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Escola Profissional de Hotelaria e Turismo do Chiado 

Plano Anual de Atividades  
2019/2020 

               
        

 
Data   Atividade 

 
Objetivos 

 
Destinatários 

Dinamizadores  
Disciplinas 
Envolvidas 

 
Descrição da 

Atividade 

Recursos 
Materiais e 
Financeiros 

Data da 
Produção 

de 
Relatório 

16 de 

setembro 

de 2019 

 

Início do 1.º Período  

 

Abertura do ano 
letivo 2019/2020 

 

 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 

 

- 

 
 
 
 
 
- 

 
4 de 

outubro 
de 2019 

Apadrinhamento 
dos novos 

alunos 

 Desenvolver 
dinâmicas e a 
interação entre 
turmas facilitando a 
adaptação dos 
novos alunos. 

 
Comunidade 

educativa 
André Duarte 
Diretores de 

Turma 

Todas as 
disciplinas 

 
Dinâmicas com os alunos 

no Terreiro do Paço  Autofinanciado 
 

 
31 de 

outubro de 
2019 
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7 de 
outubro 
de 2019 

Comemoração 
da Implantação 
da República (5 
de outubro de 

2019) 

 Comemorar e 
celebrar a 

implantação da 
república em 

Portugal a 5 de 
outubro de 1910 

 

 
Alunos da turma 

de TIAT2 

Liliana Campeão 
História da 

Cultura e das 
Artes (HCA) 

 
 

Debate sobre a 
importância da República 

Sem custos: 
manipulação 

de fontes 
históricas 

iconográficas 
digitais 

 
 

18 de 
outubro de 

2019 

Ao longo 
do ano  

Projeto Escola 
Saudável  
(diversas 

atividades) 

 Dinamizar um estilo 
de vida saudável 
junto dos alunos, 

através de diversas 
atividades 

desenvolvidas pelos 
próprios e pelos 

professores.  

 
Toda a 

comunidade 
educativa 

Inês Honrado 
João Moinho 
Teresa Rua  

QSHA, ICR, 
NHA, CP e 

RB 

 
 

A definir 

A definir 

 
 

Junho de 
2020 

Clube de Inglês  

 Permitir que os 
alunos utilizem a 

Língua Inglesa para 
partilharem gostos 

pessoais.  

 
Toda a 

comunidade 
educativa 

Cristiana Palma Inglês  

 
 

A definir  A definir 

 
 

Junho de 
2020 

24 de 
outubro 
de 2019 

Visita de Estudo 
ao Conjunto 

Monumental de 
Mafra 

 Compreender o 
estilo Barroco 

Português; 

 Perceber o Barroco 
como uma 

manifestação 
artística do poder 

absoluto.  

 Enquadrar os 
conteúdos 

lecionados no 
módulo 6 da 

disciplina de HCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos da turma 
de TIAT2 

Liliana Campeão 
Cristiana Palma  

História da 
Cultura e das 
Artes (HCA) 

Inglês 

 
 
 
 
 
 

 
Visita guiada ao Palácio e 

Catedral de Mafra 
Produção de um trabalho 
sobre a visita de estudo 

em Inglês 
  

Entrada 4 
euros (a cargo 

do aluno) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 de 
novembro 
de 2019 
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com os monumentos 
históricos produzidos 

no Antigo Regime.  

 
 
 
 
 
 

31 de 
outubro 
de 2019 

Comemoração 
do Halloween 

 Comemorar o 
Halloween (tradição 
inglesa e celta); 

 Integração de toda a 
comunidade escolar 
na celebração do dia 
de Halloween, desde 
produção de 
cocktails e comidas 
alusivas ao tema, 
bem como, da sua 
venda à comunidade 
estudantil e docente. 

 Criar condições para 
a prática de um 
ensino diferenciado; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

André Duarte 
João Moinho 
Teresa Rua 

Cristiana Palma 

Animação 
Turística e 
Desportiva  
Serviços de 
Cozinha / 
Pastelaria 

Serviços de 
Restaurante 

Bar 
Inglês,  
TIAT 

Turmas de CP/RB 
confecionarão iguarias 

para vender e 
organizarão 

logisticamente a 
implementação da 
atividade (desde a 
aquisição de itens 
decorativos, até à 

manutenção do espaço 
onde decorrerá a 

atividade, entre outros) 
na Sala dos Formandos 

Cozinha do Lux 
Materiais de 

Cozinha/Restaurante/Bar; 
as turmas de TIAT, no 
âmbito da disciplina de 
Animação Turística e 

Desportiva, irão preparar 
duas atividades de 

convívio e dinamizarão, 
durante o dia, da festa de 

Halloween. 

Objetos 
adquiridos 

pelos aluno e 
produtos 

alimentares 
adquiridos 
pela escola 

 

 

30 de 
novembro 
de 2019 

 

De 7 de 

novembro 

a 28 de 

Visita a entidade 

de Hotelaria e 

Restauração em 

Lisboa. 

Visita a um Hotel, 

Restaurante e Bar de Lisboa 

para os formandos 

entenderem como é a 

 

Todos os 

formandos do 

1ºCPRB e 

 

Teresa Rua 

João Moinho 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

      
 

 

Modelo.QUA.PAA.03 

Versão 1 de 16/09/2019 

novembro 

de 2019 

Nomeadamente, 

Bairro do Avilez 

e Hotel Evolutee 

e Pensão do 

Amor  

organização destes espaços 

e os diferentes planos de 

produção de mise-en-place e 

execução de serviço. 

2ºCPRB  Janeiro de 

2020 

 

14 de 

novembro 

de 2019 

 

Workshop de 

Azeite 

Realização de um workshop 

sobre Azeite dado pela 

Engenheira Teresa 

Zaquarias  

 

Todos os 

formandos do 

1ºCPRB e 

2ºCPRB 

 

Teresa Rua 

João Moinho 

Engenheira Teresa 

Zaquarias 

 

CP, RB 

Auditório do Hotel Lux 

Lisboa 

Emissão de certificado de 

presença 

 

 

  
 

Janeiro de 

2020 

22 de 

novembro 

de 2019 
Visita de Estudo 
ao Parque das 

Nações (Projeto 
Comunicar 

Lisboa) 

 Reconhecer as 
especificidades 
da comunicação 
em contexto 
turístico; 

 Identificar e 
aplicar técnicas 
de facilitação do 
relacionamento 
interpessoal. 

 
Alunos da turma 

TIAT1 

Vanessa Viana 
André Duarte 

Liliana Campeão 

Animação 
Turística e 
Desportiva 

Comunicação 
e Gestão de 

Equipas 
Geografia 

 

 

Autofinanciado 

 

29 de 

novembro 

de 2019 

Vista de estudo 
– Parque 

Eduardo VII e 
Estufa Fria 

(Projeto 
Comunicar 

Lisboa) 

 Reconhecer as 
especificidades 
da comunicação 
em contexto 
turístico; 

 Identificar e 
aplicar técnicas 

 
Alunos da turma 

TIAT1 Vanessa Viana 
André Duarte 

Liliana Campeão 

Animação 
Turística e 
Desportiva 

Comunicação 
e Gestão de 

Equipas 
Geografia 

 

 

Autofinanciado 

 

 

6 de janeiro 

de 2020 
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de facilitação do 
relacionamento 
interpessoal. 

6 de 

dezembro 

de 2019 

Vista de estudo 
Natal em Lisboa 

(Wonderland, 
Elevador Santa 
Justa e Terreiro 

do Paço) – 
Projeto 

Comunicar 
Lisboa  

 Reconhecer as 
especificidades 
da comunicação 
em contexto 
turístico; 

 Identificar e 
aplicar técnicas 
de facilitação do 
relacionamento 
interpessoal. 

 

Alunos da turma 
TIAT1 

Vanessa Viana 
André Duarte 

Liliana Campeão 

Animação 
Turística e 
Desportiva 

Comunicação 
e Gestão de 

Equipas 
Geografia 

 

 

Autofinanciado 

 

 

6 de janeiro 

de 2020 

13 de 

dezembro 

de 2019 
EduNatal: visita 

de estudo de 
Natal  

 Assinalar a 
comemoração do 
Natal com a 
comunidade 
educativa; 

 Viver momentos 
divertidos e lúdicos.  

Alunos das 
turmas de TIAT1 

e 2 Todos os 
professores 

 

Todas as 
disciplinas 

 

 

 

 

6 de janeiro 

de 2020 

17 de 

dezembro 

de 2019 
Atividade “Roda 
dos Alimentos” 

 Demonstrar à 
comunidade escolar 
a importância da 
Roda dos Alimentos 
e de uma 
alimentação 
saudável e 
equilibrada.  
 

 
Toda a 

comunidade 
escolar Inês Honrado 

João Moinho 
Teresa Rua  

NHA, QSHA, 
ICR, CP, RB 

 

 

 

(Completar) 

Espaço 

escolar 

 

 

17 de 

janeiro de 

2020 

18 de 
novembro 

a 6 de 

 

Interrupção Letiva Natal 
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dezembro  

6 de 
janeiro de 

2020 

 

Início do 2.º Período 

 

Ao longo 
do 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 

 

 

 

 

16 de 

janeiro de 

2020 

 
Visita de estudo 
à Adega Quinta 

da Bacalhoa 
Fábrica de 
Tortas de 
Azeitão e 

Aquanostra 

 Visita à adega da 
quinta da Bacalhoa 
onde os formandos 
vão ver a produção 
de vinho.  

 Visita à fábrica de 
Tortas de azeitão, 
onde poderão ter 
contacto com uma 
produção desta 
iguaria Nacional. 

 Visita à Aquanostra 
(produção de 
aquacultura de 
ostras).  

 

 

 

Todos os 

formandos do 

1ºCPRB e 

2ºCPRB 

Teresa Rua 

João Moinho 

 

 

os formandos vão ver a 
produção de vinho. Bem 
como à fábrica de Tortas 
de azeitão onde os 
mesmos irão ver toda a 
produção desta iguaria 
Nacional. Posteriormente 
a visita à Aquanostra 
(produção de aquacultura 
de ostras) 

 

 

 

Autocarro e 

entradas  

 

 

 

 

16 de 

fevereiro de 

2020 

 Viagem a  Dar a possibilidade  António Marto Animação  Viagem 149  
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24, 25 e 
26 de 

janeiro de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Madrid, Fitur aos alunos de 
participarem num 
encontro 
internacional dos 
profissionais de 
turismo. 

 Ampliar os 
horizontes dos 
alunos através do 
conhecimento da 
realidade turística do 
mundo; 

 Promover o contacto 
com empresas 
operadoras, hotéis, 
agências de viagens 
e turismo, 
consultores e 
especialistas em 
geral na gestão e 
desenvolvimento do 
turismo 
internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as turmas 
CPRB1 e 2 e 

TIAT1 e 2 

Liliana Campeão 
Vanessa Viana 
André Duarte 

 

Turística  
Informação 

Turística 
HCA 
GEO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programa Integrado que 
inclui estadia, visitas a 

monumentos, exploração 
da gastronomia, sítios 

turísticos e visita a feira 
internacional. 

euros/ aluno (a 
cargo dos 
alunos) 

26 de 

fevereiro de 

2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

28 de 
janeiro de 

2020 

Projeto “Protege 
a Tua Escola e o 
Ambiente: Hoje 
sou eu amanhã 

és tu” 

 Desenvolvimento do 
sentido crítico e de 
observação; 

 Interiorização de 
atitudes e valores 
respeitantes à 
sociedade de 
consumo; 

 Promoção da 

 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

educativa 

Liliana Campeão  
Sara Silva  

Área de 
Integração  

A turma de CPRB2 irá 
realizar cartazes para 

colocar no Hall de 
entrada da escola, 

incentivando a 
comunidade escolar a 

implementar medidas de 
proteção ambiental na 
Escola e no mundo.  

Os alunos de TIAT 2 e 

Custos com os 
sacos 

reciclados 

 
 
 
 
 

28 de 
fevereiro de 

2020 
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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 
resolução e 
construindo alicerces 
para uma sociedade 
mais democrática e 
ecologicamente 
saudável. 

CPRB2 realizarão um 
debate sobre a 
viabilidade da 

implementação do 
Aeroporto do Montijo, 

tendo em conta o 
ecossistema existente 

neste local. Toda a 
comunidade irá à Praia 

de Santo Amaro de 
Oeiras realizar uma 

limpeza de praia. Esta 
ação será fotografada e 

documentada.  

3 a 7 de 
fevereiro 
de 2020 

Semana das 
Línguas  

 Compreensão pelos 
alunos da 
importância que o 
conhecimento da 
língua materna e das 

 
 
 
 
 

Cristiana Palma 
Ana Pereira 

 

Português 
Francês 
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línguas estrangeiras 
no seu quotidiano, 
nomeadamente no 
percurso académico, 
e no futuro 
profissional num 
mundo cada vez 
mais globalizado.  

 Estreitar relações 
entre a comunidade 
educativa; 

 

 
 

Todas as turmas 
CPRB1 e 2 e 

TIAT1 e 2 

 
Inglês 

Língua Inglês 

 
A decidir 

 

 
28 de 

fevereiro de 
2020 

Janeiro- 

Fevereiro 

Data a 

Confirmar 

Workshop de 

Café Perfeito 

 Workshop de 
diferentes bebidas 
de café dada pela 
própria Delta Cafés. 

 

Todos os 

formandos do 

1ºCPRB e 

2ºCPRB 

 

Teresa Rua 

João Moinho 

Delta Cafés 

 

CP, RB 

Auditório Hotel Lux 

Emissão de certificado de 

presença 

 

 

 

Março de 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

14 de 
fevereiro 
de 2020 

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 



                                                                                                           

      
 

 

Modelo.QUA.PAA.03 

Versão 1 de 16/09/2019 

 

15 ou 29 
de 

fevereiro 
de 2020 

Visita de estudo 
a Sintra (Palácio 
da Pena), Café/ 

Pastelaria 
“Piriquita”, 
Palácio de 

Monserrate e 
Cabo da Roca.  

 

 Oferecer uma 
experiência prática 
de uma visita guiada 
a locais 
reconhecidos em 
Portugal, 
demonstrando 
técnicas de 
atendimento ao 
cliente, a qualidade 
exigida no serviço 
turístico. 

 Aquisição pelos 
formandos de 
ferramentas a utilizar 
como futuros 
técnicos turísticos; 

 Aumentar 
conhecimentos de 
toda a comunidade 
escolar sobre o 
sector turístico e 
gastronómico na 
área geográfica de 
Sintra.  

 Reconhecer a Arte 
Romântica em 
Portugal, 
reconhecendo a sua 
oposição aos 
princípios da ordem, 
da proporcionalidade 
e da harmonia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

Professores Filipe 
Severino, Inês 

Honrado e Liliana 
Campeão 

IT, HCA, GEO 
OT, ICR, 

QSHA 

 
 
 
 
 

 
Os alunos irão realizar 
uma visita guiada ao 
Palácio da Pena, ao 

Palácio de Monserrate e 
ao Cabo da Roca, cujo 

guião turístico será 
preparado previamente 

pelos diferentes 
professores envolvidos. 
Visitarão ainda o Café/ 
Pastelaria “Piriquita”.   A definir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de 
março de 

2020 
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reconhecendo 
alguns dos 
monumentos mais 
emblemáticos do 
século XIX.  

21 de 
fevereiro 
de 2020 

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 
Diretoras das 

turmas 

Todas as 

disciplinas 

 
A definir 

Autofinanciado 
Material de 
desperdício 

 

21 de 

março de 

2020 

24, 25 e 
26 de 

fevereiro 
de 2020 

Interrupção letiva do Carnaval 

Fevereiro 
de 2020 

 
 Visita de estudo 

a uma quinta de 
produção 
biológica 

 Compreensão pela 
comunidade 
educativa da origem 
dos alimentos e da 
qualidade dos 
alimentos produzidos 
em locais de 
produção biológica 
de menores 
dimensões.  

 

Todas as turmas 
CPRB1 e 2 e 

TIAT1 e 2 

João Moinho  
QSHA, ICR, 

NHA, CP, RB 

 
A definir 

A definir 

 

21 de 

março de 

2020 

Palestras Food  
Talks 

Escola Superior 
de Hotelaria e 

Turismo do 
Estoril  

 Proporcionar o 
contacto com novas 
realidades da 
alimentação e 
diferentes 
perspetivas acerca 
da indústria 

Turmas de 

CPRB1 e 2 

Inês Honrado 
QSHA, ICR, 

NHA 

 
 
 

A definir 
Transportes 

públicos até ao 
Estoril  

 

 

Março de 

2020 
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alimentar.  

Março de 
2020 

Jornal de Parede  

 Promover nos alunos 
a expressão escrita, 
a leitura e o sentido 
critico; 

 Desenvolvimento da 
criatividade; 

 Promover o 
conhecimento 
cultural dos 
monumentos e sítios 
de Portugal. 
 
 

 

 
 

Todas as turmas 
CPRB1 e 2 e 

TIAT1 e 2 Cristiana Palma  
Liliana Campeão 

Todas as 

disciplinas 

Sabias que? Escolha de 
monumentos e sítios e a 
produção de uma notícia 

sobre o monumento à 
comunidade educativa; 

Custos de 
impressão  

 

 

 

27 de 
março de 

2020 

Março de 
2020 

Apresentação 
por um elemento 

de 
Desenvolvimento 

de Produto da 
Empresa 
PROZIS 

 Contacto com um 
ramo diferente da 
indústria alimentar e 
possibilidades para o 
futuro profissional 
dos alunos.  
 

Turma de CP1 

parceria  

Inês Honrado 
QSHA, ICR, 

NHA 

 
 
 

A definir A definir 

 

 

Abril de 

2020 

14 e 15 de 
março de 

2020 

Visita de Estudo 
à BTL (Bolsa de 

Turismo de 
Lisboa) 

 Dar a conhecer a 
atualidade do sector 
turístico aos 
formandos, através 
de uma visita a um 
evento que agrupa 
diversas entidades 
reconhecidas no 
turismo nacional e 
internacional.  

 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Filipe Severino  
Inês Honrado 
João Moinho 
Teresa Rua 

André Duarte  

IT, OT, ICR e 

QSHA 

 
Visita de estudo 

A definir 

 

21 de 

março de 

2020 

 Futurália  Preparação do 
evento Futurália 

 Toda Equipa     
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25 a 28 de 

março de 

2020 

onde todos os 
formandos 
participaram e 
demonstraram as 
suas artes 
desenvolvidas neste 
ano letivo. 

Todos os 

Formandos da 

Educhiado 

Formativa  25 a 28 de 

abril de 

2020 

 
 
 
 

27 de 
março de 

2020 

Comemorações 
de um dia festivo 

(Páscoa) com 
atividades de 
animações e 
gastronomia 

 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. 

 

 

 

Toda a 

comunidade 

escolar 
Filipe Severino  
Inês Honrado   

IT, OT, ICR e 

QSHA 

 
 
 
 

A definir 

A definir 

 

 

 

 

5 de abril de 

2020 

28 de 
março a 

13 de abril  

Interrupção letiva da Páscoa 

13 de abril 
de 2020 

Início do 3.º período  

Abril de 
2020 

 

 

Criação de um 
livro de menus / 
listas de bebidas 

 Desenvolver nos 
alunos a expressão 
escrita e a leitura. 

Turma de 
CPRB2 Cristiana Palma 

Teresa Rua 
João Moinho  

Português 
Formadores 

da 
componente 

técnica 

 
A decidir 

 

30 de abril 
de 2020 

Peixe em Lisboa 
 Visita ao peixe em 

Lisboa por todos os 
formandos de 

 

Todos os 

 

Teresa Rua 
  

 

 

 

Maio de 
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Cozinha/Pastelaria e 
Restaurante/bar 

formandos do 

1ºCPRB e 

2ºCPRB 

João Moinho 

 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

24 de abril 
de 2020 Comemoração 

do 25 de abril de 
1974 

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

Todos os 

formadores 

Todas as 

disciplinas 

Exposição historiográfica 
sobre o 25 de abril de 
1974; 
 
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.  

Custos de 
impressão 

 

25 de maio 

de 2020 

 

 

 

 

28 de maio 

de 2020 

Abril de 
2020 

Viagem à Serra 
da Estrela 

 Observar o relevo do 
Maciço Hespérico 
(Serra da Estrela); 

 Descrever paisagens 
com base na 
observação direta; 

 Vivenciar entre os 
alunos momentos de 
confraternização 
entre os mesmos.  

 

Turmas de 

TIAT1 e 2 Liliana Campeão 

Vanessa Viana 

André Duarte 

Todas as 

disciplinas  

 
 
 
Viagem de autocarro até 
à Serra da Estrela.  

 

 

Maio de 

2020 
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5 de maio 
de 2020 Dia Mundial da 

Língua 
Portuguesa 

 Assinalar a 
importância da 
Língua Portuguesa 
no mundo.  

Todas as turmas 
CPRB1 e 2 e 

TIAT1 e 2 
Cristiana Palma 

Ana Pereira 
Português  

 
A decidir 

 

 

29 de maio 

de 2020 

9, 16 ou 
23 de 

maio de 
2020 

Visita de estudo 
ao Cristo Rei, 

Cabo Espichel, 
Sesimbra, Serra 

da Arrábida, 
Fábrica dos 
Azulejos e 

Adega “José 
Maria da 
Fonseca” 

 Oferecer uma 
experiência prática 
aos alunos de 
turismo, 
demonstrando 
técnicas de 
atendimento ao 
cliente e fornecer 
ferramentas aos 
mesmos para que 
possam utilizá-las no 
futuro como técnicos 
turísticos.  

 A visita tem também 
como objetivo 
aumentar os 
conhecimentos de 
toda a comunidade 
escolar sobre o 
sector turístico e 
gastronómico na 
área geográfica de 
Setúbal/ Arrábida, 
património natural, 
histórico e cultural 
reconhecido 
internacionalmente e 
nacionalmente como 
turismo de 
descoberta.  

 
 
 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

Filipe Severino  
Inês Honrado 

Liliana Campeão 

IT, OT, ICR, 

QSHA, 

Geografia 

 
 
 
 
 
 
 
 

A decidir 

A definir 

 

 

 

 

 

 

 

23 junho de 

2020 
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 Reconhecer o relevo 
existente no Cabo 
Espichel e identificar 
os tipos de costa 
existentes; 

9 e 10 de 
maio de 

2020 

Montargil  

 Visita de estudo de 
encerramento do 
ano letivo. 

 Comemorar esta 
data proporcionando 
momentos de 
partilha entre os 
mesmos; 

 Estreitar relações 
entre a comunidade 
educativa; 

 Promover valores 
positivos no 
relacionamento dos 
alunos. 

 

 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 
Todos os 

professores 
Professores de 

Educação Física e 
Animação 
Turística 

Desportiva 
 

Todas as 

disciplinas 

 
 
 
 
 
 

A definir 

A definir 

 

 

 

 

 

Julho de 

2020 
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Parecer dos coordenadores de curso  
 

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

                 Data __/ __/ __                Os coordenadores de curso  

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

para o ano letivo de 2019/2020. 

Aprovação do/a Diretora Pedagógica 
 

               Aprovado                       Não aprovado 

                 Data __/ __/ __                Diretor/a pedagógico/a  

 


