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Projeto de Visita de Estudo para 2018-19 

 

As visitas de estudo obedecem ao regulamento específico em vigor no AEMC, pelo que se recomenda a sua leitura 

atenta antes de iniciar o preenchimento deste projeto. 

 

1. Identificação e calendarização 

(designação da visita de estudo) 

 

(órgão ou estrutura proponente) 

 

(local, data, hora de saída e de chegada) 

 

 

2. Equipa dinamizadora 

(nome do responsável) 

 

(nomes dos docentes acompanhantes) 

 

 

3. Participantes 

(estabelecimentos/ anos/ turmas/ grupos) 

 

(previsão, discriminada, do número de alunos + docentes + não docentes + familiares) 

 

 

4. Enquadramento pedagógico 

(razões justificativas) 

 

(objetivos específicos) 

 

(disciplinas/ estruturas envolvidas em articulações) 

 

(aprendizagens e resultados esperados) 

 

(regime de avaliação dos alunos e do projeto de visita) 

 

 

5. Roteiro 

(dia e hora) (localidade e locais a visitar) 

 

 (acrescentar uma linha para cada localidade onde haja paragem com visitas) 

 

6. Ocupação dos alunos que não participam na atividade (não acompanham turma) 

(nome dos alunos, turma, horário, local, descrição sumária, docente acompanhante) 

 

(acrescentar uma linha para cada turma) 
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8. Ocupação das turmas que ficam sem aulas (docentes que estão envolvidos na atividade) 

(turma, horário, local, descrição sumária, docente acompanhante) 

 

(acrescentar uma linha para cada turma) 

 

9. Recursos 

Recursos necessários AEMC1 Famílias2 

Transporte   

Bilhetes de entrada e outros   

Alojamento   

 

Nome da responsável pelo projeto ________________________________________________________ 

Endereço eletrónico ____________________________________________________________________ 

 

 (enviar, por correio eletrónico, à coordenadora do PAA até oito dias antes da submissão ao CP) 

 

Deliberação do Conselho Pedagógico 

(data da reunião) 

 

(deliberação – aprovado ou não aprovado) 

 

 

Foi dado conhecimento, ao coordenador da visita de estudo, desta deliberação do Conselho Pedagógico. 

 

A coordenadora do plano anual de atividades e projetos, _______________________________________ 

 

Aprovação e autorização dos encarregados de educação 

(data da reunião/ comunicação e número de autorizações recebidas) 

 

 

Relatório de execução da visita de estudo 

 

Justificação de eventuais alterações ao previsto 

(em relação a tudo o que consta do projeto supra) 

 

 

Avaliação da visita e dos alunos participantes 

(registos informais de observação e/ou avaliação da visita feita pelos alunos no guião da visita) 

 

 

                                                 
1 Indicar estimativa dos custos a suportar pelo AEMC e as fontes de financiamento orçamental (ver com a direção). 
2 Indicar estimativa das contribuições voluntárias das famílias. 
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Produtos finais 

(trabalhos resultantes, articulações realizadas, apresentações: mostras, exposições, outras) 

 

 

Avaliação global3 

Objetivos Conteúdos Articulações 
Enriquecimento 

curricular 

Relações 

interpessoais 

 

 

    

 

A responsável pelo projeto, _________________________________________________________  

 

(enviar, por correio eletrónico, à coordenadora do PAA até quinze dias após a realização da visita) 

 

O presente projeto, já com o relatório de execução, o guião de exploração da visita e as autorizações 

recebidas vão ser arquivadas no dossiê de atividades do ano letivo. 

 

A coordenadora do plano anual de atividades e projetos, ______________________________________ 

 

                                                 
3 Atribua a cada parâmetro um nível de 1 (mínimo) a 5 (máximo). 


