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1. Local/locais de destino 
Funchal-Madeira 

2. Período de deslocação 
03/02/2022 a 07/02/2022 

3. Fundamentação 
Esta visita de estudo inclui-se no plano de estudosdo
de uma opção metodológica que pretende estimular as alunas, dado o caráter motivador que constitui a saída do 
espaço escolar. Pretende-se proporcionar um conjunto de experiências que facilitem
e de atitudes, no âmbito das disciplinas envolvidas, assim como a
natureza diversa, recolhidos em diferentes espaços de aprendizagem.
As visitas de estudo apresentam-se como um dos instrumentos privilegiados no desenvolvimento de atividades e 
projetos multidisciplinares, permitindo a articulação escola
objetivos mais importantes desta estratégia de ensino
entre teoria e prática, a escola e a realidade.
No âmbito do curso Técnico de Desporto, os alunos irão interagir com uma turma do mesmo curso da Escola 
Profissional de S. Martinho, no sentido de partilhar experiências entre as duas escolas e compreender semelhanças 
e diferenças entre as metodologias utilizadas. As tu
atividade desportiva sugerida pela escola anfitriã. Os alunos 
um jogo do Marítimo Sport Clube. 
 
OBJETIVOS DAS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS
 
PORTUGUÊS 
Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu ligando
Mensagem, de Fernando Pessoa; 
Estimular o gosto pelo património cultural português;
Reconhecer temáticas universais da literatura 
Desenvolver o espírito de grupo e crítico perante uma
Apresentar aos alunos os conteúdos programáticos numa outra verten
José Tolentino de Mendonça, permitindo
Sensibilizar e consciencializar para a qualidade das relações interpessoais enquanto fu
afetos; 
Estimular a curiosidade intelectual e o espírito crítico;
Adotar formas de relacionamento adequadas entre membros de um

                                                           
1«Visita de estudo», atividade curricular intencional e pedagogicamente planeada pelos docentes destinada à 
consolidação de aprendizagens, realizada fora do espaço escolar, tendoem vista alcançar as áreas de competências, atitudes e 
previstosno Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, quandoaplicável, no perfi
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 alunos da educação pré
II. Um professor por cada quinze alunos no caso dos 2.º

 

Visita de Estudo 
Madeira

Curso Profissional Técnico de Desporto

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

se no plano de estudosdo Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde
pretende estimular as alunas, dado o caráter motivador que constitui a saída do 

se proporcionar um conjunto de experiências que facilitem a aquisição de 
e de atitudes, no âmbito das disciplinas envolvidas, assim como a obtenção, análise e interpretação de dados de 
natureza diversa, recolhidos em diferentes espaços de aprendizagem. 

se como um dos instrumentos privilegiados no desenvolvimento de atividades e 
permitindo a articulação escola-meio e a formação pessoal e social dos alunos. Um dos 

objetivos mais importantes desta estratégia de ensino-aprendizagem é, precisamente, promover a interligação 
entre teoria e prática, a escola e a realidade. 

urso Técnico de Desporto, os alunos irão interagir com uma turma do mesmo curso da Escola 
Profissional de S. Martinho, no sentido de partilhar experiências entre as duas escolas e compreender semelhanças 
e diferenças entre as metodologias utilizadas. As turmas participarão ainda numa aula conjunta, ou numa 

sugerida pela escola anfitriã. Os alunos irão visitar ainda as instalações desportivas
 

OBJETIVOS DAS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS 

Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu ligando

o património cultural português; 
Reconhecer temáticas universais da literatura portuguesa; 

lver o espírito de grupo e crítico perante uma manifestação cultural coletiva; 
Apresentar aos alunos os conteúdos programáticos numa outra vertente, designadamente a poesia e textos de 
José Tolentino de Mendonça, permitindo-lhes conhecer os espaços retratados na sua obra.
Sensibilizar e consciencializar para a qualidade das relações interpessoais enquanto fundamento da promoção dos 

ntelectual e o espírito crítico; 
Adotar formas de relacionamento adequadas entre membros de um grupo, colegas e superiores;

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

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

No planeamento e organização 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; 
Respeitar as regras constantes da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico do 

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 
Madeira 

sional Técnico de Desporto 

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

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, tratando-se 
pretende estimular as alunas, dado o caráter motivador que constitui a saída do 

a aquisição de competências 
obtenção, análise e interpretação de dados de 

se como um dos instrumentos privilegiados no desenvolvimento de atividades e 
meio e a formação pessoal e social dos alunos. Um dos 

aprendizagem é, precisamente, promover a interligação 

urso Técnico de Desporto, os alunos irão interagir com uma turma do mesmo curso da Escola 
Profissional de S. Martinho, no sentido de partilhar experiências entre as duas escolas e compreender semelhanças 

rmas participarão ainda numa aula conjunta, ou numa 
as instalações desportivas e assistira 

Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu ligando-o ao estudo da obra 

te, designadamente a poesia e textos de 
dos na sua obra. 

ndamento da promoção dos 

grupo, colegas e superiores; 

«Visita de estudo», atividade curricular intencional e pedagogicamente planeada pelos docentes destinada à aquisição, desenvolvimentoou 
consolidação de aprendizagens, realizada fora do espaço escolar, tendoem vista alcançar as áreas de competências, atitudes e valores 

l profissional associado à respetiva qualificação 

Respeitar as regras constantes 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; 
e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 
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Reconhecer a importância da arte na construção da consciência de si e dos outros na sociedade. 
 

Animação e Lazer/ Modalidades Coletivas/ Modalidades Individuais/ Opção/ Educação Física 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o do grupo:  
Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre técnica, 
organização e participação, ética desportiva, entre outras; 
Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das atividades físicas, analisando a sua prática e 
respetivas condições como fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral; 
Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar as regras de 
higiene e de segurança; 
Aplicar as regras básicas utilizadas nas várias modalidades desportivas e as diferentes formas de comunicação  
 (verbal e gestual)  e a sua utilização nos exercícios; 
Preparar equipamentos e instalações para a atividade desportiva  de acordo com as diretrizes em vigor; 
Aplicar as normas de segurança de forma a assegurar que os praticantes realizam as atividades de forma segura. 
 

EMRC 

Relacionar-se com os outros com base nos princípios de cooperação e solidariedade, assumindo a alteridade e 
diversidade como fator de enriquecimento mútuo;  
Relacionar o fundamento religioso da moral, com os princípios, valores e orientações para o agir humano;  
Visualizar a influência do Cristianismo na cultura do arquipélago da Madeira;  
Visualizar os estilos manuelino e gótico, destacando especificidades regionais.  
 
ROTEIRO: 
Dia 03 de fevereiro de 2022 (quinta-feira)  
02:00 - Saída da Escola Básica e Secundária de Murça 
06:00 - Voo - (Preço entre 100€ e 150€) 
10:30 - Chegada ao aeroporto Cristiano Ronaldo(Preço Transporte Funchal - 5,00 €) 
11:00 - Chegada à pousada da Juventude do Funchal 
12:00 - Almoço - (4,77€) 
14:30 - Visita guiada ao Museu da Imprensa, Câmara de Lobos (Preço Transporte - (ida e volta) – 4,40 €) 
17.00 - Regresso ao Funchal-visita a pontos turísticos importantes da cidade - (Preço Transporte - 2,70€) 
19:00 – Jantar - (4,77€) 
21:00 – Pernoita – (11€ Alunos e 20€ Professor) 
 
Dia 04 de fevereiro de 2022 (sexta-feira) 
 
O8:30- Assistir a uma aula na Escola Profissional de S. Martinho no âmbito dos conteúdos programáticos 
lecionados nas disciplinas. (Preço Transporte - (ida e volta) – 2,70€ + 0,5€) 
10:30- Visita guiada à Escola Profissional de S. Martinho 
12:00 - Almoço - (4,77€) 
14:00-Visita ao Jardim Tropical Monte Palace (Preço Teleférico - (ida e volta) 16€) 
17:00- Regresso ao Funchal- visita à Livraria Esperança 
19:00 - Jantar - (4,77€) 
21:00- Pernoita - (11€ Alunos e 20€ Professor) 
 
Dia 05 de fevereiro de 2022 (sábado) 
09:30 – Visita guiada ao estádio dos Barreiros – Marítimo  
12:00 - Almoço - (4,77€) 
14:30 - Visita ao museu da fotografia  
16:00 - Visita à Sé do Funchal 
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19:00 - Jantar - (4,77€) 
21:00 – Pernoita – (11€ Alunos e 20€ Professor) 
 
Dia 06 de fevereiro de 2022 (domingo) 
09:00–Visitas a locais turísticos de interesse cultural 
12:00 - Almoço - (4,77€) 
14:00- Visitas a locais turísticos de interesse cultural 
19:00 - Jantar - (4,77€) 
21:00 – Pernoita – (11€ Alunos e 20€ Professor) 
 
Dia 07 de fevereiro de 2022 (domingo) 
10:00 -Saída da Pousada em direção ao aeroporto Cristiano Ronaldo(Preço Transporte Aeroporto - 5,00 €) 
12:55 - Voo de regresso - (Preço entre 100€ e 150€) 
15:00- Chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto 
16:00 - Almoço - (4,77€) 
17:30- Chegada a Murça 
 
Transfer - Murça-Porto/Porto Murça – 700€ 
Seguro - 50€/pessoa 
4. Acompanhantes responsáveis, tendo em conta os rácios previstos(no1.º ciclo do ensino básico, 1 docente por cada 10 

alunos; nos 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário, 1 docente por cada 15 alunos) 
Professor Francisco Tomás 
5. Turmas e alunos envolvidos 
12.º C- 8 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 que não participem na visita cumprirão o horário habitual na escola e realizarão um trabalho sobre os 
conteúdos indicados pelos professores. 
8. Plano de ocupação / propostas de atividades para os alunos cujos professores participam na visita de estudo 
Os professores deixarão uma proposta de atividade para os alunos realizarem no período da aula. 
9. O professor responsável pela visita de estudo (nome, categoria profissional) Data 
Francisco Tomás, Professor do Quadrode Nomeação Definitiva. 07/01/2022 
 
10. Despacho do diretor Data 
  
 

 
(Depois de preenchida e assinada, entregar até dia 14 de janeiro 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 visita de estudo 
à Ilha da Madeira,de 03 a 07 de fevereiro de 2022, organizada pelo professor Francisco Tomás. 
. 
 
Caso não autorize o seu educando a participar fundamente essa opção: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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Murça, ____ de ___________ de 20__ 

 
____________________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação) 


