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Introdução 
 

O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se como o documento orientador da atividade escolar ao longo de um ano 

letivo. 

Sendo obrigação das escolas construírem o seu Projeto Educativo, enquanto documento balizador da sua própria 

autonomia, enquadrada pelo regime jurídico estabelecido no Decreto-lei 115-A/98, o PAA é também aqui definido como um 

“documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, que define, em função do 

Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à identificação dos 

recursos envolvidos”. 

O PAA da Escola deve ser visto e entendido por toda a comunidade escolar como um instrumento de gestão pelo que, a 

metodologia adotada na sua construção procurou ter em linha de conta os recursos humanos e materiais disponíveis, bem como 

todos os condicionalismos existentes na preparação e execução de iniciativas e de projetos multidisciplinares. 

Sendo certo que o futuro da escola se constrói com as experiências e as vivências do passado, a elaboração e 

concretização do PAA, pressupõe o envolvimento responsável, empenhado e solidário de toda a comunidade escolar, para se 

atingir com sucesso a missão que está atribuída a este estabelecimento de ensino. 
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Objetivos do Plano Anual de Atividades 
 

O PAA tem como linha orientadora a estrutura do Projeto Educativo da Escola e visa contribuir para a concretização dos 

objetivos definidos no Regulamento Interno e na legislação específica aplicável. Tem como preocupação central a melhoria da 

qualidade do ensino e das aprendizagens dos/as alunos/as no contexto da escola e no contexto profissional, assumindo por isso 

uma forte ligação ao tecido empresarial e uma especial atenção na dinamização de estratégias de ação pedagógica centradas na 

interdisciplinaridade, no rigor, na flexibilidade e na capacidade de inovação. A proposta inicial do PAA da escola é desenvolvida 

pela Direção Pedagógica, tendo como base de trabalho as propostas apresentadas por alunos/as e docentes, no final de cada 

ano letivo, e ainda os projetos em curso, as características da escola e as dinâmicas próprias do Projeto Educativo. Trata-se, 

portanto, de um conjunto de propostas iniciais, integradas em estratégias de ação pedagógica que servem de base ao 

enriquecimento curricular, à dinamização do Plano Anual de Formação e à valorização do Projeto Educativo da Escola junto da 

comunidade local e regional. 

Neste contexto, esta proposta constitui uma referência e uma orientação pedagógica, quer para a concretização dos planos 

de formação dos cursos, quer para o desenvolvimento curricular de cada disciplina. 

O PAA da Escola deve, portanto, ser entendido como um documento aberto, dinâmico e sujeito às adaptações necessárias 

ao longo do ano letivo, integrando assim novos projetos e novas atividades, propostas por alunos/as, docentes, diretores/as de 

curso e diretores/as de turma, sempre fundamentadas junto do Conselho Pedagógico e /ou da Direção Pedagógica. 

O acompanhamento da execução do PAA é da competência do/a Diretor/a Pedagógico/a, apoiando e incentivando a 

participação ativa e envolvimento da comunidade escolar, sendo a sua aprovação da competência do Conselho Pedagógico. 
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O PAA para o ano letivo de 2019/2020 assenta em três domínios, que sistematizam os objetivos do projeto educativo: 

 

Domínio A – Promoção do sucesso educativo, pessoal e profissional, através da atividade pedagógica e didática;   

Domínio B – Desenvolvimento do vínculo da EPT PROFENSINO com a comunidade e com os parceiros do desenvolvimento 

local, regional, nacional e internacional; 

Domínio C – Crescimento da organização e gestão da Escola. 
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Organização do Ano Escolar 
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Interrupção de aulas Semana de Integração Aniversário da Escola 
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População Escolar 
 

 Cursos de Educação e Formação  

 

Ano Número de Turmas Número de Alunos/as 

1 1 18 

2 1 20 

Total 2 38 

 

 

 Cursos Profissionais 

 

Ano Número de Turmas Número de Alunos/as 

1 3 67 

2 2 29 

3 2 16 

Total 7 112 
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Oferta Formativa 2019/2020 
 

 Cursos de Educação e Formação  

Curso Ano Diretor/a de Turma Nº de Alunos/as 

Operador/a de Logística 2 Antónia Ribeiro 20 

Operador/a de Eletrónica/ Domótica 1 Romão Meireles 18 

 

 Cursos Profissionais 

Curso Ano Diretor/a de Turma Nº de Alunos/as 

Técnico/a de Animação em Turismo 2 Romão Meireles 14 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 2 Cristina Silva 15 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 3 Hélder Silva 7 

Técnico/a de Instalações Elétricas 3 Hélder Silva 9 

Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar 1 Rute Pereira 23 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 1 Pedro Pinto 20 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 1 Sandra Ferreira 24 
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Propostas de Atividades   
 
 

                                                                  SETEMBRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

16/09/2019 a 

20/09/2019 

 

Comunidade escolar 

 

Semana da integração 

 

Integrar os/as alunos/as no ambiente escolar; Divulgar 

os documentos Regulamento Interno e Estatuto do/a 

aluno/a; Desconstruir o perfil do/a aluno/a; Desconstruir 

o perfil profissional do curso e identificar as saídas 

profissionais. 

24/set 

 

Comunidade escolar 

 

Comemoração do aniversário da escola. 

Entrega de Diplomas 

Fomentar o contacto com os/as alunos/as 

diplomados/as e restante comunidade educativa a 

participar nas atividades da escola. 

26/set 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia Europeu das Línguas 2019 Alertar o público em geral para a importância da 

aprendizagem das línguas e diversificar a oferta 

linguística de modo a incrementar o plurilinguismo e a 

compreensão intercultural; Promover a riqueza da 

diversidade linguística e cultural da Europa, que deve 

ser preservada e valorizada; Fomentar a aprendizagem 

de línguas ao longo da vida, dentro e fora da Escola, 

seja para fins académicos ou profissionais, seja para 

fins de mobilidade ou por prazer e intercâmbio. 
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                                                                   OUTUBRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

10/out 

 

MEBE19 

 

A Interação Projeto Jovens Felizes 

(Mindfulness e Educação Emocional) 

Refletir acerca do efeito das ações “no outro”;  

Promover a tolerância e o respeito entre o grupo; 

Promover resolução de conflitos entre colegas de 

turma. 

16/out 

 

Comunidade Escolar 

 

Comemoração do Dia da Alimentação 

 

Informar e alertar para o impacto das opções 

alimentares de cada um/a e promover uma alimentação 

saudável e sustentável ao longo da vida. 
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                                                                  NOVEMBRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

15/nov 

 

Comunidade Escolar 

 

Educação e Ambiente A TERRA TREME  

 

Refletir sobre a temática do risco sísmico, procurando 

envolver um número crescente de participantes neste 

exercício.  

Comprometer e envolver todos/as os/as cidadãos/ãs na 

construção de uma sociedade mais segura e resiliente a 

catástrofes. 

 

25/11/2019 a 

31/01/2020 

Comunidade Escolar Projeto Cidadania- Interculturalidade- O 

automóvel do mundo (MA19A/ MA19B) 

Compreender a diversidade do mundo do automóvel 

presentes em várias culturas. 

29/nov 

 

Comunidade Escolar 

 

Educação e Promoção para a Saúde                  

“Nem muito simples, nem demasiado 

complicado” 

 

Educar para a saúde, promovendo a aquisição de 

conhecimentos e competências nesta área, de forma 

global e integradora, inter-relacionando as suas 

diferentes componentes: somáticas, psico-afetivas e 

sociais. Teatro debate sobre tema de interesse dos/as 

jovens relacionados com a promoção da sua saúde, 

que estimulam a reflexão e o debate sobre problemas 

que querem discutir. 
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                                                                  DEZEMBRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

02/12/2019 a 

06/01/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Projeto Cidadania –Direitos Humanos- 

Hospital dos Brinquedos (EAC18) 

 

Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais 

e culturais e de solidariedade); Refletir sobre questões 

éticas e direitos humanos; Sensibilizar a comunidade 

escolar para os direitos humanos; 

Colocar em prática conhecimentos técnicos da área do 

curso. 

02/12/2019 a 

06/01/2020 

 

Comunidade Escolar Projeto de Cidadania- Direitos Humanos- 

Banco Alimentar Escolar (OED19) 
Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e 

culturais e de solidariedade); Angariar alimentos para 

distribuir por alunos com necessidades alimentares 

desenvolvendo a solidariedade na comunidade escolar. 

02/12/2019 a 

06/01/2020 

 

Comunidade Escolar Projeto de  Cidadania – Direitos Humanos- 

Cartas para Amnistia Internacional 

(TUR18) 

Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais 

e culturais e de solidariedade); Refletir sobre questões 

éticas e direitos humanos; Sensibilizar a comunidade 

escolar para os direitos humanos. 

12/dez 

 

Comunidade Escolar 

 

Projeto Integrador - Sumos Detox 

(MEBE19) 

 

Aplicar conceitos de dietética e de regimes alimentares 

saudáveis; Desenvolver as técnicas de acolhimento e 

de relacionamento interpessoal; Desenvolver a 

capacidade de comunicação e a exploração da 

sensibilidade estética. 
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12/dez 

 

Comunidade Escolar 

 

Projeto Integrador - Árvore de Natal 

(OED19) 

 

Estudo e pesquisa das caraterísticas dos componentes 

elétricos, eletrónicos e matérias a utilizar; Realização e 

dimensionamento dos circuitos elétricos a implementar; 

Aquisição de conceitos básicos da aplicação das 

grandezas elétricas; Promoção do trabalho em equipa 

colaborativo; Promoção da pesquisa e estudo da língua 

portuguesa e estrangeira com a consulta das 

caraterísticas técnicas dos materiais. 

13/dez 

 

Comunidade Escolar 

 

Convívio de Natal  

 

Comemorar as efemérides e dias significativos do 

calendário, em áreas de interesse estratégico para 

os/as alunos/as. 
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                                                                    JANEIRO 

Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

06/01/2020 a 

10/01/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Día de Reyes Explorar de conteúdos culturais espanhóis. 

Identificar a pluralidade cultural; 

Identificar diferenças culturais e diferentes formas de a 

celebrar. 

 

06/01/2020 a 

31/01/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Projeto Cidadania - Educação Ambiental - 

Construção de mascote para o Festival 

da Paz com material reciclado (TUR18) 

 

Compreender conceitos relacionados com o meio 

ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação; 

Formar de cidadãos/ãs conscientes e críticos/as, 

fortalecendo práticas cidadãs; Trabalhar a inter-relação 

entre o ser humano e o meio ambiente, desenvolvendo 

um espírito cooperativo e comprometido com o futuro 

do planeta. 

 

06/01/2020 a 

21/03/2020 

Comunidade Escolar Projeto de Cidadania- Desenvolvimento 

Sustentável- Compostagem Doméstica 

(OL18) 

Sensibilizar para o consumo e produção sustentáveis, o 

combate à mudança climática e à gestão dos recursos 

naturais. 

17/jan 

 

MA19A 

MA19B 

 

Palestra Técnica - Organização oficinal e 

controlo de qualidade/Manutenção de 

instalações, equipamentos e ferramentas 

Organização oficinal e controlo de 

qualidade/manutenção de instalações, equipamentos e 

ferramentas;  

Apresentação de algumas marcas existentes no 

mercado. 

 



   

 

IMP.084.00    Página 15 | 27 

 

17/01/2020 a 

29/01/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Projeto de Cidadania - Igualdade de 

Género - Campanha de sensibilização 

para a não-violência e igualdade de 

Género (OL18) 

 

Prevenção da violência doméstica e de género, a 

promoção dos valores da igualdade, cidadania e de 

uma cultura de não-violência, a eliminação dos 

estereótipos de género que legitimam a existência de 

relações desiguais e de comportamentos 

discriminatórios e o aumento do nível de sensibilização 

e de conhecimento sobre a violência doméstica. 

 

20/01/2020 a 

24/01/2020 

 

Comunidade Escolar Oficinas de Reflexão Dar a conhecer o projeto da escola, o perfil do/a aluno/a 

à saída da escolaridade obrigatória e o perfil profissional 

do curso; 

Estimular a realização de trabalhos em contextos de 

cooperação e de competição; 

Promover atividades de intervenção positiva no meio 

escolar e na comunidade envolvente. 

30/jan 

 

MA19A 

MA19B 

Visita ao Centro de Abate Automóvel de 

Amarante 

Observar como se organiza o desmantelamento de um 

veículo automóvel. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    



   

 

IMP.084.00    Página 16 | 27 

 

                                                                  FEVEREIRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

01/02/2020 a 

01/06/2020 

 

OED19 

 

Projeto de Intercâmbio de língua Inglesa - 

Inter-escolas subordinado ao tema - 

"Vivências e Convivências" 

 

Fortalecimento e consolidação da relação 

EPT PROFENSINO - Comunidade Educativa; 

Consolidação de mecanismos de participação de toda a 

comunidade educativa; Reconhecimento de 

competências cívicas na formação de cidadãos/ãs 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em grupo; Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema inovador; Promoção da 

inclusão e o sucesso educativo de todos/as e para 

todos/as; Aprofundamento da visão estratégica 

institucional. 

 

10/02/2020 a 

14/02/2020 

Comunidade Escolar Dia mundial da internet 

segura 

Promover boas práticas e o uso seguro das ferramentas 

on-line e internet. 

 

10/02/2020 a 

14/02/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia de S. Valentim 

 

Explorar os sentimentos/emoções; Ser capaz de 

expressar os sentimentos; Divulgar a cultura Inglesa; 

Praticar a interculturalidade; Fomentar o convívio; 

Promover o gosto pela língua estrangeira-inglês; 

Familiarizar-se com os hábitos e costumes dos países 

de expressão inglesa. 
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12/fev 

 

Alunos/as 

 

Workshop sobre a prevenção do 

abandono escolar 

 

Sensibilização dos/as alunos/as para a problemática do 

abandono escolar; Reconhecer o papel dos diferentes 

intervenientes educativos na promoção do sucesso 

escolar; Facilitar a aprendizagem dos/as alunos/as ao 

longo do seu desenvolvimento, procurando manter ou 

desenvolver condições facilitadoras ao seu 

desenvolvimento. 

12/fev 

 

Encarregados/as de 

educação e comunidade 

local 

 

Workshop sobre a prevenção do 

abandono escolar 

 

Sensibilização dos/as Encarregados/as de Educação 

para a problemática do abandono escolar; Fomentar a 

participação ativa dos/as Encarregados/as de Educação 

no processo ensino-aprendizagem; Promover 

competências eficientes de relacionamento entre 

família, escola e comunidade. 

16/02/2020 a 

21/02/2020 

 

MA19A 

MA19B 

 

Palestras Técnicas - Diagnóstico e 

reparação em sistemas de segurança 

ativa e passiva 

Visualizar e analisar sistemas de segurança ativa e 

passiva – Air bag 

 

17/02/2020 a 

21/02/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Organização de Workshop/Debate 

“Responsabilidade: Responder perante a 

Responsabilidade”. 

Conceito de Responsabilidade; Aceções do conceito - 

ponto de vista religioso, moral, jurídico, sociológico, 

psicológico; Tipos de responsabilidades. 

17/02/2020 a 

21/02/2020 

 

OED19 

 

Visita à redação de um jornal (local e/ou 

nacional 

 

Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: 

biografia, textos de géneros jornalísticos de opinião 

(artigo de opinião, crítica), textos publicitários; Sintetizar 

a informação recebida pela tomada de notas das ideias-

chave; Participar ativamente em situações de interação 

oral. 
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17/02/2020 a 

21/02/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Workshop de Dança/Carnaval 

 

Incentivar os/as alunos/as para a prática de Atividade 

Física; Fomentar nos/as alunos/as o espírito de equipa 

e cooperação; Preservar os usos e costumes; 

Aprofundar relações interpessoais. 

28/02/2020 a 

05/06/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Projeto de Cidadania - Educação 

Ambiental (OED19) 

 

Compreender os conceitos relacionados com o meio 

ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação; 

Formar cidadãos/ãs conscientes e críticos/as, 

fortalecendo práticas sãs; Trabalhar a inter-relação 

entre o ser humano e o meio ambiente, desenvolvendo 

um espírito cooperativo e comprometido com o futuro 

do planeta. 
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                                                                      MARÇO 
Data Público- Alvo Atividade Objetivos 

04/mar 

 

C1T1 

C1T2 

 

Realização de Workshop - "Realiza as 

Tuas Ideias" - o microcrédito como 

instrumento de jovens 

empreendedores/as 

Promover o emprego e ativar a economia base local, 

permitindo que os/as alunos/as com espírito 

empreendedor possam criar o seu próprio negócio, 

favorecendo a sua autonomia económica e promoção 

social. 

16/03/2020 a 

20/03/2020 

Comunidade Escolar Projeto Cidadania- Educação Ambiental- 

Sensibilização para a Eficiência 

Energética (EAC18) 

Compreender conceitos relacionados com o meio 

ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação; 

Formar de cidadãos conscientes e críticos, fortalecendo 

práticas cidadãs; Trabalhar a inter-relação entre o ser 

humano e o meio ambiente, desenvolvendo um espírito 

cooperativo e comprometido com o futuro do planeta. 

21/mar 

 

Comunidade Escolar Projeto Integrador Festival da Paz 

(TUR18) 

 

Organização de um encontro, sem fins lucrativos, o qual 

tem como objetivo promover a união, a alegria e a 

cooperação entre todos os Seres Humanos, numa 

altura em que os Povos e as Nações precisam de 

encontrar formas pacíficas e empáticas de viver e 

conviver. 

23/03/2020 a 

27/03/2020 

 

EAC18 

OED19 

 

Fábrica da Ciência Aveiro 

 

Participar em atividade de ciência, científica e 

tecnológica; Obter conhecimentos em robótica, 

programação e informático. 

24/mar 

 

Comunidade escolar 

 

Torneio de Futsal  

 

Incentivar os/as alunos/as para a prática de Atividade 

Física; Fomentar nos/as alunos/as o espírito de equipa 

e cooperação. 
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27/mar 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia Radical 

 

Dinamizar uma atividade de Desporto Aventura; 

Mobilizar e incentivar os/as alunos/as para a prática de 

atividades ao ar livre, que os/as estimulem e que 

desafiem os seus limites. 

27/mar 

 

Comunidade Escolar 

 

1º Encontro com alunos/as diplomados/as 

da EPT - PROFENSINO 

Fomentar o contacto com os/as alunos/as 

diplomados/as, de forma a que estes/estas participem 

nas atividades da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       ABRIL 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 
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15/04/2020 a 

30/04/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Projeto Cidadania- Saúde- Promoção da 

Saúde (OED19) 

 

 

Promover a saúde da pessoa e da comunidade; 

Reconhecer comportamentos suscetíveis de 

propagação de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

15/04/2020 a 

30/04/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Projeto Cidadania- Interculturalidade- 

Educação para a Interculturalidade 

(OL18) 

Promover a exploração de valores do Perfil do Aluno, 

tais como a liberdade, responsabilidade, integridade, 

cidadania, exigência, curiosidade e reflexão. 

20/04/2020 a 

24/04/2020 

MA19A 

MA19B 

Visita de Estudo ao Grupo PSA - 

Mangualde 

Contactar/observar a montagem de um veículo 

automóvel. 

 

27/04/2020 a 

30/04/2020 

 

Comunidade Escolar 

 

Semana da Empresa 

 

Criar uma “identidade de ensino profissional, colocando 

em evidência os seus principais valores: 

Proatividade, empreendedorismo, dinamismo e 

competitividade saudável” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        MAIO 
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Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

03/05/2020 a 

05/05/2020 

 

MA19A 

MA19B 

 

Visita de estudo à Expomecânica 

 (Salão de equipamentos, serviços e 

peças auto - Matosinhos) 

 

Contacto com equipamentos, processos e tecnologias; 

Contactar com empresários representativos da área da 

Mecânica; Consolidar os conteúdos lecionados nas 

disciplinas da área técnica. 

04/05/2020 a 

08/05/2020 

 

MA19A 

MA19B 

 

Palestras técnicas - viaturas “Tuning”  

 

Sensibilizar os/as alunos/as para a legislação, 

confrontar o que é legal e ilegal no mundo automóvel, a 

homologação de alterações no automóvel, vantagens e 

inconvenientes. 

05/mai 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia Mundial da Língua Portuguesa 

 

Desenvolver várias iniciativas que promovam, 

preservem e protejam a Língua Portuguesa.  

09/mai 

 

Comunidade Escolar Projeto de Cidadania - Desenvolvimento 

Sustentável (MA19/ MA19B) 

 

Sensibilizar para o consumo e produção sustentáveis, o 

combate à mudança climática e à gestão dos recursos 

naturais. 

09/mai 

 

Comunidade Escolar Projeto de Cidadania - Desenvolvimento 

Sustentável (MEBE19) 

Sensibilizar para o consumo e produção sustentáveis, o 

combate à mudança climática e à gestão dos recursos 

naturais. 

11/05/2020 a 

16/05/2020 

Comunidade Escolar À conversa sobre...Os/As jovens e a 

Droga, Comportamentos e Atitudes 

Reconhecer e compreender as consequências do 

tabaco, álcool e estupefacientes. 
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18/05/2020 Comunidade Escolar Dia Mundial dos Museus Compreender e identificar diferentes correntes 

artísticas; Sensibilizar os alunos para a importância da 

arte enquanto veículo de promoção cultural; Conhecer e 

aprofundar os conteúdos relacionados com os pintores 

e com a história da Arte; Conhecer novas formas de 

visitar os museus através das novas tecnologias de 

informação e comunicação; Introduzir temas de 

interesse curricular e extracurricular; Desenvolver 

capacidades de interajuda entre os colegas; Promoção 

do espírito de iniciativa e proatividade dos alunos; 

Explorar vocabulário específico relacionado com a arte; 

Refletir sobre a importância da arte na sociedade. 

18/05/2020 a 

30/05/2020 

Comunidade Escolar Projeto Cidadania- Saúde (EAC18) Sensibilização dos alunos para comportamentos de 

cidadania como a importância das medidas preventivas 

visando o melhor estado de saúde. 

Promoção da autorresponsabilização dos jovens pela 

sua saúde. 

Identificação dos comportamentos que põem em perigo 

e em risco a saúde. 

Reflexão critica no impacto que as escolhas e decisões 

têm na saúde e no projeto de vida. 
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                                                                      JUNHO 
Data Público –Alvo Atividade Objetivos 

02/06/2020 a 

05/06/2020 

 

MA19A 

MA19B 

 

Palestras técnicas - viaturas de 

competição 

 

Sensibilizar os/as alunos/as para a legislação, 

confrontar o que é legal e ilegal no mundo automóvel, a 

homologação de alterações no automóvel, vantagens e 

inconvenientes. 

08/06/2020 a 

19/06/2020 

Comunidade Escolar Projeto Cidadania- Interculturalidade 

(MEBE19) 

Promover o reconhecimento e valorização da 

diversidade como uma oportunidade e fonte de 

aprendizagem para todos, no respeito pela 

multiculturalidade das sociedades atuais. 

08/06/2020 a 

19/06/2020 

Comunidade Escolar Projeto Cidadania- Saúde (TUR18) Sensibilização dos alunos para comportamentos de 

cidadania como a importância das medidas preventivas 

visando o melhor estado de saúde. 

Promoção da autorresponsabilização dos jovens pela 

sua saúde. 

Identificação dos comportamentos que põem em perigo 

e em risco a saúde. 

Reflexão critica no impacto que as escolhas e decisões 

têm na saúde e no projeto de vida. 
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                                                                      JULHO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

01/jul 

 

OED19 

 

Corrida de Orientação 

 

Promover o gosto pela prática regular de atividades 

físicas, através da educação para a prática desportiva 

sem discriminação, com espírito de compreensão 

mútua, amizade, solidariedade e fair-play. 

17/jul 

 

Alunos/as Diplomados/as 

 

Cerimónia de Entrega de Diplomas 

 

Promover o envolvimento de alunos/as diplomados/as;  

Divulgar as atividades realizadas na escola e dos 

méritos alcançados pelos/as alunos/as através dos 

vários canais de comunicação. 

A definir Comunidade Escolar Festa Final de Ano 

 

Promover o convívio e articulação entre toda a 

comunidade educativa e finalizar de uma forma festiva 

mais um ano letivo. 
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AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

Ao Longo do Ano 

 

Comunidade Escolar 

 

Programa PRESSE 

 

Implementação da educação sexual nas escolas de 

uma forma estruturada e sustentada. 

Ao Longo do Ano 

 

Alunos/as sinalizados/as 

 

Consulta Psicológica  

 

Intervenção conjunta com os/as docentes, de forma a 

tornar o processo de aprendizagem mais efetivo e 

significativo para o/a educando/a, principalmente no que 

diz respeito à motivação e as dificuldades de 

aprendizagem. 

Ao longo do Ano  Finalistas dos cursos CEF 

e Cursos Profissionais 

Orientação Escolar/ Acesso ao Ensino 

Superior 

Auxiliar os/as alunos/as a tomar decisões sobre a sus 

futura atividade profissional, com base nos seus 

interesses, capacidades e oportunidades atuais do 

mercado de trabalho. 

Ao Longo do Ano 

 

Alunos/as sinalizados/as 

 

Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva 

 

Desenvolver trabalho no âmbito de uma equipa 

multidisciplinar, designadamente a mobilização de 

medidas de suporte à aprendizagem, bem como a 

elaboração de relatório Técnico-Pedagógico de do 

programa educativo individual. 

Ao Longo do Ano 

 

Encarregados/as de 

Educação 

Atendimento aos/às encarregados/as de 

educação 

Envolver os/as encarregados/as de educação como 

agentes com participação ativa na vida da escola. 

Ao Longo do Ano 

 

 Articulação com organismos externos – 

CPCJ, tribunais, Ação social 

 

Promover os Direitos da Crianças e Jovens, procurando 

o equilíbrio entre as várias áreas de intervenção, 

designadamente Educação/Formação, Saúde e Bem-

estar Socioeconómico. 
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Ao Longo do Ano 

 

 Colaboração com a Escola Segura 

 

Garantir segurança, prevenindo e reduzindo a violência, 

comportamentos de risco e incivilidades, bem como 

melhorar o sentimento de segurança no meio escolar e 

envolvente, com a participação de toda a comunidade. 

Ao longo do Ano Comunidade Escolar Projeto Erasmus+ - Reimaginar novos 

caminhos na Europa (2019-1-PT01-

KA102-060248). 

Dar esclarecimentos sobre o ERASMUS+; Proporcionar 

experiências de FCT em contexto europeu. 

Ao longo do Ano Comunidade Escolar Parlamento dos Jovens - "Violência 

Doméstica e no Namoro" 

Promover a educação para a cidadania e o interesse 

dos jovens pelo debate de tema da atualidade. 

 


