
Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade                                                                                                                                                                                 
Visitas de Estudo 2019/2020

Numeração Proponente
Responsável pela 
atividade (n.º de 

funcionário)
Tema da visita Público-alvo Previsão do 

n.º de alunos
Local ou locais a 
visitar (itinerário)

Breve descrição das 
atividades a realizar

Data aproximada da 
atividade

Duração da 
atividade (ex: 

12h)

Hora de 
saída

Hora de 
chegada Metas Objetivos Gerais Objetivos 

Específicos

Recursos 
humanos 

necessários

Recursos 
materiais 

necessários

Número 
total de km  
(Ida e volta)

Número 
de 

refeições

Número 
de 

dormidas

N.º de 
alunos com 
Escalão A

N.º de 
alunos com 
Escalão B

Financiamento Previsão de 
Custos 

VE1 Departamento 
de Expressões f216 A Banda 

Desenhada

alunos do 3.º 
ciclo - 7.º A, 8.º 
A, 8.º B, 9.º A

64

30º Festival 
Internacional de 

Banda Desenhada, 
Amadora

Vista guida e oficina 31/10/2019 8:00:00 9:00:00 17:30:00

Promoção do 
sucesso escolar 
e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens 

não formais

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;, 3 - Motivar para 
aprendizagens obtidas por 

meio informal;, 4 - Potenciar 
o desenvolvimento de 

competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;, 5 - 

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta 

por métodos ativos, pelo 
ensino experimental e pela 

organização do trabalho 
cooperativo em torno de 

projetos que promovam a 
reflexão em ação;, 7 - 

Promover o acesso dos 
alunos a realidades e 

ambientes distintos onde 
este possa ser confrontado 

com a diferença;

Desenvolvimento 
da cultura visual 
dos alunos, em 

especial na forma 
de expressão 

multidisciplinar 
que é a banda 

desenhada. 

4 professores 
autocarros, valor 
da visita guiada e 

das oficinas
451 3 0 0 3

1 - Alunos, 2 - 
Câmara Municipal 

- PIICIE
30

VE2 Departamento 
de 1.º Ciclo f270

 Medidas de 
Acompanhamento 
da Fruta Escolar

Todas as 
turmas do 1º 

Ciclo
80

Oleiros - Madeirã  
(Plantação de 

medronheiros/Castanh
eiros e Degustação do 

fruto/doce

Os alunos visitarão 
uma plantação de 

medronheiros/casta
nheiros para 

identificação e 
degustação dos 

frutos ao natural e 
em compotas

08/11/2019 5:00:00 9:00:00 14:00:00

Promoção de 
parcerias e 

contactos com a 
comunidade 
envolvente, 

Promoção do 
sucesso escolar 
e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens 

não formais

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 
dos alunos;, 2 - Promover a 

ligação da escola à 
comunidade como forma de 

consolidação de 
aprendizagens e melhoria 

dos resultados escolares;, 3 
- Motivar para 

aprendizagens obtidas por 
meio informal;, 4 - Potenciar 

o desenvolvimento de 
competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;, 5 - 

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta 

por métodos ativos, pelo 
ensino experimental e pela 

organização do trabalho 
cooperativo em torno de 

projetos que promovam a 
reflexão em ação;, 6 - 
Implementar ações e 

medidas que impliquem 
alterações nas dinâmicas de 
trabalho em sala de aula., 7 

- Promover o acesso dos 
alunos a realidades e 

ambientes distintos onde 
este possa ser confrontado 
com a diferença;, Identificar 
diferentes sabores e texturas

- Sensibilizar e 
incentivar para a 
necessidade de 

uma alimentação 
saudável;

- Identificar 
diferentes tipos de 

alimentos;
- Conhecer a flora 
existente no meio 

envolvente;
- Identificar 
profissões 

relacionadas com 
a agricultura e 

silvicultura.

Professores 
Titulares de turma; 
Coordenadora do 

departamento; 
Funcionários; 1 

elemento da 
equipa PIICIE

Professores 
titulares de 

turma/ professora 
artigo 79º;

Assistentes 
operacionais;

1 elemento da 
equipa PIICIE;

50 10 8 2 - Câmara 
Municipal - PIICIE 0

VE3 Biblioteca 
Escolar f51 Harry Potter

Alunos 
vencedores da 
fase de escola 

do CNL

16 Pavilhão de Portugal - 
Parque das Nações

Visita à  Harry 
Potter exhibition 19/12/2019 12:00:00 7:00:00 19:30:00

Promoção de 
parcerias e 

contactos com a 
comunidade 
envolvente

7 - Promover o acesso dos 
alunos a realidades e 

ambientes distintos onde 
este possa ser confrontado 

com a diferença;

- Premiar o 
empenho dos 

alunos;
- Dar  a conhecer 
o mundo de Harry 
Potter, motivando 
os alunos para a 
leitura dos livros

professora 
bibliotecária; 

funcionária da BE
Autocarro 320 18 

almoços 0 0 0 2 - Câmara 
Municipal - PIICIE

300 - 
entradas + 
autocarro 

CMO

VE4 Conselho de 
Turma F504 e Dt10ºA

Visita de estudo a 
Lisboa:Dois dias 
de Informação,

Experimentação e 
Descoberta"

10ºA  e 11ºA 42 Teatro ,Museus e 
outros Locais a definir

Os alunos irão 
assistir a uma peça 
de Teatro sobre a 

Farsa de Inês 
Pereira .

 Irão também ver 
uma exposição 

sobre obras de arte 
etc.

16/01/2020 48:00:00 7:00:00 20:00:00
Promoção do 

sucesso escolar 
e da inovação

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 
dos alunos;, 4 - Potenciar o 

desenvolvimento de 
competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;, 7 - Promover o 

acesso dos alunos a 
realidades e ambientes 

distintos onde este possa 
ser confrontado com a 

diferença;

Conhecer a Farsa 
de Gil Vicente ; 
Valorizar o texto 

literário. Fomentar 
o gosto pela arte. 

Relacionar 
diferentes áreas 

do saber 
(Português, 

Biologia, Filosofia  
Geografia , Física 

e Química e 
História).

Professores e um 
elemento do Piicie

Autocarro e 
Alojamento 360 96 48 4 7 2 - Câmara 

Municipal - PIICIE 55
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Visitas de Estudo 2019/2020

Numeração Proponente
Responsável pela 
atividade (n.º de 

funcionário)
Tema da visita Público-alvo Previsão do 

n.º de alunos
Local ou locais a 
visitar (itinerário)

Breve descrição das 
atividades a realizar

Data aproximada da 
atividade

Duração da 
atividade (ex: 

12h)

Hora de 
saída

Hora de 
chegada Metas Objetivos Gerais Objetivos 

Específicos

Recursos 
humanos 

necessários

Recursos 
materiais 

necessários

Número 
total de km  
(Ida e volta)

Número 
de 

refeições

Número 
de 

dormidas

N.º de 
alunos com 
Escalão A

N.º de 
alunos com 
Escalão B

Financiamento Previsão de 
Custos 

VE5
Conselhos de 
Turma 12ºA e 

12ºB
f593 e f687 Visita ao Convento 

de Mafra 12.ºA e 12.ºB 37 Oleiros-Mafra-Oleiros
Teatro: Memorial do 
Convento; visita ao 

palácio-convento
05/03/2020 12:00:00 7:30:00 20:00:00

Promoção do 
sucesso escolar 

e da inovação

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 
dos alunos;, 4 - Potenciar o 

desenvolvimento de 
competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;, 7 - Promover o 

acesso dos alunos a 
realidades e ambientes 

distintos onde este possa 
ser confrontado com a 

diferença;

Aprofundar 
conhecimentos 

em diversas áreas
3 professores autocarro 500 0 0 3 3

1 - Alunos, 2 - 
Câmara Municipal 

- PIICIE, 
Transporte:

Câmara; entradas 
12ºA: alunos; 
entradas 12ºB:

POCH

15

VE6
Departamento 
de Ciências 

Sociais
f882

Visita de Estudo a 
Lisboa 

(Parlamento e 
Teatro)

9ºA 22
Visita de Estudo a 

Lisboa (Parlamento e 
Teatro)

Visita ao 
Parlamento e 

visualização de uma 
peça de Teatro de 

Gil Vicente

17/03/2020 11:00:00 7:30:00 18:30:00

Promoção do 
sucesso escolar 
e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens 

não formais

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;, 3 - Motivar para 
aprendizagens obtidas por 

meio informal;, 4 - Potenciar 
o desenvolvimento de 

competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;

Desenvolver 
competências de 
participação ativa 

e de cultura 
democrática

2 professores
folheto/guião 

informativo para 
os alunos

450 2 0 0 0 2 - Câmara 
Municipal - PIICIE 0

VE7

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

f648

Participação no 
Campeonato 

Nacional de Jogos 
Matemáticos

alunos do 2º e 
3º ciclos 9 Aveiro

Participação na final 
do Campeonato 

Nacional de Jogos 
Matemáticos

20/03/2020 4:00:00 8:00:00 17:00:00
Valorização das 
aprendizagens 

não formais

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;, 3 - Motivar para 
aprendizagens obtidas por 

meio informal;

Motivar para a 
disciplina de 
Matemática

Professores de 
Matemática do 2º 

e 3º Ciclo e 
professora de 
Matemática do 
projeto PIICIE

Meio de 
transporte 

necessário para 
o transporte de 9 

alunos e 2 
professores.

155 0 0 0 0 2 - Câmara 
Municipal - PIICIE 500

VE8

CT 10ºA, CT 
11ºB e Câmara 

Municipal de 
Oleiros

f139 e f593 visita de estudo a 
Amsterdão 10.ºA e 11.ºB 29 Oleiros- Amsterdão - 

Oleiros

Visita a diversos 
pontos de interesse 
cultural, histórico e 

científico

20/03/2020 72:00:00 6:00:00 23:00:00

Promoção do 
sucesso escolar 
e da inovação, 
Autopromoção 

do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens 

não formais

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 
dos alunos;, 4 - Potenciar o 

desenvolvimento de 
competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;

Promover a 
aprendizagem 

multidisciplinar; 
Desenvolver 

competências 
pessoais e sociais

Professores e 
elemento(s) do 

PIICIE

autocarro, avião, 
... 3.000 310 93 2 3 2 - Câmara 

Municipal - PIICIE 20.000

VE9
Conselhos de 

Turma (2º 
ciclo)

f885
À Descoberta da 

Ciência e da 
Nossa História

5ºA, 6ºA, 6ºB 46 Constância e Almourol

Visita ao Centro de 
Ciência Viva de 
Constância e à 

estátua de Camões.
Breve passeio de 

barco para entrar no 
Castelo de Almourol 
e visita ao respetivo 

castelo.

17/04/2020 10:00:00 9:00:00 19:00:00

Promoção do 
sucesso escolar 
e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens 

não formais

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;, 3 - Motivar para 
aprendizagens obtidas por 

meio informal;, 4 - Potenciar 
o desenvolvimento de 

competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;, 5 - 

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta 

por métodos ativos, pelo 
ensino experimental e pela 

organização do trabalho 
cooperativo em torno de 

projetos que promovam a 
reflexão em ação;, 7 - 

Promover o acesso dos 
alunos a realidades e 

ambientes distintos onde 
este possa ser confrontado 

com a diferença;

- Promover o 
gosto pelo 

conhecimento 
científico;

- Rever aspetos 
específicos da 

História de 
Portugal;

- Conhecer 
personagens 
essenciais da 
nossa língua;

- Reconhecer a 
importância dos 

recursos hídricos 
e ambientais.

Diretores de turma 
do 2.º ciclo e um  
docente de uma 

das turmas;
Elementos do 

PIICIE.

Autocarro;
Bilhetes; 
Folheto 

informativo para 
os alunos.

250 0 0 5 10 2 - Câmara 
Municipal - PIICIE 1000

VE10

Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais

f648, f909, f914 e 
f916 PMATE Alunos do 2 e 3 

ciclos 20 Universidade de 
Aveiro 

Os alunos irão 
formar grupos de 2 
elementos, até à 
competição os 
discentes irão 

treinar a nível de 
escola sendo 

posteriormente feita 
a selecção das 

melhores equipas.
As equipas 

seleccionados irão 
deslocar-se à 

universidade de 
Aveiro para 
participar na 
competição 
nacional. 

24/04/2020 5:00:00 7:30:00 19:00:00

Promoção do 
sucesso escolar 
e da inovação, 

Valorização das 
aprendizagens 

não formais

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;, 3 - Motivar para 
aprendizagens obtidas por 

meio informal;, 4 - Potenciar 
o desenvolvimento de 

competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;

Desenvolver o 
gosto pela 

matemática ; 
promover o 
pensamento 

crítico e estimular 
o uso de 

ferramentas 
digitais de apoio à 

atividades de 
aprendizagem 
inovadoras. 

Professores 
dinamizadores Autocarro 306 20 0 0 0 2 - Câmara 

Municipal - PIICIE 500
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Visitas de Estudo 2019/2020

Numeração Proponente
Responsável pela 
atividade (n.º de 

funcionário)
Tema da visita Público-alvo Previsão do 

n.º de alunos
Local ou locais a 
visitar (itinerário)

Breve descrição das 
atividades a realizar

Data aproximada da 
atividade

Duração da 
atividade (ex: 

12h)

Hora de 
saída

Hora de 
chegada Metas Objetivos Gerais Objetivos 

Específicos

Recursos 
humanos 

necessários

Recursos 
materiais 

necessários

Número 
total de km  
(Ida e volta)

Número 
de 

refeições

Número 
de 

dormidas

N.º de 
alunos com 
Escalão A

N.º de 
alunos com 
Escalão B

Financiamento Previsão de 
Custos 

VE11
Departamento 
de Educação 
Pré-escolar

f692 Cultural
4 turmas da 

Educação  Pré- 
Escolar

34 Lisboa
Ida  Lisboa assistir a 

uma sessão 
cultural.

24/04/2020 8:00:00 8:00:00 18:00:00

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 

dos alunos;, 3 - Motivar para 
aprendizagens obtidas por 

meio informal;

Vivênciar um 
momento cultural ;  
Saber falar sobre 
os conhecimentos 

adquiridos; 
Observar e 

registar o que 
cada um 

aprendeu com 
esta nova 
vivência.

4 Educadoras e 8 
Assistentes 
Operacionais

Roteiro, maquina 
fotográfica e 
registos da 
experiência 

vivida.

170 0 0 0 0 2 - Câmara 
Municipal - PIICIE 500

VE12 Departamento 
de 1.º Ciclo f279 Lugar dos Afetos 

/Salinas

Todas as 
turmas do 1º 

Ciclo
80 Oleiros - Aveiro (Lugar 

dos Afetos e Salinas)

Conhecer o  lugar 
dos Afetos com 
visita guiada e 

Salinas com visita 
guiada a Aveiro.

30/04/2020 12:00:00 7:00:00 19:00:00

Promoção de 
parcerias e 

contactos com a 
comunidade 
envolvente, 

Promoção do 
sucesso escolar 
e da inovação, 
Autopromoção 

do 
Agrupamento, 

Valorização das 
aprendizagens 

não formais

1 - Proporcionar 
experiências ricas e diversas 

que estimulem o 
desenvolvimento cognitivo 
dos alunos;, 2 - Promover a 

ligação da escola à 
comunidade como forma de 

consolidação de 
aprendizagens e melhoria 

dos resultados escolares;, 3 
- Motivar para 

aprendizagens obtidas por 
meio informal;, 4 - Potenciar 

o desenvolvimento de 
competências essenciais por 
parte dos alunos de modo a 
alcançar o “Perfil dos Alunos 

à saída da Escolaridade 
Obrigatória ;, 5 - 

Proporcionar um ensino e 
aprendizagem que se pauta 

por métodos ativos, pelo 
ensino experimental e pela 

organização do trabalho 
cooperativo em torno de 

projetos que promovam a 
reflexão em ação;, 6 - 
Implementar ações e 

medidas que impliquem 
alterações nas dinâmicas de 
trabalho em sala de aula., 7 

- Promover o acesso dos 
alunos a realidades e 

ambientes distintos onde 
este possa ser confrontado 

com a diferença;

Desenvolver/pratic
ar laços de 
afetividade;

Observar/ 
Conhecer 

métodos de 
produção do sal;

Identificar 
mudanças de 

estado da água  e 
do sal;

Observar meios 
envolventes 

diferenciados;

Conhecer vias de 
comunicação 

diferentes;

Identificar formas 
de relevo e 

aspetos da costa.

Professores 
titulares de turma/ 
professora artigo 

79º;

Assistentes 
operacionais;

1 elemento da 
equipa PIICIE;

Autocarro; 
Material 

sinalético;
Máquina 

fotográfica;
Guião de 
itinerário

280 10 8 2 - Câmara 
Municipal - PIICIE 900


