Plano de Atividades do Ano Letivo de 2019/2020

Áreas de
Desenvolvimento

TécnicoPedagógico

Objetivo
Descrição da Atividade
No âmbito desta área deverão ser
desenvolvidas atividades que visem
contribuir
para
um
reforço
das
aprendizagens e das competências do foro
académico e curricular. Sendo os cursos
ministrados pelo Instituto de caracter
profissionalizante, as atividades a projetar
deverão ter alicerçada uma pedagogia
enraizada na vertente prática da
aprendizagem e no contacto direto com
realidades deslocalizadas da sala de aula,
mas que por si representem um acréscimo
de
competências
cognitivas,
comportamentais, pessoais e profissionais.



Professor
Responsável

A Empresa (Junior Helena Fernandes
/Ana Pires
Achievement)
Joaquim Pinto
TBS/TG 1º Ano
Paulo Lourenço
TBS 2º Ano

Local de
Realização
INETESE

TBS 3º Ano
Os alunos do ensino
secundário criam uma
mini-empresa com a
ajuda de um voluntário e
de um professor.
Em cada uma das etapas
do ciclo empresarial
estarão a desenvolver
uma
competência
empreendedora
fundamental para o seu
futuro.


Comemoração do
Dia Mundial do
Teatro (27/03/18)

Helena Fernandes
/Ana Pires
Joaquim Pinto

Local a definir

Aferição da
Concretização

TBS/TG 1º Ano

Paulo Lourenço

TBS 2º Ano
TBS 3º Ano
1.º CEF_AA
2.º CEF_AA
Consolidar
conhecimentos
adquiridos; fomentar o
gosto pela arte.


Visita de Estudo à
Biblioteca da ASF –
Autoridade de
Supervisão de
Seguros e Fundos de
Pensões
TBS 3º Ano

Paulo Lourenço / Rui
Santiago

Instalações ASF

Joaquim Pinto / Rui
Santiago / Paulo
Lourenço

Instalações ASF

Permitir o contacto co o
acervo documental na
área de seguros.


Visita de Estudo à
ASF – Autoridade de
Supervisão de
Seguros e Fundos de

Pensões
TBS/TG 1º Ano
Potenciar a apropriação
de conhecimentos sobre
a atividade seguradora e
a sua supervisão em
Portugal.


Visita de Estudo ao
estabelecimento
Prisional de Lisboa
2.º Ano CEF
Enquadrar a temática dos
Direitos de Cidadania;
Direitos Humanos;
Autoridade.
Motivar os alunos para
conteúdos a lecionar e
consolidar outros já
adquiridos.

Ana Pires

Estabelecimento
Prisional

Ana Pires
Paulo Lourenço

Parque das
Nações



Futurália – Expo
Lisboa
TBS 3º Ano
2.º Ano CEF AA
Proporcionar aos alunos
informação sobre as
diversas ofertas
formativas



Palácio de S. Bento:
Visita
guiada
à
Ana Pires
Assembleia
da
República
TBS/TG 1º Ano
2.º Ano CEF AA

Palácio de S.
Bento

Motivar os alunos para
conteúdos a lecionar e
consolidar outros já
adquiridos;
Articular teoria e prática
tendo em conta os
conteúdos programáticos
da UFCD.


«Amiga
Matemática»
Evento Pedagógico e
Didático da Disciplina de
Matemática (Lisboa: 9 e
13 de Março e 26 de
Abril (pelas 15.00 horas)
de 2018
TBS/TG 1º Ano
TBS 2º Ano
TBS 3º Ano
1.º CEF_AA

Helena Fernandes /
Nuno Melo

Lisboa

2.º CEF_AA
Motivar os alunos para
conteúdos a lecionar e
consolidar outros já
adquiridos; Articular
teoria e prática tendo em
conta os conteúdos
programáticos.


A Casa da Sorte - Museu
do Dinheiro

Helena Fernandes

Museu do
Dinheiro

Ana Pires
Paulo Lourenço

Teatro
ContraPalco –
Carnide

2.º CEF_AA
Motivar os alunos para
conteúdos a lecionar e
consolidar outros já
adquiridos; Articular
teoria e prática tendo em
conta os conteúdos
programáticos.

Comportamentais

As atividades a implementar nesta área 
terão como fim mais abrangente o
desenvolvimento
de
competências
comportamentais integrais dos jovens, isto
é, deverão ser atividades que pelo seu
envolvimento
possam
incutir
na
comunidade
educativa características
comportamentais de várias índoles, desde

A violência no
Namoro –
ContraPalco
produções de Teatro:
Marcas Violentas –
porque Namorar Não
é Magoar.

o saber estar ao saber ser, procurando-se
TBS/TG 1º Ano
de algum modo inculcar uma postura
Sensibilizar os alunos
comportamental distintiva na comunidade
para a questão da
educativa do INETESE.
violência no namoro


A Educação sexual –
ContraPalco
produções de Teatro:
Revela-te.
1.º CEF_AA

Ana Pires
Paulo Lourenço

Teatro
ContraPalco –
Carnide

Ana Pires
Paulo Lourenço

Grupo de Teatro
a definir

2.º CEF_AA
Sensibilizar os alunos
para a temática da
Educação Sexual



Visionamento da
Peça Vicentina
“Farsa de Inês
Pereira”
TBS/TG 1º Ano
2.º CEF_AA

Consolidar
os
conhecimentos
adquiridos sobre o autor
e a obra em estudo;

Tomar conhecimento de
uma perspetiva diferente
na apropriação da obra.

A Escola - INETESE

Esta área de desenvolvimento pretende
potenciar a clara noção de pertença a uma
comunidade educativa enraizada por
valores próprios e fundamentais na área do
desempenho pessoal e profissional. Assim,
as atividades a desenvolver deverão
nortear-se pela capacidade de transmitir e
de incutir aos seus participantes os
sentimentos de apego e de comunhão com
os ideais postulados pela comunidade, para
que cada um se reveja como parte
integrante da “família” INETESE.

- Convidar responsáveis
de(s) Corretora(s) para
“aulas Livres” de Seguros.


“Faz o teu Jornal”.
Media Lab – Diário
de Notícias
(Suplemento
temático: Repórter
de Finanças)

Ana Pires
Helena Fernandes

Torres de Lisboa
– Laranjeiras

Paulo Silva

Local a definir

TBS/TG 1º Ano
Sensibilizar os alunos
para a importância da
comunicação social como
veículo de informação;
motivar os alunos para
conteúdos a lecionar e
consolidar outros já
adquiridos.


Organização de um
torneio desportivo
inter-turmas



Celebração do Dia do
Ensino Profissional
TBS/TG 1º Ano
TBS 2º Ano
TBS 3º Ano

Participar no encontro
anual
de
escolas
profissionais do país;
potenciar a troca de
experiências com jovens
da mesma modalidade
educativa.


Paulo Lourenço
Joaquim Pinto
Helena Fernandes
Ana Pires

Estádio do
Jamor

Carnaval- desfile de
máscaras
Todo o INETESE

Proporcionar e potenciar
a partilha e a integração
no projeto INETESE


Dia dos Namorados
Todo o INETESE

Proporcionar e potenciar
a partilha e a integração
no projeto INETESE

Local a definir
Paulo Lourenço
Joaquim Pinto
Helena Fernandes
Ana Pires



Páscoa- Lanche
convívio
Todo o INETESE

Proporcionar e potenciar
a partilha e a integração
no projeto INETESE


Jantar de Final de
Ano- jantar de
finalistas
Todo o INETESE

INETESE
Paulo Lourenço
Joaquim Pinto
Helena Fernandes
Ana Pires

Paulo Lourenço
Joaquim Pinto
Helena Fernandes
Ana Pires

INETESE

Paulo Lourenço
Joaquim Pinto
Helena Fernandes
Ana Pires

Local a definir

Proporcionar e potenciar
a partilha e a integração
no projeto INETESE


Viagem de Finalistas
(CEF 2º Ano) – 2 a 3
dias na cidade do
Porto
Proporcionar e potenciar
a partilha e a integração
no projeto INETESE


Evento de final de
ano letivo, com Ana Pires
entrega
de
Certificados
/

Porto

Diplomas
Todo o INETESE
Proporcionar e potenciar
a partilha e a integração
no projeto INETESE

A Associação INETESE

O âmbito desta área extravasa o domínio  Envolvimento
dos
exclusivo do Instituto enquanto “escola”.
alunos
na
Pretende-se que as atividades ligadas a
representação
da
este domínio proporcionem a divulgação e
Inetese
nos
o reconhecimento da Associação INETESE
Certames/Feiras
como entidade que desenvolve a sua ação
num universo bem mais alargado que o
TBS/TG 1º Ano
Instituto. Para que isso seja possível as
TBS 2º Ano
atividades a implementar devem sempre
pautar-se por quatro pedras basilares: a
TBS 3º Ano
divulgação,
a
notoriedade,
o
2.º CEF_AA
reconhecimento e a criação de mais-valias
(ao nível do conhecimento e da interação
1.º CEF_AA
com o mercado) por forma a potenciar a
Envolver os alunos na
sustentabilidade da Associação.
divulgação da atividade
da INETESE criando assim
“laços” de pertença.

Local a definir
Paulo Lourenço
Joaquim Pinto
Helena Fernandes
Ana Pires
Paulo Lourenço
Joaquim Pinto
Helena Fernandes
Ana Pires

Social

Nesta área de desenvolvimento inserem-se
iniciativas que visam implementar uma
postura e um comportamento que
promovam o bem-estar da comunidade
educativa, bem como da comunidade
envolvente. As ações a desenvolver devem
abarcar os domínios que estão na génese
das preocupações da sociedade
contemporânea: preocupações sociais,
preocupações ambientais, preocupações
humanitárias, entre outras. Os seus
destinatários não se deverão resumir em
exclusividade à comunidade educativa, mas
devem ser alargados aos parceiros
institucionais, bem como a toda a
comunidade envolvente.



Projeto TWIST (a
decorrer)
TBS/TG 1º Ano
TBS 2º Ano

Helena Fernandes
/Ana Pires
Joaquim Pinto
Paulo Lourenço

INETESE

TBS 3º Ano
Sensibilização e incentivo
à ação para a Eficiência
Energética, Alterações
Climáticas e
Desenvolvimento
Sustentável



Conferências – Banco
Alimentar
1.º CEF
1.º TBS
Educação para a
Cidadania; reflexão e
responsabilização social

Coordenador e
Orientadores
Educativos de Turma

INETESE



Coordenador e
Orientadores
Educativos de Turma

Sede do Banco
Alimentar –
Lisboa

Visita ao Banco
Alimentar
1.º CEF
1.º TBS
Educação para a
Cidadania; reflexão e
responsabilização social



Ação
de Ana Paula Pires
Helena Fernandes
Sensibilização
Promovida
pela Joaquim Pinto
Polícia de Segurança
Pública, no âmbito
do Programa Escola
Segura

1.º CEF
2.º CEF
1.º TBS / TG
Educação para a
Cidadania; reflexão e
responsabilização social

Ação Social Comunidade
INETESE

No âmbito desta área deverão ser - Realizar ligação com
desenvolvidas iniciativas que permitam Junta de Freguesia de
fazer um levantamento das necessidades Arroios e outras;
concretas dos alunos carenciados que
frequentam o Instituto. Além de ser
necessário a criação de mecanismos que
permitam recolher de forma eficaz as
informações pertinentes, deverão ainda ser
encetadas atividades que permitam dotar a
INETESE de meios estruturais, materiais e
financeiros capazes de efetivar a ajuda
social necessária.

INETESE

