
 
AEM_VES_01 

 

 
 

1. Local/locais de destino 
Vila Nova de Gaia 

2. Período de deslocação 
09/03/2022 

3. Fundamentação 
A professora responsável pela atividade levará
Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde
Morte de Ricardo Reis». Esta obra faz parte das Aprendizagens Essenciais de Português para o 12.º ano. A 
encenação é da responsabilidade da Companhia de Teatro ETCETERA e realizar
Proporcionar aos alunos a oportunidade de assistir à representação constitui, sem dúvida, um incentivo à leitura e 
análise da obra, promovendo também a sensibilização para a relevância da expressão teatral. 
 
OBJETIVOS DAS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS
 

Português (turma C) 

Motivar os alunos para a leitura da obra «O Ano da Morte de Ricardo Reis», de José Saramago;
Proporcionar aos alunos a aquisição, no contacto direto com a representação, dos aspetos essenciais da ação 
dramática e do discurso dramático; 
Reconhecer temáticas universais da literatura e técnicas próprias da representação teatral para expressão de 
emoções; 
Desenvolver o espírito de grupo e crítico perante uma manifestação cultural coletiva;
Reconhecer a obra literária enquanto forma de expressão da identidade c
Estimular a curiosidade intelectual e o espírito crítico;
Reconhecer a importância da arte na construção da consciência de si e dos outros na sociedade;
Sensibilizar e consciencializar para a qualidade das relações interpessoais enquant
afetos. 

 
 
INGLÊS/MATEMÁTICA/ FÍSICO-QUÍMICA

Promover o relacionamento interpessoal, a responsabilidade e a autonomia.
 
4. Acompanhantes responsáveis, tendo em conta os rácios previstos

alunos; nos 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário, 1 docente por cada 15 alunos)

                                                           
1«Visita de estudo», atividade curricular intencional e pedagogicamente planeada pelos docentes destinada à aquisição, desenvo
consolidação de aprendizagens, realizada fora do espaço escolar, tendoem vista alcançar as 
previstosno Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, quandoaplicável, no perfil profissional associado à resp
doCatálogo Nacional de Qualificações. 
Nota prévia: 
No planeamento e organização de visitas de estudo em território nacional deve observar

a. Obter a autorização prévia do diretor da escola
b. Obter o consentimento expresso do encarregado de educação;
c. Respeitar as regras constantes da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico do 

transporte coletivo de crianças e de transporte escolar;
d. Garantir o cumprimento dos rácios seguintes:

I. Um educador ou professor por cada dez crianças ou 
II. Um professor por cada quinze alunos no caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

 

Visita de Estudo 
TEATRO «O Ano da Morte de Ricardo Reis

 

(Despacho n.º 6147/2019 de 4 de julho)

A professora responsável pela atividade levará a turmaC do 12.º ano (Curso Profissional Técnico de Desporto e 
Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde) a Vila Nova de Gaia para assistir à representação da peça «O Ano da 
Morte de Ricardo Reis». Esta obra faz parte das Aprendizagens Essenciais de Português para o 12.º ano. A 
encenação é da responsabilidade da Companhia de Teatro ETCETERA e realizar-se-á no Auditório de Mafamude. 

ar aos alunos a oportunidade de assistir à representação constitui, sem dúvida, um incentivo à leitura e 
análise da obra, promovendo também a sensibilização para a relevância da expressão teatral. 

ENVOLVIDAS 

Motivar os alunos para a leitura da obra «O Ano da Morte de Ricardo Reis», de José Saramago;
Proporcionar aos alunos a aquisição, no contacto direto com a representação, dos aspetos essenciais da ação 

 
s universais da literatura e técnicas próprias da representação teatral para expressão de 

Desenvolver o espírito de grupo e crítico perante uma manifestação cultural coletiva; 
Reconhecer a obra literária enquanto forma de expressão da identidade cultural portuguesa;
Estimular a curiosidade intelectual e o espírito crítico; 
Reconhecer a importância da arte na construção da consciência de si e dos outros na sociedade;
Sensibilizar e consciencializar para a qualidade das relações interpessoais enquanto fundamento da promoção dos 

QUÍMICA / MODALIDADES COLETIVAS 

romover o relacionamento interpessoal, a responsabilidade e a autonomia. 

Acompanhantes responsáveis, tendo em conta os rácios previstos(no1.º ciclo do ensino básico, 1 docente por cada 10 
e no ensino secundário, 1 docente por cada 15 alunos) 

                   
«Visita de estudo», atividade curricular intencional e pedagogicamente planeada pelos docentes destinada à aquisição, desenvo

consolidação de aprendizagens, realizada fora do espaço escolar, tendoem vista alcançar as áreas de competências, atitudes e valores 
previstosno Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, quandoaplicável, no perfil profissional associado à resp

ganização de visitas de estudo em território nacional deve observar-se o seguinte: 
Obter a autorização prévia do diretor da escola, até 15 dias antes da realização da visita; 
Obter o consentimento expresso do encarregado de educação; 

nstantes da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico do 
transporte coletivo de crianças e de transporte escolar; 
Garantir o cumprimento dos rácios seguintes: 

Um educador ou professor por cada dez crianças ou alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico;
Um professor por cada quinze alunos no caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.
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Visita de Estudo – 12.º C 
O Ano da Morte de Ricardo Reis». 

 

(Despacho n.º 6147/2019 de 4 de julho)1 

Curso Profissional Técnico de Desporto e 
à representação da peça «O Ano da 

Morte de Ricardo Reis». Esta obra faz parte das Aprendizagens Essenciais de Português para o 12.º ano. A 
á no Auditório de Mafamude. 

ar aos alunos a oportunidade de assistir à representação constitui, sem dúvida, um incentivo à leitura e 
análise da obra, promovendo também a sensibilização para a relevância da expressão teatral.  

Motivar os alunos para a leitura da obra «O Ano da Morte de Ricardo Reis», de José Saramago; 
Proporcionar aos alunos a aquisição, no contacto direto com a representação, dos aspetos essenciais da ação 

s universais da literatura e técnicas próprias da representação teatral para expressão de 

ultural portuguesa; 

Reconhecer a importância da arte na construção da consciência de si e dos outros na sociedade; 
o fundamento da promoção dos 

ensino básico, 1 docente por cada 10 

«Visita de estudo», atividade curricular intencional e pedagogicamente planeada pelos docentes destinada à aquisição, desenvolvimentoou 
áreas de competências, atitudes e valores 

previstosno Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, quandoaplicável, no perfil profissional associado à respetiva qualificação 

nstantes da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico do 

escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; 
Um professor por cada quinze alunos no caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 
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Professora Carla Carvalho 
5. Turmas e alunos envolvidos 
12.º C- 17 alunos. 
6. Regime de avaliação dos alunos e do projeto(apenas a preencher no caso de visitas efetuadas no âmbito do financiamento do 

POCH) 
Observação direta da participação no projeto. 
Ficha de Avaliação do projeto. 
7. Plano de ocupação / propostas de atividades para os alunos não participantes na visita de estudo 
Os alunos cumprirão o horário habitual na escola e realizarão o material pedagógico sobre a peça. 
8. Plano de ocupação / propostas de atividades para os alunos cujos professores participam na visita de estudo 
Possibilidade de permuta e/ou de ocupação dos tempos letivos, deixando para o efeito o respetivo plano de aula. 
9. O professor responsável pela visita de estudo (nome, categoria profissional) Data 
Carla Carvalho, Professora do Quadrode Nomeação Definitiva. 13/01/2022 
 
10. Despacho do diretor Data 
  
 
 
 
 

 
 (Depois de preenchida e assinada, entregar até dia 03de março de 2022 ao professor responsável, que procederá ao seu arquivo) 

 
Eu, _____________________________________________________________ , encarregado(a) de 

educação do aluno(a) _______________________________________________________, nº ___, do ___.º ano 
Turma C, autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) a participar na visita de estudo a Vila Nova de Gaia, dodia 
9março de 2022, organizada pela professoraCarla Carvalho. 

 
Caso não autorize o seu educando a participar fundamente essa opção: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 

Murça, ____ de ___________ de 20__ 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Encarregado de Educação) 


