a concluírem “atabalhoadamente” tarefas, 
pressionados, porque a maioria as concluiu mais cedo. Esta modalidade de trabalho 
não se destina a classificar o aluno, através dos seus resultados, mas antes a ajudá-lo 
a refletir de forma sistemática sobre o seu posicionamento no processo de 
aprendizagem e, dominar melhor a matéria, preparando-se para qualquer tipo de prova 
em vigor de cada módulo. O docente nesta modalidade de trabalho tem um papel de 
orientação, negociando com o aluno tarefas que o ajudarão a ultrapassar dificuldades 
na aprendizagem. Além disso, o aluno pode recorrer ao docente sempre que lhe surja 
alguma dúvida. O docente desempenha também uma função de observador e colector 
de informações sobre os progressos na aprendizagem dos alunos. Como vai existir um 
aumento de produção por parte dos alunos, o docente fica impossibilitado de corrigir a 
totalidade das produções, por isso, pode utilizar simultaneamente ou em alternativa: 

o Ficheiro autocorretivo; 

o Correção periódica por amostragem das respostas às fichas individuais. 

 

1.3. Projetos de Trabalho 
Os projetos de trabalho, principalmente os de natureza interdisciplinar, permitem, que 
os alunos se envolvam na resolução de um problema e que o partilhem com os outros 
intervenientes do processo. Na implementação do Projeto, ao nível de cada turma, 
deve-se privilegiar a interdisciplinaridade, através da metodologia do trabalho de 
projeto, nas seguintes fases: preparação, negociação, investigação, comunicação, 
avaliação. 



 Instituto para o Desenvolvimento Social 
 

Plano Anual de Atividades – 2017/2018 Pag.: 5 

 

 

1.3.1. Preparação 

Por projeto entende-se a necessidade de ultrapassar um determinado problema. Assim, 
temos de ter em conta a sensibilização dos alunos para este aspeto, estando a sua 
adesão dependente da forma como é envolvido.  

 

Partindo-se da discussão do programa com os alunos e do esquema geral do projeto 
elabora-se uma carta de exploração por turma. 

 

1.3.2. Negociação 

A discussão da forma como se implementa o projeto é um aspeto muito importante, o 
trabalho será negociado entre o docente e os alunos. Esta deverá ter em conta os 
pressupostos pedagógicos, os interesses dos alunos e o plano de atividades.  

Os alunos organizam-se em grupos de trabalho, desenvolvendo atividades de 
exploração, de investigação e de descoberta, que serão planificadas em grelha própria, 
constituindo um compromisso pessoal entre o docente e o grupo. 

 

1.3.3. Investigação 

Como forma de despoletar todo o trabalho, os alunos apoiam-se num Guião de 
Investigação, que visa auxiliá-los no desenvolvimento do seu espírito científico. 

A Internet é aqui um auxiliar precioso na pesquisa de dados, podendo os alunos contar 
com um Guião que lhes facilite a sua utilização. Depois da recolha de dados é 
necessário organizá-los e proceder ao seu tratamento.  

O docente deverá fazer a integração dos trabalhos dos diferentes grupos, através de 
pequenas sínteses. 

 

1.3.4. Comunicação 

Nesta fase partilhar-se-ão os resultados, no sentido de se tirarem conclusões e de se 
elaborar o produto final.  

Os alunos dispõem de um guião que os orienta na preparação da comunicação.  
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As comunicações à turma devem ser as mais criativas possíveis, visto serem um dos 
principais momentos para o docente desenvolver a criatividade do aluno, podendo 
passar pelo lançamento de informação na Internet, por exposições, entre outros.  

 

1.3.5. Avaliação 

A avaliação será, igualmente, um aspeto fundamental de todo o processo de 
aprendizagem. Deverá ter um caráter essencialmente formativo e nela participarão 
docentes e alunos, tendo em conta as Grelhas de Avaliação (auto e heteroavaliação) 
discutidas por todos os intervenientes no processo.  

Para que tudo funcione da melhor forma, terão de ser criadas condições 
organizacionais pedagógicas e didáticas que permitam motivar os alunos e responder 
aos seus interesses, devendo: 

o usar-se metodologias diversificadas; 

o dispor-se de materiais didáticos em quantidade e de qualidade; 

o adequar-se os tempos e os espaços à natureza das atividades de aprendizagem. 
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2. Avaliação 
 

A avaliação é um aspeto fundamental de todo o processo de aprendizagem. Nela 
devem participar docentes e alunos, com um carácter essencialmente formativo. 

A avaliação assume carácter predominantemente formativo, sistemático e contínuo, 
incidindo sobre:  

o Conhecimentos. 

o Transposição de conhecimentos. 

o Capacidade de saber fazer. 

o Responsabilidade. 

o Capacidade de relacionamento. 

o Espírito de iniciativa. 

o Assiduidade. 

o Pontualidade. 

Como forma de melhorar o processo de aprendizagem deve-se privilegiar a auto e 
heteroavaliação, pois não só se trata de avaliar o produto de aprendizagem, através da 
observação de mudanças comportamentais, mas também, as mudanças qualitativas, 
que entram no domínio das atitudes, dos valores, e das crenças. 

As atividades independentes e os projetos realizados pelos alunos permitem-lhes, 
através da aquisição e do tratamento de informação, desenvolver capacidades 
intelectuais, tanto a partir de vivências individuais como de grupo. Por outro lado, as 
atividades escolares como as aulas ministradas pelo docente, a apresentação dos 
projetos à turma, o trabalho de campo, a presença e a partilha da experiência de 
empresários, desenvolvem nos alunos outro tipo de aquisições, de capacidades e de 
atitudes, como sejam o saber ouvir, o respeito pelo próximo. 

Deve-se ter em conta que, num ensino diferenciado, a progressão do plano de estudos 
realiza-se mediante a consecução de aprendizagens significativas definidas para cada 
módulo e a avaliação deve ser perspetivada segundo uma referência criterial, isto é, 
segundo critérios previamente definidos e negociados entre docente e alunos. 
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A avaliação processa-se segundo duas modalidades: 

o Formativa, de carácter sistemático e contínuo. 

o Sumativa. 

 

As modalidades de avaliação formativa e sumativa assumem funções distintas e 
realizam-se em momentos diversos. 

 

A avaliação formativa visa sobretudo: 

o Informar o aluno sobre a progressão dos resultados obtidos na aprendizagem, 
esclarecendo-o sobre as causas do seu sucesso ou insucesso e estabelecer 
estratégias de remediação. 

o Estimular o aluno no seu desenvolvimento global. 

o Certificar os saberes e competências adquiridas pelos alunos. 

 

A avaliação sumativa realiza-se sempre que seja necessário fazer um balanço das 
aprendizagens desenvolvidas. 

As funções da avaliação sumativa variam de acordo com os momentos em que esta se 
realiza: 

o No decurso do processo de aprendizagem tem uma função formativa, uma vez 
que permite adequar o ensino às necessidades dos alunos. 

o No final de cada módulo tem como função fundamental as decisões sobre 
reorientação do percurso escolar dos alunos. 

o No final de cada disciplina ou área disciplinar fundamenta a certificação. 

o No final do curso fundamenta a atribuição de um diploma. 

 

A avaliação sumativa exprimirá uma interpretação, o mais rigorosa possível dos dados 
colhidos durante o processo de aprendizagem. No seu decorrer deverá proceder-se a 
uma observação continuada e posterior comunicação, não apenas das aquisições no 
domínio cognitivo, mas também das atitudes, das capacidades... ou seja, da forma 
como se exprime o saber, o saber fazer, o saber ser, o saber agir. 
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Nos Conselhos de Turma os docentes, além de atribuírem as avaliações formativas e 
quantitativas, devem analisar: 

o A organização pedagógica dos espaços e dos tempos. 

o As condições de realização das aprendizagens. 

o As práticas docentes e discentes. 

o Os reajustamentos a serem introduzidos no processo de aprendizagem. 

 

A avaliação sumativa, realizada módulo a módulo, permite traçar o perfil evolutivo da 
aprendizagem e propor para ratificação à Direção Pedagógica as avaliações que foram 
lançadas em pauta e posteriormente afixadas. 
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II. PROJETOS  
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Com base nas orientações metodológicas, nos recursos, nas parcerias e após uma 

profunda reflexão sobre o ano letivo transato foi delineado um Plano de Atividades que 

contribuísse para a prossecução dos seguintes objetivos gerais: 

 

A) Promover o sucesso educativo dos alunos através da melhoria dos resultados 

escolares e redução do abandono escolar; 

B) Promover a realização pessoal e futuro profissional dos alunos através da 

aquisição de um saber baseado na investigação, na reflexão e na experimentação, 

desenvolvendo hábitos de trabalho e capacidades que facilitem uma integração 

adequada na vida ativa; 

 

C) Promover uma maior aproximação entre a escola e o mundo do trabalho, 

através da planificação, acompanhamento e avaliação da Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT); visitas a entidades e instituições do mercado de trabalho; participação 

de entidades locais no Conselho Consultivo da Escola, em colóquios/conferências 

organizados pela Escola, na avaliação das PAP, na formação, etc; 

 

D) Promover o desenvolvimento ético, moral e social do aluno apoiando-o no 

desenvolvimento da sua personalidade e de valores essenciais ao exercício da 

cidadania, na resolução de problemas locais e das grandes questões da atualidade a 

nível nacional e global. 
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1. Materiais Pedagógicos 
 
OBJETIVOS: 

- Adequar as atividades propostas aos grandes objetivos que presidem ao 

Projeto Educativo; 

- Adequar os materiais pedagógicos aos objetivos das diversas disciplinas; 

- Propor atividades abertas, de forma a contextualizar as aprendizagens. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

 Direção Pedagógica 

 
INTERVENIENTES: 

Corpo Docente 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

A. Guias de Aprendizagem por módulo (a fornecer aos alunos) 
Devem conter: conteúdos programáticos do módulo, objetivos, critérios de 

avaliação e materiais de apoio, em suporte de papel ou informático. 

 
B. Dossiers Pedagógicos por disciplina/área (arquivados na sala de 
professores) 

Devem conter: planificação anual, planificações específicas de cada módulo, 

bem como todos os materiais fornecidos aos alunos (incluídos nos guias de 

aprendizagem). Estes dossiers devem ser geridos pelo coordenador de cada 

área que integra a componente de formação. 
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2. Projetos Interdisciplinares 
 

Tendo em conta os pressupostos metodológicos e as orientações metodológicas foram 

criados vários projetos interdisciplinares (sintetizados no quadro seguinte), onde os 

alunos desenvolverão os Saberes, anteriormente enunciados e que serão 

desenvolvidos de acordo com a metodologia do trabalho de projeto, nas seguintes 

fases: preparação, negociação, investigação, comunicação e avaliação (processos e 

produtos).  

 

2.1 Grupo: Comunidade Escolar 
 
Os projetos a desenvolver que envolverão toda a comunidade escolar serão os 

seguintes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Abertura do Ano Letivo 
 
OBJETIVOS: 

- Integrar os alunos na escola; 

- Despertar o aluno para a construção da sua própria aprendizagem; 

- Apropriar-se do espaço físico da escola.  

 

GESTOR OPERACIONAL: 

• Abertura do Ano Letivo 11 a 13 de setembro   

• Integração dos novos alunos 29 de setembro 

• Halloween 31 de outubro (tarde) 

• Dia Nacional do Pijama 20 de novembro  

• Natal 15 de dezembro  

• Corso de Carnaval 09 de fevereiro 

• Dia da Língua Portuguesa 14 de maio 

• Semana Escola Aberta 21 a 25 de maio 
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Equipa Interna   

 

INTERVENIENTES: 
Alunos, Docentes, Direção 

 

OPERACIONALIZAÇÂO: 
 

Dia 11 de setembro de 2017 

Hora Atividade 
Período da manhã  Receção dos alunos do 2.º e 3.º ano 

 
Dia 13 de setembro de 2017 

Hora Atividade 
Período da manhã  Receção dos alunos do 1.º ano 

Atividades de Acolhimento e Integração (ano responsável: 

3.º ano) 

Período da tarde Batismo dos alunos do 1.º ano (ano responsável: 2.º ano) 

Atividades de Animação (todos os alunos) 

 

2.1.2. Integração dos novos alunos: Atividade no Centro Desportivo Nacional 
do Jamor 

 
OBJETIVOS: 

- Integrar os alunos na comunidade escolar; 

- Proporcionar o espírito de equipa e a socialização; 

-   Fortalecer as relações interpessoais. 

 

GESTOR OPERACIONAL: 
Equipa Interna   

 

INTERVENIENTES: 
Alunos, Docentes, Direção 
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2.1.3. Halloween 
 

OBJETIVOS: 
- Proporcionar aos alunos organizadores uma aprendizagem prática na área da 

futura atividade profissional;  

- Comemorar uma data festiva; 

- Favorecer o convívio entre todos os elementos da comunidade escolar. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Diretor de turma da turma organizadora e professores da área técnica 

 

 
INTERVENIENTES: 
Comunidade Escolar 

 

OPERACIONALIZAÇÂO: 
Ginásio/Pátio da escola  

 
2.1.4. Dia Nacional do Pijama 

 
OBJETIVOS: 
- Proporcionar aos alunos organizadores uma aprendizagem prática na área da 

futura atividade profissional;  

-    Recolher roupas para oferecer a uma instituição; 

-    Sensibilizar todos os elementos da comunidade escolar para esta temática. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Diretores de turma 

 
INTERVENIENTES: 

Comunidade Escolar 
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OPERACIONALIZAÇÂO: 
Pátio da escola  

 
2.1.5. Comemoração do Natal 

 
OBJETIVOS: 

- Proporcionar aos alunos uma aprendizagem prática na área da futura atividade 

profissional;  

- Comemorar uma data festiva; 

- Favorecer o convívio entre todos os elementos da comunidade escolar; 

- Fortalecer a ligação entre todos os elementos da comunidade escolar. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Diretor de turma da turma organizadora e professores da área técnica 

 
INTERVENIENTES: 

Comunidade Escolar 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Plano da atividade: a definir 

 

2.1.6. Corso de Carnaval 
 
OBJETIVOS: 

- Proporcionar aos alunos uma aprendizagem prática na área da futura atividade 

profissional;  

- Comemorar uma data festiva; 

- Favorecer o convívio entre todos os elementos da comunidade escolar; 

- Fortalecer a ligação entre a escola e a comunidade envolvente. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Prof.(a) Filomena Gonçalves e Prof.(a) Margarida Silva 
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INTERVENIENTES: 
Alunos, Docentes e Junta de Freguesia de Carnide 

 

OPERACIONALIZAÇÂO: 
Esta atividade será desenvolvida no espaço envolvente da freguesia de Carnide 

em colaboração com a Junta de Freguesia de Carnide. 
 

Plano da atividade: a definir 

 
 

2.1.7. Dia da Língua Portuguesa 
 

OBJETIVOS: 
-    Promover o património linguístico e literário de expressão portuguesa; 

-    Valorizar e partilhar a produção de trabalhos realizados em sala de aula. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Professora Sandra Ouro 

 
INTERVENIENTES: 

Comunidade Escolar 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 
Esta atividade será desenvolvida no espaço escola 

 

Plano da atividade: a definir 

 
 

2.1.8. Semana “Escola Aberta” 
 

OBJETIVOS: 
- Proporcionar aos alunos uma aprendizagem prática na área da futura atividade 

profissional; 
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- Apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos, ao longo do ano letivo, aos 

familiares, potenciais alunos e comunidade envolvente. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Prof.(a) Paula Henriques 

 
INTERVENIENTES: 

Grupos com exercícios finais, Grupo de Dança, Grupo de Teatro, Alunos e suas 

famílias, Docentes e Direção 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Plano da atividade: a definir 

 
2.1.9. Feira das Expressões 

 
OBJETIVOS: 

- Divulgar o trabalho da escola, na comunidade onde se encontra inserida; 

- Divulgar a oferta formativa da escola; 

- Proporcionar uma experiência na área da futura atividade profissional.   

 

GESTOR OPERACIONAL: 
Prof.(a) Filomena Gonçalves e Prof.(a) Margarida Silva 

 
INTERVENIENTES: 

Alunos, Docentes e Junta de Freguesia de Carnide 
 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Esta atividade será desenvolvida no espaço do jardim da Luz, no stand atribuído 

pela Junta de Freguesia de Carnide.  
Plano da atividade: a definir 
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2.2. Grupo: Turma/Ano 
 

Os projetos a desenvolver por cada turma anualmente serão preparados e negociados 

pelos Diretores de Turma e respetivas turmas. Estes projetos deverão ser geridos pelo 

Diretor de Turma, trabalhando a interdisciplinaridade, e tendo por base o projeto 

“Orientador Profissional”, pois serão realizados em estreita ligação com a entidade que 

este representa. 

 

Os projetos a desenvolver que envolverão cada turma ou turmas serão os seguintes: 

 

 

2.2.1. Módulo 0 (Zero) 
 

• Módulo 0 (Zero) 
A decorrer durante o 

1º mês de aulas 

Turmas de 1.º ano dos 

cursos profissionais 

• Visita a Roma ou Mérida e Cáceres Final do 2.º período 
Turmas de 1º ano de 

Interpretação 

• Visita a equipamentos sociais da  

FASL no Algarve 
Final do 2 º período 

Turmas de 1º ano de 

Animação Sociocultural 

• “À conversa com…” 1 vez por trimestre Turmas de Interpretação 

• Residência Artística janeiro/fevereiro 
Todos os alunos de 

Interpretação Interessados 

• Semana da Animação Sociocultural  02 a 04 da maio 
Turmas de Animação 

Sociocultural 

• Concurso de Poesia  2.º período letivo Todos os alunos  

• Plano Nacional de Cinema 
A decorrer durante 

todo o ano letivo 

Turmas de 1º ano dos cursos 

profissionais 

• Projeto Integrador de Competências 

(PIC) 

Todo o ano letivo/1 

vez por semana 

Turmas do 1º ano dos cursos 

profissionais 

• “Aulas Abertas” da área técnica de 

teatro 

A decorrer durante 

todo o ano letivo 
Turmas de Interpretação 



 Instituto para o Desenvolvimento Social 
 

Plano Anual de Atividades – 2017/2018 Pag.: 20 

 

OBJETIVOS: 
-  Integrar os novos alunos no curso; 

-  Promover o conhecimento dos futuros locais de estágio/trabalho do setor onde 

se insere; 

-  Reforçar a ligação da escola ao mundo do trabalho para a melhoria contínua do 

projeto educativo e dos objetivos que se propõe alcançar; 

-  Desenvolver a formação pessoal e social dos alunos. 

 

GESTOR OPERACIONAL: 
Diretores de turma do 1.º Ano  

 

INTERVENIENTES: 
Alunos do 1.º ano e docentes 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Esta atividade será desenvolvida através de visitas de estudo a Instituições e/ou 

vinda à escola de profissionais da área onde os alunos desenvolverão a sua 

atividade profissional em estreita ligação com os orientadores profissionais. 

 

Plano da atividade: a definir 

 

2.2.2. Visitas de Estudo por curso 
 

OBJETIVOS: 
- Integrar os novos alunos na escola e no curso; 

- Proporcionar aos alunos o contato direto com a realidade do mundo do 

trabalho, completando o trabalho em sala de aula; 

- Proporcionar o contato com outras realidades socioeconómicas e profissionais. 

 

GESTOR OPERACIONAL: 
Equipa Interna/Diretores de Turma 

 

INTERVENIENTES: 
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Equipa Interna e alunos  

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 
Esta atividade será desenvolvida através de visitas de estudo a locais de relevante 

interesse para o curso. 

 

Plano da atividade a: a definir 

 

2.2.3. “À Conversa com…” 
 
OBJETIVOS: 

- Promover a aproximação da escola à realidade do mundo do trabalho; 

- Contribuir para que a escola desenvolva atividades que promovam o sucesso 

educativo dos alunos.  

 
GESTOR OPERACIONAL: 
Prof. Sérgio Moura Afonso 

 
INTERVENIENTES: 
Representantes das Entidades convidadas, Alunos, Docentes, Direção 

 

OPERACIONALIZAÇÂO: 
Prevê-se promover “conversas”, uma vez por trimestre no Pólo de Teatro da escola 

ou em local a designar.  

 

Plano da atividade: a definir 

 
2.2.4. Residência Artística 
 
OBJETIVOS: 

- Promover a aproximação da escola à realidade do mundo do trabalho; 

- Contribuir para que a escola desenvolva atividades que promovam o sucesso 

educativo dos alunos.  



 Instituto para o Desenvolvimento Social 
 

Plano Anual de Atividades – 2017/2018 Pag.: 22 

 

 
GESTOR OPERACIONAL: 
Prof. Sérgio Moura Afonso 

 
INTERVENIENTES: 
Encenador convidado, Alunos, Docentes 

 

OPERACIONALIZAÇÂO: 
Prevê-se promover uma residência artística no espaço escolar, durante um fim de 

semana que culminará com a apresentação pública de um espetáculo 

 

Plano da atividade: a definir 

 
2.2.5. “Colóquio: Semana da Animação Sociocultural” 

 
OBJETIVOS: 

- Promover a aproximação da escola à realidade do mundo do trabalho; 

- Contribuir para que a escola desenvolva atividades que promovam o sucesso 

educativo dos alunos.  

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Prof. Ruben Machado  

 
INTERVENIENTES: 

Representantes das Entidades convidadas, Alunos, Docentes, Direção 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Prevê-se promover colóquios, workshops, entre outras atividades, no espaço 

escolar ou em local a designar.  

 

Plano da atividade: a definir 

 

2.2.6. “Concurso de Poesia” 
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OBJETIVOS: 

- Promover hábitos de leitura; 

-   Produzir textos literários de diferentes géneros; 

-   Estimular a criatividade dos participantes. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Prof.(as) Ana Margarida Silva, Sandra Ouro e Ivânia Silva 

 
INTERVENIENTES: 

Alunos, Docentes. 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Prevê-se promover um concurso de poesia, no âmbito da disciplina de Português, 

extensível a todos os alunos, cujas poesias serão avaliadas por um júri constituído 

para o efeito. 

 

2.2.7. Plano Nacional de Cinema 
 

OBJETIVOS: 
- Divulgar obras cinematográficas nacionais junto do público escolar, garantindo 

instrumentos essenciais e leitura e interpretação das mesmas; 

- Estimular a relação entre alunos e espaços de exibição acessíveis e úteis para 

o desenvolvimento cultural e pessoal. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Dr. Pedro Florêncio 

 
INTERVENIENTES: 

Alunos, Docentes 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 
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Os alunos participarão em festivais de cinema ou sessões do Plano Nacional de 

Cinema, nas salas de cinema de Lisboa, tais como Cinemateca Portuguesa, 

Culturgest e Cinema São Jorge. Na sequência destas sessões os alunos 

participarão em palestras com especialistas no tema na sala de cinema ou 

posteriormente no espaço escolar. 

 

2.2.8. “Projeto Integrador de Competências (PIC)”  
OBJETIVOS: 

- Motivar para as aprendizagens de forma interdiciplinar; 

-   Promover a comunicação e contribuir para a gestão de conflitos; 

-   Desenvolver o espirito de cooperação; 

-   Exercitar a cidadania. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Prof.(a) Ana Margarida Paleta. 

 
INTERVENIENTES: 

Alunos, Docentes. 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Em parceria com a JP-Inspiring Knowledge, o IDS passará a disponibilizar aos 

seus alunos uma Sala Tecnológica de última geração. 

 

Plano da Atividade: os alunos uma vez por semana realizarão trabalhos, com o 

acompanhamento da professora responsável pelo projeto, que sejam solicitados 

por outras disciplinas ou que os desafiem a procurar novas formas de obter 

conhecimento, graças ao recurso a ferramentas colaborativas. 

 

 

2.2.9. Aulas Abertas da área técnica de teatro  
 

OBJETIVOS: 
- Simular um contexto real de trabalho; 
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- Contribuir para que a escola desenvolva atividades que promovam o sucesso 

educativo dos alunos; 

- Partilhar com a comunidade escolar o trabalhado desenvolvido. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Professores da área técnica respetiva 

 
INTERVENIENTES: 

Comunidade escolar 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Prevê-se apresentar a toda a comunidade escolar o trabalho desenvolvido pelos 

alunos nos vários módulos da área técnica do curso. Poderá realizar-se no final de 

cada módulo ou de um conjunto de módulos. O local será o polo de teatro ou outro 

auditório a designar. 

 

Plano da atividade: a definir 

 

2.3. Individuais 
 

Os Projetos Interdisciplinares Individuais devem servir de apoio à Prova de Aptidão 

Profissional (PAP), deste modo todas as disciplinas/módulos devem contribuir, de forma 

direta ou indireta, para o relatório final de suporte à PAP. 

 

3. Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

Estas concretizam-se através da existência dos diferentes grupos: Grupo de Teatro, 

Grupo de Dança, Grupo de Animação de Rua e Desporto Escolar que desenvolvem a 

sua atividade após o período letivo de aulas e que permitem aos alunos um 

enriquecimento do seu currículo académico, aspeto cada vez mais importante num 

setor profissional em constante mutação. 
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Pretende-se apostar ainda mais na área do Desporto Escolar, na manutenção da 

equipa de Futsal masculino, uma vez que o desporto é uma área transversal da 

educação com impacto em diversas áreas sociais. Sendo também um instrumento 

essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração social, na promoção do 

desporto e no combate ao insucesso e abandono escolar. 

 

Nota: estes grupos funcionarão se existir um número de alunos interessados e 

disponíveis. 
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4. ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
 

OBJETIVOS: 
- Reforçar a ligação da escola ao mundo do trabalho do sector onde se insere, 

para a melhoria contínua do projeto educativo e dos objetivos que se propõe 

alcançar; 

-  Pretende-se que o orientador profissional de cada turma/ano constitua na 

escola uma presença efetiva do mundo do trabalho, a título consultivo, 

contribuindo para que os alunos e os professores tenham acesso permanente a 

uma perspetiva externa ao mundo escolar. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Diretores de Turma  

 

INTERVENIENTES: 
Profissional do setor de atividade 

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 

Atribuições do Orientador Profissional: 

- Conhecer os objetivos da escola e do curso; 

- Conhecer os alunos da turma que for atribuída, através de uma reunião 

coletiva, a realizar no início do ano letivo; 

- Conhecer o plano de atividades; 

- Mobilizar a turma para o seu percurso escolar e profissional; 

-  Reunir com a turma três vezes ao longo do ano letivo; 

-  Conhecer o desempenho da turma, através de informação fornecida pelo 

diretor de turma. 

 

Calendarização (datas previstas):  

- 1ª reunião: 25 de novembro 

-  2ª reunião: 06 de março 

-  3ª reunião: 19 de junho 
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5. VISITAS DE ESTUDO 
O professor proponente da visita de estudo deve consultar o ”Regulamento das 
Visitas de Estudo” que regula todos os procedimentos adoptar na realização de uma 

visita de estudo desde a autorização e aprovação, planificação e organização, e o 

relatório final da mesma.   

 
OBJETIVOS: 

- Proporcionar aos alunos o contato direto com a realidade do mundo do 

trabalho, completando a formação em sala de aula; 

- Estimular nos alunos o gosto pelo contato direto com os valores da cultura e 

com aspetos importantes da atualidade.   

 

GESTOR OPERACIONAL: 
Professor proponente da visita de estudo  

 
INTERVENIENTES: 

Alunos da turma envolvida, Professores  

 
OPERACIONALIZAÇÂO: 
As visitas de estudo previstas para os cursos profissionais são as seguintes: 

Turma(s)/ 
Ano/Curso Data Professor 

Responsável 
Disciplina / 

Módulo Atividade / local 

Todas outubro 
2017 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Teatro A Barraca “Mariana Pineda” de 

Frederico Garcia Lorca 

3.º Ano 
ASC/AEI 

outubro 
2017 Margarida Silva  Português Casa Museu Fernando Pessoa 

Todas Novembro 
2017 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Teatro Meridional 

3.º Ano ASC Janeiro 
2018 Andreia Verissimo 

Oficina de 
Expressões 
Plásticas II 

Palácio do Machadinho, zona de 
Alcantara e Cais do Sodré 

Todas Janeiro 
2018 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Teatro A Barraca “Erendira-Sim Avó” 

3.º Ano AEI fevereiro 
2018 Margarida Silva Português Visita Mosteiro dos Jerónimos e Torre 

de Belém 

3.º Ano 
ASC/AEI abril 2018 Carlos Melo Educação 

Física Centro Desportivo do Jamor 
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3.º Ano AEI abril 2018 Margarida Silva  Português Teatro “Felizmente há Luar” 

3.º Ano AEI abril 2018 Margarida Silva Português Teatro “O ano da morte de Ricardo 
Reis” 

3.º Ano ASC maio 2018 Margarida Silva Português Visita Mosteiro dos Jerónimos e Torre 
de Belém 

3.º Ano 
ASC maio 2018 Ruben Machado PASC III World Press Photo 

3.º Ano ASC Junho 2018 Margarida Silva Português Teatro “Felizmente há Luar” 

3.º Ano ASC Junho 2018 Margarida Silva Português Teatro “O ano da morte de Ricardo 
Reis” 

3.º Ano 
AEI junho 2018 Rita Lello Cinema e TV Estúdio da SP televisão 

3.º Ano 
AEI 

uma vez por 
mês (se 
possível) 

Filomena 
Gonçalves 

Direção de 
Turma Espetáculo Teatral, Musical ou outro 

 
 
Turma(s) / 

Ano Data Professor 
Responsável 

Disciplina / 
Módulo Atividade / local 

Todas outubro 
2017 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Teatro A Barraca “Mariana Pineda” 

de Frederico Garcia Lorca 

2.º Ano 
ASC/AEI 

outubro 
2017 Sandra Ouro Português Peça “Paiaçú” Sermão de Padre 

António Vieira- Igreja da São Roque  

2.º Ano 
ASC/AEI 

novembro 
2017 Sandra Ouro Português Peça “Frei Luís de Sousa” 

Todas Novembro 
2017 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Teatro Meridional 

Todas Janeiro 
2018 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Teatro A Barraca “Erendira-Sim Avó” 

2.º Ano 
AEI 

janeiro 
2018 Rita Fernandes Voz Falada Aula Aberta 

2.º Ano 
ASC 

Fevereiro 
2018 

Sérgio Moura 
Afonso 

Animação de 
Rua I Jornadas do Pensamento Emocional 

2.º Ano 
ASC 

Fevereiro 
2018 Paula Henriques Matemática Museu de História Natural 

Exposição – Oficina da Matemática 

2.º Ano 
ASC março 2018 Sérgio Moura 

Afonso 

Oficina de 
Expressão 
Dramática 

Museu da Marioneta 

2.º Ano 
ASC março 2018 Ruben Machado Animação na 3ª 

Idade Lar de Idosos  

2.º Ano 
ASC/AEI abril 2018 Carlos Melo Educação 

Física Centro Desportivo do Jamor 

2.º Ano 
AEI abril 2018 Sérgio Moura 

Afonso 
Área de 
Interpretação Museu do Teatro (Lumiar) 
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2.º Ano 
ASC/AEI 

abril/maio 
2018 

Filomena 
Gonçalves Integração Templo Hindu/ Sinagoga de Lisboa 

2.º Ano 
ASC/AEI abril 2018 Sandra Ouro Português Peça “Os Maias” e visita a Sintra 

Queiroziana 

2.º Ano 
ASC/AEI 

maio 2018 
 Margarida Silva Inglês Visita ao Jardim Zoológico de Lisboa  

2.º Ano 
AEI 

uma vez 
por mês (se 

possível) 

Sérgio Moura 
Afonso 

Direção de 
Turma Espetáculo Teatral, Musical ou outro 

 

Turma(s) / 
Ano Data Professor 

Responsável 
Disciplina / 

Módulo Atividade / local 

Todas outubro 
2017 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Peça “Mariana Pineda” de Frederico 

Garcia Lorca no Cinearte 

1.º Ano 
ASC/AEI/TSJ 

outubro 
2017 Pedro Florêncio PNC Visionamento de documentários no 

cinema São Jorge 

1.º Ano 
AEI/TSJ 

novembro 
2017 Sandra Ouro Português Peça “Ato da Primavera” no Teatro 

Nacional 

Todas Novembro 
2017 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Peça “Teatro Meridional 

Todas Janeiro 
2018 

Sérgio Moura 
Afonso --------------------- Teatro A Barraca “Erendira-Sim Avó” 

1.º Ano 
AEI/TSJ/ASC 

Janeiro 
2018 Sandra Ouro Português Peça “Farsa de Inês Pereira”, no 

Teatro da Luz 

1.º Ano 
ASC/TSJ 

fevereiro 
2018 Paula Henriques Matemática Visita de estudo ao INE – Instituto 

Nacional de Estatística 

1.º Ano 
ASC/AEI/TSJ 

fevereiro 
2018 

Filomena 
Gonçalves Integração Museu das Comunicações 

1.º Ano 
ASC/AEI Março 2018 Pedro Florêncio PNC Visionamento de filmes 

1.º Ano 
ASC/AEI/TSJ Março 2018 Margarida Silva Inglês Teatro em Inglês 

1.º Ano 
ASC/AEI/TSJ abril 2018 Carlos Melo Educação 

Física Centro Desportivo do Jamor 

1.º Ano 
ASC abril 2018 Ruben Machado Área de 

Animação 
Visita aos equipamentos da FASL no 
Algarve  

1.º Ano 
AEI 

março/abril 
2018 

Filomena 
Gonçalves 

História da 
Cultura e das 
Artes 

Visita de Estudo a Roma ou Mérida e 
Cáceres 

1.º Ano 
ASC maio 2018 Ruben Machado PASC I World Press Photo 

1.º Ano 
ASC junho 2018 Ruben Machado 

Animação 
Turística e 
Desportiva 

Castelo de São Jorge, Centro 
Cultural de Belém, entre outros locais 
a propor pelos alunos. 

1.º Ano 
ASC/AEI Junho 2018 Pedro Florêncio PNC Visionamento de filmes 

1.º Ano 
AEI 

uma vez 
por mês (se 

possível) 

Sérgio Moura 
Afonso 

Direção de 
Turma Espetáculo Teatral, Musical ou outro 



 Instituto para o Desenvolvimento Social 
 

Plano Anual de Atividades – 2017/2018 Pag.: 31 

 

 

Relativamente ao curso de profissional de Animação Sociocultural, mais concretamente 

nos módulos da área técnica aproveitar-se-á com regularidade e sempre que seja 

oportuno, todas as iniciativas culturais (exposições, museus, teatros, palestras e ainda 

iniciativas institucionais de desenvolvimento social) por forma a potenciar o seu valor 

educativo. 

Seguindo a mesma linha orientadora também no curso de Artes do Espetáculo, e nos 

respetivos módulos da área técnica, em conjunto com os diretores de turma, se 

promoverá a ida a espetáculos teatrais, musicais, dança ou outros, sempre que se 

enquadrem e potenciem as aprendizagens na área.  
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6. ESTÁGIOS 
 

OBJECTIVOS: 
-  Proporcionar o contato real com o mundo do trabalho; 

-  Proporcionar o contato com outras realidades socioeconómicas e profissionais. 

 
GESTOR OPERACIONAL: 

Direção Pedagógica, Diretores de Turma, Orientadores de Estágio da Escola 

 

INTERVENIENTES: 
Alunos de 2.º e 3.º ano, e Orientadores de Estágio da escola e da Entidade 

Acolhedora. 

 

OPERACIONALIZAÇÂO: 
Os estágios de 3.º ano de Animação Sociocultural terão a seguinte calendarização: 

-  Receção das propostas de estágio dos alunos: 30 de outubro de 2017 

-  Distribuição dos estágios pelos alunos: 04 a 07 de dezembro de 2017 

- Período de estágio: 08 de janeiro a 13 de abril de 2018  

 

 

Os estágios de 3.º ano de Artes de Espetáculo-Interpretação terão a seguinte 

calendarização: 

-  Período de estágio: 09 de abril a 08 de junho de 2018 a realizar na 

companhia de Teatro “A Barraca” 

 
 

Os estágios de 2.º ano de Animação Sociocultural terão a seguinte calendarização: 

-  Distribuição dos estágios pelos alunos: 23 a 27 de abril de 2018 

-  Período de estágio: 07 de maio a 04 de junho de 2018 

 

Os estágios de 2.º ano de Artes de Espetáculo-Interpretação terão a seguinte 

calendarização: 
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-  Período de estágio: 14 de junho a 16 de julho de 2018 a realizar na 

companhia de Teatro “A Barraca” 

 

 

Os alunos de 2.º e 3.º ano reunirão, durante o período de estágio, uma vez por 

semana, com o professor orientador de estágio, na escola, em data e hora a 

acordar. 
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III. CALENDÁRIO ESCOLAR 
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 ATIVIDADE DATA 

1.
º 

Pe
río

do
 

Início do ano letivo  11 e 13 de setembro 

Integração dos novos alunos (atividades com toda a comunidade escolar) 29 de setembro 

Inscrições para módulos em atraso – 1ª Época  ---------------------- 

Recuperação dos módulos em atraso - 1ª Época 18 a 22 de setembro 

Reunião Intercalar de Professores (1º ano) 14, 15 e 16 de novembro 

Interrupção Letiva de Natal 18 de dezembro a 2 de janeiro 

Reunião de Avaliação – 1.º momento  18, 19 e 20 de dezembro  

2.
º 

Pe
río

do
 Estágio do 3.º ano - ASC 08 de janeiro a 13 de abril 

Interrupção Letiva do Carnaval 12 a 14 de fevereiro  

Interrupção Letiva da Páscoa 26 de março a 06 de abril   

Reunião de Avaliação – 2.º momento  26, 27 e 28 de março 

3.
º 

Pe
río

do
 

Inscrições para módulos em atraso – “2ª Época” 19 e 20 de abril 

Entrega do Relatório de Estágio do 3.º ano - ASC Até 27 de abril 

Recuperação dos módulos em atraso – “2ª Época” 07 a 11 de maio  

Estágio do 3.º ano - AEI 09 de abril a 08 de junho 

Estágio do 2.º ano - ASC 07 de maio a 4 junho 

Estágio do 2.º ano - AEI 14 de junho a 16 de julho 

Entrega do Relatório de Estágio do 2.º ano - ASC Até 08 de junho 

Entrega do Relatório de Estágio do 3.º ano- AEI Até 22 de junho 

Entrega da prova escrita da PAP - ASC 22 de junho 

Entrega da prova escrita da PAP - AEI 09 de julho 

Previsão do “términus” do ano letivo 06 de julho  

Reunião de Avaliação – 3.º momento 11, 12 e 13 de julho 

Recuperação dos módulos em atraso – “Época Especialíssima” – 3.º Ano 16 e 17 de julho 

Entrega do Relatório de Estágio do 2.º ano - AEI Até 30 de julho 

Defesa oral da PAP 19 a 27 de julho 
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REUNIÕES DE PROFESSORES 

 
Reuniões de Encarregados de Educação: 
 

• De 17 a 25 de outubro de 2017 
• De 23 a 31 de janeiro de 2018 
• De 17 a 20 de julho de 2018 

 
 

Reuniões de Conselho Pedagógico: (2 vezes por trimestre) 
 

• 1º trimestre: 04 de setembro e 25 de outubro de 2017 
• 2º trimestre: 24 de janeiro e 07 de março de 2018 
• 3º trimestre: 09 de maio, 20 de junho e 30 de julho 

 
 
Reuniões de Diretores de Turma (conjuntas ou individuais, se necessário): 
 
Em 2017: 

•  13 de setembro  
•  18 de outubro  
•  08 de novembro  
•  06 de dezembro  

 
Em 2018: 

•  24 de janeiro 
•  21 de fevereiro 
•  21 de março 
•  18 de abril 
•  23 de maio 
•  27 de junho 

 
 
Reuniões de Avaliação: 
 

• Reuniões Intercalares do 1.º ano dos cursos profissionais: 14, 15 e 16 de 
novembro de 2017 

 
• 1.º Momento de Avaliação: 18,19 e 20 de dezembro de 2017 
• 2.º Momento de Avaliação: 26, 27 e 28 de março de 2018 
• 3.º Momento de Avaliação: 11, 12 e 13 de julho de 2018 
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IV. CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
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Data Atividade Destinatários Responsável(eis) 
11 e 13 de setembro Abertura do ano letivo/atividades de integração Comunidade Educativa Diretores de Turma 

18 a 22 de setembro  Recuperação dos módulos em atraso – “1ª Época” 2º e 3º anos Docentes 

29 de setembro Integração dos novos alunos (atividade no exterior) Comunidade Educativa Diretores de Turma 

25 a 29 de setembro Projeto “Módulo Zero”  1º ano de ASC e AEI DT´s 1º ano 

outubro Peça “Mariana Pineda” de Frederico Garcia Lorca, companhia de teatro A 
Barraca, no Teatro Cinearte Comunidade Educativa Sérgio Moura Afonso 

24 e 30 de outubro Visita de Estudo – Casa Museu Fernando Pessoa em Lisboa 3ºAno ASC e AEI Margarida Silva  

23 e 26 de outubro Plano Nacional de Cinema -Visionamento de documentário no Cinema São 
Jorge 

1º ano de ASC, AEI e 
TSJ Pedro Florêncio 

30 de outubro Receção das Propostas de Estágio  3º Ano de ASC DT do 3º ano/ASC 

30 de outubro Peça “Paiaçú” Sermão do Padre António Vieira – Igreja de São Roque  2º ano ASC e AEI Sandra Ouro 

31 de outubro Projeto Interdisciplinar Halloween  Comunidade Escolar Turma 38 e professores área 
técnica 

3 de novembro Peça “Ato da Primavera” no Teatro Nacional  1º ano AEI e TSJ Sandra Ouro 

novembro Abertura Oficial do ano letivo do curso de TSJ com o Orientador Profissional 
Dr. Carlos Pinto de Abreu 1º ano de TSJ DT´s 1º ano do curso profissional 

de TSJ 
14, 15 e 16 de 
novembro Reuniões Intercalares Docentes do 1º Ano DT´s 1º ano 

20 de novembro Projeto Interdisciplinar Dia  Nacional do Pijama  Comunidade Escolar Turma 39 e professores área 
técnica (grupo de voluntariado) 

24 de novembro Peça “Devíamos ter parado” no Teatro Meridional  Turmas de Interpretação Sérgio Moura Afonso 

25 de novembro Projeto “Orientadores Profissionais” – 1ª reunião  1º e 2º ano de ASC Dt´s do curso profissional de 
animador sociocultural 
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27 de novembro Peça “Frei Luís de Sousa  Teatro Arte d´encantar  2º ano ASC e AEI Sandra Ouro 

novembro À Conversa com ……. Turmas de Interpretação Sérgio Moura Afonso 

novembro Aula Aberta de Movimento  Turmas de Interpretação Cláudia Andrade e turma 07/AEI 

dezembro Aula Aberta de Voz Falada Turmas de Interpretação Rita Fernandes e turma 06/AEI 

dezembro Reunião com os alunos do 3º ano de ASC para distribuição dos Estágio 3º Ano de ASC Direção Pedagógica e DT 

dezembro Aula Aberta de Voz Cantada  Comunidade Escolar Isabel Campelo e Turmas de 
Interpretação 

dezembro Aula Aberta de Danças de Salão  Comunidade Escolar Alberto Rodrigues e turma 06/AEI 

15 de dezembro Projeto Interdisciplinar Comemoração de Natal Comunidade Escolar Turma 39/ASC, Turmas de AEI e 
professores área técnica 

18, 19 e 20 de dezembro –1ª Reunião de Avaliação 

18 de dezembro a 02 de janeiro – Interrupção Letiva do Natal 

6 de janeiro Grupo de Voluntariado- Almoço de Reis da Junta de Freguesia de Carnide Todos os alunos Fernanda Cunha 

08 de janeiro a 04 de abril Estágio do 3º Ano ASC 3º Ano de ASC Professores Orientadores 

janeiro Arte Urbana- Palácio do Machadinho, zona de Alcântara e Cais o Sodré  3º Ano de ASC Andreia Verissimo 

janeiro Projeto Intergeracional no Centro Social e Paroquial das Galinheiras-Grupo 
de Animação de Rua 2º ano de ASC Ruben Machado 

janeiro Peça “Farsa de Inês Pereira” no Teatro da Luz 1º ano de ASC, AEI e 
TSJ Sandra Ouro 

2 de fevereiro I Jornadas Internacionais do Pensamento Emocional 2º ano de ASC Direção 

fevereiro Peça “Frei Luís de Sousa” 2º ano de ASC e AEI  Sandra Ouro 

fevereiro Peça de teatro em Inglês “Murder and Mayhem at Montague Manor” no 1º ano de AEI e TSJ Margarida Silva 



 Instituto para o Desenvolvimento Social 

 

Plano Anual de Atividades – 2017/2018 Pag.: 40 

 

Auditório Paroquial de Santa Joana Princesa 

fevereiro Oficina da Matemática/ Museu de História Natural e da Ciência 2º ano ASC Paula Henriques 

fevereiro Visita de estudo ao INE  1º ano ASC Paula Henriques 

09 de fevereiro Corso de Carnaval da Junta de Freguesia de Carnide -Grupo de Animação 
de Rua 2º Ano de ASC Sérgio Moura Afonso  

09 de fevereiro Projeto de Artes do Centro de Reabilitação e Paralisia Cerebral de Lisboa-
Grupo de Animação de Rua 2º Ano de ASC Ruben Machado 

12 a 14 de fevereiro– Interrupção Letiva de Carnaval 

02 e 08 de março Projeto “Orientadores Profissionais” – 2ª reunião 1º e  2º Ano de ASC Dt´s do curso profissional de 
animador sociocultural 

março  Plano Nacional de Cinema – Visionamento de documentário, Cinemateca e 
Museu do Neo Realismo em Vila Franca de Xira 

1º ano de ASC, AEI e 
TSJ Pedro Florêncio 

março Roteiro Quinhentista-Visita de Estudo aos Jerónimos e Torre de Belém 3º Ano de AEI Margarida Silva 

março À Conversa com….. Turmas de Interpretação Sérgio Moura Afonso 

março Visita de Estudo aos equipamentos sociais da FASL em  Albufeira 1º ano de ASC Ruben Machado 

14 a 17 de março  Futurália no Parque das Nações -------------------------------- Direção 

26, 27 e 28 de março– 2ª Reunião de Avaliação 
 
26 de março a 06 de abril – Interrupção Letiva da Páscoa 
 
19 e 20 de abril Inscrições Recuperação dos módulos em atraso – “2ª Época” 1º, 2º e 3º anos Diretores de Turma 

De 16 de abril a 08 de 
junho Estágio do 3º ano de AEI no Cinearte/A Barraca 3º Ano de AEI Professores Orientadores 

Até 27 de abril Entrega do Relatório de Estágio  3º Ano de ASC Professores Orientadores 
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abril À Conversa com….. Lisboa/IDS Sérgio Moura Afonso 

abril Residência Artística Turmas de Interpretação Sérgio Moura Afonso 

abril Palestra com personalidade da área do Direito 1º ano de TSJ Direção 

abril Peça “Os Maias” e visita a Sintra Queiroziana 2ºAno ASC e AEI Sandra Ouro 

abril Visita de Estudo ao Templo Hindu ou Mesquita de Lisboa  2ºAno ASC e AEI Filomena Gonçalves 

abril Reunião com os alunos do 2º ano para distribuição dos Estágio 2º Ano de ASC Direção Pedagógica e DT 

02 a 04 de maio Colóquio “ Semana do Animador Sociocultural“       Turmas de ASC Ruben Machado  

07 a 11 de maio Recuperação dos módulos em atraso – “2ª Época” 1º, 2º e 3º anos Docentes 

14 de maio Dia da Língua Portuguesa Todos os alunos Sandra Ouro 

maio  Roteiro de  Animação Turística- Castelo de São Jorge 1º Ano de ASC Ruben Machado 

maio Visita de Estudo ao teatro Peça: ”Felizmente há Luar!”  3ºAno ASC e 
Interpretação Margarida Silva 

maio Visita à exposição World Press Photo 1 º e 3º Ano de ASC  Ruben Machado 

maio  Ação de Sensibilização para proteção e conservação do meio ambiente e 
das espécies animais 2º Ano de ASC e AEI Margarida Silva 

8 a 12 de maio Roteiro pela Roma Imperial (Visita de Estudo a Roma) 1º Ano de AEI Filomena Gonçalves e DT 

maio Visita de Estudo a um Cartório Notarial 1º ano de TSJ Direção de Turma 

21 a 25 de maio Semana aberta ----------------------------- Direção 

07 de maio a 04 de junho Estágio do 2º ano- Animação Sociocultural 2º Ano de ASC Professores Orientadores 

junho Campeonato dos Jogos da Matemática Todos os alunos Turma 39/ASC e professora de 
matemática 
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junho Visita de Estudo ao Palácio de São Bento/Assembleia da Republica 1º ano de TSJ Inês Sá 

Até 08 de junho Entrega do Relatório de Estágio  2º Ano de ASC Professores Orientadores 

14 de junho a 16 de julho Estágio do 2º ano-Artes do Espetáculo-Interpretação no Cinearte “A 
Barraca” 2º Ano de AEI Professores Orientadores 

Até 22 de junho Entrega do Relatório de Estágio  3º Ano de AEI Professores Orientadores 

junho Projeto “Orientadores Profissionais” – 3ª reunião (1º e  2º Ano de ASC)  1º e  2º Ano de ASC Dt´s do curso profissional de 
animador sociocultural 

junho Plano Nacional de Cinema – Visionamento de filme,  Cinema São Jorge e 
Culturgest  

1º ano de ASC, AEI e 
TSJ Pedro Florêncio 

junho Visita de Estudo ao Tribunal no “Campus” de Justiça 1º Ano de TSJ Direção de turma 

junho Visita de Estudo aos Estúdios da SP- Televisão em São  3ºAno Interpretação Rita Lello 

22 de junho Entrega da prova escrita da PAP-ASC 3º Ano de ASC Professores Orientadores da PAP 

09 de julho Entrega da prova escrita da PAP-Artes do Espetáculo-Interpretação 3º Ano de AEI Professores Orientadores da PAP 

06 de julho - “Términus do Ano Letivo” (Previsão) 

11, 12 e 13 de julho – 3ª Reunião de Avaliação 

16 e 17 de julho Recuperação dos módulos em atraso – “Época Especialíssima-3ºAno” 3º Ano de ASC e AEI Docentes 

Até 30 de julho Entrega do Relatório de Estágio  2º Ano de AEI Professores Orientadores 

De 19 a 27 de julho Defesa oral da PAP 3º Ano de ASC e AEI Direção Projetos Interdisciplinares 
 Grupo: Comunidade Escolar 
 Grupo: Turma/Ano 
 Visitas de Estudo 
 Estágios 
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 Reuniões de Avaliação 
 PAP 
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