
                                                                 

ESPE – Escola Profissional de Espinho 
 

Plano de Atividades 

 

Curso de Educação e Formação: Instalador/a – Reparador/a de Computadores 
 

Ano Letivo: 2018/2019 
 

Atividade: Visita de Estudo à 
BOSCH 

Profs. Responsáveis: 
André Reis 

Objetivos: Ver o funcionamento de indústrias correlacionadas com o curso 

Destinatários: CEF IRC 

Data Prevista: Segundo período 

 

 
Atividade: Concurso Fundação 

Ilídio Pinho 
Profs. Responsáveis: 

Todos 
Objetivos: Motivação e levantamento de ideias para a elaboração de projetos para apresentar 

em concursos 

Destinatários: CEF IRC 

Data Prevista: Primeiro período 

 
Atividade: Visita de Estudo à 

Universidade de Aveiro 
Profs. Responsáveis: 

Todos 
Objetivos: Motivação para seguir estudos no ensino secundário nomeadamente nos cursos de 

Mecatrónica ou Eletrónica  

Destinatários: CEF IRC 

Data Prevista: Segundo período 

 
Atividade: Workshop de Suporte Básico de Vida 

Objetivos: 
Habilitar os alunos com os conhecimentos, que lhes permitam prestar a primeira 

assistência em Suporte Básico de Vida, até à chegada dos meios de socorro. 

Destinatários: R2 e R3 

Responsável: Fernanda Salgado 

Data Prevista: Fevereiro 

 

 
Atividade: Ida ao teatro “Felizmente há Luar” 

Profs. Responsáveis: Professores de Português 

Objetivos: Adquirir o gosto pelo teatro; 
Consolidar conhecimentos, relativos à estrutura e características do texto 

dramático; 
Desenvolver o sentido estético e o espírito crítico; 

Verificar a eficácia de linguagens e técnicas teatrais; 

Fomentar o gosto pelo teatro, reconhecendo e valorizando diferentes formas de 

expressão. 

Destinatários: Cursos CEF 
Data Prevista: 2.º Período 
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Atividade: Dia do Cinema  

Profs. Responsáveis: Professores de 

Português Objetivos: - Sensibilizar os alunos para a importância de formas de linguagem estética; 
- Desenvolver a partir do gosto pelo Cinema o senso crítico, estético e cultural; 

- Pôr os alunos em contacto com a arte; 
- Diversificar metodologias de ensino/aprendizagem; 

- Levar os alunos a refletirem sobre o impacto mundial das migrações e a saberem 

reagir criticamente, 
- Ampliar a visão do aluno.    

Data Prevista: novembro 

 
 

 

Atividade: Workshop de Kizomba 

Objetivos: 

Celebrar o dia mundial da dança. Promover a saúde e o bem-estar.Promover o 

desenvolvimento das capacidades motoras (condicionais e coordenativas). 

Incentivar os alunos para a prática de desporto.Dar oportunidade aos alunos de 

experimentar e ou aprofundar conhecimentos sobre este estilo de dança. 

Destinatários: Toda a Comunidade Escolar 

Data Prevista: 29 de abril – dia mundial da dança 

Responsável: Professores de Educação Física 


