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Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado 

Plano Anual de Atividades  
2020/2021 

               
        

 
Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

 Início do 1.º Período 

 

 

 

9 de 

Setembro 

de 2020 

Reunião Geral dos 
Professores 

• Agilizar processos de 
ensino e de 
aprendizagem a 
implementar na escola; 

• Implementar condutas 
para a prevenção da 
Pandemia COVID-19 
(Apresentação aos 
professores do Plano 
de Contingência); 

• Apresentação do Plano 
de Ensino à Distância 
(E@D); 

• Apresentação das 
equipas para a gestão 
educativa.  

 
 
 
 
 
 

Professores e 
Formadores 

Direção e Direção 
Pedagógica 

-  
 
 
 
 
 
 

Reunião Geral 

Apresentação 
em 

PowerPoint 

 
 
 
 
 
 
 

Ata Geral da 
Reunião Geral 

dos 
Professores 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

10 de 

setembro 

de 2020 

Reuniões com os 
Encarregados de 

Educação 

• Apresentação da oferta 
educativa da Escola 
aos Encarregados de 
Educação.  

 
Encarregados 
de Educação 

Diretores de 
Turma 

- Para as turmas 
do 1.º ano 
realizaram-se 
reuniões 
presenciais. Para 
as restantes 
efectuaram-se 
reuniões através 
da plataforma 
zoom.us. 

Internet, 
computador, 

projector  
Documentação 

necessária 
para o 

arranque do 
ano letivo 

 
 
 

Ata de 
Reuniões de 
Encarregado 
de Educação 

 

 

14 de 

setembro 

de 2020 

Abertura do ano 
letivo 2020/2021 

 

• Estreitar as relações 
entre os vários 
elementos da 
comunidade escolar;  

 
 

 
 
 
 

Comunidade 
educativa 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica 

Todas as 
disciplinas 

 
 
 
 

Acolhimento dos 
alunos nas 

instalações e 
apresentação do 
corpo docente 

-  
 
 
 
 
- 

 

1º e 2º 
Período 

Projeto Comunicar 
Lisboa (versão 

online) 

• Reconhecer as 
especificidades da 
comunicação em 
contexto turístico; 
identificar e aplicar 
técnicas de facilitação 
do relacionamento 
interpessoal. 

 

Formandos/as 
do 1º ano de IAT 

Vanessa Viana, 
André Duarte, 

Liliana Campeão 

CGE, ATD e Geo  Autofinanciada Fim do 

segundo 

período 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

 
 
 
 
 
 

31 de 
outubro 
de 2020 

Comemoração do 
Halloween 

• Comemorar o 
Halloween (tradição 
inglesa e celta); 

• Integração de toda a 
comunidade escolar na 
celebração do dia de 
Halloween. 

• Criar condições para a 
prática de um ensino 
diferenciado e 
interdisciplinar; 

 
 
 
 
 
 

 
Toda a 

comunidade 
escolar 

Inês Honrado 
João Moinho 

Cristiana Palma 

Animação 

Turística e 

desportiva 

Serviços de 

Cozinha/ 

Pastelaria 

Serviços de 

Restaurante/ Bar 

Inglês 

Turma de IAT 1:  
Sessão de cinema, 
dia 30 de 
outubro, das 9:00 
às 10:00, na sala 
da turma, hora da 
disciplina de 
Inglês; 
 
Turma IAT 2 
“Scary Hotel”, dia 
30 de outubro, 
das 10:10 às 
14:15, na sala da 
turma, horas das 
disciplinas de 
Inglês e CGE; 
 
Turma de IAT3 
“Inimigo Oculto”, 
dia 27 de 
outubro, das 8:30 
às 12:15, na sala 
da turma, horas 

Objetos 
adquiridos 

pelos aluno e 
produtos 

alimentares 
adquiridos 
pela escola 

 

 

30 de 
novembro de 

2020 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

das disciplinas de 
Português e de 
CGE; 
 
Turma de CP1 
A turma ainda vai 
decidir, a 
atividade será 
realizada no dia 
29 de outubro, 
das 14:15 às 
15:15, na hora da 
disciplina de 
inglês. 
 
Turma da CPRB2 
A turma irá 
elaborar receitas 
alusivas à quadra 
para apresentar 
no dia 30 de 
outubro, das 
15:15 às 17:20. 
Elaboração de um 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

vídeo assustador 
para partilhar 
com as restantes 
turmas.  
 
Turma CPRB3 
A turma ainda irá 
decidir, mas a 
atividade será 
realizada no dia 
28, das 15:50 às 
17:20, no âmbito 
da disciplina de 
Inglês 

 
Dezembro 
de 2020 

Sessão com 
consultora de 

imagem  

• Reconhecer as 
especificidades e a 
importância da imagem 
pessoal para o sucesso 
profissional. 

 

Formandos/as 
do 1º ano de 

TIAT 

Vanessa Viana CGE Autofinanciada  

Fim do 
primeiro 
período 

 

18 de 

dezembro 

de 2020 

EduNatal: "Brunch 
Natalício" - via 

zoom 
 

• Assinalar a 
comemoração do Natal 
com a comunidade 
educativa; 

• Viver momentos 
divertidos e lúdicos.  

Alunos de todas 
as turmas  

André Duarte com 
a participação de 

todos os 
professores 

 

Todas as 
disciplinas 

 

3 competições 
gerais em que os 
alunos poderão 
ganhar vários 
prémios: 

  

15 de janeiro 

de 2021 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

- A melhor árvore 
de Natal; 
-O melhor 
disfarce/Acessório 
de Natal; 
- O melhor Brunch 
de Natal; 

 

18 de 
dezembro 
2020 a 4 
de janeiro 
de 2021  

 

Interrupção Letiva Natal 

4 de 
janeiro de 

2021 

 

Início do 2.º Período 

Ao longo 
do 1.º e 

2.º 
Período  

Projeto Comunicar 
Lisboa 

• Reconhecer as 
especificidades 
da comunicação 
em contexto 
turístico; 

• Identificar e 
aplicar técnicas 
de facilitação do 
relacionamento 
interpessoal. 

 
Alunos TIAT 1 e 

2 

Vanessa Viana  
André Duarte  

Liliana Campeão 

Animação 
Turística e 
Desportiva 

Comunicação e 
Gestão de 
Equipas 

Geografia 

 
 

Autofinanciado  

 

 

Maio de 2020 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

A partir de 
28 de 
janeiro de 
2020 
(entrega 
até 30 de 
maio de 
2021) 

Projeto ECO-
ESCOLAS “Em 
Busca dos… 

“Suspeitos do 
Costume” 

 
 
 
 
 

• Desenvolvimento do 
sentido crítico e de 
observação; 

• Interiorização de 
atitudes e valores 
respeitantes à 
sociedade de consumo; 

• Promoção da cidadania 
ambiental dos jovens 
através da identificação 
de situações que 
devem ser melhoradas 
do ponto de vista 
ecológico; 

• Fomento da cidadania 
ambiental dos jovens 
através da 
autoconsciência e da 
autocrítica; 

• Desenvolvimento da 
cooperação de alunos 
e professores em 
causas ambientais, 
designadamente as 
que lhe são próximas, 
implicando-os 
diretamente na sua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

educativa 

Liliana Campeão  
Sara Silva  

Área de 
Integração  

A turma de 
CPRB2 irá 
realizar 1. 
Investigação 
individual e/ou em 
grupo sobre a 
problemática dos 
resíduos: 
composição, 
causas e 
consequências 
2. Caraterização 
da produção de 
resíduos na 
escola (recolha 
de resíduos das 
imediações da 
casa); 
3. Realização de 
um debate sobre: 
3.1. O lixo é um 
problema? 
Porquê? 
3.2. Quais as 
causas e 
consequências 
deste problema? 
3.3. O que 

Custos com os 
sacos 

reciclados e 
luvas; 

Cartazes em 
PVC para a 

exposição dos 
resultados 
obtidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de julho de 
2021 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

resolução e construindo 
alicerces para uma 
sociedade mais 
democrática e 
ecologicamente 
saudável. 

• Conhecer a 
composição dos 
resíduos, origens, 
causas e 
consequências 

• Desenvolver um projeto 
de aprendizagem ativa 

• Induzir estratégias de 
intervenção/ação na 
escola e comunidade 
relacionadas com o 
tema.  

devemos fazer 
para melhorar a 
gestão dos 
resíduos? 
4. Leitura, análise 
e discussão das 
recomendações e 
requisitos da 
monitorização; 
5. Análise dos 
itens constantes 
na ficha de 
monitorização; 
6. Escolha do 
local e 
planeamento da 
monitorização. 
  

 
 

3 a 7 de 
fevereiro 
de 2020 

Semana das 
Línguas: Sopa de 

Línguas  

• Compreensão pelos 
alunos da importância 
que o conhecimento da 
língua materna e das 
línguas estrangeiras no 
seu quotidiano, 
nomeadamente no 
percurso académico, e 

 
 
 
 
 
 
 

Todas as turmas 

Cristiana Palma 
Ana Pereira 

 

Português 
Francês 
Inglês 
 

 
A decidir 

 

  
 
 
 
 
 

28 de 
fevereiro de 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

no futuro profissional 
num mundo cada vez 
mais globalizado.  

• Estreitar relações entre 
a comunidade 
educativa; 

 

CPRB1, 2 e 3e 
TIAT1, 2 e 3. 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

14 de 
fevereiro 
de 2021 

Dia dos 
Namorados (dia de 

São Valentim) 

• Comemorar esta data 
proporcionando 
momentos de partilha 
entre os mesmos; 

• Estreitar relações entre 
a comunidade 
educativa; 

• Promover valores 
positivos no 
relacionamento dos 
alunos, promovendo o 
respeito pela diferença; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as turmas 
CPRB1 e 2 e 

TIAT1 e 2 

Diretoras de 
Turma  

Todas as 
disciplinas 

 
Jogo dos elogios 

secretos: 
Cada aluno da 

turma irá escolher 
um nome 

aleatoriamente de 
um colega e terá 
de o descrever 
positivamente. 
Exposição dos 

depoimentos dos 
alunos na entrada 

da escola.  

Autofinanciado  
 
 
 

14 de março 
de 2019 

Todos os 
períodos 

Clube de Inglês: 
durante as aulas, 
com atividades 
sugeridas pelos 

alunos 
 

• Permitir que os alunos 
utilizem a Língua 
Inglesa para 
partilharem gostos 
pessoais 

Todos os alunos 
da escola 

Professora 
Cristiana Palma 

Inglês A definir No final do ano 
letivo 

Todos os 
períodos 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt


                                                                                                           

         

 

 

Modelo.QUA.PAA.03 

Versão 1 de 16/09/2020 
Página 10 de 15 

 
Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

12 de 
fevereiro 
de 2021 

Comemorações do 
Carnaval  

• Comemorar um dia 
festivo na escola, 
promovendo a 
participação a interação 
de toda a comunidade 
educativa;  

 

Todas as turmas 
CPRB1 e 2 e 

TIAT1 e 2 

André Duarte e 
Diretoras das 

turmas 

Todas as 

disciplinas 

 
A definir 

Autofinanciado 
Material de 
desperdício 

 

12 de março 

de 2021 

15, 16 e 
17 de 

fevereiro 
de 2021 

Interrupção letiva do Carnaval 

 
1 de 

março de 
2021 

Criação de um livro 
de receitas sobre 

as receitas criadas 
na UFCD 15 – 
Planeamento e 
Confeção de 

Peixes e Mariscos  
 

Aplicar vocabulário 
técnico de cozinha em 
Português e Inglês, 
bem como, utilizar a 
ferramenta digital 
Word/Publisher 

 

 

 

Formandos/as 

do 2º ano de CP 

João Moinho 

Cristiana Palma 

Jorge Alves 

Cozinha/Pastelaria 

Inglês 

TIC 

Autofinanciada  

De acordo 
com as 
diretrizes da 
DP 

 

1 de abril de 

2021 

15 a 24 
de março 
de 2021 

Criação de um livro 
de receitas sobre 

uma região 
gastronómica 
portuguesa na 

UFCD 16 – 
Planeamento e 
Confeção de 

Cozinha 

• Interdisciplinaridade 

• Aplicar vocabulário 
técnico de cozinha em 
Português e Inglês, 
bem como, utilizar a 
ferramenta digital 
Word/Publisher 

 

Formandos/as 
do 2º e 3º ano 

CP 

João Moinho 

Jorge Alves 

Cristiana Palma 

Cozinha/Pastelaria 

Inglês 

TIC 

Autofinanciada  

 

De acordo 
com as 

diretrizes da 
DP 

1 de maio de 
2020 

produção do 
relatório a 

entregar dia 
24 de março 
de 2021 e 

Criação de um 
livro de 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

Tradicional 
Portuguesa  

receitas sobre 
uma região 

gastronómica 
portuguesa na 

UFCD 16 – 
Planeamento 

e Confeção de 
Cozinha 

Tradicional 
Portuguesa  

15 a 24 
de março 
de 2021 

Criação de um 
compêndio de 
receitas sobre 

região 
gastronómica do 

Alentejo na UFCD 
36 – Planeamento 

e Confeção de 
Cozinha 

Tradicional 
Portuguesa - 

Alentejo 

Interdisciplinaridade 

• Aplicar vocabulário 
técnico de cozinha em 
Português e Inglês, 
bem como, utilizar a 
ferramenta digital 
Word/Publisher 

 

 

 

Formandos/as 

do 2ºano de CP 

João Moinho 
Jorge Alves 
Cristiana Palma 

Cozinha/Pastelaria 

Inglês 

TIC 

Autofinanciada  

 

De acordo 
com as 

diretrizes da 
DP 

Relatório a 
entregar a dia 
6 de abril de 

2021  
 

Criação de um 
compêndio de 
receitas sobre 

região 
gastronómica 
do Alentejo na 

UFCD 36 – 
Planeamento 

e Confeção de 
Cozinha 

Tradicional 
Portuguesa - 

Alentejo 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

15 de 
março a 
24 de 

março de 
2021 

Criação de uma 
brochura sobre a 

doçaria 
portuguesa, em 

português e inglês 
na UFCD 8293 – 

Preparação e 
Confeção da 

Doçaria Tradicional 
Portuguesa 

• Interdisciplinaridade 

• Aplicar vocabulário 
técnico de cozinha em 
Português e Inglês, 
bem como, utilizar a 
ferramenta digital 
Word/Publisher 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formandos/as 
do 2ºano de CP 

João Moinho 
Jorge Alves 

Cristiana Palma 

Cozinha/Pastelaria 
Inglês 
TIC 

Autofinanciada  

 

 

De acordo 

com as 

diretrizes da 

DP 

Relatório a 
entregar a dia 
6 de abril de 

2021  
 

Criação de 
uma brochura 

sobre a 
doçaria 

portuguesa, 
em português 

e inglês na 
UFCD 8293 – 
Preparação e 
Confeção da 

Doçaria 
Tradicional 
Portuguesa 

 
24 de 

março de 
2021  

Comemorações de 
um dia festivo 

(Páscoa)  

• Realização de um 
evento que seja 
possível aplicar todas 
as competências 
adquiridas nas 
disciplinas em contexto 
prático, tanto a nível de 
informação turística 
como a nível de 
operações técnicas (via 

 

 

Toda a 

comunidade 

escolar 

André Duarte e 

todos os 

professores e 

formadores   

Todas as 

disciplinas 

 
 
 
 

A definir 

A definir  

 

 

 

22 de abril de 
2021 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

zoom). 
 

25 de 
março a 5 

de abril 
de 2021 

Interrupção letiva da Páscoa 

6 de abril 
de 2021 

Início do 3.º período  

 De 6 de 

abril a 24 

de abril 

de 2021 

Criação de um 
compêndio de 
receitas sobre 

região 
gastronómica do 

Alentejo na UFCD 
38 – Planeamento 

e Confeção de 
Cozinha 

Tradicional 
Portuguesa - 

Beiras 

• Interdisciplinaridade 

• Aplicar vocabulário 
técnico de cozinha em 
Português e Inglês, 
bem como, utilizar a 
ferramenta digital 
Word/Publisher 

 
 
 
 
 
 

Formandos/as 
do 2ºano de CP 

João Moinho 
Jorge Alves 

Cristiana Palma 

Cozinha/Pastelaria 
Inglês 
TIC 

Autofinanciada  Vfdvh drDe 
acordo com as 
diretrizes da 

DP 

Criação de 
um 

compêndio 
de receitas 

sobre região 
gastronómica 

do Alentejo 
na UFCD 38 – 
Planeamento 
e Confeção 
de Cozinha 
Tradicional 

Portuguesa - 
Beiras 

 
 
 
 

Comemoração do 
25 de abril de 1974 

• Recordar um evento da 
História de Portugal 
resultante do 
movimento político e 

 

 
 
 

Todos os 

formadores 

Todas as 

disciplinas 

Exposição 
historiográfica 
sobre o 25 de 
abril de 1974; 

Custos de 
impressão 

 

25 de maio de 

2021 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Data 

 
Atividade 

 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

 
Dinamizadores 

 
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

 
Recursos 

Materiais e 
Financeiros 

 
Data da 

Produção 
de 

Relatório 

 
 
 

24 de 
abril de 
2021 

social, ocorrido a 25 de 
abril de 1974. 

• Reconhecer pelos 
alunos nos valores 
democráticos e de 
liberdade que se 
ganharam após a 
revolução; 

• Expressar 
criativamente esses 
valores através do 
desenvolvimento do 
trabalho individual dos 
alunos; 

 
 
 
 

Todas as turmas 
CPRB1 e 2 e 

TIAT1 e 2 

 
Desenvolvimento 
individual de cada 
aluno de um 
trabalho (escrito, 
desenhado ou 
outro) sobre os 
valores do 25 de 
abril; 
 
Exposição na 
escola dos 
trabalhos 
desenvolvidos 
pelos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

3º 
Período 

Feira de 

Empreendedorismo 

Online 

• Desenvolver 
competências 
empreendedoras 

 

Formandos/as 

do 1º e 2º ano 

Professores/as de 

ICR, AI e 

componente 

técnica 

Diversas A definir  

 

 

29 de junho 

de 2021 

 

 

 

 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
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Parecer dos coordenadores de curso  
 

De acordo com os programas das disciplinas                    Não está de acordo com os programas das disciplinas 

                 Data 21/ 09/ 2020                Os coordenadores de curso  

O presente plano foi elaborado por todos os formadores e professores da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo 

do Chiado, para o ano letivo de 2020/2021. 

Aprovação do/a Diretora Pedagógica 
 

               Aprovado                       Não aprovado 

                 Data 25/ 09/2020                Diretor/a pedagógico/a  

 

X 

X 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
http://lisboa.portugal2020.pt/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://www.portugal2020.pt/Portal2020
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt

