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-Integrar os novos 
formandos na escola; 
 
-Apresentar do Plano de 
Segurança; 
 
-Apresentar de 
Regulamento Interno. 

 
- Apresentação de 
Santo Tirso 
 
- Plano de Segurança 
 
- Regulamento Interno 
 

 
Orientadores 

Educativos 
 
 
 
 

 
Módulo Zero: 
 
História da Cidenai 
Atividades Emblemáticas 
Regulamentos 
Plano de Segurança 

 
 
 
 
 Observação 
 Relatório 

 
 
Formandos dos 
1º anos: 
 
CEF 

 
 
 
 
Início do 
ano letivo 

 
-Integrar os formandos na 
Comemoração Dia 
Europeu das Línguas 

 
-Apresentação da 
Importância das 
Línguas Estrangeiras 

 
Inglês 

Dora Salgado 

Elaboração de Trabalhos em Folha 
A4 alusivos ao Dia Europeu das 
Línguas 

 
Concurso 

 
Formandos CEF 
OL 2º 

 
 26 
Setembro 

 
- celebrar o sonho e a 
importância dos sonhos 
na vida como 
impulsionadores das 
nossas ações; 
- expandir vocabulário; 
- registar os sonhos 
individuais dos 
formandos; 

 
World Dream Day 

 
Inglês | Inês Batista 

Silva 

 
Elaboração de um cartaz alusivo ao 
significado do conceito “sonho” 
(sala de aula) 

 
Relatório 

 
1.º, 2.º e 3.º 
anos 

 
25 
setembro 

- Fomentar o gosto pela 
música; 
- Sensibilizar os/as 
formandos/as para a 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Ouvir a canção “Dez por cento” de 
Maiara e Maraísa; 

Observação direta Formandos/as 
dos Curos 
TSEC2023 e 
TGPSI2023 

Dia 1 de 
outubro – 
Dia 
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mensagem transmitida 
pela música; 
- Sensibilizar os/as 
formandos/as para a 
mensagem de uma 
cantiga d´amigo 
- Valorizar a música como 
forma de cultura. 
 

Poesia Trovadoresca  Português 10º ano 
Profissional – Sónia 

Matos 

- Ouvir a canção "Ai flores, ai flores 
do verde pino" das Mondeguinas; 

- Considerar as características das 
duas canções; 

- Registar as semelhanças entre 
uma e outra canção;  

- Compartilhar as semelhanças 
percebidas. 

Mundial 
da Música  

- dar a conhecer as 
culturas inglesa e 
americana;  
- explorar conceitos 
relacionados com as 
tradições do Halloween; 
- promover a integração 
entre culturas; 
 

 
Halloween 

 
Inglês | Inês Batista 

Silva 

 
Decoração de máscaras faciais 
Covid-19 
(sala de aula) 

 
Relatório 

 
1.º, 2.º e 3.º 

anos e CEFAA 

 
Semana 
26 - 29 de 
outubro 

 

- O papel das 
Organizações 
Internacionais 

A ONU Área de Integração 
Assunção Festa 

Visualização do vídeos 75 da ONU e 
participação no concurso. 

 11º TSEC19/22 1º 
periodo 

-Os desequilíbrios 
regionais e a pobreza 

Desequilíbrios 
regionais 

Área de Integração 
Assunção Festa 

Participação no dia Internacional 
para a erradicação da Pobreza 
Com um video 

 11º TSEC19/22 1º 
Periodo 

https://app.escolavirtual.pt/lms/playerteacher/resource/2437366/E?se=&seType=&coId=2436494&bkid=18821858
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerteacher/resource/2437366/E?se=&seType=&coId=2436494&bkid=18821858
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- Sensibilizar a 
Comunidade escolar para 
a importância do 
voluntariado 
 

Partilha/voluntariado/ 
solidariedade 

Clube do 
Voluntariado 

Assunção Festa 

Recolha de fundos para os 
bombeiros vermelhos para 
reparação da escada magic 

 Toda a 
comunidade 
Educativa 

1º 
periodo 

- Simulação e 
questionário, no âmbito 
do exercício nacional “A 
TERRA TREME”, realizado 
no dia 5 de novembro  
 

Alertar e sensibilizar a 
população sobre como 
agir antes, durante e 
depois da ocorrência 
de um sismo. 

- Clube proteção 
Civil: 

Marília Ferreira 
 

Simulação e questionário, no 
âmbito do exercício nacional “A 
TERRA TREME” 
 

 
 
 
Questionário 
 
 

Comunidade 
Escolar 
 

1º 
Período 
 

 
 
- Educação Financeira 

 
Consumo 
Poupança 

 
Economia 

Assunção Festa 

 
Formas de poupança/ debate 
 

  
11º TSEC19/22 
11º TC19/22 

 
1º 
periodo 
 
 
 

- Visualizar de forma real 
os conteúdos geométricos 
lecionados; 
- Incentivar e desenvolver 
o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver hábitos de 
trabalho, espírito de 
tolerância e de 
cooperação; 

 
 

Geometria 
 
 

 
Matemática 

 
Formadora: 

Alexandra Almeida 

 
 
Peddy-Paper pelo Museu de 
Esculturas Livres de Santo Tirso 
 

 
 

Por inquérito  

 
 
1.º ano do CEF- 

AA2022 

 
 
1.º 
Período 
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- Relacionar a Matemática 
com o meio em que 
vivemos; 
- Aplicar e reforçar os 
conteúdos lecionados na 
aula. 

 

- Identificar os princípios 

gerais da expedição em 

armazém; 

- Verificar a mercadoria a 

expedir; 

- Efetuar a carga no 

transporte; 

 
 
Visita à Loja CTT de 
Santo Tirso 

 
Disciplina 

Operações de 
Preparação de 
Mercadorias e 
Expedição de 

Encomendas – 
OPMEE 

 
Formadores: 

Mónica Ribeiro 
 

 
UFCD: 0419 
Expedição em Armazém 
 

 
Observação 
Relatório 

 
Formandos dos 
2º ano 
 OL1921 CEF 

 
A definir 
data 

- Aplicar e reforçar os 
conteúdos lecionados na 
aula; 
- Mostrar a importância 
da Matemática nas 
aplicações do dia-a-dia;    
- Maravilhar, divertir e 
atrair os formandos para 
a realização de atividades 

 
-Teorema de Pitágoras 
- Razões 
Trigonométricas 

 
Matemática 
Formadoras: 

Alexandra Almeida e 
Raquel Abreu 

 
 
Visita de estudo ao Centro de 
Ciência Viva de Guimarães 
 

 
 
Por relatório 

 
 
2.º Anos dos 
Cursos 
profissionais 

 
 
1.º 
Período/2
.º Período 
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lúdicas relacionadas com 
os conceitos matemáticos 
lecionados; 
-Incentivar e desenvolver 
o gosto pela Matemática. 
 

-Reconhecer a 
importância das montras 
como ferramenta de 
comunicação; 
-Identificar os diferentes 
tipos de montras; 
Reconhecer técnicas de 
exposição em montra. 
 
 
 

- Conceito e 
importância do 
Vitrinismo 
- Tipologia das 
montras 
- Técnicas de 
elaboração de 
montras 
- Manequins e 
elementos 
decorativos. 

CPV 
(Introdução ao 

vitrinismo e Técnicas 
de Vitrinismo) 
Arminda Silva 

Visitas ao comércio local 
Visita a uma loja (entrevista a 
lojista, cuidados e processos na 
elaboração da montra e / ou 
partilha de experiências de um 
técnico vitrinista em sala de aula) 
 

Aplicação de 
formulários 
próprios na visita 
ao comércio local, 
formula de 
questões e 
relatórios 

CPV 1922 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- Sensibilizar a 
Comunidade escolar para 
a importância da 
sustentabilidade 
ambiental; 
 
- Melhorar a eficiência 
energética da Escola; 
-Promover boas práticas 
ambientais; 

-Água 
-Energia 
-Resíduos 
- Ar 
-Sustentabilidade 
 
-Sensibilização 
ambiental 
 

- Clube Eco Escolas: 
Dora Salgado 

- Orientadores 
Educativos: 

- Assunção Festa 
- Sérgio Sousa 
- Raquel Abreu 

- Alexandra Almeida 
- Dulce Ferreira 
-Arminda Silva 

- Recolha seletiva de lixo na escola; 
 
-Recolha de pilhas, tinteiros e 
tonners junto do comércio local e 
parceiros institucionais ( Junta de 
Freguesia, Bombeiros…) 
 

Relatório 
 
 
 
Pesagem de 
Resíduos 
 

Comunidade 
Escolar 
 
 

Ao longo 
do ano 
letivo 
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 -Sónia Matos 
- Dora Salgado 

- Identificar os princípios 

gerais da expedição em 

armazém; 

- Verificar a mercadoria a 

expedir; 

- Efetuar a carga no 
transporte; 
 

 
Visita à Loja Auchan de 
Santo Tirso 
 

 
Disciplina 

Operações de 
Preparação de 
Mercadorias e 
Expedição de 

Encomendas – 
OPMEE 

 
Formadores: 

Mónica Ribeiro 

 
UFCD: 0419 
Expedição em Armazém 
 

 
Observação 
 Relatório 

Formandos dos 
2º ano OL1921 
CEF 

A definir a 
data 

- Sensibilizar a 
Comunidade escolar para 
a importância da 
sustentabilidade 
ambiental; 
- Melhorar a eficiência 
energética da Escola; 
- Promover boas práticas 
ambientais; 
 

-Água 
-Energia 
-Resíduos 
- Ar 
-Sustentabilidade 
-Sensibilização 
ambiental 
 

- Clube Eco Escolas: 
Dora Salgado 

 
- Orientadores 

Educativos: 
- Assunção Festa 

- Sérgio Sousa 
- Raquel Abreu 

- Alexandra Almeida 
- Dulce Ferreira 
-Arminda Silva 
-Sónia Matos 

- Dora Salgado 

- Participação no Passatempo “Este 
Natal, os enfeites estão por tua 
conta” 
 

Observação 
 

Clube Eco 
escolas e 
formanda 
PAP/Assessoria 
ao Clube Eco 
escolas 
 

1º 
Período 
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Sensibilizar a 
Comunidade escolar para 
a importância do 
voluntariado 
 

Partilha/voluntariado/ 
solidariedade 

Clube do 
Voluntariado 

 
Assunção Festa 

Semana da solidariedade na escola- 
recolha de bens alimentares e de 
higiene para 
Famílias da escola. 

 Toda a 
comunidade 
Educativa 

1º 
período  

- Visualizar de forma real 
os conteúdos 
geométricos lecionados; 
- Incentivar e desenvolver 
o gosto pela Matemática; 
- Desenvolver o sentido 
crítico; 
- Desenvolver hábitos de 
trabalho, espírito de 
tolerância e de 
cooperação; 
- Mostrar a importância 
da Matemática nas 
aplicações do dia-a-dia;    
- Relacionar a 
Matemática com o meio 
em que vivemos; 

 
Geometria/ Do espaço 
ao Plano 
 
- Isometrias; 
- Pavimentações e 
frisos 
 

 
 

Matemática 
 
 

Formadora: 
Alexandra Almeida 

 
 
Visitas às ruas de Santo Tirso 

 
 
Por 
trabalho/relatório 

 
 
1.º Anos dos 
Cursos 
profissionais e 
CEF 
 

 
 
1.º 
Período/2
.º Período 
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- Aplicar e reforçar os 
conteúdos lecionados na 
aula. 

-  Reconhecer a 
importância da segurança 
no armazém. 
Identificar EPI 

- Normas e 
procedimentos de 
segurança 

 

 
OSM (Legislação de 
apoio à 
armazenagem) 
Arminda Silva 
 
 

Visita de estudo ao armazém 
Francisco Coelho 

Inquérito aos 
formandos 

OL1921 
1.º / 2.º 
período 

- Identificar as formas de 
comércio; 
- Reconhecer o(s) circuito 
(s) de distribuição. 

- Conceito de 
Distribuição; 
- Tipos ou formas de 
comércio. 

 

A E 
(A Atividade de 

Distribuição) 
Arminda Silva 

Visita de estudo ao armazém 
Francisco Coelho 
 
Visita ao comércio local 

Inquérito aos 
formandos 
Formulário de 
identificação dos 
tipos de comércio 

OL1921 
1.º / 2.º 
período 
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-Identificar agentes 
económicos; 
- Reconhecer os fatores de 
produção. 
 
 
 

- Conceito de 
Atividade Económica 
- Classificação dos 
agentes económicos 
- Conceito de 
produção 
- Tipologia dos fatores 
de produção 

AE 
(A atividade 

Económica e A 
Produção e as 

Empresas) 
Arminda Silva 

Visita ao comércio local 
 
Visita de estudo à Padaria Lino 

Formulário de 
identificação dos 
agentes 
económicos e dos 
fatores de 
produção 

AA 2020 
1.º / 2.º 
período 

- Utilizar instrumentos de 
gestão de conflitos e 
proteção do consumidor 

- Mecanismos de 
proteção do 
consumidor  
- As atitudes na gestão 
de conflitos 
- Etapas do 
tratamento das 
reclamações 

 

Comercializar e 
Vender 

Paulo Sousa 

Palestra pelo Gabinete de Apoio ao 
Consumidor 

Inquérito aos 
formandos 

TC1922 
2º 
período 

Identificar as 
componentes de um 
escritório eletrónico 

- As vantagens das 
inovações tecnológicas 
da informatização do 
escritório 
- O futuro do escritório 
eletrónico 

Procedimentos de 
Contabilidade de 

Aplicações 
Informáticas 
Paulo Sousa  

Exposição de equipamentos e 
ferramentas digitais no escritório 

Inquérito aos 
formandos 

AA2022 
2º 
período 
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- Apresentar e demonstrar 
as aplicações de gestão 
dos RH e contabilidade do 
programa de TOConline 

- Prática em ambiente 
real dos principais 
procedimentos de 
processamento de 
salários e lançamentos 
contabilísticos 

Técnicas de Cálculo e 
Contabilidade 
Paulo Sousa 

Workshop sobre plataforma de 
gestão administrativa TOConline 

Inquérito aos 
formandos 

TSEC1821 
 

TSEC1922 

2º 
período 

- Abordar o pensamento 
computacional e a 
cibersegurança 

- Desenvolver o 
raciocínio lógico em 
ambiente lúdico 
- Os desafios da 
segurança na internet 
e dos dados pessoais 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 
Paulo Sousa 

Semana Europeia da Programação  TSEC2023 
2º 
período 

- Dar a conhecer / 
relembrar e reforçar:  
funcionamento, 
transmissão, 
consequências e medidas 
de prevenção do vírus 
Sars COV 2. 
 
 
  

- Saúde 
Clube de Proteção da 

Saúde 
Arminda Silva 

Palestra sobre COVID 19 

Ação imediata: 
Observação 
Intervenção e 
participação dos 
formandos 
 

Todas as turmas 
2.º 
período 

- Verificação das datas 
dos extintores; 
 

Estabelecer as regras 
de conservação e 
manutenção dos 
equipamentos e 
sistemas de segurança 

 Inspeção visual e verificação do 
estado de conservação 

 

 Clube Proteção 
Civil: Formando 
Artur Tkachuk 

 

2º 
Periodo 
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- consciencializar para a 
importância do respeito 
no namoro; 
- sensibilizar para a 
essência das relações; 
- convidar os formandos a 
refletirem sobre o que 
não se pode, nem deve, 
passar num namoro; 
 
 

 
Valentine’s Day 

 
Inglês | Inês Batista 

Silva 

 
Love is NOT… 
 
 
 

 
Relatório 

 
1.º, 2.º e 3.º 

anos 
CEFAA 

 
Semana 8 
– 12 
fevereiro 

- Explicar noções básicas 

da área de transporte 

rodoviário de passageiros 

e de mercadorias. 

- Diferenciar o transporte 

rodoviário de passageiros 

do transporte rodoviário 

de mercadorias. 

 

 
Saída da escola para 
recolha de registo 
fotográfico. 
 
Transporte rodoviário 
passageiros e 
mercadorias 
 
 

 
Disciplina 

Operações de 
Preparação de 
Mercadorias e 
Expedição de 

Encomendas – 
OPMEE 

 
Formadores: 

Mónica Ribeiro 

 
UFCD:5668 Transporte Rodoviário 

 
Trabalho de grupo 
para exposição em 
sala aula 

 
Formandos dos 
2º ano OL1921 
CEF 

 
A definir 

- Sensibilizar a 
Comunidade escolar para 
a importância da 

 
-Água 
 

- Clube Eco Escolas: 
Dora Salgado 

 

-Participação no projeto “Escola 
Eletrão”; 
 

 Comunidade 
Escolar 
 

2º e 3º 
Período 
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sustentabilidade 
ambiental; 
 
-Melhorar a eficiência 
energética da Escola; 
 
- Promover boas práticas 
ambientais; 
 

-Energia 
-Resíduos 
- Ar 
-Sustentabilidade 
-Sensibilização 
ambiental 
 

- Orientadores 
Educativos: 

- Assunção Festa 
- Sérgio Sousa 
- Raquel Abreu 

- Alexandra Almeida 
- Dulce Ferreira 
-Arminda Silva 
-Sónia Matos 

- Dora Salgado 
 

-Participação no projeto “Geração 
Depositrão”; 
 

 

  
 

- Suporte Básico de Vida: 
reconhecer as situações 
em que há perigo de vida, 
pedir ajuda corretamente 
e nas alturas adequadas e 
iniciar imediatamente 
manobras até à chegada 
de ajuda diferenciada.  
 

- Promover atitudes e 
comportamentos 
adequados em 
situações de 
emergência 
 

 Simulação de Suporte Básico de 
Vida (SPV), com uma entidade dos 
Bombeiros Voluntários de Santo 
Tirso 
 

 Comunidade 
Escolar 
 
 

2º 
Período 
 

- Sensibilizar a 
Comunidade escolar para 
a importância do 
voluntariado 
 

Partilha/voluntariado/ 
solidariedade 

Clube do 
Voluntariado 

Caminhada solidária  Toda a 
comunidade 

Educativa 

2º 
período. 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021 
   

 

 

 

 
OBJETIVOS 

 
CONTEÚDOS 

 

DISCIPLINA/CLUBE 
FORMADOR 

 
ATIVIDADES 

 
AVALIAÇÃO 

 
PÚBLICO ALVO 

 
CALENDARI- 

ZAÇÃO 
  

                                                                                

 
 

 F 173/0                                                                                                                                                                                                                                                                                            13/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

- Educação Financeira 

 
 
-Consumo; 
- Poupança. 

 
Economia 

Assunção Festa 

 
Sessão de esclarecimento do 
Gabinete de Apoio e Informação ao 
consumidor de Santo Tirso – 
Direitos e Deveres dos 
consumidores 

  
11º TSEC19/22 
11º TC19/22 

 
2º 
periodo 

- Compreensão de 
perceção/ conhecimento 
e de subjetividade. 
 

- A percepção e o 
conhecimento 

Psicologia 
Assunção Festa 

Visita ao MIEC de Santo Tirso  10ºTSEC20/23 2º 
periodo 

- A noção de 
Empreendedorismo 
e inovação no trabalho 

- Ser empreendedor Área de Integração Visita à fábrica de Santo Tirso  10º de 
TSEC20/23  

10ºTGPSI20/23 

2º 
periodo 

 
- Concurso cartazes 
alusivos ao Dia 
Internacional da Proteção 
Civil  

 
- Realização de um 
concurso. 
 

 

 
Participação em 
Concursos 

Todas as 
turmas/Clube 
 

2º 
Período 
 

 
- Fomentar o gosto pela 
poesia; 
- Sensibilizar os/as 
formandos/as para as 
mensagens transmitidas 
pela poesia; 
- Incentivar o gosto pela 
escrita, nomeadamente 

 
 
 

   - Poesia 

 
 
 

Português 10º ano 
Profissional – Sónia 

Matos 

 
- Redigir textos poéticos; 
 
- Declamar os textos redigidos; 
 
- Expor os textos redigidos na sala 
de formação. 

 
Observação direta 

 
Formandos/as 
dos Curos 
TSEC2023 e 
TGPSI2023 

Dias 18, 
19 e 22 de 
março 
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pela escrita de textos 
poéticos 

 
- Incentivar os alunos para 
a declamação de poesia 

 
- Desenvolver a 
capacidade de expressão 
e comunicação. 

 
- Atitude Empreendedora 
proativa 
 

- Explicar a 
importância de adoção 
de uma atitude 
empreendedora como 
estratégia de 
empregabilidade 

 
 

Secretariado 
Dora Salgado 

 
 

Visita de Estudo à Incubadora na 
Fábrica de Santo Tirso 

 
 
Relatório 

 
 
 

TSEC1821 

 
 
 
2º 
Período 

 
- “Segurança Rodoviária” 
A PRP tem por objetivo a 
prevenção dos acidentes 
rodoviários e a redução 
das suas consequências. 
 

- Promover a vivência 
em segurança no 
ambiente rodoviário. A 
sua implementação 
junto de jovens no 
sentido, de sensibilizar 
para uma mudança de 
atitudes que passa, 
pela tomada de 
consciência das 
situações vividas em 
ambiente rodoviário e 

 

Palestra com uma entidade de 
Proteção Civil sobre “Segurança 
Rodoviária”; 
 

 

 
Todas as turmas 

 
2.º 
período 
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pela adoção de 
comportamentos 
seguros e mais 
sustentáveis. 
Pretende-se com esta 
palestra tornar a 
educação rodoviária 
um compromisso de 
toda a comunidade. 

- Fomentar o raciocínio 
lógico; 
- Incentivar e desenvolver 
o gosto pela Matemática; 
- Relacionar a Matemática 
com o meio em que 
vivemos; 
- Relacionar a Matemática 
com as novas tecnologias; 
- Comunicar oralmente 
raciocínios Matemáticos; 
- Desenvolver hábitos de 
trabalho, espírito de 
tolerância e de 
cooperação; 
- Desenvolver o cálculo 
mental; 

 
 
 
 

 
Todos 

 
 
 
 
 

Matemática 
 
 

 Formadoras: 
Alexandra Almeida e 

Raquel Abreu 

 
 
 
 
 

O Dia do “PI”  
 

  - Peddy – paper ou concurso; 
- Decoração dos espaços escolares; 

- Jogos. 

 
 
 
 
 
 

Por relatório 

 
 
 
 
 
 

Todos 

 
 
 
 
 
 

12 e 15 de 
março 
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- Visualizar de forma real 
os conteúdos geométricos 
lecionados; 
-Desenvolver o sentido 
crítico; 
-Desenvolver o espírito de 
iniciativa e criatividade; 
- Desenvolver o 
dinamismo e a capacidade 
de trabalho em equipa; 
- Articular as atividades 
com os interesses dos 
formandos. 

 

- Coopera com os 

companheiros e com o 

professor em todas as 

situações, cumprindo as 

normas de segurança 

específicas da atividade e 

as regras de preservação 

ecológica. 

 

- Conhece processos de 

controlo do esforço e 

 
- Atividades de 
Exploração da 
Natureza – 
Pedestrianismo 
 

- Atividades Físicas, 
contextos e saúde – 
Mód. 5; 10 e 13 

 
Educação Física  

Carlos Cunha  

Paula Matos 

 
Caminhada ao monte da Nossa 

Senhora da Assunção 

 
- Participação e 
empenho na 
atividade 
proposta; 
 
- Observação 
direta do 
desempenho do 
aluno; 
 
- Relatório 

 
CEF AA2022 

 
TSEC1922 

 
TSEC1821 

 
CEF OL 1921 

 
TGPSI 2023 

 
TGPSI 1922 

 
TCOM 1922 

 

1º / 2º 
período 
(em data 
a 
designar) 
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identifica sinais de fadiga 

ou inadaptação à 

exercitação praticada, 

evitando riscos para a 

saúde: dores, mal-estar, 

dificuldades respiratórias, 

fadiga e recuperação 

difícil. 

- Reconhece a 
importância de praticar 
estilos de vida ativo. 

 
TGPSI 1821 

 

- Promover a cidadania 
participativa e 
responsável na formação 
dos alunos de uma 
identidade europeia 

- Criar nos alunos 
um espírito 
europeu de 
cidadania ativa e 
 Promover, com o 
recurso a parcerias, 
ações de 
dinamização 
tendentes a uma 
melhor informação 
sobre diversos 
aspetos da EU 
 

Clube Europeu 
Paulo Sousa 

- Comemoração do Dia da Europa 
- Palestras com entidades externas 
sobre iniciativas europeias 
- Atividades integradas no tema a 
proposto pela DGE 

 
Comunidade 

educativa 
2º e 3º 
período 
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- Contribuir para a 
compreensão do 
pluralismo europeu, 
e para a 
compreensão e 
tolerância 
reciprocas. 

- Partilha de experiências 
Assimilar o processo 
logístico de um armazém 
de frutas e legumes 
 

- A atividade de 
distribuição e 
logística 
- Fluxo logístico 
 

OSM 
(Legislação de apoio à 

armazenagem e 
Fluxos logísticos) 

Arminda Silva 

- Partilha de experiência de um 
profissional da área. 
Centro logístico dos 
supermercados Ludite. 

Formulação de 
questões diretas 

OL 1921 
2.º/3.º 
período 

- Identificar e aplicar as 
regras de funcionamento 
do Arquivo 
 
 

Novas Tecnologias 
em Arquivo 
 
 

 
OAD 

Arminda Silva 

Visita de Estudo ao Arquivo da 
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 
 

Relatório/observa
ção 
 

 
CEF AA2022 

 
2º/3º Período 

Promover o convívio 
entre alunos, ex-alunos, 

professores e 
exprofessoes no 

comemoração do 
aniversário da Escola 

Comemoração do 
Dia da Cidenai 

M2 PAP 
Arminda Silva 

Dia da Cidenai Observação 
 

Relatório 
 

Comunidade abril 
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-Incentivar o gosto pela 
escrita; 
 
- Promover a redação de 
vários tipos de textos; 

 
-Desenvolver a 
capacidade de expressão 
e comunicação. 

 
- Redação de 
textos 

 
 

Português 10º ano 
Profissional – Sónia 

Matos 

 
- Definir um tema; 

 
- Propor aos/ às formandos/ as a 
produção de um texto (pode ser 
um poema, um conto, uma banda 
desenhada) 

 
- Expor os trabalhos de escrita na 
sala de formação. 

 
Observação direta 

 
Formandos/as 
dos Curos 
TSEC2023 e 
TGPSI2023 

 
Dias 19, 21, 22 
e 23 de abril – 
Dia Mundial 
do Livro 

- Consciencializar para o 
papel de cada um nas 
alterações climáticas; 
 
- Diminuir a pegada 
ecológica da comunidade 
escolar; 
 
- Aumentar a quantidade 
de resíduos separados na 
escola; 
 
- Promover a política dos 
3 R’s; 

 
-Sensibilização 
Ambiental 

 
- Clube Eco-Escolas: 
Dora Salgado 
 
- Orientadores 
Educativos: 
- Assunção Festa 
- Sérgio Sousa 
- Raquel Abreu 
- Alexandra Almeida 
- Dulce Ferreira 
- Ana Guimarães 
- Dora Salgado 
- Ana Guimarães 
  

 
-Cerimónia do Hastear da Bandeira 
 
-Realização de visita de estudo a 
Central de Tratamento de Resíduos 
-Plantação da "Árvore da Cidenai" 
"Green Day" 
 
 
 
 

 
Observação 
 
Relatório 

 
Comunidade 
Escolar 

 
2º período 
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- Reconhecer as melhores 
práticas de receção, 
conferencia e 
armazenamento de 
mercadorias 

- Procedimentos de 
descarga e 
conferência de 
mercadorias  
- Tratamento 
administrativo  
- Estratégias de 
armazenagem  

e otimização do 
espaço 

Receção e 
Armazenagem de 

Mercadorias 
 

Logística e Armazém 
Paulo Sousa 

Visita de estudo ao armazém da 
superfície comercial Mercadona de 
Stº Tirso 

Inquérito aos 
formandos 

OL1921 
2º ou 3º 
período 

Compreender o conceito 
de “Zero Waste”; 

Contribuir para a 

consciencialização da 

comunidade acerca do 

encaminhamento de 

roupas, calçado e 

brinquedos que possuam 

em excesso ou se 

encontrem em fim de 

vida; 

Evitar a acumulação de 

excedentes de roupas, 

calçado e brinquedos, 

-Água 
 
-Energia 
 
-Resíduos 
 
- Ar 
 
-Sustentabilidade 
 
-Sensibilização 
ambiental 
 

 
- Clube Eco Escolas: 
Dora Salgado 
 
- Orientadores 
Educativos: 
- Assunção Festa 
- Sérgio Sousa 
- Raquel Abreu 
- Alexandra Almeida 
- Dulce Ferreira 
-Arminda Silva 
-Sónia Matos 
- Dora Salgado 
 
 
 

- Realização de iniciativas que 
sensibilizem para a poupança de 
água junto da comunidade escolar 
– elaboração de brochuras e de 
cartazes;  
 
- Realização de iniciativas que 
sensibilizem para a poupança de 
energia junto da comunidade 
escolar – elaboração de brochuras 
e de cartazes; 
 
- Painel de Compromissos – 
Mudança de hábitos em Prol do 
Ambiente; 
 

Observação 
 
 
 
Relatório 
 
 
 
Pesagem de 
Resíduos 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as 
turmas/Clube 
 
 
 
 
Todas as 
turmas/Clube 
 
 
 
 
Todas as turmas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.º e 3.º 
período 
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disponibilizando um 

encaminhamento 

consciente e responsável, 

segundo a hierarquia dos 

resíduos; 

Promover a reutilização 

de objetos fora de uso e a 

interação entre a escola, 

a comunidade e as 

instituições de 

solidariedade social 

locais. 

 

 - Dia da Primavera - Plantação da 
Árvore Cidenai; 
 
- Eficiência Energética – Palestra; 
 
- Palestras sobre Tratamento de 
Resíduos; 
 
- Realização de um Peddy Paper; 
 
- Participação no Projeto “Roupas 
usadas não estão acabadas” 

 

 
Participação em 

Concursos 

Turmas 10º ano 
 
Turmas 11º 
 
Todas as turmas 
 
Turma 12º ano 
Sec. 
 

 

- consciencializar para o 
impacto das nossas ações 
ambientais no mundo de 
amanhã; 
- promover ações para 
ajudarmos o planeta 
Terra; 
- assistir a palestras 
relacionadas com o tema; 

 
 

Dia internacional da 
Terra 

 

 
 

Inglês | Inês Batista 
Silva 

 
 
My world is YOUR world 

 
 

Relatório 

 
 

2.º anos 

 
 

22 abril 
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- sensibilizar os formandos 
para o fenómeno “Go 
greener” ou “zero waste” 
 
 

 

-Identificar e descrever as 

diversas oportunidades 

de inserção no mercado e 

respetivos apoios. 

 

 
Visita ao Centro 
Emprego Santo 
Tirso 

 
Disciplina 
Operações de 
Preparação de 
Mercadorias e 
Expedição de 
Encomendas – 
OPMEE 
 
Formadores: 
Mónica Ribeiro 

 
 

UFCD 8598 – Desenvolvimento 

Pessoal e Técnicas de Procura de 

Emprego 

 

 
 
Relatório 
individual 

 
Formandos dos 
2º ano OL1921 

CEF 

 
A definir data 

-Sensibilizar a 
Comunidade escolar para 
a importância da 
sustentabilidade 
ambiental; 
-Melhorar a eficiência 
energética da Escola; 
-Promover boas práticas 
ambientais; 
 

 
 
-Sensibilização 
Ambiental 
 
-Eficiência 
Energética 
 
-Agua, Energia, 
Resíduos 

 
 
- Dulce Ferreira: 
Cidadania e Mundo 
Atual 

-Participação no jogo " Quizz 
Eletrão"  
 
-Elaboração de brochuras e de 
cartazes sobre Reciclagem; 
 
-Realização de iniciativas que 
sensibilizem para a poupança de 
água junto da comunidade escolar 
– elaboração de brochuras e de 
cartazes; 

 
 
Observação 
 
Relatório 
 
Participação em 
concursos 

 
 
Formandos dos 
Cursos CEF 

 
 
Ao longo do 
ano letivo 
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-Sensibilizar para as 
consequências das 
alterações climáticas; 
 
-Consciencializar para o 
papel de cada um nas 
alterações climáticas; 

-Realização de iniciativas que 
sensibilizem para a poupança de 
energia junto da comunidade 
escolar – elaboração de brochuras 
e de cartazes; 
-Celebração do Dia da Floresta 
Autóctone; 

-Promover o interesse e 
suscitar a curiosidade 
pelo conhecimento 

- “O Escritório do 
Século Passado” 

OAD em conjunto 
com PGCA E PCAI 

Exposição com máquinas e 
utensílios de escritório antigos. 

Exposição Formandos CEF 
AA2022 

3º Período 
 
 
 
 
 
 

-Promover o 
conhecimento sobre 
aspetos importantes da 
Autarquia- Comércio e 
Indústria 

Explicar quais os 
setores indústrias 
de mais relevo na 
sua área geográfica 
de residência 

 
 
      OAD 
          

 
Visita de Estudo à Fábrica de Santo 
Tirso 
(Museu) 

 
Observação 

 
 
CEFAA2022 

 
 
3º Período 

-Regras do 
Preenchimento 
Documentação 
Comercial. 
- Importância da 
documentação para as 
relações internacionais 

Mostrar os vários 
documentos do 
contrato de compra 
e venda  

 
      Língua Estrangeira 
Técnica 

Vídeo conferência com uma 
Empresa que trabalha com 
Importação/Exportação  

 
Observação/Preen
chimento dos 
documentos 

 
TSEC2023 

 
3º Período 
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- Facilitar aos formandos 
um contacto próximo com 
diversas realidades 
empresariais; 
- Facilitar a compreensão 
de conteúdos através de 
explicações privilegiadas 
de técnicos especialistas; 
- Promover o sucesso 
escolar e a formação 
integral de jovens e 
adultos; 
-Reforçar as atividades no 
âmbito da orientação 
escolar e profissional dos 
alunos; 
-Desenvolver uma visão 
integradora dos saberes e 
das competências, 
estabelecendo relações 
com as práticas 
profissionais na promoção 
de uma melhor integração 
no mundo do trabalho. 

Programação 

PSI 
Cristiano Ferreira 

 
AC e RC 

Alexandre Martins 
 
 

APPS FOR GOOD 
 
Participação num programa 
educativo tecnológico que desafia 
os alunos a desenvolverem 
aplicações para Tablets e 
Smartphones, de acordo com uma 
metodologia de projeto. 

Produto realizado 

Formandos do 
curso 
profissional: 
 
TGPSI1922; 
 

junho/julho 

 


