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2º

2º

Data início
Hora
Data fim
Hora

22 de
janeiro

De 10 a 13
de
fevereiro

Ações
Nome da atividade

(Descrição breve da
atividade)

Dia do agrupamento Filosofia para crianças e
jovens

Aula de filosofia para as
turmas do 4º ano do 1º
ciclo e turmas de 7º ano do
AECA

Visita de estudo a
Budapeste

A visita a Budapeste é uma
visita globalizante, no
decurso
da
qual
se
procurará
reconhecer
aspetos
geográficos,
históricos,
sociológicos,
artísticos e económicos que
favorecem a compreensão
do carácter total da
realidade de um país onde
se respiram tempos de
mudança. Sedentos de
viver, os habitantes da
capital
da
Hungria
tornaram-na numa cidade
fervilhante, onde a tradição
e a modernidade convivem

Objetivos

1. Celebrar o dia do
agrupamento em ambiente
de articulação e cooperação.
2. Promover o
conhecimento da atividade
critica e racional da
filosofia junto dos mais
jovens.
3. Proporcionar o exercício
do pensamento autónomo
através da atividade da
filosofia.
1. Observação direta de
obras contemporâneas.
2. Desenvolver a
capacidade de
contemplação e desenvolver
a postura em espaços
públicos e de exposição.
3. Desenvolver o sentido de
grupo e de solidariedade
entre os alunos
4.Reconhecer a diversidade
cultural de Budapeste
5. Reconhecer a
majestosidade de Budapeste
6. Reconhecer a
grandiosidade da arquitetura
de Budapeste

Metas do PE

Período

Dinamizadores

Destinatários

Nome da Escola
Departamento
Grupos / Projetos
Professores

Alunos:
Ano
Turmas

Professores de
Filosofia e
Professores do 4º
ano de escolaridade

Todas as turmas
do 4º ano de
escolaridade e
uma de 7º ano,
do agrupamento.

Escola Secundária
Carlos Amarante,
professora
responsável: Ana
Pereira do grupo
410

41 Alunos das
turmas 12ºA,
12ºJ, 12ºP,
12ºO,
12ºZ,11ºN
E 11ºP.
Serão
acompanhados
por 8
professores

Paragem aulas

Departamento de Ciências Socias, Grupo de Filosofia, responsável: Ana Pereira

Recursos

Departamento / Grupo Disciplinar / Projeto / Clube / Outra situação:

A atividade
realizar-se-á
sem
interrupção
de aulas
( dia do
agupamento)

A atividade é
paga pelos
alunos e está
a cargo da
agência de
viagens Pinto
Lopes

A atividade
realiza-se na
interrupção
do carnaval
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lado a lado.

2º

23 março

Visita de estudo

Visita à Universidade de
Biotecnologia do Porto

7. Desenvolver e melhorar
os relacionamentos
interpessoais
8. Entrar em contato com
outra cultura.
1. Promover o
conhecimento da
Universidade de
Biotecnologia.
2. Percecionar a
dinâmica dos
cursos da U. B.
3. Proporcionar a
participação em
exercício de
experiencias sobre
a regeneração da
pele.

Alunos do 11º A:
Leonor Losa e
Carlos Barros
Professores:
Beatriz Macedo
(DT) e Manuel
Gomes

Alunos do 11º
A.

Autocarro

Sim

AECA– Plano Anual de Atividades – 2016/2017 – Pág. 2

