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Plano de Atividades 

 

Ano Letivo 2018/2019 

 

I. Atividades Curriculares 

 

 
 Atividades Letivas – Cursos Profissionais 

1º Período  ___________________             12 setembro /14 dezembro 

2º Período  ___________________  03 janeiro / 05 abril 

3º Período (1ºs Anos)  __________  23 abril / 14 junho 

3º Período (2ºs Anos)  __________   23 abril / 31 maio 

 

 

 

 Atividades Letivas – Cursos de Educação e Formação (CEF) 

1º Período  _______________________    12 setembro /14 dezembro 

2º Período  _______________________    03 janeiro / 05 abril 

3º Período ________________________               23 abril / 24 maio 

 

 

 Momentos de Avaliação 

Nos 3 dias sequentes ao termo de cada período escolar 

 

 

 Estágios 

Cursos Profissionais: 

2ºs anos  _____________________  03 junho / 23 julho 

3ºs anos  _____________________  22 abril / 26 julho 

 

 

Cursos de Educação e Formação (CEF):       27 maio / 09 julho 

 

 

 

 Provas de Aptidão Profissional (PAP’s) 

 

 Entrega do Projeto  ___________________     19 outubro 

 Apreciação dos Projetos   _____________     22 outubro 

 Início das Atividades das PAP’s  _______      23 outubro 

 Conclusão da PAP / Entrega  _________      03 abril 

 Sessões Públicas  _____________________      15/17 julho 
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II. Atividades Extracurriculares 

 
Prévio 

 
Todas as atividades extracurriculares concorrem para a consecução dos seguintes objetivos da Escola, e em 

conformidade com o seu Projeto Educativo, nomeadamente: 

 
Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a sua inserção 

socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos; 

Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação e formação que 

constituem a sua oferta formativa; 

Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências profissionais de carácter 

sistemático; 

Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e 

culturais, do respetivo território e ou setor de intervenção, tendo em vista a adequação da oferta formativa 

às suas necessidades específicas e a otimização dos recursos disponíveis; 

Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular dos seus territórios de 

localização e setores de atividade, através de uma formação de qualidade dos recursos humanos. 

 

1. Dinamização dos núcleos da Escola: 

 “Sala de Estudo”, onde os alunos estudam e realizam trabalhos escolares; 

Áreas de Competências a Adquirir: 1, 2, 3 e 4. 

 

 Centro Tecnológico HTEC, em parceria com a empresa norte-americana HASS, maior fabricante 

ocidental de máquinas e ferramentas, com os objetivos da investigação, do desenvolvimento e da 

criação de produtos e serviços relacionados, essencialmente, com a eletrónica e com a mecânica; 

Áreas de Competências a Adquirir: 3 e 5. 

 

 EAS – Equipa de Ação Social, com ações regulares de apoio social a alunos carenciados, 

nomeadamente de material didático, de vestuário e de mantimentos vários; 

Áreas de Competências a Adquirir: 6 e 8 

 

 Projeto “Vive Melhor”, com sessões regulares de educação, para alunos e Encarregados de 

Educação, de saúde, alimentação, higiene, sexualidade e gestão financeira doméstica; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 2, 6, 7, 8 e 10.  

 

 Desporto Escolar, com treinos semanais e jogos regulares de uma equipa de voleibol masculino e 

participação no campeonato inter-escolas de desporto escolar; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 6, 7, 8 e 10. 
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 Grupo da robótica, com desenvolvimento da pesquisa, da construção e da programação de robôs, 

inclusivamente a fim da participação da Escola em competições e festivais nacionais e internacionais 

de robótica. 

  Áreas de Competências a Adquirir: 4, 5 e 7. 

 

 

2. Atividades pedagógicas de reforço curricular: 

 Organização do “Dia do diploma”, com a entrega dos diplomas a todos os alunos recém-formados na 

Escola (27 de outubro); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 6. 

 

 Elaboração dos “trabalhos de projeto de turma”, trabalhos multidisciplinares realizados durante o 1º 

e 2º períodos escolares, por todas as turmas e subordinados a um tema, com 

apresentação/exposição aos encarregados de educação e ao público em geral, no Centro Multimeios 

de Espinho, no mês de maio; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 2, 3, 5, 6 e 7. 

 

 Elaboração bimensal do “Jornal de Parede” da escola, com boletins informativos realizadas por todas 

as turmas (em novembro, janeiro, março e maio); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 1, 2 e 3. 

 

 Elaboração de guiões, brochuras e relatórios sobre as visitas de estudo a realizar; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 1, 2 e 5. 

 

 Desempenho simulado de guias turísticos em língua inglesa e língua francesa, nas visitas de estudo 

a locais e a instituições históricas e culturais; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 1, 2 e 5. 

 

 Participação nas Olimpíadas de Matemática, organizada pela Sociedade de Professores de 

Matemática (SPM); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 4. 

 

 Festa da Família ESPE (Natal), com representações teatrais originais, criadas pelos alunos de todas 

as turmas, apresentadas aos encarregados de educação e ao público em geral, no auditório do 

Centro Multimeios de Espinho (15 de dezembro); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 2, 3, 6, 7, 9 e 10. 
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 Torneios desportivos inter-cursos (masculino e feminino) de futebol e voleibol (entre janeiro e 

março); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 6, 8 e 10. 

 

 Torneio de futebol inter-escolas (em abril); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 6, 8 e 10. 

 

 Jogos Florais / Concursos de Conto, Poesia e Teatro (dezembro e março); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 1, 2, 3 e 9. 

 

 Concurso de Português Lúdico”, com 3 edições – em novembro, fevereiro e abril; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 1 e 2. 

 

 Elaboração de cartazes temáticos; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 2,  3 e 9. 

 

 Ações de formação para os Encarregados de Educação sobre a estrutura e o desenvolvimento dos 

Cursos Profissionais (8 de setembro) e sobre métodos de ajuda ao estudo dos filhos/educandos 

(dezembro); 

 

 Sessões de (in)formação sobre “Internet segura”, para alunos, professores e encarregados de 

educação ao longo do ano letivo; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 2 e 7. 

 

 Elaboração de trabalhos temáticos realizados por todas as turmas para posterior publicação na 

revista “ESPEdição”; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 1, 2 e 5. 

 

 Organização de competições internas de robótica educativa; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 5. 

 

 Realização de ações de sensibilização em Igualdade de Género e em Prevenção e Combate à 

violência de género, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Espinho; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 6 e 7. 

 

 Realização de ações de orientação escolar e profissional para alunos dos Cursos de Educação e 

Formação; 
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 Elaboração e publicação mensal da newsletter escolar (ESPEDIÇÃO); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 1, 2 e 3. 

 

 Elaboração e publicação mensal da newsletter digital ESPEDIÇÃO; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 2. 

 

 Colaboração na fase piloto do “Projeto Medis” (Mediterranean Inclusive Schools), ao abrigo do 

Programa Erasmus +, a fim da melhoria das competências pedagógicas da Escola na integração de 

jovens migrantes; 

  Áreas de Competências a Adquirir: 6. 

 

 Colóquios temáticos com a participação de reconhecidos técnicos, empresários, ex-alunos e 

professores de áreas de estudo e de trabalho direta e indiretamente relacionadas com as 

especificidades dos cursos da escola (ver atividades específicas de cada curso nas páginas 

seguintes); 

  Áreas de Competências a Adquirir: 5. 

 

 Visitas de estudo, de aprofundamento temático, a instituições e a empresas regionais e nacionais, a 

locais e a instituições histórico-culturais de interesse para as diversas especificidades disciplinares e 

sempre que a transversalidade da disciplina de “Área de Integração” o justifique (ver páginas 

seguintes); 

   

 Visitas de estudo a entidades, empresas e Feiras/Exposições, de acordo com as interesses e 

especificidades de cada curso (ver páginas seguintes); 

   

 Visitas de estudo às localidades dos alunos dos 1.ºs anos para conhecimento da riqueza 

arquitetónica e social dos seus locais e regiões. 

   

 

 

 


