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PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES_Formação em Contexto de Trabalho no Pavilhão de Desportos de Vidigueira 

10 A 13 DE NOVEMBRO 2015 

Data Atividades Objetivos 

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

 

- Visita às instalações desportivas da Vidigueira (Pavilhão 

dos Desportos, Piscinas Municipais e Estádio Municipal); 

- Promover atividades lúdicas às turmas da EPFA nas 
aulas de educação física. 

- Dar a conhecer aos alunos as infra estruturas 

desportivas existentes na Vidigueira; 

-Acompanhar os diferentes técnicos em cada uma das 
áreas; 

- Promover o contacto com o mercado de trabalho; 

- Sensibilizar os alunos para a postura profissional do 

curso. 

11/10/2015 (quarta feira, das 9h às 12h30m e das 

14h30m às 17h) 

 

- Visita às instalações desportivas da Vidigueira (Pavilhão 

dos Desportos, Piscinas Municipais e Estádio Municipal) 

- Promover atividades lúdicas às turmas da EPFA nas 

aulas de educação física. 

- Promover actividades lúdicas à turma do 2ºC e D do 

Agrupamento de Escolas de Vidigueira no âmbito das 

AEC´s. 

 

- Dar a conhecer aos alunos as infra estruturas 

desportivas existentes na Vidigueira; 

- Fortalecer as relações interpessoais; 

- Promover o convívio entre todos os alunos; 

- 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; 

- Dar a conhecer os diferentes percursos pedestres da 

Vidigueira; 

- Promover a prática da actividade física na vertente de 

lazer; 

- Conhecer monumentos existentes no percurso pedestre. 

 

13/10/2015 (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. 



          

   

 

 

 


