Plano Anual de Atividades Ano Letivo 2019/2020

OBJETIVOS GERAIS:

Dimensões de intervenção:

✔

Promover o sucesso educativo;

Atividades formativas e educativas

✔

Promover a educação inclusiva;

Atividades de promoção e divulgação do Instituto

✔

Promover práticas e intervenções potenciadoras de uma educação para a cidadania ativa,

Programa de orientação vocacional e profissional

consciente e participada;

Programa de Promoção e Educação para a Saúde

✔

Promover a formação cívica;

Plano Nacional de leitura – 10 minutos a ler

✔

Desenvolver o espírito crítico;

Plano Nacional do Cinema

✔

Desenvolver o espírito de equipa/grupo;

Plano Estratégico de Educação para a Cidadania

✔

Fomentar a criatividade;

Atividades do Serviço de Psicologia e Orientação

✔

Educar os alunos para a realidade artística;

Atividades de Educação artística e de Educação pela Arte

✔

Fomentar a participação ativa na vida da escola;

✔

Promover o envolvimento do aluno na sua própria formação /aprendizagem;

✔

Promover a relação escola/meio;

✔

Promover e divulgar o Instituto na comunidade envolvente;

✔

Colaborar e intervir na/com a Comunidade envolvente;

✔

Desenvolver a consciência da importância dos atos individuais e coletivos.

✔

Avaliar de forma contínua e sistematizada as práticas educativas e formativas, potenciando a

qualidade e melhoria.

Concebido em 01/ 09/ 2013

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Plano de Atividades Curriculares e Extracurriculares - 1º Período

Atividade

Abertura do ano
escolar

Abertura do ano
escolar

Screening1 (rastreio)
psicológico de
barreiras cognitiva
e/ou emocionais ao
processo de
Aprendizagem
25ºaniversário do IAI
e entrega de
Diplomas e prémios
de Mérito

1

Participantes

Alunos 10º, 11º, 12º
ano de CP, EAE, 1º e 2º
anos CEF
Diretor, Coordenadora
Pedagógica, Tutores de
Turma, Professores
Internos

Diretor, Coordenadora
Pedagógica,
Responsável Adm/Fin.
Professores e
Psicóloga

10º II
10º CP AT
10º CP TD
CEF de Pintor
Decorador
CEF de Operador de
Fotografia
Entidades parceiras
Ex Alunos
Ex colaboradores

Disciplina (s)

Objetivos

Data

Responsável

Metodologia

NA

Apresentar o trabalho desenvolvido ao
longo do ano transato;
Promover a integração e o acolhimento
dos novos alunos;
Apresentar o Regulamento interno do
Instituto, bem como as normas e princípios
de funcionamento;
Apresentar o Plano de Segurança do
Instituto;
Favorecer o sentimento de pertença e
identidade na comunidade escolar;
Auscultar sobre as expectativas e
motivações relativamente ao curso e
escola;

10 e 11 de
setembro

Coordenadora
Pedagógica

Reuniões Conversa de
acolhimento por parte do
Diretor e da Coordenadora;
atividades diversas (peddy
paper, almoço convívio)

NA

Apresentar os procedimentos gerais ao
funcionamento do ano escolar; apresentar
o Regulamento Interno e outros
documentos regulares; apresentar o
processo de avaliação da qualidade
EQAVET; Recolher sugestões e/ou
contributos para a melhoria da Escola (o
que é que eu posso fazer de diferente este
ano para promover o sucesso dos alunos)

11 de
setembro

Coordenadora
Pedagógica

SPO

Avaliar o funcionamento da memória visual
e auditiva imediata, perceção,
atenção/concentração e inteligência geral
não-verbal com vista a identificar alunos de
risco e/ou áreas prioritárias de intervenção
no âmbito da Educação Inclusiva

Durante o 1º
período

Natacha Pacheco
Psicóloga

Sessões em pequeno grupo

NA

Promover a identidade do Instituto;
promover a partilha de experiências e
saberes;
Reforçar o sentido de pertença ao Instituto;

19 de
setembro

Coordenadora
Pedagógica e Prof.
Susana Pinto

Ateliers, sessões de partilha
de experiências vídeos

Reunião geral

Natureza

Extracurricular

Extracurricular

Extracurricular

Extracurricular

Suporte
(link)

Área

NA

Propostas de
atividade Atas
Feedback dos
alunos (cartões)
Relatório

NA

Feedback dos
professores
(cartões)
Relatório
Ata

NA

Relatórios
Psicológicos
Individuais
Caracterizações
globais dos
Grupos-Turma

NA

Notícia
Relatório
Registo
fotográfico

Nível I de Intervenção

Concebido em 01/ 09/ 2013

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Reconhecer o mérito e trabalho escolar;
Distinguir e homenagear os alunos
finalistas;
Promover o sentido de pertença e de
valorização;

Programa Percursos
com História:

Comemoração do Dia
Europeu do Desporto
Escolar

outubro mês da
saúde: Dia Mundial
da Alimentação

outubro mês da
saúde: ação de
sensibilização sobre
VIH- Sida

Alunos
Professores

Alunos
Professores

Alunos
Professores

Alunos

NA

Participar em atividades interpessoais e de
grupo respeitando regras e critérios de
atuação e de convivência em diversos
contextos.

Ao longo do
período

Educação Física

Promover a prática da atividade física;
Fomentar a interação e comunicação entre
turmas;
Promover a integração escolar;
Criar momentos de descontração e prática
lúdico desportiva

27 de
setembro

Cidadania e
Mundo atual

Promover uma consciencialização para a
importância de uma alimentação saudável;
facilitar a integração e participação dos
alunos nas dinâmicas projetuais do IAI.

Cidadania e
Mundo Atual

Sensibilizar os alunos para evitarem
comportamentos de risco; debater o
estigma e a discriminação associados ao
VIH- Sida;

23 de
outubro

Prof. Carlos Cunha

Rastreios individualizados
Apresentação pública de
resultados

24 de
outubro

Dra. Natacha
Pacheco

Sessão de esclarecimento
com técnicas da APPF

outubro mês da
saúde: rastreios de
saúde

Alunos

Ed. Física

Recolher os indicadores de saúde dos
alunos do IAI; identificar necessidades de
aconselhamento e/ou encaminhamento
para consultas de especialidade;
caracterizar a comunidade educativa sob o
ponto de vista de alguns indicadores de
saúde; orientar os alunos para a
importância da manutenção do equilíbrio
nos indicadores de saúde.

outubro mês da
saúde: Sessão de
esclarecimento sobre
métodos
contracetivos

Alunos do 11º AT/TD,
10ºAT/TD, 11º II e 10º II

SPO

Sensibilizar os alunos para evitarem
comportamentos de risco; debater o
estigma e a discriminação associados ao
VIH- Sida;

Concebido em 01/ 09/ 2013

16 de
outubro

18 de
outubro

Prof. Susana Pinto

Visita noturna ao Museu e
exposição
Visita orientada/comentada

Prof. Carlos Cunha

Atividades lúdico
desportivas no Parque
Maria Pia

Prof. Filipa Pinto

Sessão esclarecimento com
nutricionista
Jogo lúdico educativo
Distribuição de maçãs

Prof. Filipa Pinto

Ação de Sensibilização com
representante do Centro de
Aconselhamento e Deteção
do VIH- Sida
Visita à unidade Móvel

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

NA

Relatório
Notícia
Registo
fotográfico

PEPS

Vídeos
Folhas de registo
atividade
Relatório
Notícia

Curricular e
Extracurricular

PEPS
PEEC

Jogo
Relatório
Notícia
Resultados das
equipas do jogo

Curricular e
Extracurricular

PEPS
PEEC

Relatório
Notícia
Fotografias

Curricular e
Extracurricular

PEPS
PEEC

Resultados dos
rastreios:
caracterização
dos indicadores
de saúde dos
alunos do IAI
Folheto
informativo

Extracurricular

PEPS

Notícia
Relatório

Extracurricular

Extracurricular
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Projeto SOS Azulejo:
Roteiro. Azulejar pelo
Porto

Casa do design
Matosinhos - Porto
Design Biennale
2019- Exposição
Frontiere, Expressões
do Design
Contemporâneo

Planetário do Porto

Comemoração do
Halloween

1ºPD

10ºTD e 11º TD

10ºI

Todos os alunos e
Professores

UFCD 2415

25 de
outubro

Prof. Anete
Fernandes

Roteiro, Observação In Loco

Curricular

NO

Relatório
Resultados dos
inquéritos
aplicados
Notícia
Relatório
Professor
Relatório alunos
Registo
fotográfico
Notícia
resultados do
instrumento de
avaliação
Relatório
Professor
Notícia
Registo
fotográfico
Resultados do
instrumento de
avaliação.

Design de
equipamento

Desenvolver a cultura visual e do Design
nos alunos, nomeadamente no âmbito do
património d design nacional e
internacional

29 de
outubro

Prof. Anete
Fernandes

Visita de Estudo

Curricular

NO

Filosofia

Problematizar a origem da Terra;
compreender a natureza abrangente das
questões da filosofia; estimular ao
pensamento crítico e a uma atitude
filosófica.

30 de
outubro

Prof. Rita Moura

Visita de Estudo

Curricular

NA

Inglês
Artes Visuais

Promover a participação dos alunos na
comemoração de atividades; estimular à
vivência e identidade do IAI;

31 de
outubro

Prof. Sandrine
Morais
Alunos Turma 12º
I/A

Atividades de decoração
temática; atividade de
travessuras; atividade
noturna organizada pelos
alunos

Curricular e
extracurricular

NA

Relatório
Professor
Registo
Fotográfico
Notícia

31 de
outubro

Dra. Natacha
Pacheco

Sessão

Extracurricular

POVP

Relatório

Outubro

Coordenadora
Pedagógica

Reunião

Extracurricular

NO

Ata

Ok Estudante

Alunos do 12º I/A e 12º
I

NA

Reunião com
Encarregados de
Educação

Pais, Tutores de
Turma, Direção

NA

Concebido em 01/ 09/ 2013

Visualizar alguns exemplos de azulejaria
portuguesa de forma a compreender a
importância do património azulejar;
contribuir para desenvolver nos alunos o
gosto pela arte em geral e pela arte
azulejar em particular.

Tomar contacto com informação alusiva ao
prosseguimento de estudos em
universidades do Reino Unido; promover
uma orientação vocacional e profissional
informada e diversificada.
Apresentar e relembrar o funcionamento
geral da Escola e respetivos regulamentos;
refletir sobre procedimentos que podem
melhorar as práticas de apoio ao estudo;
apresentar o processo de avaliação da
melhoria EQAVET e reflexão sobre o papel
dos EE.

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Concetualização de
fotografias alusivas
ao Direitos dos
alunos

Calendário Cruz
Vermelha

JN Solidário

Exposição World
Press Photo

Museu do Dragão

À Conversa com uma
nutricionista

Concebido em 01/ 09/ 2013

CEF 1º OF

CEF 2º OF e 10º EAE

12º AT

10º I

11º AT

CEF 1º OF e 1º PD

Fotografia e
Cidadania e
Mundo Atual

Analisar e refletir acerca dos direitos e
deveres do aluno; cooperar e interagir com
os outros na resolução de situações;
incorporar as regras e normas do IAI;
refletir sobre a liberdade, autonomia e
respeito.

Fotografia e
OPM

Promover a abertura da Escola com a
comunidade; fomentar o voluntariado e o
contacto intergeracional; responder a
necessidades de instituições sociais;
envolver os alunos num trabalho social e
profissional

Português

Promover a literacia dos jovens no que
concerne à imprensa escrita; promover
ações de solidariedade e voluntariado
intergeracional; colaborar com projetos e
entidades da comunidade.

Filosofia, OPM,
Desenho

Educar para os valores e direitos humanos;
desenvolver a sensibilidade estética;
identificar a fotografia como veículo de
informação e conhecimento

UFCD 10

Compreender o funcionamento de um
Museu e o papel do guia / Técnico de
Animação em Turismo; Analisar questões
de acessibilidade; Compreender o papel do
guia turístico na receção e
acompanhamento de pessoas com
limitações.

Cidadania e
Mundo Atual

Perceber a importância de uma
alimentação saudável na prevenção de
doenças; promover hábitos de vida
saudável.

Outubro

Outubronovembro

Outubronovembro

novembro

Novembro

4 a 8 de
novembro

Prof. Armando

Prof. Armando

Coordenadora
Pedagógica

Trabalhos reflexivos e
visuais

Sessões de trabalhos na
cruz vermelha e no IAI com
os séniores

Ações de solidariedade em
Lares

Prof. Rita Moura

Visita

Prof. Olivia

Prof. Filipa

Visita

Ação de sensibilização

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Curricular

Curricular

Curricular

Extracurricular

Curricular

Curricular

PECC

Fotografias
concebidas e
guião de
elaboração

PEEC

Calendário,
avaliação da
entidade
parceira,
avaliação dos
alunos

PECC

Relatório
docente,
relatório alunos,
registo
fotográfica,
avaliação dos
parceiros

PEEC

Relatório,
Noticia,
fotografias
resultados do
instrumento de
avaliação

NO

Relatório
Notícia
Fotografias
Avaliação da
atividade

PEPS

Relatório,
Noticia,
fotografias
resultados do
instrumento de
avaliação
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Magusto

Todas

NA

Promover o sentido de pertença e
identidade no/do Instituto;
Reforçar a relações e a integração dos
alunos;
Preservar as tradições ao mesmo tempo
que se dinamiza momentos de convívio e
interação;
Promover momento de convívio grupal ao
mesmo tempo que se dinamiza atividades
lúdico desportivo.

11 de
novembro

Prof. Ana Silva e
Prof. Carlos Cunha

Jogos tradicionais
Distribuição de castanhas

Sessão de sensibilização
com Agentes da PSP- Escola
Segura

Extracurricular

PEEC

extracurricular

PEPS

Sessão: Bullying e
Ciberbullying

10º I, 10º AT/TD, 11º
AT/TD

NA

Otimizar o trabalho desenvolvido pela PSP
– Escola Segura neste âmbito;

12 de
novembro

Dra. Natacha
Pacheco
Prof. Filipa Pinto

Voxpop Saúde

CEF 1º OF e CEF 1º PD

Cidadania e
Mundo Atual

Consciencializar para a adoção de
comportamentos protetores da saúde

18 e 28 de
novembro

Prof. Filipa Pinto

Workshop promovido pela
Liga Portuguesa contra o
Cancro

Curricular

PEEC e PEPS

Design de
Equipamento

Refletir sobre os momentos determinantes
no contexto histórico e cultural do Design;
Compreender a importância da Bauhaus
no Design; contactar com trabalhos de
estudantes do ensino superior de Design

19 de
novembro

Prof. Anete
Fernandes

Visita de Estudo

Curricular

NA

Casa Museu Guerra
Junqueiro - Exposição
Bauhaus 100 anos
100 objetos

TNSJ

TNSJ

Concebido em 01/ 09/ 2013

10º e 11ºTD

1º PD

1º OF

Português

Familiarizar os alunos com as instalações
de um teatro; promover o conhecimento
do património arquitetónico, histórico e
cultural da cidade.

Português

Familiarizar os alunos com as instalações
de um teatro; promover o conhecimento
do património arquitetónico, histórico e
cultural da cidade.

19 de
novembro

21 de
novembro

Prof. Eduarda

Prof. Eduarda

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Visita Guiada

Visita Guiada

Curricular

Curricular

Relatório
Notícia
Resultados do
instrumento de
avaliação

Noticia, relatório,
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação
Noticia, relatório,
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação
Noticia, relatório
(professor e
alunos),
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação

NA

Noticia, relatório
(professor e
alunos),
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação

NA

Noticia, relatório
(professor e
alunos),
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação
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Porto Design
Biennale 2019Exposição patente no
Palácio das Artes Exposição Habitare
Ícones do Design
Italiano

Alojamento Local 7
Groaster 7

Dia Mundial da Luta
Contra a Sida

Clube De Ar Livre:
paintball

Um Hora à Conversa
Com…
Ex aluno com
atividade profissional
na área do 3D

Concebido em 01/ 09/ 2013

Design de
Equipamento

Desenvolver a cultura visual e do Design
nos alunos, nomeadamente no âmbito do
património do design nacional e
internacional

10º AT

UFCD 1 e 3

Conhecer o funcionamento e organização
de uma unidade hoteleira; completar a
formação dos alunos nos diferentes
vertentes da hotelaria; perceber como atua
este tipo de alojamento em relação à
Qualidade; conhecer procedimentos em
relação ao tratamento de reclamações,
sugestões e elogios; conhecer
procedimentos em relação à
sustentabilidade e proteção do ambiente

CEF 2º ano
(Todas as Turmas)

Cidadania e
Mundo Atual e
Fotografia

Sensibilizar os alunos para evitarem
comportamentos de risco;

29 de
novembro

Prof. Filipa

Jogo Didático
Campanha Visual

NA

Promover a Atividade Física
Elevar a cultura desportiva
Valorizar a ética e o espírito desportivo,
aperfeiçoar a relação interpessoal, a
responsabilidade pessoal e coletiva, a
cooperação e a solidariedade numa
vertente de ar livre.

novembro

Prof. Carlos Cunha

Atividade desportiva

10º e 11º TD

Todas

12º I/A, 12º I, 10º TD,
11º TD

OPM

Contactar com o mercado de trabalho;
Recolher aprendizagens e experiências na
área do trabalho em 3D;
Partilhar expectativas e motivações;

26 de
novembro

28 de
novembro

1º período

Prof. Anete
Fernandes

Prof. Richard e
Prof. Graça Ponte

Prof. Pedro Paiva e
Prof. Filipa Pinto

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Visita de Estudo

Visita orientada a um
alojamento local

Conversa informal

NA

Noticia, relatório
(professor e
alunos),
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação

NA

Relatório
(professores e
alunos,
resultados do
instrumento de
avaliação

Curricular e
Extracurricular

PEPS
PEEC

jogo
fotografias
relatório
questões,
convite e regras
do jogo

Extracurricular

PEPS

Notícia
Relatório
Registo
fotográfico

POVP
PEEC

Notícia
Relatório, noticia,
guião de
perguntas
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação,

Curricular

Curricular

Extracurricular

Mod:
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OPC

Contactar com o mercado de trabalho;
Recolher aprendizagens e experiências na
área do trabalho em arquitetura;
Partilhar expectativas e motivações;
Partilhar experiências do mundo do
trabalho e/ou ensino superior;
Potenciar a integração no mercado de
trabalho

12º I/A, 12º I, 10º TD,
11º TD

OPM, OPC,
Design de
equipamento

Contactar com o mercado de trabalho;
Recolher aprendizagens e experiências na
área do trabalho em Design
Partilhar expectativas e motivações;
Partilhar experiências do mundo do
trabalho e/ou ensino superior;
Potenciar a integração no mercado de
trabalho

10ºI

Filosofia e
Desenho

Decoração de Natal

Levantamento das
expetativas de
carreira dos alunos

Uma hora à Conversa
Com…
Ex aluno com
atividade profissional
na Arquitetura

Uma Hora à Conversa
Com…
Ex aluno com
atividade profissional
do Design

Projeto de Ilustração:
Alegoria da Caverna
de Platão

Sessão com
Representante da
APAV

Auto da Barca do
Inferno, de Gil
Vicente

Concebido em 01/ 09/ 2013

12º I/A, 12º I, 10º TD,
11º TD

1º período

Prof. Susana Pinto
e Prof. Filipa Pinto

Conversa informal

Extracurricular

POVP

Notícia
Relatório, noticia,
guião de
perguntas
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação,

1º período

Prof. Susana Pinto
e Prof. Filipa Pinto

Conversa informal

Extracurricular

POPV

Notícia
Relatório, noticia,
guião de
perguntas
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação,

Desenvolver a capacidade critica e a
reflexão; desenvolver a capacidade de
interpretação; promover a ilustração como
ferramenta exploratória e de observação.

1º período

Prof. Hélder Cunha
e Prof. Rita Moura

Ilustração da temática da
alegoria da caverna e
apresentação do projeto na
disciplina de Filosofia.

Curricular e
Extracurricular

PEEC

Desenhos

Todas

Disciplinas das
componentes
artísticas,
técnicas e
tecnológicas

Envolver toda a comunidade escolar na
decoração natalícia das Instalações do
Instituto;
Rentabilizar o desenvolvimento de
competências e aprendizagens na
Execução de trabalhos e produtos;
Fomentar o sentido de pertença e
identidade nos alunos ao IAI.

1º período

Prof. Hélder Cunha
e Prof. Anete
Fernandes

Decoração do espaço
escolar com uma temática
que se relacione com a
quadra natalícia

Curricular e
extracurricular

NA

Registo
fotográfico e
relatório de
atividade.

12º II
12º I/A
12º AT

SPO

Explorar as expectativas de carreira dos
alunos;

4 de
dezembro

Psicóloga
Natacha Pacheco

Aplicação de inquérito por
questionário

Extracurricular

NA

Inquérito por
questionário

CEF 1º OF e CEF 1ºpd

Cidadania e
Mundo Atual

Identificar situações de desrespeito pelos
direitos humanos; reconhecer a
necessidade de respeitar os direitos
humanos; identificar situações de risco ou
crime.

09 a 13 de
dezembro

PEEC

Relatório, noticia,
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação

Português

Motivar os alunos para o estudo da obra
“Auto da Barca do Inferno”; Permitir o
contacto com a realidade teatral;

NA

Relatório, noticia,
fotografia,
resultados do
instrumento de
avaliação

CEF 2º OF

12 de
dezembro

Prof. Filipa

Prof. Eduarda

Ação de sensibilização

Assistir a uma peça de
teatro

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Curricular

Curricular
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Atividades de final de
período

Atividades de final de
período: Ciclo de
Cinema

Almoço de Natal

Férias com Arte
(edição natal)

Concebido em 01/ 09/ 2013

Todas as turmas e
docentes

Todas as turmas e
docentes

Todas as turmas e
docentes

Publico infanto juvenil

UFCD 2415 e
UFCD 2419

NA

Divulgar o trabalho desenvolvido no Curso
Cef pintor/decorador e dinamizar a
criatividade através de uma atividade
artística baseada num artista
contemporâneo da Street Art.
Dinamizar na última semana de cada
período a exibição de um filme, a partir da
lista do PNC;
Formar públicos para o cinema;
Divulgar o cinema junto dos jovens e
respetivas comunidades educativas;
Proporcionar momentos de interação e de
identificação com a escola;

NA

Encerrar o 1º período potenciando outras
experiências aos alunos;
Promover o sentido de pertença e
identidade no/do Instituto;
Reforçar a relações e a integração dos
alunos;
Preservar as tradições ao mesmo tempo
que se dinamiza momentos de convívio e
interação;

NA

Apresentar um programa de atividades de
ocupação de tempos livres, para a
interrupção letiva da páscoa, para crianças
e jovens dos 7 aos 14 anos de idade;
Potenciar o contacto com as artes em
geral;
Promover a Educação pela Arte, numa
dinâmica não formal;
Promover uma ocupação criatividade,
educativa, criativa e construtiva do tempo
livre;
Dinamizar o Instituto das Artes e da
Imagem, otimizando as suas instalações,
práticas e experiências para o
desenvolvimento de outros serviços de
animação socioeducativa.

16 e 17 de
dezembro

Prof. Anete
Fernandes

Execução de mosaicos
inspirados no projeto
“Space invaders”.

Extracurricular

NA

Registo
fotográfico

16 e 17 de
dezembro

Prof. Susana Pinto
e Rita Moura

Visualização de um Filme
Apresentação de um Livro

Extracurricular

NA

Relatório do
professor
Notícia
Resultados dos
guiões de análise

17 de
dezembro

Prof. Gisela Rebelo
Magalhães

Almoço de confraternização

Extracurricular

NA

Registo
fotográfico

Registo
fotográfico

18 a 20 de
dezembro

Prof. Gisela Rebelo
Magalhães

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Ateliers artísticos

Extracurricular

NA

Inquérito de
avaliação aos
pais dos
participantes
Jogo lúdico
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NA

Recolher sugestões d melhoramento;
Avaliar de forma continua a ação da escola;
envolver aos alunos nas ações de melhoria
continua; recolher propostas de atividades;
comprometer os alunos com a ação
escolar;

Ao longo do
1º, 2º e 3º
período

Coordenadora
Pedagógica

Reuniões com
representantes dos alunos

Auscultação dos
Encarregados de
educação

Representantes dos
encarregados de
educação, Direção,
Tutores de Turma

NA

Recolher sugestões d melhoramento;
avaliar de forma continua a ação da escola;
envolver os pais nas ações de melhoria
continua; recolher propostas de atividades;
comprometer os a encarregados de
educação com a ação escolar;

Ao longo do
1º, 2º e 3º
período

Coordenadora
Pedagógica

Reuniões com
representantes dos pais

Web portefólio

12º I e 12º I/A

OPM e OPC

Criar uma página pessoal do aluno onde
sejam expostos trabalhos artísticos

1º período

Prof. Pedro Paiva

Criação de
instrumentos de
procura de emprego

12º AT, 12º I e 12º I/A,
CEF 2º OF

OPM

Criar um elemento gráfico referente ao
currículo

1º e 2º
período

Prof. Pedro Paiva,
Prof. Filipa Pinto

OPM

Criar um projeto de narrativa simples,
sobre temas inscritos no PEEC,
designadamente o Desenvolvimento
Sustentável;
Potenciar os projetos criados para a
participação em concursos de vídeo,
designadamente no Cineastas Digitais

1º período

Prof. Hélder Cunha

Difusão das emissões nos
intervalos escolares.

Curricular

NA

1º período

Prof. Hélder Cunha

Concurso

Curricular

PEEC

Auscultação dos
alunos
representantes

Alunos eleitos por
cada turma como
representantes,
Direção, Tutores de
Turma

Projeto: Narrativas
Simples

11ºI

Projeto Rádio IAI

11º

OPM

Realizar exercícios de captura, sonoplastia
e áudio de áudio para criar um produto
não só para assinalar o término dos
intervalos, mas também para marcar o
ambiente da comunidade educativa.

Projeto Bgreen

11ºI

OPM e Inglês

Criar um produto de captura de vídeo e
som alusivo ao tema do ambiente e
ecologia; participar no festival de vídeo
ecológico, promovido pela OFICINA.

Concebido em 01/ 09/ 2013

1º período

NA

Ata, inquéritos
de opinião,
fichas de registo,
propostas

Extracurricular

NA

Ata, inquéritos
de opinião,
fichas de registo,
propostas

Página Web

Curricular

POVP

Projeto Web –
Linguagem
HTML e CSS

Cartão de apresentação,
curriculum, carta de
apresentação

Curricular

POVP

Projeto Gráfico

PEEC

Projetos
videográficos em
formato mp4
concebidos e
respetivos
guiões e
storyboards

Prof. Hélder Cunha

Concurso

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Extracurricular

Curricular

Mod:
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Atividades Curriculares e Extracurriculares - 2º Período

Atividade
Campanha de
sensibilização contra
o racismo

Atividade ‘Roteiro
Inclusivo’

Festival Indie júnior

Visita ao TNSJ

Visita aos estúdios da
RTP

Apresentação dos
percursos
educativos/formativo
s Pós 12º ano

Concebido em 01/ 09/ 2013

Participantes

CEF 2º OF

11º AT

Turmas Ensino
Secundário

10ºI

CEF 2º OF

Disciplina (s)

Objetivos

Cidadania e
Mundo Atual e
Fotografia

Incentivar a desenvolver atitudes de
compreensão e tolerância; promover o
respeito pela diversidade étnico e racial;
combater formas de discriminação e
preconceito.

UFCD 10
UFCD 14

Planificar e organizar um roteiro, no âmbito
da azulejaria portuguesa, promovendo a
inclusão de pessoas com limitações;
Promover o convívio com a comunidade
extra-escolar

Português e
OPM

Motivar os alunos para a cultura
Cinematográfica; proporcionar o contacto
com a realidade cultural e profissional

Português

Motivar os alunos para o teatro; promover o
contacto e conhecimento do património
artístico, cultural e arquitetónico da região;

Cidadania e
mundo atual

Sensibilizar para a importância da televisão
como meio da comunicação; conhecer os
bastidores, estúdios, redação e cenários
para a transmissão de programas
televisivos.

Data

8 a 10 de
janeiro

16 de janeiro

janeiro

Responsável

Metodologia

Prof. Filipa Pinto e
Prof. Armando
Bento

Prof. Olívia

Prof. Susana Pinto
e Hélder Cunha

Campanha Visual

Planificação e organização
de roteiro e workshop de
azulejaria

Preparação e organização
da atividade

Natureza

Curricular

Curricular

Extracurricular

Área

Suporte

PEEC

guião de
conceptualizaçã
o;
fotografias
concebidas;

PEEC

Relatório
Notícia
Registo
fotográfico
Avaliação da
atividade

NA

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito
instrumento de
avaliação

NA

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito
instrumento de
avaliação

Visualização de Curtas

janeiro

Prof. Susana Pinto

Visita e relatório fotográfico
e escrito da visita

Curricular

24 de janeiro

Prof. Filipa Pinto

Visita e relatório fotográfico
e escrito da visita

Curricular

PEEC

Notícia
Fotografias
Guião com
questões
Relatório
Instrumento de
avaliação

29 de janeiro

Psicóloga
Natacha Pacheco

Sessão de esclarecimento

Extracurricular

NA

NA

Informar os alunos acerca da oferta
educativa/formativa pós secundária
12.º II,12.º IA, 12.º AT

SPO

Informar os alunos acerca do calendário dos
exames nacionais, datas de realização de
pré-requisitos e datas de candidatura;

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Apresentação dos
percursos
educativos/formativo
s Pós 12º ano

Sessões Individuais
de Orientação
Vocacional

Formação em
Contexto real de
trabalho e/ou
Simulação da
formação em
contexto real de
trabalho

E.E. dos alunos do 12.º
II, 12.º IA, 12.º AT

12.º II,12.º IA, 12.º AT

12ºDesenho de
Arquitetura

SPO

Informar os pais/Encarregados de Educação
da tarefa desenvolvimental que os filhos se
vão deparar no final do seu percurso
educativo/formativo de modo a envolve-los
no processo de decisão vocacional e/ou
profissional dos seus educandos.

12 de janeiro

Psicóloga
Natacha Pacheco

Sessão de esclarecimento

Extracurricular

NA

NA

SPO

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de
nível secundário do seu interesse e no
processo de inscrição;
Apoiar os alunos no processo de
candidatura ao curso pretendido

Ao longo do
2º e 3º
período

Psicóloga
Natacha Pacheco

Atendimentos Individuais

Extracurricular

NA

NA

OPC

Enriquecer a componente profissional de
formação;
Proporcionar experiência da prática
profissional em contexto real de trabalho ou
desenvolvendo projetos, em simulação
organizacional, para empresas e entidades;
Promover a articulação entre os
conhecimentos teórico – práticos e
realidade profissional;
Possibilitar, o desenvolvimento de um
projeto de intervenção contexto real de
trabalho ou em simulação de contexto de
trabalho;
Facilitar a inserção no mercado de trabalho.

POPV

Dossier
individual da
FCT por aluno
(Plano
individual;
Protocolo;
Folhas de
Presenças;
Avaliação)

Formação em
Contexto real de
trabalho e/ou
Simulação da
formação em
contexto real de
trabalho

12º ano de Imagem
Interativa

OPM

Enriquecer a componente profissional de
formação;
Proporcionar experiência da prática
profissional em contexto real de trabalho ou
desenvolvendo projetos, em simulação
organizacional, para empresas e entidades;
Promover a articulação entre os
conhecimentos teórico – práticos e
realidade profissional;
Possibilitar, o desenvolvimento de um
projeto de intervenção contexto real de
trabalho ou em simulação de contexto de
trabalho;
Facilitar a inserção no mercado de trabalho.

Ida ao Auditório
Municipal de

10ºI
11ºI

Inglês

Motivar e incentivar os alunos, estimulandoos a pôr em prática os seus conhecimentos

Concebido em 01/ 09/ 2013

2º período
(01 de
fevereiro a 5
de abril)

Prof. Miguel
Magalhães

Relatório e projetos práticos
desenvolvidos nos locais de
estágio.

Curricular

(22 de
janeiro a 27
de marçol)

Prof. Pedro Paiva
Prof. Vitor Silva

Relatório e projetos práticos
desenvolvidos nos locais de
estágio.

Curricular

POPV

Dossier
individual da
FCT por aluno
(Plano
individual;
Protocolo;
Folhas de
Presenças;
Avaliação)

12 de
Fevereiro

Prof. Sandrine
Morais

Ida ao teatro e atividades
de preparação

Curricular

NA

Notícia
Relatório

2º período

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Mafamude para ver a
peça “Who Shot
Shakespeare”
Palestra sobre a
perseguição à
comunidade judaica
durante a segunda
guerra mundial e os
campos de
concentração, uma
vez que em 2020 se
assinalam os 75 anos
da libertação dos
campos de
concentração

Celebração do dia dos
afetos

Projeto: Narrativas
Simples Fábulas de La
Fontaine

Concebido em 01/ 09/ 2013

10ºCP
11ºCP
12ºCP

11ºI

linguísticos através da participação ativa
num espetáculo

Inglês

Turmas CEF
CEF Pintor/decorador

Inglês
UFCD
Fotografia
UFCD2419

1º OF e 1º PD

Cidadania e
Mundo Atual

Contextualizar a história do Diário de Anne
Frank e compreender a relação do Diário de
Anne Frank com episódios envolvendo a
Segunda Guerra Mundial

Conhecer a história e tradições do dia de S.
Valentim.
Estreitar a relação dos alunos CEF pintor
decorador e a comunidade escolar.
Desenvolver a autonomia e
responsabilidade, valorizando um projeto
escolar.

Refletir sobre os direitos humanos a partir
das Fábulas de La Fontaine; analisar e
refletir sobre os valores e a moral.

fotográfico e
escrito
instrumento de
avaliação

Segundo
Período

Segundo
Período - dia
14 de
Fevereiro

Janeirofevereiro

Prof. Sandrine
Morais

Palestra

Prof. Sandrine
Morais
Prof. Armando
Bento
Prof. Anete

Exercício de Produção
escrita para o Portefólio: o
Dia dos afetos. Em primeiro
lugar, os alunos deverão
realizar um cartão (numa
cartolina A4) e de seguida
deverão elaborar um
pequeno texto começando
com Love is...
Os alunos também poderão
colocar uma fotografia da
sua autoria que deverá
representar o amor para
eles.
Realização de peças
cerâmicas e poemas para
entregar a toda a
comunidade escolar.
Execução de decoração
cerâmica para a entrada do
Instituto.

Prof. Filipa Pinto

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Trabalho individual

Curricular

Curricular

Curricular

PEEC

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito

NA

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito
Postais
Poemas em
Inglês e
Português
Decoração da
entrada do
Instituto
Peças
cerâmicas
individuais
pintadas, com a
temática do dia
dos afetos

PEEC

Ilustração e
criação de
personagens 3d
Textos

Mod:
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Animação

Aula de artes
marciais
Visita à Zona
Histórica de Gaia e
Porto: Exemplos de
Arte Urbana

Aplicação da
Geometria Descritiva
num projeto simples
de arquitetura.

Ação de
Sensibilização com
um representante da
DECO
Ação de
Sensibilização com
um representante da
Europe Direct Porto

Ida ao cinema

Concebido em 01/ 09/ 2013

CEF 2ºano

Educação
Física

Promover o contacto com uma nova
modalidade; mobilizar outros profissionais
para proporcionar experiência desportivas
diferenciadas;

Março

CEF 2ºano

Cidadania e
Mundo Atual

Conhecer o território e a arte urbana
presente; aprofundar a sensibilidade
estética e artística; compreender a utilização
do lixo como arte; compreender o papel da
arte na configuração e identidade da cidade

28 de
fevereiro

Todos os alunos de
Geometria Descritiva e
o Professor da
Disciplina

Geometria
Descritiva A e
B

Desenvolver um projeto para a construção
de uma estrutura edificada num espaço do
IAI a selecionar, tendo como base os
conceitos de Pérgula e de Jardim de Inverno,
espaço onde as comunidades escolar,
animal e vegetal locais poderão coabitar de
forma equilibrada e com usufruto por todas
as partes.

1º OF e 1ºPD

Cidadania e
Mundo Atual

Tomar consciência do papel das
organizações de defesa dos consumidores
na promoção de um consumo esclarecido;
Conhecedor os direitos e deveres do
consumidor.

Fevereiromarço

1º OF e 1ºPD

Cidadania e
Mundo Atual

Estimular à participação cívica no contexto
Europeu; sensibilizar para importância da
europa e da cidadania europeia.

2 a 13 de
março

Português

Dar a conhecer parte da história nacional
através da visualização do filme “Aventura
nos mares” inserido nas comemorações dos
500 anos da viagem de circum-navegação
de Fernão de Magalhães

1º OF, 2º OF, 1ºPD

Durante
todo o mês
de Março

24 de março

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito

Prof. Carlos Cunha

De acordo com o professor
convidado

Prof. Filipa Pinto

Visita de estudo;
Registo fotográfico e escrito

Curricular

PEEC

Prof. Daniel Silva

O projeto será estruturado
com a aplicação da
Geometria Descritiva
enquanto técnica de
trabalho e da Metodologia
Projetual enquanto método
de trabalho. As várias fases
do projeto serão
distribuídas e desenvolvidas
por todas as turmas de
Geometria Descritiva da
escola.

Curricular e
extracurricular

PEEC

Registos, gráfico
e fotográfico, e
relatório final.

Prof. Filipa Pinto

Ação de sensibilização com
jurista da DECO

PEEC

Relatório
Fotografias
Instrumento de
avaliação

PEEC

Relatório
Fotografias
Instrumento de
avaliação

NA

Notícia
Relatório
interno
Relatório escrito
(alunos)

Prof. Filipa Pinto

Prof. Eduarda

Ação de sensibilização

Visualização de um filme

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Curricular

Curricular

Curricular

Extracurricular

PEPS

Fotografias;
Notícia;
Instrumento de
avaliação;
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Apresentação do
serviço NET emprego
do IEFP e das Medidas
de Apoio ao emprego
em vigor,
nomeadamente
estágio-emprego

12.º II,12.º IA, 12.º AT

Sessão de
esclarecimento
relativa ao
funcionamento da
rede EURES

12.º II,12.º IA, 12.º AT

Atividade de Clube
De Ar Livre:
Orientação

Ciclo de Cinema e
Leitura IAI

Intervenção no
espaço escolar sob o
tema da Festa da
Primavera

Atividade da
Primavera

Concebido em 01/ 09/ 2013

Todas

Todas

Todos

Todas

SPO

Apresentar aos alunos o serviço Net
emprego e orientar a sua navegação pelo
serviço, no sentido de o rentabilizar quando
transitarem para o mercado de trabalho.
Apresentar as medidas/incentivos ao
primeiro emprego que estejam, à data, em
vigor.

18 de março

Psicóloga
Natacha Pacheco

Sessão Informativa

Extracurricular

NA

NA

SPO

Apresentar aos alunos o serviço da rede
EURES e as ofertas de emprego existentes
dentro do espaço europeu

25 de março

Psicóloga
Natacha Pacheco

Sessão Informativa

Extracurricular

NA

NA

PEPS

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito

NA

Não aplicável

Disciplinas das
componentes
artísticas,

Todas

Promover o contacto com uma nova
modalidade; mobilizar outros profissionais
para proporcionar experiência desportivas
diferenciadas;
Dinamizar na última semana de cada
período a exibição de um filme, a partir da
lista do PNC;
Formar públicos para o cinema;
Divulgar o cinema junto dos jovens e
respetivas comunidades educativas;
Proporcionar momentos de interação e de
identificação com a escola;
Estreitar a relação dos alunos com a
instituição de ensino.
Desenvolver a autonomia e
responsabilidade, valorizando a análise e
avaliação das necessidades existentes num
projeto comunitário.
Propiciar a aquisição de novos
conhecimentos na realização de atividades
colaborativas de extensão à sala de aula.
Apresentar, à comunidade educativa
(alunos, professores, técnicos, pais e
familiares) o trabalho desenvolvido ao longo
do ano, nos diferentes cursos e turmas;
Apresentar a peça de teatro, enquanto
produto final, do trabalho desenvolvido, ao
longo do ano, no Grupo de Teatro;
Favorecer o contacto dos pais e familiares

25 de março

Prof. Carlos Cunha

Competição de uma prova

Extracurricular

26 de março

Prof. Susana Pinto
e Rita Moura

Visualização de um filme

Extracurricular

NA

Relatório do
professor
Notícia
Resultado dos
guiões de
análise

março a
abril
(montagem
de 23 a 27
de março )

Prof. Hélder e
Professora Anete

Decoração do espaço
escolar com a temática da
obra de Henri Matisse.

curricular e
extracurricular

N/A

Registo
fotográfico

Gisela Rebelo
Magalhães

Instalação artística no
espaço
Exposições de fotografia
Vídeo mapping
Dinâmicas de animação
turística
Performance do grupo de
teatro.

Curricular e
extracurricular

NA

Registo
fotográfico e
vídeo
Relatório

27 de março

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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com a Escola;
Valorizar o trabalho desenvolvido pelos
alunos e envolvê-los na dinamização e
conceção da atividade;
Abrir o Instituto à comunidade, projetando e
exibindo o trabalho desenvolvido;
Dinamizar um programa de atividades
artísticas, culturais e sociais, que potencie as
artes em geral e as artes audiovisuais em
particular.
Levantamento das
expetativas
vocacionais

CEF de Operador/A de
Fotografia

Aplicação de
questionários de
Orientação
Vocacional

CEF de Operador/A de
Fotografia

Palestra de
sensibilização face
aos consumos – Vive
na Real

11 de março

Dr.ª Natacha
Pacheco

Aplicação de questionário

Extracurricular

N.A.

N.A.

SPO

Ajudar os alunos a perceber a importância
de ajustar o seu projeto de carreira à sua
personalidade

18 de março

Dr.ª Natacha
Pacheco

Aplicação do
Inventário de Interesses de
Holland e do Inventário de
valores profissionais de
Super

Extracurricular

N.A.

N.A.

CEF 1º OF, CEF 2º OF,
CEF 1º PD

NA

Sensibilizar os alunos para as
consequências psicológicas, familiares e
escolares inerentes sãos comportamentos
aditivos.

20 de abril

Dr.ª Natacha
Pacheco

Ação de Sensibilização

Extracurricular

PEPS

Notícia

Sessão Estrada
Segura

12º AT, 12º I/A, 12- I

NA

Sensibilizar os alunos para a importância de
respeitar as regras de circulação automóvel
e pedonal.

20 de abril

Dr.ª Natacha
Pacheco

Ação de sensibilização
alusiva à segurança
rodoviária

Extracurricular

PEEC

Notícia

Museu dos
transportes

10ºAT

Geografia

Promover a compreensão do significado do
papel desempenhado pelos transportes e
pelas comunicações na sociedade.

2º período

Prof. Hugo Peixoto

Visita de estudo

Curricular

N/A

Relatório do
professor e dos
alunos.

Filosofia

Promover o respeito pela diversidade
cultural e religioso; promover o
conhecimento do islamismo enquanto
religião; esclarecer preconceitos.

PEEC

Relatório
professor
Fotografias
Notícia
Relatório dos
alunos

PEEC

Curta
metragem
destinada a
exibição na
festa da
Primavera,

Comunidade
Muçulmana do Porto

Projeto: Poesia Visual

Concebido em 01/ 09/ 2013

10º I

11º ano

SPO

Explorar as expectativas vocacionais dos
alunos;

Português e
OPM

Desenvolver uma curta metragem baseada
num poema de Sophia de Mello Breyner,
para apresentar na Festa da Primavera.

2º período

2º período

Prof. Rita Moura

Visita de estudo

Prof. Hélder e Prof.
Susana Pinto

Definição da temática na
disciplina de Português e
Captura, edição e
montagem nas aulas de
OPM

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Curricular

Curricular

Mod:
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guiões e
storyboards

Projeto de Ilustração:
Escritores e obras
literárias

10º, 11º, 12º I e 12º I/A

Português e
OPM

Desenvolver o espírito critico face a
imagens, estereótipos e preconceitos;
Desenvolver a observação e o pensamento
criativo e reflexivo nas artes visuais; utilizar
a ilustração como ferramenta exploração e
expressiva; Desenvolver um projeto
integrado nas iniciativas da Instituição
Ajudaris, que luta diariamente contra a
forme, pobreza e exclusão social.

Vídeo Finalistas

12º I, 12º I/a, 12º AT,
CEF 2º OF

OPM

Projeção do reel dos trabalhos dos alunos
na cerimónia de abertura do próximo ano
letivo

Livros Finalistas

12º I, 12º I/a, 12º AT,
CEF 2º OF

Tutoria de
turma
Professores de
Fotografia
Português

Recolher e registar as experiências e
mensagens dos alunos finalistas.
Fomentar o sentido de pertença ao IAI.
Efetuar o registo fotográfico

2ºperíodo

Tutores de Turma
Prof. Hélder Cunha
e Armando Bento

Oficina de
Produtos
Multimédia

Implicar os alunos na produção do showreel
2019/2020;
Construir cenários volumétricos;
Desenvolver animações;
Utilizar softwares adequadas no processo
de criação e animação digital;
Interagir com tolerância, empatia e
responsabilidade dentro dos grupos de
trabalho, argumentando, negociando e
aceitando diferentes pontos de vista.

2º e 3º
período

Prof. Hélder Cunha
e Armando Bento

Showreel 2019/2020
Construção de
separadores

Concebido em 01/ 09/ 2013

11º

2º período

Prof. Hélder e Prof.
Susana Pinto

Concurso

Extracurricular

PEEC

Ilustrações

2º e 3º
período

Prof. Hélder Cunha
e Armando Bento

Captura e edição nas aulas
de OPM

Curricular e
extracurricular

NA

Vídeo

Captura de fotografias dos
alunos finalistas. Redação
de textos dos alunos.
Criação de um livro de
finalistas.

Extracurricular

NA

Livro de
finalistas

Criação de separadores
para os vídeos dos finalistas

Curricular

NA

Separadores
em vídeo

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Divulgação da oferta
educativa e
formativa do IAI para
o ano letivo
2019/2020

Férias com Arte
(edição páscoa)

Auscultação da
satisfação das partes
interessadas

Concebido em 01/ 09/ 2013

Escolas e
Agrupamentos de
escolas da área
metropolitana do Porto

Público infantojuvenil

Alunos, ex-alunos,
encarregados de
educação, entidades
parceiras, professores

Coordenação
de Curso e
Direção

Divulgar a oferta educativa e formativa do
IAI junto das escolas e agrupamentos de
escolas da área metropolitana do Porto;
Reforçar os contactos com as instituições
educativas da região, tendo em conta o
trabalho iniciado no âmbito da I Semana
Aberta das Artes do IAI;
Participar em feiras de orientação
vocacional e profissional, para as quais o
Instituto seja convidado;
Definir e executar programas de divulgação
e orientação em estreita articulação com as
coordenações de curso e direção
pedagógica.

2º e 3º
período

Prof. Gisela Rebelo
Magalhães

Demonstrações técnicas
protagonizadas pelos
alunos;
Sessões de esclarecimento
Exibição de trabalhos
Conversas com candidatos

Não aplicável

Apresentar um programa de atividades de
ocupação de tempos livres, para a
interrupção letiva da páscoa, para crianças e
jovens dos 7 aos 14 anos de idade;
Potenciar o contacto com as artes em geral;
Promover a Educação pela Arte, numa
dinâmica não formal;
Promover uma ocupação criatividade,
educativa, criativa e construtiva do tempo
livre;
Dinamizar o Instituto das Artes e da
Imagem, otimizando as suas instalações,
práticas e experiências para o
desenvolvimento de outros serviços de
animação socioeducativa.

30 de março
a 3 de abril

Prof. Gisela Rebelo
Magalhães

Oficinas artísticas
Atividades
ludicopedagógicas

NA

Utilizar a informação recolhida para
promover a melhoria contínua da dinâmica
formativa e pedagógica.

2º e 3º
período

Equipa EQAVET

Aplicação de questionários

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Curricular e
Extracurricular

Extracurricular

Extracurricular

POPV

Nº de inscrições
Relatórios de
atividades

NA

Questionários
de avaliação
Relatório
Fotografias
Noticia

NA

Questionários
diversos
Apresentação
de dados
quantitativos e
qualitativos

Mod:
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Plano de Atividades Curriculares e Extracurriculares- 3º Período

Atividade

Participantes

Disciplina (s)

Objetivos

Data

Responsável

Metodologia

Natureza

Área

Suporte

14 a 17 de
abril

Prof. Susana
Pinto e Rita
Moura

Preparação e organização
da visita

Extracurricular

PEEC

Relatório
Fotográfico e
escrito

Viagem de Estudo
a Cracóvia

10º, 11º e 12º anos

NA

Alargar os horizontes geográficos, culturais,
artísticos e patrocínios dos alunos;
proporcionar o contacto com um contexto
marcado e marcante na história da
humanidade; situar os alunos no contexto
histórico da II grande Guerra Mundial

Ação de
Sensibilização
com
Microbiológico

CEF 1º OF e CEF 1º PD

Cidadania e Mundo
Atual

Identificar as consequências ambientais do
Consumo; Identificar as consequências
sociais do consumo

20 a 30 de
abril

Prof. Filipa
Pinto

Ação de sensibilização

Curricular

PEEC

Fotografias
Relatório
Instrumento de
avaliação

Dia Mundial da
Fotografia
Pinhole

Comunidade Local

Oficina de
Produtos
Multimédia,
Fotografia, oficina
de Projetos de
Construção

Envolver todos os alunos na organização de
uma atividade artística e cultural para a
comunidade; Dinamizar iniciativas que
envolvam a fotografia de pinhole; otimizar
as aprendizagens adquiridas no âmbito das
disciplinas de fotografia; desenvolver um
projeto interdisciplinar com impacto na
comunidade e na divulgação do IAI.

25 a 27 de
abril

Prof.
Armando

Ação de divulgação

Extracurricular
e Curricular

POVP

Fotografias
Relatório

Apresentação dos
percursos
educativos/forma
tivos Pós 9º ano

CEF de Operador/A
de Fotografia

SPO

Informar os alunos acerca da dos percursos
educativos ao nível do ensino secundário;
Apoiar os alunos na candidatura nos cursos
de nível secundário escolhidos;

22 de abril

Psicóloga
Natacha
Pacheco

Sessão Informativa

Extracurricular

NA

NA

SPO

Informar os pais/Encarregados de Educação
da tarefa que os filhos se vão deparar no
final do seu percurso educativo/formativo
de modo a envolvê-los no processo de
decisão vocacional e/ou profissional dos
seus educandos

29 de abril

Psicóloga
Natacha
Pacheco

Sessão Informativa

Extracurricular

NA

NA

Sessão de
esclarecimento
para pais e/ou
Encarregados de
Educação

Concebido em 01/ 09/ 2013

CEF de Operador/A
de Fotografia

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Visita Estúdios da
RTP

11º I

OPM

Observar os bastidores de um estúdio de
televisão, análise de dinâmicas, processos
de trabalho e preparativos em torno da
realização de um programa.

30 de abril de
2020

Prof. Hélder
Cunha

Visita de estudo orientada

abril-maio

Prof. Susana
Pinto

Preparação e organização
da visita

abril -maio

Prof. Susana
Pinto

Preparação e organização
da visita

POPV

Registo
fotográfico e
relatório de visita.

Curricular

NA

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito da visita

Curricular

NA

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito da visita

Curricular

Visita de estudo a
Vila do Conde

10ºAT/TD

Português

Explorar e conhecer a realidade cultural,
artística e patrimonial do pais;
Desenvolver o espírito criativo; Criar um
roteiro literário e cultural;

Visita de estudo a
Guimarães

11ºAT/TD

Português

Explorar e conhecer a realidade cultural,
artística e patrimonial do pais;
Desenvolver o espírito criativo; Criar um
roteiro literário e cultural;

09 de maio

Prof. Filipa
Pinto e Olivia
Nogueira

Jogo didático sobre a União
Europeia

Curricular

PEEC

Jogo
Questões, convite
e regras;
Relatório;
Fotografias;
Pontuação do
Jogo;

maio

Prof. Filipa
Pinto

Visita de Estudo e Registo
fotográfico e escrito

Curricular

PEEC

Relatório; Notícia;
Fotografias;
Instrumento de
avaliação;

maio

Prof. Carlos
Cunha

PEPS

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito

Dia da europa

CEF 1º ano (Toda a
comunidade escolar)

Cidadania e Mundo
Atual
Área de Integração

Compreender o motivo da criação da União
Europeia;
Compreender a cronologia da entrada dos
diferentes Estados-membros na União
Europeia;
Compreender a importância dos símbolos
para a união entre os países.
Estimular a participação cívica no contexto
europeu

Visita a
instituição de
solidariedade
social

CEF 1º OF e CEF 1º PD

Cidadania e Mundo
Atual

Refletir criticamente sobre o papel da
comunidade na luta contra a pobreza;
implementar formas concretas de apoiar no
combate à pobreza

NA

Promover a atividade física.
Elevar a cultura desportiva

Atividade de
Clube De Ar Livre:
Jogo de Futebol

Concebido em 01/ 09/ 2013

Todas

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Jogo de 7x7

Extracurricular

Mod:
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Encontros de
Cinema de Viana
Olhares Frontais

Ação de
sensibilização
sobre o
voluntariado

EAE

11º I

Visita à Galeria da
Biodiversidade do
Porto

10ºI

Sessões
Individuais de
Orientação
Vocacional

CEF de Operador/A
de Fotografia

OPM

Participar num conjunto de exibições
cinematográficas, palestras, exposições
acerca do cinema; apreciar m conjunto de
filmes documentários; participar numa
competição alusiva ao cinema; promover o
contacto com profissionais da área do
cinema; promover o sentido de pertença e
identidade ao IAI;

Filosofia

Refletor sobre a responsabilidade social de
cada um; refletir sobre as formas de
participação e voluntariado

Filosofia

Sensibilizar para o conhecimento científico;
refletir sobre a importância da ciência no
mundo contemporâneo.

SPO

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de
nível secundário do seu interesse e no
processo de inscrição;
Apoiar os alunos no processo de
candidatura ao curso pretendido.

Projeto de
ilustração:
Manipulação
Genética

11ºI

Desenho e Filosofia

Desenvolver o espírito crítico face a
imagens, estereótipos e preconceitos;
Desenvolver a observação e o pensamento
criativo e reflexivo nas artes visuais; utilizar
a ilustração como ferramenta exploração e
expressiva.

Sessão com o
CQEP

12º I, 12ºI/A, 12º AT

Não aplicável

Promover a inscrição dos alunos no CQEP
por forma a monitorizar os percursos póssecundário.

Formação em
Contexto de
Trabalho (FCT)

Proporcionar experiência da prática
profissional em contexto empresarial e/ou
institucional
Experimentar diferentes atividades
profissionais no campo da animação em
geral e da animação turística em particular;
Experimentar diferentes atividades
profissionais no campo do design em geral
e do design de equipamento em particular;

11º CP AT/TD
Formação em
Contexto real de
trabalho – I e II
12ºAT

Concebido em 01/ 09/ 2013

Prof. Hélder
Cunha e Prof.
Pedro Paiva

Visualização de curtas,
documentários e palestras

POVP

Registos
fotográficos e
relatório da visita.

Prof. Rita

Visualização de um
documentário
Sessão de sensibilização

PEEC

Registos
fotográficos;
relatório da visita;
notícia.

maio

Prof. Rita

Visita à galeria e exposição
patente

Curricular

NA

Registos
fotográficos;
relatório da visita;
notícia.

3.º Período

Psicóloga
Natacha
Pacheco

Atendimentos Individuais

Extracurriculares

N.A.

N.A.

3º período

Prof. Rita e
Prof. Hélder

Ilustração da temática da
manipulação genética e
apresentação do projeto na
disciplina de Filosofia.

Curricular

PEEC

Ilustrações

maio

Prof. Gisela
Rebelo
Magalhães

Sessão de esclarecimento e
recolha de dados com
Técnicos do CQEP

Extracurricular

POVP

Questionário de
avaliação e
relatório de
atividade

Curricular

Relatório dos
alunos
Questionário às
entidades
parceiras
Questionário aos
alunos

maio

maio

1 de junho a
10 julho

Prof. Gisela
Rebelo
Magalhães

Trabalho in loco nas
entidades de acolhimento
Visitas in loco

Extracurricular

Curricular

Curricular

abril a julho

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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Promover a articulação entre os
conhecimentos teóricos, técnicos e práticos
e, a realidade profissional;
Possibilitar, em contexto de aprendizagem,
a reflexão crítica sobre a realidade
profissional e o desenvolvimento de
competências em contexto real de trabalho;
Desenvolver competências técnicas,
relacionais, organizacionais e de gestão de
carreira;
Facilitar a inserção no mercado de trabalho
e/ou a orientação profissional;
Consolidar experiências e aprendizagens;
Facilitar a inserção no mercado de trabalho.

Formação em
Contexto real de
trabalho

Apresentação e
Defesa Prova de
Aptidão Artística

Concebido em 01/ 09/ 2013

CEF tipo II de
Operador de
Fotografia

12ºI e 12ºI/A

Formação em
Contexto de
Trabalho (FCT)

Prova de Aptidão
Artística (PAA)

Proporcionar experiência da prática
profissional em contexto empresarial;
Experimentar diferentes atividades
profissionais no campo da fotografia;
Promover a articulação entre os
conhecimentos teóricos, técnicos e práticos
e, a realidade profissional;
Possibilitar, em contexto de aprendizagem,
a reflexão crítica sobre a realidade
profissional e o desenvolvimento de
competências em contexto real de trabalho;
Desenvolver competências técnicas,
relacionais, organizacionais e de gestão de
carreira;
Facilitar a inserção no mercado de trabalho
e/ou a orientação profissional ao nível do
prosseguimento de estudos.

Apresentar e defender, perante um júri, a
prova aptidão artística.

1 de junho a
15 julho

Prof. Filipa
Pinto e Prof.
Armando
Bento

08,09 e 11 de
junho

Prof. Pedro
Paiva
Prof. José
Miguel
Magalhães
Prof. Vítor
Silva

Contacto com o mundo
laboral; empregabilidade

Apresentações e defesas
orais
Suportes de apresentação
criados pelos alunos

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Curricular

Curricular

POPV

Dossier individual
da FCT por aluno
(Plano individual;
Protocolo; Folhas
de Presenças;
Avaliação)

NA

Fotografias
Pauta de
Avaliação
Relatório Final dos
alunos
Questionário aos
alunos
Questionário aos
membros do Júri

Mod:
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Apresentação e
Defesa Prova de
Aptidão
Profissional

CP 12ºano de Técnico
de Animação em
Turismo

Prova de Avaliação
Final (PAF)

Apresentar e defender, perante um júri, a
prova de aptidão profissional

16 de julho

Prof. Gisela
Rebelo
Magalhães

Apresentações e defesas
orais
Suportes de apresentação
criados pelos alunos

Curricular

NA

Fotografias
Pauta de
Avaliação
Relatório Final dos
alunos
Questionário aos
alunos
Questionário aos
membros do Júri

Apresentação e
Defesa Prova de
Avaliação Final

CEF II 2ºano
Operador de
Fotografia

Prova de Avaliação
Final (PAF)

Apresentar e defender, perante um júri, a
prova de avaliação final.

17 de julho

Prof.
Armando

Apresentação individual de
cada aluno

Curricular

POPV

Fotografias dos
trabalhos dos
alunos;
Relatório
apreciativo;
Pauta de
avaliação

Reunião Geral e
final de ano

Todos os docentes

Avaliação da ação

Apresentar os resultados de avaliação tendo
por base os instrumentos aplicados;
Refletir sobre os indicadores e sucesso e
insucesso;

julho

Prof. Gisela
Rebelo
Magalhães

Apresentação de dados e
análise conjunta dos
resultados atingidos

Extracurricular

Avaliação da
ação

Ata, registo de
levantamento de
sugestões, ideias

SPO, Coordenação
de Curso e Direção

Efetuar um conhecimento prévio dos
agentes da e Instituto e dos novos alunos,
com a dinâmica, projeto e regras dos
Instituto; Favorecer um processo de
orientação vocacional o mais concertado
possível, a partir do conhecimento prévio da
realidade formativa e educativa do Instituto
e dos cursos que oferece; Selecionar,
encaminhar e orientar os novos alunos e/ou
candidatos; Avaliar o perfil de
funcionamento cognitivo e afetivo dos
novos alunos de modo a sinalizar
precocemente situações de dificuldades de
aprendizagem e ou de dificuldades
psicoafectivas.

Sessões de
entrevistas,
provas técnicas e
de avaliação do
perfil de
funcionamento
psicoafectivo e
cognitivo

Concebido em 01/ 09/ 2013

Candidatos aos
Cursos do IAI e
respetivos pais ou
encarregados de
educação

maio setembro

Prof. Gisela
Rebelo
Magalhães

Guiões de
entrevistas
realizados

Entrevistas individuais com
os candidatos e EE
Aula aberta de contacto do
candidato com a escola e da
escola com o candidato

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Extracurricular

NA

Relatórios de
sessões de
orientação
Resultados de
avaliação

Mod:
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Plano de Atividades Curriculares e Extracurriculares – ao longo do ano

Atividade

Participantes

Modelação de
Assets e
Personagens de
Animação
alusivas à II
Guerra Mundial

Portefólio
Reflexivo de
Aprendizagens

12ºI

Turmas CP e Turmas
CEF

Plano Nacional
do Cinema

Plano Nacional
de Leitura

Concebido em 01/ 09/ 2013

Todos

Todos

Disciplina (s)

Objetivos

Mod. 3D

Modelar assets e personagens, de
forma a incluir numa animação final,
que represente uma Cena da II Guerra
Mundial, ao mesmo tempo que se
consciencializa para as consequências
e causas da II Guerra Mundial, num
ano em que se assinalam os seus 80
anos.

Todas

Contruir e manter atualizada um
portefólio individual que ilustre as
aprendizagens realizadas ao longo do
ano em cada disciplina;
Conceber ferramentas de promoção
individual.

Data

Ao longo do 1º , 2º
e 3º período

Responsável

Metodologia

Natureza

Area
Projetual

Suporte

Prof. Pedro Paiva

Desenvolviment
o de Modelos
tridimensionais,
e
posteriormente
Animação

Curricular

PEEC

Trabalhos
realizados
pelos alunos,
animações

Curricular

POVP

Trabalhos
realizados
pelos alunos

Extra-curricular

PEEC

Guiões de
análise;
Relatório da
atividade;
notícia

Curricular

NA

Projeto 10
min a ler

1º, 2º e 3º período

Tutores de Turma

Todas

Promover a literacia para o cinema;
Divulgar obras cinematográficas
nacionais; interpretar obras
cinematográficas junto dos alunos;
participar no Programa Plano
Nacional de Cinema;

1º,2º e 3º período

Prof. Rita Moura e
Prof. Sandrine
Morais

Todas

Facilitar o acesso à leitura e ao
conhecimento; Aumentar os hábitos e
os índices de leitura da população;
Melhorar as competências e os níveis
de literacia dos portugueses;
Promover o prazer e o gosto pela
leitura; Desenvolver a formação
leitora; Consciencializar a sociedade
do valor e da importância da leitura;
Estimular uma cultura e um ambiente
económico-social favoráveis à
multiplicação das práticas e dos
contextos sociais de leitura.

1º,2º e 3º período

Prof. Susana Pinto

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado

Criação de
portefólio digital
Trabalho
colaborativo
para seleção,
manutenção e
integração de
trabalhos
Visualização de
filmes/ curtasmetragens
sugeridas no
Plano Nacional
de Cinema

Leitura diária em
cada aula 10
minutos por dia.
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Plano Anual de Atividades Ano Letivo 2019/2020

Grupo de
Voluntariado

Turmas de ensino
secundário

PEEC

Oficinas
Intervenções na
escola
Visitas

Curricular

PEEC

Noticia
Relatório

Preparação de
materiais que
sustentem as
candidaturas a
apresentar

NA

NA

NA

1º,2º e 3ºperíodo

Prof. Susana Pinto

Preparação;
organização e
marcação

2º e 3º período

Prof. Anete

Prof. Gisela Rebelo
Magalhães

Percursos com
História(s)

Todas

Todas

Projeto SOS
Azulejo

Todas
Turma organizadora 1º
PD

UFCDS

Promover a valorização e preservação
da arte azulejar; realizar experiências
alusivas ao azulejo; integrar um
projeto nacional.

Não aplicável

Apresentar candidatura a projetos
que surjam ao longo do ano e que se
revelem numa mais-valia para a
dinâmica do Instituto e para a
formação dos alunos;
Promover candidatura ao Erasmus +;
Integrar, sempre que possível o
desenvolvimento dos projetos que
venham a ser aprovados, no contexto
curricular dos cursos e turmas do IAI.

Todas

Extracurricular

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito
instrumento
de avaliação

Todas

Dinamizar o contacto com a história e
cultura local; contactar “in loco” com
as diferentes realidades artísticas;
reconhecer características dos
períodos artísticos; conhecer os
pontos turísticos e exposições da
cidade do Porto;
Despertar nos alunos o interesse
pelas realidades artísticas;
Fortalecer relações de proximidade
entre professores e alunos;
Experienciar diversas situações
sensoriais;
Proporcionar momentos de
divertimento e convívio

Candidatura a
Projetos e/ou
iniciativas

NA

Notícia
Relatório
fotográfico e
escrito
instrumento
de avaliação

Promover a formação de jovens
voluntários; educar para atitudes de
altruísmo.

1º,2º e 3º período

Ao longo do ano

Prof. Susana Pinto

Preparação e
organização dos
grupos

Participação em
campanhas

Aprovado em conselho pedagógico 23 de outubro de 2019

Concebido em 01/ 09/ 2013

Instituto das artes e da imagem ensino artístico especializado
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