FICHA DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
Ano letivo 2012 /2013
Estrutura educativa: Escola Profissional de Fermil Celorico de Basto
Atividade:
Eixo, módulo ou área de desenvolvimento:
Foram desenvolvidos diferentes conteúdos e competências relacionados com as
disciplinas
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.
2.
3.

Público alvo: Prof. 
4.
5.
6.

Alunos: Secundário  CEF  Outros _______________

Data:
Local:
A atividade foi realizada: Sim  Não  Justificação:
 Houve reformulação do plano
 Por falta de público
 A entidade convidada não compareceu~
 Por falta de disponibilidade da entidade/organização convidada
 Por falta de condições da escola: Financeiras  Logísticas 
 Outra: __________________________

N.º de participantes: Prof.________ Alunos __________ Outros _______________
Participaram nº de alunos do Curso ______________________________, do ___º ano.
Por motivos ________________________, não participou ______________________.
Duração da actividade: ½ dia 
1 dia Mais de 1 dia  __ dias
Balanço
Grau de consecução dos objectivos: 1  2  3  4  5 
Dificuldades organizativas:  Falta de materiais
 Falta de recursos financeiros
 Falta de apoio logístico
 Utilização de recursos
 N.º de participantes não previstos
 Planeamento deficiente
Outros:_________________________________
Fatores facilitadores:
7.
8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

RELATÓRIO DA ATIVIDADE

DISCIPLINA (S);
DATA DE EXECUÇÃO:

ANO: ___

TURMA: ___

PERÍODO: _____º Período

TIPO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OBJETIVOS (em função do tipo de inteligência explorada e das dificuldades
evidenciadas pelo grupo/turma):
1.No domínio das competências sócio-afectivas,


2. No domínio das competências específicas,


PROCEDIMENTO (desenvolvimento da atividade):
 Contatos com as entidades

 Autorização dos Encarregados de Educação

 Explorações curriculares;

Outras

RESULTADOS:

1. Dificuldades encontradas:

2. Fatores promoventes do sucesso da atividade:

AVALIAÇÃO GERAL: (descrição da atividade / fotos / registos / questionários... Juntar
anexos)


PERSPETIVAS FUTURAS:

SIM

NÃO

PORQUE

NÃO

PORQUE

1. A REPETIR:

2. A REFORMULAR

SIM

Nota: (Notícia e fotos para a página sempre em ficheiros separados e enviar para
c.executivo@epfcb.pt )

Fermil, ___ de ___________de 201_
Os Professor(es) / Dinamizador(es) da Atividade
______________________________________________
______________________________________________

Visto
O Diretor
_______________________

AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR EM ATIVIDADE
Exmº (ª) Senhor (a)
Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a)
______________________________________________________________________
Venho, por este meio, comunicar a V.ª Ex. a realização da
atividade_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
No(s) dia(s) ______________,(mês),_____(ano),no âmbito das disciplinas___________
_______________________________________________________________________
Se é uma atividade a realizar no exterior,
Horário de Partida: ___________ Itinerário __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hora, previsível, de chegada à escola ___________
NOTA: Os alunos poderão levar dinheiro para o almoço. Para qualquer esclarecimento
podem contactar a Diretora de Turma.
Os Professor(es) Responsável (veis):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÂO
Eu, Encarregado de Educação do(a) aluno(a) __________________________________
____________________________________nº ___ do Curso

_______________,

declaro

de

que

autorizo

a

participar

na

visita

estudo

a

______________________________________ , no dia _____ de ________de 201___.
Fermil, ___ de ___________de 201_

O (A) Encarregado de Educação
___________________________
(assinatura)

Avaliação de visita de estudo pelos alunos
Ano letivo 201_ /201 _
Visita de Estudo
Objetivos:
.
Este questionário tem como finalidade a avaliar a Visita de Estudo
Numa escala numérica ascendente (Insuficiente -1, Suficiente -2, Bom-3, Muito Bom-4,
Excelente-5), escolha a que achar correta, de forma a podermos melhorar sempre o
nosso trabalho.
1
2
3
4
5
1 – Para ti qual é o grau de interesse da atividade.
2 – Como avalias o contributo desta atividade para as
aprendizagens das áreas técnicas.
3 – Como avalias o contributo desta atividade para a tua
formação nas diferentes disciplinas.
4 – Como avalias o contributo desta atividade para a
melhoria dos teus resultados escolares.
Sim
5 – Recomendarias esta visita a outros alunos?
Comentário/críticas/sugestões:

Os (as) professores (as) responsáveis:

Não

Talvez

