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PLANO DE ATIVIDADES 2021/2022 
 
 
 

 

Atividades Diversas 
 

Abertura Oficial 
do Ano Letivo 

17 de setembro 
de 2021 

Acolhimento  e  integração  dos  novos  alunos 
na comunidade escolar; início do ano letivo. 

Direção/Diretores 
de Turma 

Geral Comunidade Escolar 

Entrega do Prémio 
de Mérito 1.º Período Reconhecimento público do melhor aluno/a do 

Ano. 
Letivo 2021-2022. 

 
Direção Geral Comunidade Escolar 

Dia daEscola/ 
Entrega de 
Diplomas 

outubro de 2021 

 
Prestar um tributo aos alunos finalistas 2020/2021; 
promover o convívio e a interação; estabelecer e 
fortalecer o espírito de camaradagem e 
solidariedade. 

A definir Geral Comunidade Escolar 

Comemoração do 
20.º Aniversário 

da Escola 

08 de outubro 
de 2021 

Comemoração do 20.º Aniversário da Escola; 
convívio e interação; estabelecer e fortalecer o 
espírito de camaradagem e solidariedade; 
promover capacidades de organização e de 
trabalho em grupo por parte dos alunos dos cursos 
de Restaurante/Bar; desenvolver  a  iniciativa  e 
proporcionar  um momento de lazer. 

Professor Fernando 
Oliveira e Turmas 

dos Cursos 
Profissionais de 
Restaurante/Bar 

Cursos 
Profissionais de 
Restaurante/Bar 

Comunidade Escolar 

Festa de Natal 17 de dezembro 
de 2021 

Convívio e interação; estabelecer e fortalecer o 
espírito de camaradagem e solidariedade; 
promover capacidades  de  organização  e  de 
trabalho  em grupo; desenvolver a iniciativa e 
proporcionar um momento de lazer; encerramento 
do 1.º Período Escolar. 

Diretores de Turma Geral Comunidade Escolar 

Dia da Internet 
Segura 2022 fevereiro de 2022 

Promover o interesse e uso da internet, os seus 
serviços telemáticos associados de uma forma 
responsável, segura e eficaz. 

Professores da Área 
de Informática Geral Comunidade Escolar 



 

Cibersegurança 
nas Escolas 

29 de outubro 
de 2021 

Consciencializar a comunidade educativa para a 
importância e necessidade de adoção de regras e 
procedimentos a ter no uso da Internet, de 
forma segura, eficaz e inteligente; possibilitar, na 
prática o aprofundamento de conhecimentos 
teóricos adquiridos em aula e que, ligados a esta 
temática. 

Professor Jorge Sá 

 

Teconologias da
Informação e 

Comunicação e 
Geral 

Comunidade Escolar 

Dia da 
Informática 
EPNH 2022 

fevereiro/março 
de 2022 

Desenvolver atividades lúdicas e informáticas na 
escola; promover e aperfeiçoar relações 
interpessoais entre os alunos e entre professores e 
alunos. 

Professores da Área 
de Informática Geral Comunidade Escolar 

Parlamento dos 
Jovens 2021/2022 

Ao longo do 
Ano Letivo 

Educar para a cidadania; dar a conhecer a A.R., 
o significado do mandato parlamentar, as regras do 
debate parlamentar e o processo de decisão do 
Parlamento, enquanto órgão representativo de 
todos os cidadãos portugueses; promover o debate 
democrático,  o  respeito  pela  diversidade  de 
opiniões  e  regras  de  formação  de decisões; 
incentivar a reflexão e o debate; proporcionar a 
experiência de participação em processos 
eleitorais; estimular as capacidades de expressão e 
argumentação, com respeito pelos valores da 
tolerância e da formação da vontade da maioria; 
sublinhar  a  importância  da  sua contribuição 
para a resolução de questões que afetem o seu 
presente e o futuro individual e coletivo, fazendo 
ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder 
político. 

Diretores de Turma e 
Diretores de Curso 

Geral Comunidade Escolar 

Serviço de 
Pequeno-almoço 

Ao longo do 
Ano Letivo 

Promover a inter e transdisciplinaridade; 
desenvolver   as   capacidades   de   organização   e 
espírito de equipa; abordar conteúdos relacionados 
com o curso, fomentando o gosto pela área de 
restaurante-bar; demonstrar os conhecimentos 
adquiridos, através de uma mostra dos tipos de 
serviços de mesa existentes. 

Professores da Área 
de Restauração Geral Comunidade Escolar 



 

Serviços de 
Cafetaria, Balcão e 
Mesa e Serviços de 
Restaurante/Bar 

Ao longo do 
Ano Letivo 

Promover a inter e transdisciplinaridade; 
desenvolver   as   capacidades   de   organização   e 
espírito de equipa; abordar conteúdos relacionados 
com o curso, fomentando o gosto pela área de 
restaurante-bar; demonstrar os conhecimentos 
adquiridos, através de uma mostra dos tipos de 
serviços de mesa existentes. 

Professores da Área 
de Restauraçao 

Geral Comunidade Escolar 

 

Atividades Lúdico- 
pedagógicas 

 

Ao longo do 
Ano Letivo 

 

Proporcionar momentos de lazer e de 
motivação nos alunos. 

SPO - António Vieira Geral Comunidade Escolar 

Sessões de 
Sensibilização: 

Primeiros- 
socorros; 

prevenção de 
acidentes em 
meio escolar 

Ao longo do 
Ano Letivo 

 

 
Sensibilização dos alunos para questões de 
prevenção de acidentes e primeiros-socorros; 
esclarecer possíveis dúvidas sobre estas temáticas, 
promovendo comportamentos saudáveis e 
conscientes. 

Entidades Externas 

 

 
 
 
 

Geral 

 

 
 
 
 

Comunidade Escolar 

Educação Sexual 
em Meio Escolar 

Ao longo do 
Ano Letivo 

 

Sensibilização dos alunos para questões da 
sexualidade; esclarecer  possíveis  dúvidas  sobre 
estas temáticas, promovendo comportamentos 
saudáveis e conscientes. 

SPO - Dr. António 
Vieira; Diretores de 
Curso e de Turma 

Geral Comunidade Escolar 

Palestra - Drogas A definir 

 

Sensibilização dos alunos para a problemática das 
drogas; esclarecer possíveis dúvidas sobre esta 
temática, promovendo comportamentos saudáveis e 
conscientes. 

 

SPO - Dr. António 
Vieira em 

colaboração com a 
Escola Segura 

Geral Comunidade Escolar 

      
Visitas de Estudo: 

 

Peça de Teatro 
"Farsa de Inês de 

Pereira" 
A definir 

 

Aprofundar  os  conhecimentos  referentes  ao 
módulos cujo conteúdo é o estudo do autor e obra 
em questão; promover o gosto pelo teatro e a 
arte de representação; promover hábitos culturais. 

Professora Sandra 
Ferreira 

10.º do Curso 
Profissional de 
Receção e 10.º 

de Serviços 
Jurídicos 

Cursos Profissionais 



 

 

Visita de Estudo à 
Fábrica Centro 
Ciência Viva de 
Aveiro e Centro 

Histórico de Aveiro 

A definir 

 

Abordar conteúdos relacionados com o curso; 
debater, alertar e esclarecer questões pertinente 
sobre o panorama tecnológico atual;promover uma 
melhor compreensão dos conteúdos abordados nas 
aulas. 

Professor Jorge Sá 
Cursos 

Profissionais e 
CEF 

Cursos Profissionais e 
CEF 

Visita ao 
Laboratório 

Internacional de 
Nanotecnologia - 

INL - Braga 

A definir 

 
Conhecer alguns projetos desenvolvidos por um 
consórcio de empresas tecnológicas de renome 
na área de nanotecnologia; confrontar 
conhecimentos adquiridos em sala de aula com 
a experiência e rigor profissional de empresas de 
vanguarda; aperfeiçoar as relações interpessoais 
entre os alunos e professores da escola. 

Professor Jorge Sá 
Cursos 

Profissionais e 
CEF 

Cursos Profissionais e 
CEF 

Visita à Assembleia 
da República A definir 

Dar   a   conhecer   a   A.R.,   o   significado   e   a 
importância do mandato parlamentar, as regras 
do debate parlamentar e o processo de decisão do 
Parlamento, enquanto órgão representativo de 
todos os cidadãos portugueses. 

A definir A definir A definir 

Visita ao Hotel 
OPO A definir 

Permitir o contacto dos alunos com a realidade 
hoteleira do porto; perceção das instalações; 
promover  a  aquisição  dos  conhecimentos 
adquiridos em sala de aula e confrontação com 
a vivência e o rigor profissional. 

Professor/a da 
Componente Técnica 

 

10.º do Curso 
Profissional de 

Técnico de 
Receção 

10.º do Curso 
Profissional de 

Técnico de Receção 

Visita à Escola de 
Hotelaria e 

Turismo do Porto 
A definir 

 
 
Permitir o contacto dos alunos com a realidade 
hoteleira do porto; perceção das instalações; 
promover  a  aquisição  dos  conhecimentos 
adquiridos em sala de aula e confrontação com 
a vivência e o rigor profissional. 

 

Diretor de Turma e 
Professor/a da 
Componente 

Técnica 

10.º do Curso 
Profissional de 

Técnico de 
Receção, 12.º 

do Curso 
Profissional de 
Restaurante/Bar 

10.º do Curso 
Profissional de 

Técnico de Receção, 
12.º do Curso 

Profissional de 
Restaurante/Bar 



 

 

 
Peça de Teatro 

"Auto da Barca do 
Inferno" 

A definir 

 

Aprofundar  os  conhecimentos  referentes  ao 
módulos cujo conteúdo é o estudo do autor e obra 
em questão; promover o gosto pelo teatro e a 
arte de representação; promover hábitos culturais. 

 

Professoras de 
Português - Sandra 
Ferreira e Celeste 

Batista 

Cursos CEF Cursos CEF 

Visita de Estudo 
ao "Porto 

Romântico" 
A definir 

 
 
Aprofundar os conhecimentos teóricos adquiridos 
nas aulas; promover e fomentar o gosto pela 
cultura e história nacionais. 

Professores Sandra 
Ferreira 

11.º de 
Serviços 
Jurídicos 

Cursos Profissionais 

Visita de Estudo 
Ao Museu do 
Holocausto 

A definir 

 
Aprofundar os conhecimentos teóricos adquiridos 
nas aulas; promover e fomentar o gosto pela 
cultura e história internacional. 

Professores da 
Componente de 

Cidadania e 
Desenvolvimento e 

de Cidadania e 
Mundo Atual 

Cursos 
CEF/10.º e 

11.º Anos dos 
Cursos 

Profissionais 

Cursos CEF/10.º e 
11.º Anos dos Cursos 

Profissionais 

Caminhada pela 
Saúde 3.º Período 

 
Desenvolver, aperfeiçoar e vivenciar alguns dos 
conteúdos a abordar no Atletismo, conjuntamente 
com o módulo Contexto e Saúde. 

Professor de 
Educação Física 

Todas as 
turmas Todas as turmas 

Dia Radical 3.º Período 

 
Desenvolver, aperfeiçoar e vivenciar alguns dos 
conteúdos a abordar no módulo Atividades de 
Exploração da Natureza. 

Professor de 
Educação Física 

Todas as 
turmas 

Todas as turmas 

Visitas de Estudo 
a Hoteis/ 

Cadeias de Hoteis 
A definir 

Permitir o contacto dos alunos com a realidade 
hoteleira do porto; perceção das instalações; 
promover a aquisição dos conhecimentos 
adquiridos em sala de aula e confrontação com a 
vivência e o rigor profissional. 

Professores da 
Componente 

Técnica dos Cursos 
de Restauração 

Componente 
Técnica do 
Curso de 

Restaurante/ 
Bar 

Cursos Profissionais e 
CEF de Restauração 

 



Debates/Sessões de Esclarecimento: 

Dia da Saúde na 
EPNH 

março de 2022 

Sensibilizar a comunidade para a importância e 
necessidade de prevenir doenças através da 
realização   de   testes:   a   tensão   arterial,   
massa corporal e glicemia. 

Entidades Externas 
 
 

Geral 

 
 
 

Comunidade Escolar 

Palestras - 
Informática A definir 

Abordar conteúdos relacionados com o curso; 
debater, alertar e esclarecer questões pertinentes 
sobre  o  panorama  teconológico  atual;  
promover uma melhor compreensão dos 
conteúdos abordados nas aulas. 

Diretor 
deTurma/Professores 

da Componente 
Técnica 

 

 
 

Informática de 
Gestão 

 

 
 

Turma do Curso de 
Informática de Gestão 

Debates/sessões de 
esclarecimento A definir 

Promover  a  aprendizagem  de  competências 
técnicas e/ou transversais nos diferentes cursos 
lecionados na EPNH; sensibilizar os alunos para 
as questões e problemáticas que poderão enfrentar 
no mercado de trabalho. 

Diretor de 
Turma/Professores da 
Componente Técnica 

Geral Comunidade Escolar 

Acesso ao Ensino 
Superior 

3.º Período 
Desenvolver estratégias de exploração 
vocacional; conhecer o processo de candidatura ao 
ensino superior, provas de acesso e outros. 

Dr. António Vieira e 
Diretores de Turma Geral Alunos Finalistas 

Plano de 
Emergência 

A definir 

Simulacro de evacuação/incêndios, com o 
objetivo de  testar  o  plano  de  emergência  da  
E.P.N.H  e treinar  os  intervenientes  em  situação  
de emergência. 

Bombeiros,Serviço 
de Proteção Civil 

Municipal e Forças 
de Segurança 

Geral Comunidade Escolar 

Preparação para a 
Formação em 

Contexto de 
Trabalho/FCT  

setembro a 
maio 

Promover a aprendizagem de competências 
essenciais no local de FCT; prevenir situações 
problemáticas evitáveis nos estágios; conhecer os 
alunos para prevenir situações problemáticas. 

Dr. António Vieira / 
Professores da 

Componente Técnica 
Geral Comunidade Escolar 

Workshops 
Temáticos 

Ao longo do 
Ano Letivo 

Promover    a    aprendizagem    de    competências 
técnicas nos diferentes cursos lecionados na 
EPNH; sensibilizar os alunos para as questões e 
problemáticas que poderão enfrentar no mercado 
de trabalho. 

A definir Geral Comunidade Escolar 

Gabinete de Apoio 
ao Aluno 

Ao longo do 
Ano Letivo 

Desenvolver o apoio psicossocial aos alunos e 
família; promover a aproximação da escola à 
família; sensibilizar a comunidade, no sentido de 
ajudar/contribuir para a promoção dos mais 
desfavorecidos. 

Dr. António Vieira Geral Comunidade Escolar 



 

Clubes: 

Clube das Línguas Ao longo do 
Ano Letivo 

 

Fomentar e melhorar os conhecimentos da 
estrutura da língua, as competências linguística e 
comunicativa, bem como o domínio da leitura e 
da escrita, nas suas vertentes da compreensão e 
produção oral e escrita, subjacentes ao 
desenvolvimento pessoal e social do cidadão; 
contribuir para a melhoria da qualidade e do 
sucesso nas várias disciplinas a ele associadas. 

Professores de 
línguas Geral Comunidade Escolar 

Clube do Ambiente Ao longo do 
Ano Letivo 

Despertar o interesse da comunidade educativa 
em geral, e dos alunos em particular, para os 
problemas do mundo em que vivem, para o 
ambiente que os rodeia, e muito em particular 
para as ameaças ao nosso planeta; propiciar uma 
abordagem diferente à aprendizagem, onde se 
introduz a curiosidade, a pesquisa, a formulação 
de questões e o estudo dos problemas como forma 
de complementar a lecionação de 
conteúdos/conhecimentos; fomentar uma atitute 
pró-ativa de defesa do ambiente nas gerações mais 
jovens. 

Diretores de 
Turma/Professores 
das Componente de 

Cidadania e 
Desenvolvimento e 

da disciplina de 
Cidadania e Mundo 

Atual 

Geral Comunidade Escolar 

Digital Club Ao longo do 
Ano Letivo 

Promover a integração da comunidade escolar no 
âmbito das TIC; criar condições para a 
promoção do sucesso escolar e educativo dos 
alunos; desenvolver uma atitude responsável, 
individual e coletiva; promover a partilha de 
conhecimentos entre os frequentadores; favorecer 
o desenvolvimento do potencial criativo dos 
nossos alunos, através da utilização das novas 
tecnologias; apoiar projetos de escola e/ou de 
turma desenvolvidos com recurso às TIC; 
divulgar a Escola e as suas atividades. 

Professor de TIC Geral Comunidade Escolar 

 



Outros: 

PROJETO DE 
ESCOLA - "Voa 
mais alto, vê mais 

longe" 

Ao longo do 
Ano Letivo 

Promover junto de toda a comunidade escolar e 
em particular junto dos alunos a importância de 
uma cultura europeia e necessidade de 
trabalharmos a inclusão social, a literacia digital, a 
construção e o exercício da cidadania ativa de 
forma sustentável e duradoura;promover a 
solidariedade e equidade. 

Diretor de 
Turma/Professores da 
Componente Técnica 

Geral Comunidade Escolar 

Erasmus+ KA1 Abril de 2022 

Dirigido aos Alunos para realização da sua FCT 
e ao  Staff  para  mobilidade  do  pessoal,  
pretende promover a mobilidade individual e de 
grupo para fins de aprendizagem, assim como a 
cooperação, a qualidade, a inclusão e equidade, 
a excelência, a criatividade e a inovação a nível 
das organizações e políticas no domínio do ensino 
e formação; Promover a mobilidade para fins de 
aprendizagem não formal e informal e a 
participação ativa entre os jovens, assim como a 
cooperação, a qualidade, a inclusão, a  
criatividade e  a  inovação a  nível  de 
organizações e políticas no domínio da juventude. 

Agência Nacional 
Erasmus+/Equipa 
Pedagógica/SPO 

Pessoal docente 
e não docente/ 
Alunos do 11.º 
e do 12.º Ano 

Pessoal docente e não 
docente/Alunos do 
11.º e do 12.º Ano 

Erasmus+ KA2 
A definir de 

acordo com a 
aprovação 

Projeto de parceria para o intercâmbio de boas 
práticas ou para a inovação; permitir o 
desenvolvimento e o reforço das redes de 
colaboração e intercâmbio, da nossa capacidade 
de operar a nível transnacional, da partilha e do 
confronto de ideias, práticas e métodos. 

Agência Nacional 
Erasmus+/Equipa 
Pedagógica/SPO 

Geral Comunidade Escolar 

Encerramento do 
Ano Letivo 

Último dia 
de aulas 

 
Encerramento do Ano Letivo 2021/2022 A definir Geral Comunidade Escolar 

 
 

Escola Profissional Novos Horizontes, 30 de setembro de 2021 
 

A Diretora Pedagógica 
 

Paula Miranda 


