
  
  
  

 

Roteiro de Visitas de Estudo 

Problemas Objetivos Estratégias Critérios de 

Sucesso 

Responsáveis 

 
 
 

 Referências 
culturais dos 
alunos; 

 Inexistência de 
um plano de 
visitas de estudo 
ao longo da 
escolaridade 
básica; 

 Articulação 
horizontal das 
aprendizagens. 

 
 Organizar as visitas de 

estudo de forma coerente 
do pré ao 9º ano; 

 Utilizar as visitas de estudo 
como atividade de uma 
estratégia de 
aprendizagem de 
conteúdos de diferentes 
áreas de estudo 
(português, matemática, 
história, ciências, 
expressões…) articulados 
de forma horizontal em 
trabalho de projeto; 

 Promover a leitura de 
obras cujos temas estejam 
relacionados com a visita a 
efetuar; 

 Fazer o registo das visitas 
ao longo do percurso 
escolar do aluno. 

 
 Criar um Roteiro 

temático adequado a 
cada nível de ensino e 
diversificado por áreas 
temáticas; 

 Associar ao Roteiro as 
leituras; 

  Criar um passaporte 
do aluno onde se 
registam todas as 
visitas efetuadas do pré 
ao 9º ano; 

 Leitura de 
textos/livros/revistas 
sobre temas 
relacionados com a 
visita. 

 
 Implementação do 

passaporte a partir 
de 2015/2016 no 
pré, 1º ano, 5º e 7º 
anos; 

 Número de 
projetos 
realizados. 

 
 Coord. Departamento 

 
 Educador/professor de 

cada turma; 
 

 Diretor de turma e 
professores envolvidos 
no projeto; 

 
 Coord. BE; 

 
 Coord. da BM Avis 

(parceria) 



Roteiro de Visitas de Estudo 

 

 
Anos de 

escolaridade 
 

 
Temas/Foco 

 
Área Disciplinar 

 
Literatura (Responsáveis) 

 
Leituras  

Pré Animais/Natureza Conhecimento do mundo Coordenadora Pré/Coord. 
BE/BMA 

 

1º/2ºano Animais/natureza Português/Estudo do Meio Prof. 1º 
Ciclo/CoordBE/BMA 

 

3º ano Ciências/Matemática Matemática / Estudo do Meio Prof. 1º Ciclo/Coord 
BE/BMA 

 

4º ano Mar/Litoral 
 

Expressões / Estudo do Meio 
 

Prof. 1º 
Ciclo/CoordBE/BMA 

 

5º ano Património: teatro, rota dos 
castelos, lendas… 

Português/História/Geografia 
 

Conselho 
Turma/DT/Coord BE 

 

6º ano Exploração: Ciências/Expressões Ciências /Matemática/Expressões Conselho 
Turma/DT/Coord BE 

 

7º ano Cidadania: Europa Português/Geografia/História/Líng
uas estrangeiras 

Conselho 
Turma/DT/Coord BE 

 

8º ano Mar e Oceanos Português/História/Desporto 
 

Conselho 
Turma/DT/Coord BE 

 

9º ano Teatro/Parlamento/Vocacional Português/História/Desporto/Orie
ntação vocacional 

Conselho 
Turma/DT/Coord BE 

 

 

 

PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA 2014/2017 


