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PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES_Formação em Contexto de Trabalho na Adega da Ribafreixo 

10 A 13 DE NOVEMBRO 2015 

Data Atividades Objetivos 

10/11/2015 (terça feira, das 14h30m às 17h) 

 

- Visita às instalações da Adega; 

- Conhecer os diferentes sectores associados à empresa; 

- Desenvolver trabalhos relacionados com a Adega, 
Laboratório, Empacotamento e secção de vendas, entre 

outros; 

- Conhecer a importância da área da restauração 

associada ao empreendimento; 

- Promover o contacto entre profissionais. 

- Promover o contacto dos alunos com uma empresa de 

relevo na região; 

- Experienciar vivências a nível do mercado de trabalho, 
bem como pessoais; 

- Dar a conhecer aos alunos as infra estruturas da 

Herdade Ribafreixo, enquanto empresa produtora de 

vinhos e de restauração; 

- Caraterizar a empresa no que respeita aos recursos 

humanos, físicos e financeiros; 

- Identificar as áreas de negócio, política de vendas, 

marketing; 

- Promover o contacto com o mercado de trabalho. 

- Sensibilizar os alunos para a postura profissional do 

curso. 

11/11/2015 (quarta feira, das 9h às 12h30m e das 14h 

às 17h) 

 

- Visita às instalações da Adega; 

- Conhecer os diferentes sectores associados à empresa; 

- Desenvolver trabalhos relacionados com a Adega, 

Laboratório, Empacotamento e secção de vendas, entre 

outros; 

- Conhecer a importância da área da restauração 

associada ao empreendimento; 

- Promover o contacto entre profissionais. 

- Dar a conhecer aos alunos uma das infra estruturas e 

empresa de destaque ao nível económico social da região 

Alentejo; 

- Contactar com uma empresa com crescimento 

sustentado e com uma melhoria de qualidade contínua, 

caracterizada pelo seu dinamismo e aposta na inovação; 

- Identificar e conhecer in loco os diferentes sectores da 

empresa: Vinha, Receção da uva na Adega, Laboratório, 

Produção, Enchimento, Embalamento, Vendas; Marketing, 



          

   

 

 

Distribuição; 

-Acompanhar os diferentes técnicos em cada uma das 

áreas supracitadas; 

- Fortalecer as relações interpessoais; 

- Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de 

todos os envolvidos; 

- Dar a conhecer a importância da formação em contexto 

de trabalho no percurso escolar dos alunos; 

- Promover a aprendizagem pela prática e a experiência 

concreta do empreendedorismo. 

 

13/11/2015 (sexta feira, das 9h às 13h25m) 

 

- Trabalho na escola para preparar a apresentação dos 

alunos. 

- Apresentação do relatório de atividades. 

 

- Preparar a apresentação em powerpoint com recurso a 

vídeos, fotografias dos alunos sobre as atividades 

realizadas durante a mobilidade e, em particular, durante 

os dias 10 a 12 de novembro de 2015. 

 

 

 


