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Situação de partida/Razão da 

atividade/Objetivos 
 

 

 

 

Atividade a desenvolver/Data e local 

 
 

 

 

 

- Contribuir para o desenvolvimento das 
aprendizagens essenciais da disciplina, em 
articulação com as competências previstas 
no perfil do aluno. 

- Motivação para o trabalho de 
investigação sobre os vários assuntos 
lecionados na disciplina.  

- Aquisição de novos conhecimentos extra 
aula.  

 

 

 

 

- Promover o contacto dos alunos com 
novas realidades.  

- Desenvolver o espírito crítico perante 
situações diversificadas.  

- Implementar o convívio e a solidariedade 

Cursos Profissionais Técnicos de Operações Turísticas e em Animação de Turismo 

 

GERAIS/TRANSVERSAIS 

- Testemunhos de antigos alunos: “ Eu já fui aluno do curso profissional…” (Promoção dos cursos) – 
início do ano letivo. 

- Palestras referentes ao tema Património Natural e cultural a nível local – ao longo do ano. 

- Dinamização do QTV e do Palmeiras Impress - ao longo do ano letivo. 

- Desenvolvimento da rubrica semanal “Covilhã cidade neve”, na Rádio Cova da Beira- ao longo do ano 
letivo. 

- Apoio na Receção dos convidados em atividades realizadas pela e na Escola- ao longo do ano letivo. 

- Participação na “Marcha contra a violência no namoro” - dia 25 de novembro.  

- Visita de estudo à exposição “ Do Prado às Palmeiras”, patente do CPI – 13 de dezembro. 

 

PORTUGUÊS 

- Visita à exposição documental “Navegar com os Irmãos Faleiro”, na Biblioteca Municipal  - dia 16 de 
outubro. 

- Visita de estudo a Lisboa-Passeio Combinado (11ºano) - 2º período, em data a definir.  

- Visita de estudo a Mafra (12º ano) - 3º período, em data a definir. 
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entre os envolvidos nas atividades.  

- Enriquecer culturalmente os alunos.  

- Contribuir para a aceitação de culturas e 
valores diferentes dos seus.  

- Desenvolver competências “ ouvir” e “ 
falar”. 

 

- Promover o contacto dos alunos com 
novas realidades nacionais e estrangeiras.  

- Desenvolver o espírito crítico perante 
situações diversificadas. 

 - Tomar conhecimento de tradições anglo 
americanas.  

- Permitir a utilização das capacidades 
“ouvir” e “falar”.  

- Consolidar conhecimentos adquiridos nas 
aulas.  

- Permitir o contacto direto com a Língua 
Inglesa.  

- Motivar os alunos para a aprendizagem 
da Língua Inglesa.  

- Tomar consciência do espírito de 
cidadania europeia. 

 

 

 

 

 

INGLÊS 

- Dia Europeu das Línguas - 26 de Setembro.  

- Hallowe’en  - 31 de outubro. 

- Christmas activities – ao longo do mês de dezembro. 
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- Tomar consciência da sua identidade 
pessoal enquanto cidadão europeu.  

- Desenvolver o gosto pela língua francesa  

- (Re)Conhecer aspetos civilizacionais e 
culturais.  

- Desenvolver as competências essenciais 
de comunicação em língua francesa.  

- Aplicar competências comunicativas.  

- Desenvolver competências sociais. 

 
 

- Contribuir para o desenvolvimento das 
aprendizagens essenciais da disciplina de 
história em articulação com as 
competências previstas no perfil do aluno.  

- Ir ao encontro dos objetivos definidos 
pelo projeto educativo e das necessidades 
e interesses da comunidade educativa.  

- Trabalhar em colaboração e sintonia com 
todos os intervenientes da comunidade 
educativa, no sentido de aproveitar 
recursos e juntar esforços para atingir 
objetivos comuns. 

FRANCÊS 

- Dia Europeu das Línguas – 26 de setembro  

- Exposição “Cartes de Voeux” – mês de dezembro  

- Chants de Noël –  último dia de aulas do 1º período 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES 

- Visitas ao património local com os alunos de História da Cultura e de Artes - ao longo do ano letivo  

- Visita de estudo a Belmonte - 11º CP em Animação de Turismo - fevereiro 2020 

- Percursos Património, Arte e Monumentos na Covilhã e Concelho – alunos dos 11º e 12º anos dos 
cursos de turismo – ao longo do ano letivo. 
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- Motivação e consolidação dos 
conhecimentos adquiridos nas aulas das 
disciplinas de geografia, operações 
técnicas em empresas turísticas e turismo-
informação e animação turística.  

- Aquisição de novos conhecimentos extra 
aula.  

- Motivação para a elaboração de trabalhos 
práticos nas disciplinas acima referidas. 

 - Motivação para o trabalho de 
investigação sobre os vários assuntos 
lecionados nas disciplinas já mencionadas.  

- Desenvolvimento de relações 
interpessoais. 

 - Fomentar o respeito pela natureza, pelas 
pessoas, pelos bens públicos e privados.  

- Observar as boas práticas de 
profissionais cujas atividades se 
encontram relacionadas com o turismo. 

 

- Contribuir para o desenvolvimento das 
aprendizagens essenciais da disciplina, em 
articulação com as competências previstas 
no perfil do aluno. 

GEOGRAFIA/INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO, NEGOCIAÇÃO E ASSISTÊNCIA TURÍSTICA 

- Visita de estudo à Fábrica da Coca-cola em Azeitão - turmas de Turismo - 2º período, em data a 
definir.  

- Viagem de 3 dias / 2 noites a Madrid para visitar a Warner Bros - turmas de Turismo – 2º período, em 
data a definir. 

- Deslocação ao Hotel Puralã – turmas de Turismo, em data a definir. 

- Deslocação ao H2O Hotel – turmas de Turismo – 15 de janeiro.  

- Visita ao New Hand Lab – turmas de Turismo, em data a definir. 

- Visita ao Posto de Turismo da Covilhã e realização dos percursos pedestres “A sinalização Turística na 
cidade” – turmas de Turismo, em data a definir.  

- Visita de estudo à Escola Superior de Gestão e Turismo de Idanha – IPG – turmas de Turismo, em data 
a definir. 

 

 

 

 

 

CONCEÇÃO E ORGANIZAÇÂO TURÍSTCA 

- Conferência sobre “Marketing ”, a proferir pela Prof. Dra. Cristina Estevão, docente da UBI  - alunos do 
12º ano do Curso Profissional Técnico de Operações Turísticas – 24 de janeiro.  
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- Ir ao encontro dos objetivos definidos 
pelo projeto educativo e das necessidades 
e interesses da comunidade educativa 

- Aquisição de novos conhecimentos extra 
aula.  

- Observar as boas práticas de 
profissionais cujas atividades se 
encontram relacionadas com o turismo. 

- Aproximar os alunos às realidades 
socioprofissionais das suas áreas de 
formação e, desta forma, enriquecer a sua 
formação pessoal e profissional.” 

 

- Contribuir para o desenvolvimento das 
aprendizagens essenciais da disciplina, em 
articulação com as competências previstas 
no perfil do aluno. 

- Motivação para o trabalho de 
investigação sobre os vários assuntos 
lecionados na disciplina.  

- Aquisição de novos conhecimentos extra 
aula.  

- Observar as boas práticas de 
profissionais cujas atividades se 
encontram relacionadas com o turismo. 

- Conferência sobre "A importância do atendimento no Turismo", a proferir pela Prof. Dra. Cristina 
Estevão, docente da UBI  - alunos do 10º e 11º anos do Curso Profissional Técnico em Animação 
Turística – 24 de janeiro. 

- Realização de um roteiro na cidade da Covilhã, preparado em sala de aula no âmbito da disciplina 
técnica “Turismo – Apoio ao cliente”, incluindo uma visita guiada ao Salão Nobre da Câmara 
Municipal da Covilhã – alunos do 11º T – 7 de fevereiro. 

- Visita de estudo à Escola Superior de  Turismo e Hotelaria de Seia, pólo do Instituto Politécnico da 
Guarda – alunos dos cursos de Turismo – 22 de abril. 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

- Sessão a dinamizar pelo convidado Lino Torgal, Diretor da Pousada de Juventude da Serra da Estrela  
e Presidente do Clube Nacional de Montanhismo, dedicada ao Turismo e Eventos na Serra da Estrela – 
alunos do 10º e 11º anos do Curso Profissional Técnico em Animação Turística - 6 de maio. 

- Conferência, com o orador convidado, Fernando Tavares,, CEO da empresa de eventos "Feeling 
Events", sediada no Fundão, e também presidente da associação Liga dos Amigos do Alcaide, 
entidade promotora e organizadora do Míscaros - Festival do Cogumelo, que decorre anualmente 
naquela localidade -  alunos do 11º T – 7 de maio. 

- Conferência com a oradora convidada professora e animadora infantil, Susana Penedo, ex-aluna da 
Escola Secundária Quinta das Palmeiras e gerente do espaço "Parque Fantasia", na Covilhã -  alunos 
do segundo ano do curso profissional técnico de Animação Turística – 12 de maio. 
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- Compreender o planeamento de 
atividades de turismo de natureza e 
compreender melhor os conceitos de 
trekking, hiking tours e tours de turismo. 
Nesta sessão, os alunos. 

- Esclarecer aspetos relativos ao perfil dos 
clientes, aos locais de visitação e ao 
funcionamento deste mercado turístico.  

- Aproximar os alunos às realidades 
socioprofissionais das suas áreas de 
formação e, desta forma, enriquecer a sua 
formação pessoal e profissional. 

 

 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela 
modalidade desportiva praticada no clube 
do desporto escolar.  

- Promover o desenvolvimento de atitudes 
de autoconfiança, de autonomia, de 
cooperação, de tolerância, de 
responsabilidade; o cumprimento de 
regras e de respeito por companheiros e 
adversários em situação de jogo e 
competição. 

- Aquisição de competências físicas e 
táticas, na via de uma evolução desportiva 

- Visita de estudo à Serra da Estrela, guiada pela Dr.ª Magda Fernandes, licenciada em Geologia e em 
Turismo e Lazer e, atualmente, membro da equipa do Geopark Estrela -  alunos do segundo ano do 
curso profissional técnico de Animação Turística - 13 de maio.  

- Conferência com o orador convidado, Nuno Adriano, freelancer na área do turismo de natureza, com 
serviço de guia de turismo de natureza "NAG | Nuno Adriano Guide". 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

- PMMS – Palmeiras Mais e Melhor Saúde - todos os alunos - ao longo do ano letivo. 

- FITESCOLA - comunidade escolar - ao longo do ano letivo. 

- Semana Europeia do Desporto Open Day de Basquetebol - alunos de 3º Ciclo e Secundário - 1º 
Período – 25 de setembro (Período da tarde). 

- Comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar o Caminhada de 2019 metros - turmas com aulas 
de Educação Física - 1º Período – 27 de setembro (período da manhã). 

- Open Day de Futsal - alunos de 3º Ciclo e Secundário - 1º Período – 27 de setembro (período da 
tarde). 

- X Torneio de Badminton - alunos de 3º Ciclo e Secundário - 1º Período – 2de outubro (período da 
tarde). 
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e da formação integral do jovem. 

- Desenvolver atitudes de sociabilidade, o 
espírito de equipa, hábitos de vida 
saudável, gosto pela prática da atividade 
desportiva e pelas atividades rítmicas e 
expressivas nos alunos, contribuindo para 
o seu desenvolvimento integral.  

- Melhorar a expressão corporal e 
contribuir para uma melhor prestação na 
ginástica/dança. 

 

 

 
 

- Contribuir para o desenvolvimento das 
aprendizagens essenciais da disciplina, em 
articulação com as competências previstas 
no perfil do aluno. 

- Motivação para o trabalho de 
investigação sobre os vários assuntos 
lecionados na disciplina.  

- Aquisição de novos conhecimentos extra 
aula.  

 

 

- Corta-Mato Escolar - alunos de 3º Ciclo e Secundário - 1º Período – em data a definir. 

- Torneio Basquetebol 3x3 - Alunos de 3º Ciclo e Secundário Calendarização: 1º Período – em data a 
definir. 

- Mega Sprinter/Mega Salto/Mega Kilómetro, a realizar no Complexo Desportivo da Covilhã - alunos de 
3º Ciclo e Secundário - 2º Período – em data a definir. 

 

 

 

 

Curso Profissional Técnico de Multimédia 

GERAIS/TRANSVERSAIS 

- Testemunhos de antigos alunos: “ Eu já fui aluno do curso profissional…” (Promoção dos cursos) – 
início do ano letivo. 

- Palestras referentes ao tema Património Natural e cultural a nível local – ao longo do ano. 

- Dinamização do QTV e do Palmeiras Impress - ao longo do ano letivo. 

- Participação na “Marcha contra a violência no namoro” - dia 25 de novembro.  

- Visita de estudo à exposição “ Do Prado às Palmeiras”, patente do CPI – 13 de dezembro. 
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- Promover o contacto dos alunos com 
novas realidades.  

- Desenvolver o espírito crítico perante 
situações diversificadas.  

- Implementar o convívio e a solidariedade 
entre os envolvidos nas atividades.  

- Enriquecer culturalmente os alunos.  

- Contribuir para a aceitação de culturas e 
valores diferentes dos seus.  

- Desenvolver competências “ ouvir” e “ 
falar”. 

 

- Promover o contacto dos alunos com 
novas realidades nacionais e estrangeiras.  

- Desenvolver o espírito crítico perante 
situações diversificadas. 

 - Tomar conhecimento de tradições anglo 
americanas.  

- Permitir a utilização das capacidades 
“ouvir” e “falar”.  

- Consolidar conhecimentos adquiridos nas 
aulas.  

PORTUGUÊS 

- Visita à exposição documental “Navegar com os Irmãos Faleiro”, na Biblioteca Municipal  - dia 16 de 
outubro. 

- Visita de estudo a Lisboa-Passeio Combinado (11ºano) - 2º período, em data a definir.  

- Visita de estudo a Mafra (12º ano) - 3º período, em data a definir. 

 

 

 

 

 

INGLÊS 

- Dia Europeu das Línguas - 26 de Setembro.  

- Hallowe’en  - 31 de outubro. 

- Christmas activities – ao longo do mês de dezembro. 
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- Permitir o contacto direto com a Língua 
Inglesa.  

- Motivar os alunos para a aprendizagem 
da Língua Inglesa.  

- Tomar consciência do espírito de 
cidadania europeia. 

 

- Tomar consciência da sua identidade 
pessoal enquanto cidadão europeu.  

- Desenvolver o gosto pela língua francesa  

- (Re)Conhecer aspetos civilizacionais e 
culturais.  

- Desenvolver as competências essenciais 
de comunicação em língua francesa.  

- Aplicar competências comunicativas.  

- Desenvolver competências sociais. 

 

 

- Contribuir para o desenvolvimento das 
aprendizagens essenciais da disciplina de 
história em articulação com as 
competências previstas no perfil do aluno.  

- Ir ao encontro dos objetivos definidos 
pelo projeto educativo e das necessidades 

 

 

 

 

 

FRANCÊS 

- Dia Europeu das Línguas – 26 de setembro  

- Exposição “Cartes de Voeux” – mês de dezembro  

- Chants de Noël –  último dia de aulas do 1º período 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES 

- Visitas ao património local com os alunos de História da Cultura e de Artes - ao longo do ano letivo  

- Visita de estudo a Belmonte - 10º ano de CP Multimédia - fevereiro 2020 
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e interesses da comunidade educativa.  

- Trabalhar em colaboração e sintonia com 
todos os intervenientes da comunidade 
educativa, no sentido de aproveitar 
recursos e juntar esforços para atingir 
objetivos comuns. 

 

 

 
 

- Promover troca de experiências;  

- Recorrer às novas tecnologias de 
informação no ensino aprendizagem;  

- Disponibilizar informação útil no âmbito 
da informática e da utilização dos 
computadores na rede. 

- Alertar para as vantagens e desvantagens 
do uso da Internet.  

- Identificar os perigos de cariz técnico e 
comportamental.  

- Incentivar e preparar alunos para a 
participação em projetos relevantes e 
trabalho autónomo.  

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÂO E COMUNICAÇÃO/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/PROJETO DE 

PRODUÇÃO MULTIMÉDIA  

- Dinamização e supervisão da atividade “Non Stop Halloween films” –  alunos do 11º M - 30 de 
outubro. 

- Visita de estudo: Lisboa Games Week – todos os alunos de multimédia -  dias 21 ou 22 de Novembro 
de 2019.  

- Visita de estudo à Escola Superior de Tecnologia, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, com  
visita aos laboratórios e às atividades do INFOTEC da EST de Castelo Branco – turmas de multimédia – 
em data a definir. 

- Participação no Projeto PESI (Projeto Educação para a Segurança na Internet), incluindo:  

   Ações de sensibilização para o tema, nas aulas de informática, no Dia Europeu da Internet Segura 
(11 de Fevereiro) e ao longo da respetiva semana;  

   Sessão de esclarecimento para alunos com a colaboração de entidades externas. 

- Apoio técnico e logístico na elaboração de uma LAN Party - alunos do curso Profissional de 
Multimédia – em data a definir. 

- Visita de estudo: Lisboa Games Week – alunos do curso de multimédia - 21 ou 22 de novembro. 
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- Dar visibilidade a casos de qualidade e de 
boas práticas, no uso das Novas 
Tecnologias. 

 

 

 
 

- Formar cidadãos capazes de 
problematizar as situações quotidianas de 
natureza visual e de procurar resolvê-las 
adequadamente. 

-  Formar indivíduos capazes de comunicar 
no plano visual (emitir/receber mensagens 
visuais) com abertura, sentido crítico, rigor 
e imaginação.  

- Formar pessoas capazes de melhorar a 
qualidade de vida através de sensibilidade 
aos valores estéticos no envolvimento 
visual. 

-  Despertar os alunos para as áreas 
artísticas. 

-  Desenvolver a capacidade de utilizar 
novas tecnologias; 

 

 

- Conferência a promover pela Sra. Professora Doutora Ângela Oliveira e pelo Professor Doutor 
Eduardo Valente da Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco para abordagem dos seguintes 
assuntos: Cursos CTeSP relacionados com a Informática, Licenciaturas relacionados com a Informática,  
Condições de acesso – alunos do 12º de multimédia -  3º período, em data a determinar. 

 

DESIGN, COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL/TÉCNICAS DE MULTIMÉDIA 

- Elaboração e montagem da árvore de Natal para uma das rotundas da cidade – alunos do 11º M - 1º 
período. 

- Realização dos cartazes sobre “A intervenção da arte nas alterações climáticas” -  alunos do 11º M - 
1º período. 

- Participação na exposição, no CTE, intitulada “Azulejos Lanifícios” – alunos de multimédia - 22 de 
janeiro. 

- Participação na atividade “Às dez a porta fecha e abre-se o livro” – início da aula com leitura de um 
excerto da obra “Fortaleza Digital” de Dan Brown – alunos do 11º M – durante o mês de janeiro. 

- Participação no concurso “CEI – Fronteiras da Esperança – Minha Terra Meu Futuro” – 11º M – 28 de 
fevereiro. 
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- Incentivar e desenvolver o gosto pela 
modalidade desportiva praticada no clube 
do desporto escolar.  

- Promover o desenvolvimento de atitudes 
de autoconfiança, de autonomia, de 
cooperação, de tolerância, de 
responsabilidade, o cumprimento de 
regras e de respeito por companheiros e 
adversários, em situação de jogo e 
competição.  

- Aquisição de competências físicas e 
táticas, na via de uma evolução desportiva 
e da formação integral do jovem.  

- Desenvolver atitudes de sociabilidade, o 
espírito de equipa, hábitos de vida 
saudável, gosto pela prática da atividade 
desportiva e pelas atividades rítmicas e 
expressivas nos alunos, contribuindo para 
o seu desenvolvimento integral;. 

- Melhorar a expressão corporal e 
contribuir para uma melhor prestação na 
ginástica/dança. 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

- PMMS – Palmeiras Mais e Melhor Saúde - todos os alunos - ao longo do ano letivo. 

- FITESCOLA - comunidade escolar - ao longo do ano letivo. 

- Semana Europeia do Desporto Open Day de Basquetebol - alunos de 3º Ciclo e Secundário - 1º 
Período – 25 de setembro (Período da tarde). 

- Comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar o Caminhada de 2019 metros - turmas com aulas 
de Educação Física - 1º Período – 27 de setembro (período da manhã). 

- Open Day de Futsal - alunos de 3º Ciclo e Secundário - 1º Período – 27 de setembro (período da 
tarde). 

- X Torneio de Badminton - alunos de 3º Ciclo e Secundário - 1º Período – 2de outubro (período da 
tarde). 

- Corta-Mato Escolar - alunos de 3º Ciclo e Secundário - 1º Período – em data a definir. 

- Torneio Basquetebol 3x3 - Alunos de 3º Ciclo e Secundário Calendarização: 1º Período – em data a 
definir. 

- Mega Sprinter/Mega Salto/Mega Kilómetro, a realizar no Complexo Desportivo da Covilhã - alunos de 
3º Ciclo e Secundário - 2º Período – em data a definir. 
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Covilhã e Escola Secundária Quinta das Palmeiras, 30 de setembro de 2019 
                                                                                                     
Coordenador dos Cursos Profissionais  
Diretor do Curso Profissional Técnico de Operações Turísticas                                                                       Diretor do Curso Profissional Técnico de Multimédia 
Diretor do Curso Profissional Técnico em Animação de Turismo 
 
 
           ________________________________________                                                                                __________________________________________ 
                          (Francisco José Paulo Barata)                                                                                                             (António Manuel Fernandes da Silva) 

 

- Conceber/Desenvolver produtos 
multimédia interativos;  

- Captar, digitalizar e tratar imagens, som e 
texto;  

- Editar conteúdos com vista à criação de 
soluções de comunicação (informativas e 
lúdicas);  

- Integrar conteúdos utilizando 
ferramentas de autor;  

- Programar aplicações multimédia;  

- Animar objetos para aplicações 
multimédia; . 

Desenhar conteúdos multimédia. 

TÉCNICAS DE MULTIMÉDIA 

- Participação no Plano Nacional das Artes 

- VI Edição MULTIMÉDIA LINK - Dia da Multimédia – workshops - Destinado aos alunos do 9º ano de 
escolaridade das escolas do concelho. – Monitores: Alunos dos Cursos profissionais de multimédia; 
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