PAA 2014/15 - adenda#4

Data

18/03/2015

10/04/2015

NOME

Visita de
estudo a
Espanha

QUALIFICA
2015 Feira de
Educação,
Formação,
Juventude e
Emprego

Tipo de
Atividade

Visita de
Estudo

Visita de
Estudo

Responsab
ilidade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

atualizado a 3 MAR 2015

Destinatá
rios

Conhecer uma cidade espanhola e visitar alguns dos
seus lugares de interesse;
Contactar com falantes nativos da língua espanhola em
contexto de inserção cultural;
Desenvolver a consciencialização nos aprendentes da
utilidade e aplicabilidade real de uma língua
Os alunos irão elaborar um roteiro da
estrangeira fora do contexto de sala de aula;
viagem;
Refletir de forma crítica acerca dos conteúdos
Em grupos de trabalho, irão orientar
temáticos estudados prestando especial atenção às
a visita assumindo o papel de guias;
Línguas
questões relacionadas com as semelhanças e
Os alunos que não irão à visita
alunos de
Barcelona
Estangeiras
diferenças culturais;
deverão elaborar um quiz para os
espanhol
Sensilbilizar os alunos para a especificidade do catalão restantes colegas após visita com
em comparação com o castelhano;
prémio para o aluno com melhor
Promover a interculturalidade e conduzir os alunos à
pontuação.
adoção de uma postura de respeito e tolerância face
ao outro e à diferença;
Desenvolver a autonomia e a responsabilidade;
Fomentar o convívio e a amizade entre os membros do
grupo.

A edição de 2015 da Qualifica – Feira
de Educação, Formação, Juventude e
Emprego apresentará várias
propostas educacionais capazes de
responder às necessidades dos
Dar a oportunidade para os jovens contactarem com as
jovens, onde o mote “ganha asas na
ofertas formativas públicas e privadas existentes no
Qualifica” traduz a oferta formativa
Norte e Centro do país;
que lhes permitirá voar em
EXPONO
Visitar mostras;
Ciências
segurança, em direção a um futuro
R - Feira
Experimentar atividades;
Experiment
promissor. Representará uma montra Internacio
Recolher informações através de diplomados e alunos
ais
viva das saídas profissionais,
nal do
presentes nos diversos setores;
adequando desta forma a oferta
Porto
Alargar o leque de opções dos alunos;
educativa ao mercado de trabalho.
Contribuir para uma escolha mais informada.
A Qualifica terá também uma
componente lúdica, através do
espaço jovem, proporcionando um
momento de descontração durante a
visita à feira.

Alunos,
Corpo
Docente

Núm
ero
Recursos/materiais Dotaçã
Participantes
de
necessários
o
aluno
s

15

270

Parcerias

Observações

sem
custos
para o
agrupam
ento

Suzana Forno
Umbelina Lima

Beatriz Faria
Umbelina Lima
Maria guia
Carmo
Manuel Fontão
Adelaide Viana
Isabel Abreu
Maria João
Fotocópias:
Oliveira
divulgação;
Elsa Vilas Boas autorização;relatório
Pedro Sá
;
Mário Soares inquérito_avaliação
Joaquim
_alunos
Lavrador
Autocarro (a cargo
Rute Campos
dos participantes)
Antónia Maia
Arminda Carmo
Ana Rosa Leite
Isabel Moreira
Ana Carla
Campos

valor

945

sem
custos
para o
agrupam
ento

Entrada grátis
(inscrições
efetuados
como o
previsto - 15
dezembro
2014).

Responsab
código de
ilidade Nome dos identificação
interno
responsáve
is

Suzana
Forno

PAA
364
14_

Beatriz
Faria
Umbelina
Lima

PAA
365
14_

PAA 2014/15 - adenda#4

Data

27/02/2015

NOME

Racismo Abordagem
de Exclusão
Social

Tipo de
Atividade

Palestra

Responsab
ilidade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Os alunos das turmas do 10º ano
LH1 e LH2, dirigem-se ao auditório
da ESDAS acompanhados pelos
Serviço
Sensibilizar os alunos para a problemática do racismo
respectivos professores e assistirão a
Psicologia e numa abordagem de exclusão social. Elucidá-los para
uma ação de sensibilização sobre
Orientação as consequências psicológicas e enquadramento legal
racismo numa abordagem de
(SPO)
do racismo.
exclusão social. A ação será
dinamizada por duas psicólogas da
FPCEUP e terá inicio pelas 11,30h.

atualizado a 3 MAR 2015

Local

Destinatá
rios

ESDAS

Alunos

Núm
ero
Recursos/materiais Dotaçã
Participantes
de
necessários
o
aluno
s

54

Leonor Ferreira
e Fernanda
Ferreira

Auditório,
computador com
projetor.

valor

Parcerias

sem
custos
para o
agrupam
ento

FPCEUP

Observações

Responsab
código de
ilidade Nome dos identificação
interno
responsáve
is

Alexandrina
Costa

PAA
366
14_

