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PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES_Formação em Contexto de Trabalho na Câmara Municipal de Vidigueira 

10 A 13 DE NOVEMBRO 2015 

Data Atividades Objetivos 

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

 

- Visita às instalações da Câmara Municipal de Vidigueira; 

- Apresentação dos responsáveis e dos diferentes 

departamentos da Câmara Municipal de Vidigueira 

- Promover o contacto dos alunos com uma entidade de 

extrema relevância na região; 

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

- Dar a conhecer aos alunos as infra estruturas da 

Câmara Municipal; 

- Caraterizar a autarquia no que respeita aos recursos 

humanos, físicos e financeiros; 

- 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) 
 

- Descobrir o património cultural e histórico da 

Vidigueira. 

Visita aos locais.  

‐ Ermida de São Rafael  
‐ Ermida de São Pedro  

‐ Ermida de Santa Clara  
‐ Ermida de Santo António  

‐ Museu Municipal  

Tradução da descrição dos locais.  

Fotografar 

‐Introdução ao triângulo de exposição. 

 ‐Introdução à técnica de fotografia de arquitetura.  

- Descobrir o património cultural e histórico da 

Vidigueira; 

- 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. 



          

   

 

 

‐Escolha e tratamento das imagens recolhidas.  

 Desenhar o folheto informativo  

‐Introdução ao desenho gráfico.  

‐Desenvolvimento do layout.  

‐ Inserção dos conteúdos recolhidos. 

 

 

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. 
 


