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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 2020/2021 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 2020/2021 
 
 
 

Períodos Letivos Início Fim 

1º 14-18 setembro de 2020 18 de dezembro de 2020 

2º 4 de janeiro de 2021 26 de março de 2021 

3º 5 abril de 2021 
De acordo com o plano curricular de cada 

curso 

 

Interrupções Letivas: 

Natal - 21 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 

Carnaval – Eliminada. Prossegue atividade letiva. 

Páscoa – 29 de março de 2021 a 1 de abril de 2021 
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População Escolar 
 

 Cursos de Educação e Formação  

 

Ano Número de Turmas Número de Alunos/as 

2 1 13 

Total 1 13 

 

 

 Cursos Profissionais 

 

Ano Número de Turmas Número de Alunos/as 

1 3 50 

2 2 39 

3 2 24 

Total 7 113 
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Oferta Formativa 2020/2021 
 

 Cursos de Educação e Formação  

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

Operador/a de Eletrónica/ Domótica 2 Hélder Silva 13 

 

 Cursos Profissionais 

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

Técnico/a de Animação em Turismo 3 Sandra Ferreira 11 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Computadores 
3 Hélder Silva 13 

Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-

Estar 
2 Rute Pereira 12 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 2 Pedro Pinto 15 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 2 Sandra Ferreira 12 

Esteticista 1 Pedro Pinto 17 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 1 Sónia Babo 17 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 1 Filipe Gomes 16 
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Propostas de Atividades   
 
 

                                                                  SETEMBRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

14/set 

 

Comunidade escolar 

 

Atividade de 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 Fomentar o contacto com os/as alunos/as 

diplomados/as e restante comunidade educativa a 

participar nas atividades da escola. 

25/set 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia Europeu das Línguas Celebrar a diversidade linguística e cultural. Aumentar o 

conhecimento popular e o entendimento dos cidadãos 

sobre a diversidade linguística na Europa. Incrementar 

a tolerância linguística dentro das e entre as nações. 
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                                                                   OUTUBRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

05/out 

 

Docentes 

 

Dia do/a Professor/a Explorar os sentimentos/emoções; Ser capaz de 

expressar os sentimentos;  Praticar a interculturalidade; 

Fomentar o convívio Desenvolver o espírito crítico 

dos/as alunos/as; Trabalhar as competências 

comunicacionais tanto na língua materna como em 

língua estrangeira; promover o desenvolvimento da 

sensibilidade estética e artística; Consolidar o saber 

científico técnico e tecnológico; incentivar à produção 

artística; fomentar o desenvolvimento pessoal e 

autonomia; Promover relações saudáveis; Trabalhar o 

domínio de cidadania “Igualdade de género”. 

12/out 

 

Comunidade Escolar 

 

Día de la Hispanidad 

 

Celebrar a diversidade linguística e cultural; aumentar o 

conhecimento popular e o entendimento dos cidadãos 

sobre a diversidade linguística na Europa; Incrementar 

a tolerância linguística dentro das e entre as nações; 

Desenvolver e explorar o tema de cidadania 

“Interculturalidade”; Desenvolver o espírito crítico dos/as 

alunos/as; Trabalhar as competências comunicacionais 

tanto na língua materna como em língua estrangeira; 

promover o desenvolvimento da sensibilidade estética e 

artística. 
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16/out Comunidade Escolar Comemoração do Dia da Alimentação Desenvolver o pensamento crítico e o Pensamento 

criativo; Promover o relacionamento interpessoal; 

Vincular a posição da escola face ao bem-estar saúde e 

ambiente; Desenvolver a consciência e o domínio do 

corpo; Incentivar à prática de desporto. 

19/out Curso de Mecatrónica 

Automóvel 

Workshop sobre manutenção de 

bicicletas 

Esclarecer e informar sobre o mercado de trabalho; 

Promover a investigação e desenvolvimento nas áreas 

de especialidade de saída de cada curso; Desenvolver 

o espírito crítico dos/as alunos/as; Trabalhar as 

competências comunicacionais tanto na língua materna 

como em língua estrangeira; Promover o 

desenvolvimento da sensibilidade estética e artística; 

Consolidar o saber científico técnico e tecnológico; 

incentivar à produção artística; Fomentar o 

desenvolvimento pessoal e autonomia. 
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                                                                  NOVEMBRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

02/nov 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia de los Muertos  

 

Celebrar a diversidade linguística e cultural; 

desenvolver e explorar o tema de cidadania 

“Interculturalidade”; Desenvolver o espírito crítico dos/as 

alunos/as; Trabalhar as competências comunicacionais 

tanto na língua materna como em língua estrangeira; 

Promover o desenvolvimento da sensibilidade estética e 

artística. 

10/nov Comunidade Escolar Celebração do Dia de S. Martinho Promover o espírito de pertença da escola; Aproximar a 

comunidade escolar do contexto cultural regional de 

Penafiel; Celebrar a diversidade linguística e cultural; 

desenvolver e explorar o tema de cidadania 

“Interculturalidade”; Desenvolver o espírito crítico dos/as 

alunos/as; Trabalhar as competências comunicacionais 

tanto na língua materna como em língua estrangeira; 

Promover o desenvolvimento da sensibilidade estética e 

artística. 

12/nov TUR18/EAC18 Emprego Jovem Desenvolver estratégias para promover o emprego 

jovem, que equilibrem uma estratégia integrada de 

crescimento e a criação de emprego através de 

intervenções específicas, tais como a 

ajuda na procura de emprego ou medidas de apoio aos 

jovens empreendedores. 



   

 

IMP.084.00    Página 13 | 34 

 

18/nov 

 

Comunidade Escolar 

 

“A Europa vai à Escola” Celebrar a diversidade linguística e cultural; aumentar o 

conhecimento popular e o entendimento dos cidadãos 

sobre a diversidade linguística na Europa; Incrementar 

a tolerância linguística dentro das e entre as nações;  

Desenvolver e explorar o tema de cidadania 

“Interculturalidade”; Desenvolver o espírito crítico dos/as 

alunos/as; Trabalhar as competências comunicacionais 

tanto na língua materna como em língua estrangeira; 

Promover o desenvolvimento da sensibilidade estética e 

artística. 

19/nov Curso de Mecatrónica 

Automóvel 

Palestras técnicas “Manutenção de 

buggys e pequenos veículos 

motorizados” 

 

Analisar os componentes mecânicos de um buggy; 

Explorar a sustentabilidade ambiental dos consumíveis; 

Enquadrar os desportos radicais e/ou atividades de 

lazer associados ao Buggy. 

23/nov OED19 Sessão de Procura Ativa de Emprego da 

responsabilidade do GIP- gabinete de 

inserção profissional 

Apoiar os alunos na pesquisa dos cursos de nível 

secundário do seu interesse e no processo de inscrição; 

Apoiar os alunos no processo de candidatura ao curso 

pretendido. 

24/nov TUR18/EAC18 Apresentação do serviço NET emprego 

do IEFP e das Medidas de Apoio ao 

emprego em vigor, nomeadamente 

estágio-emprego. 

Apresentar aos/às alunos/as o serviço Net emprego e 

orientar a sua navegação pelo serviço, no sentido de o 

rentabilizar quando transitarem para o mercado de 

trabalho; Apresentar as medidas/incentivos ao primeiro 

emprego que estejam, à data, em vigor. 
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25/nov Comunidade Escolar Dia Internacional para a Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres 

No âmbito do dia 25 de novembro - Dia Internacional 

pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a 

escola associa-se à campanha da CIG - Comissão para 

a Cidadania e a Igualdade De Género, através do 

Portugal Mais Igual - Estratégia Nacional para a 

Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030. 
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                                                                  DEZEMBRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

03/dez 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia internacional das pessoas com 

deficiência 

Celebrar a diversidade linguística e cultural; aumentar o 

conhecimento popular e o entendimento dos cidadãos 

sobre a diversidade linguística na Europa; Incrementar 

a tolerância dentro das e entre as nações; Desenvolver 

e explorar o tema de cidadania “Interculturalidade”; 

Desenvolver o espírito crítico dos/as alunos/as; 

Trabalhar as competências comunicacionais tanto na 

língua materna como em língua estrangeira; Promover 

o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística. 

03/dez Comunidade Escolar Ler+ sobre o Natal 
Promover, na sala de aula ou no âmbito da vida escolar e 

extraescolar, práticas de leitura e desenvolver 

competências de literacia. Promover aprendizagens que 

permitam a todos os/as alunos/as identificar e distinguir o 

valor da informação e criar conhecimento. 
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04/dez Curso de Mecatrónica 

Automóvel 

Palestras técnicas  “Limpeza e 

manutenção de ferramentas” 

Compreender e identificar as diferentes ferramentas 

manuais e elétricas de ar comprimido; Sensibilizar os 

alunos para a importância do uso correto das 

ferramentas em contexto oficinal; Conhecer e 

aprofundar os conteúdos relacionados com a higiene e 

segurança no trabalho; Conhecer e interagir em 

contexto prático com profissionais do sector automóvel; 

Esclarecer dúvidas sobre o uso de ferramentas de ar 

comprimido; 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 

e  profissional; Refletir sobre as saídas profissionais do 

curso. 

04/dez 

 

Comunidade Escolar 

 

Concurso Fotográfico Desenvolver o espírito crítico dos/as alunos/as; 

Trabalhar as competências comunicacionais tanto na 

língua materna como em língua estrangeira; Promover 

o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística; 

Consolidar o saber científico técnico e tecnológico; 

Incentivar à produção artística; fomentar o 

desenvolvimento pessoal e autonomia. 
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09/dez TUR18/EAC18 

 

"Realiza as Tuas Ideias" - o microcrédito 

como instrumento de jovens 

empreendedores/as 

Fomentar o empreendedorismo juvenil; Aumentar a 

proximidade entre a comunidade escolar e os 

stakeholders; Promover a investigação e 

desenvolvimento em sectores chave do perfil de saída 

dos alunos; Desenvolver o espírito crítico dos/as 

alunos/as. 

11/dez MA20A/ MA20B 

 

Palestras técnicas “Manutenção de 

veículos destinados ao motocross” 

Analisar os componentes mecânicos de uma mota de 

motocross; Explorar a sustentabilidade ambiental dos 

consumíveis; Enquadrar os desportos radicais e/ou 

atividades de lazer associados ao Motocross. 

17/dez Comunidade Escolar Festa de Natal Recordar a tradição do Natal; Promover a participação 

das famílias e comunidade na vida escolar; Dar 

continuidade a costumes e a tradições; Viver o espírito 

do Natal e o seu significado; Promover a socialização; 

Desenvolver o espírito de solidariedade e fortalecer 

laços e relações entre todos; Desenvolver nos alunos a 

capacidade criativa. 
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                                                                    JANEIRO 

Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

06/jan MEBE19/ EST20 

 

Workshop - Drenagem Linfática – Método 

Renata França 

Proporcionar conhecimentos da técnica também 

conhecida como Miracle Touch - mix de manobras 

exclusivas das técnicas das massagens modeladora 

redutora e drenagem linfática do Método Renata 

França. Funciona como uma lipoescultura manual 

imediata, garantindo pele uniforme e músculos mais 

definidos. 

13/jan Comunidade Escolar 

 

Segurança e Saúde no Trabalho Sensibilizar para a prevenção dos riscos profissionais e 

a promoção do bem-estar e da qualidade de vida no 

trabalho 

 

20/jan Comunidade Escolar Lançamento da 1ª Edição da Revista EPT Divulgar as atividades e projetos desenvolvidos na 

escola; Desenvolver competências inerentes ao 

trabalho de realização de uma revista (escrita, 

cooperação, leitura, pesquisa, organização, 

responsabilidade); Sensibilizar para a importância dos 

jornais e das revistas na educação para a cidadania. 
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                                                                  FEVEREIRO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

01/fev Comunidade Escolar 

 

Sessões Distritais - Parlamento dos 

Jovens Violência Doméstica e no Namoro 

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 

participação cívica e política; Dar a conhecer a 

Assembleia da República, o significado do mandato 

parlamentar, as regras do debate parlamentar e o 

processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão 

representativo de todos os cidadãos portugueses;  

Promover o debate democrático, o respeito pela 

diversidade de opiniões e pelas regras de formação das 

decisões; Incentivar a reflexão e o debate sobre um 

tema; Proporcionar a experiência de participação em 

processos eleitorais; Estimular as capacidades de 

expressão e argumentação na defesa das ideias, com 

respeito pelos valores da tolerância e da formação da 

vontade da maioria; Sublinhar a importância da sua 

contribuição para a resolução de questões que afetem o 

seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo 

ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder 

político. 
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08/fev MA19A/ MA19B/ MEBE19 Trabalho e Proteção Social Conhecer os sistemas de proteção social adequados ao 

contexto nacional; Assegurar que todos os homens e 

mulheres têm direitos iguais a recursos económicos, 

incluindo o microfinanciamento; omentar a resiliência 

dos pobres e das pessoas em situações vulneráveis e 

reduzir a sua exposição e vulnerabilidade aos 

fenómenos extremos relacionados com o clima e outras 

crises e desastres de ordem económica, social e 

ambiental. 

11/fev 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia da Internet Segura Promover boas práticas e o uso seguro das ferramentas 

on-line e internet; Contribuir para a criação de uma 

Internet melhor para todos, especialmente para os mais 

jovens.; Aprofundar conhecimentos tecnológicos. 

11/fev MEBE19/EST20 Workshop maquilhagem festa Desenvolver competências na aplicação de técnicas de 

maquilhagem em todos os espaços que oferecem 

serviços de maquilhagem (no dia-a-dia ou em 

momentos de festa). 

12/fev 

 

Comunidade Escolar Dia dos Namorados Explorar os sentimentos/emoções; Ser capaz de 

expressar os sentimentos; Promover relações 

saudáveis; Trabalhar o domínio de cidadania “Igualdade 

de género”. 

12/fev Comunidade Escolar Carnaval Proporcionar momentos de diversão e convívio; Dar 

continuidade às tradições carnavalescas locais. 
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21/fev 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia da língua materna Celebrar a diversidade linguística e cultural; 

Desenvolver e explorar o tema de cidadania 

“Interculturalidade”; 

Desenvolver o espírito crítico dos/as alunos/as; 

Trabalhar as competências comunicacionais na língua 

materna. 
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                                                                      MARÇO 

Data Público- Alvo Atividade Objetivos 

01/mar 

 

Comunidade Escolar 

 

Suporte básico de vida Proporcionar aos alunos conhecimentos e formas de 

atuação em casos de Emergência Médica, 

nomeadamente, saber efetuar corretamente Manobras 

de Reanimação. 

17/mar EST20, OED19, MEBE19, 

MA20B, MA19A, MA19B 

Mega Aula de Pilates Promover hábitos de vida saudável. 

 

18/mar MA20A/ MA19A/ MA19B/ 

MEBE19/ EST20/ OED19 

 

Concurso de Mandalas Valorizar o papel das várias formas de expressão 

artística através da Matemática; Experimentar 

processos próprios das diferentes formas de arte 

através da matemática. 

 

Data a definir 

 

Comunidade Escolar Consumo de Substância  psicoativas, 

Comportamentos de risco 

Sensibilizar para os riscos do consumo de substâncias 

psicoativas (álcool, tabaco e outras drogas) para a 

manutenção de uma vida saudável. 

 

Data a definir Comunidade Escolar Mega Aula de Zumba Promover hábitos de vida saudável. 
 



   

 

IMP.084.00    Página 23 | 34 

 

21/mar 

 

Comunidade escolar 

 

Comemoração do Dia Mundial da Poesia 

“Serei Poeta…e não sei” 

Promover o gosto pela poesia; Estimular a reflexão 

sobre a leitura, a indústria de livros e a propriedade 

intelectual; Promover hábitos de leitura nos/as 

alunos/as; Desenvolver o espírito crítico dos/as 

alunos/as; Trabalhar as competências comunicacionais 

tanto na língua materna como em língua estrangeira. 

promover o desenvolvimento da sensibilidade estética e 

artística; Promover a diversidade cultural e literária. 

Data a definir 

 

EST20 

 

Estilismo de unhas de gel e verniz gel 

 

Desenvolver competências de estilismo de unhas de gel 

e verniz de gel, na criação e manutenção das mesmas. 

Data a definir Comunidade Escolar Dia do Ensino Profissional Criar uma cultura de ensino profissional, composta por 

valores como dinamismo, empreendedorismo, 

proactividade e competitividade (saudável) – 

características marcantes das modalidades 

profissionalizantes e valorizadas pelo mercado de 

trabalho. 
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                                                                       ABRIL 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

19/04/2021 a 

23/04/2021 

 

Comunidade Escolar 

 

Comemoração do 25 de abril 

 

Distinguir situações de vivência em Ditadura e em 

Democracia; Identificar as razões que conduziram à 

Revolução de 25 de Abril de 1974; Conhecer e valorizar 

a ação das principais figuras da revolução; Desenvolver 

atitudes e comportamentos de respeito, tolerância e de 

defesa da liberdade, em consonância com os “ideais de 

Abril”. 

Data a definir Comunidade Escolar 

 

Gestão de Resíduos, Recolha e 

Classificação 

Identificar e classificar resíduos e saber proceder à sua 

separação, acondicionamento e entrega de acordo com 

a legislação em vigor. 

23/abril Comunidade Escolar Dia do Livro Estimular a reflexão sobre a leitura, a indústria de livros 

e a propriedade intelectual; Promover hábitos de leitura 

nos/as alunos/as; Desenvolver o espírito crítico dos/as 

alunos/as; Trabalhar as competências comunicacionais 

tanto na língua materna como em língua estrangeira; 

Promover o desenvolvimento da sensibilidade estética e 

artística; Promover a diversidade cultural e literária. 

Data a definir MA19A, MA19B, MEBE19 

 

Industrialização Inclusiva e Sustentável 

 

Promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

aumentar de forma significativa a contribuição da 

indústria para o emprego. 
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24/04/2021 a 

26/04/2021 

 

EST20, MEBE19 Visita à EXPOCOSMÉTICA Proporcionar o contacto com a realidade empresarial e 

com novos conceitos de Marketing e Comunicação; 

Identificar os conceitos do controlo de gestão e 

conhecer os diferentes contextos de aplicação desses 

conceitos. 

29/abril Comunidade Escolar Dia Mundial da Dança Desenvolver o espírito de pertença entre a comunidade 

escolar; Reforçar os laços emocionais entre a 

comunidade escolar; Desenvolver o pensamento crítico 

e o Pensamento criativo; Promover o relacionamento 

interpessoal; Vincular a posição da escola face ao bem-

estar, saúde e ambiente; Desenvolver a consciência e o 

domínio do corpo. 
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                                                                        MAIO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

05/maio Comunidade Escolar 

 

Dia Mundial da Língua Portuguesa 

 

Celebrar a diversidade linguística e cultural; 

Desenvolver e explorar o tema de cidadania 

“Interculturalidade”; 

Desenvolver o espírito crítico dos/as alunos/as; 

Trabalhar as competências comunicacionais tanto na 

língua materna como em língua estrangeira; Promover 

o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística 

dos/as alunos/as. 

09/maio 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia da Europa Compreender o motivo da criação da União Europeia e 

a entrada dos diferentes Estados-membros na União 

Europeia; Conhecer a importância dos símbolos para a 

união entre os países; Estimular a participação cívica no 

contexto europeu. 

Data a definir 

 

EST20 Workshop Epilação com linha ou 

Threading 

Conhecer a técnica de Epilação com linha ou 

Threading. Interiorizar e saber aplicar a nova técnica.  

Data a definir 

 

Comunidade Escolar Emprego e Igualdade de Género Promover pensamento crítico sobre as disparidades 

entre homens e mulheres em termos de emprego; 

Assegurar o trabalho digno para todos e a igualdade 

salarial. 

Data a definir 

 

MA20A/ MA20B Visita ao Centro de Abate Automóvel de 

Amarante 

Observar como se organiza o desmantelamento de um 

veículo automóvel. 
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18/maio Comunidade Escolar Dia Internacional dos Museus Compreender a importância dos Museus e chamar a 

atenção sobre o facto de que “os museus são um 

importante meio de intercâmbio cultural, enriquecimento 

de culturas e desenvolvimento de entendimento mútuo, 

cooperação e paz entre os povos”; Promover o 

desenvolvimento da sensibilidade estética e artística; 

Incentivar à produção artística; Fomentar o 

desenvolvimento pessoal e autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

IMP.084.00    Página 28 | 34 

 

 

                                                                      JUNHO 
Data Público –Alvo Atividade Objetivos 

05/junho 

 

Comunidade Escolar 

 

Dia Mundial do Ambiente Desenvolver o pensamento crítico e criativo; Promover 

o relacionamento interpessoal; Vincular a posição da 

escola face ao bem-estar saúde e ambiente; 

Desenvolver a consciência e o domínio do corpo; 

Permitir a aquisição de novos conhecimentos de 

práticas sustentáveis. 

Data a definir MA20A/ MA20B “Geração Verde”- Recolha de resíduos 

eletrónicos 

Promover a educação ambiental, numa perspetiva 

transversal a todos os planos curriculares, de modo a 

sensibilizar a comunidade educativa para a adoção de 

estratégias promotoras de mudanças concetuais; 

Informar a comunidade educativa sobre a pertinência e 

atualidade das questões ambientais, tendo em vista um 

desenvolvimento sustentável; Informar a comunidade 

acerca da importância do adequado encaminhamento 

dos REEE, pilhas e acumuladores; Sensibilizar para a 

deposição correta dos REEE. 

07/06/2021 a 

11/06/2021 

Comunidade Escolar 10de Junho- Dia de Portugal Celebrar a diversidade linguística e cultural; 

Desenvolver e explorar o tema de cidadania 

“Interculturalidade”; Desenvolver o espírito crítico dos/as 

alunos/as; Trabalhar as competências comunicacionais 

tanto na língua materna como em língua estrangeira; 

Promover o desenvolvimento da sensibilidade estética e 

artística dos/as alunos/as. 
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24/junho EST20 Workshop Depilação a Laser Aprender e aplicar a técnica de depilação a laser (tipos 

de laser, indicações e contra-indicações de laser). 

Data a definir MA20A/ MA20B/ MA19B/ 

MA19A 

Economia e Energias Sustentáveis Promover o pensamento crítico sobre a transição para 

uma economia mais verde, o acesso universal a 

serviços de energia a um custo acessível, fiáveis e 

modernos, a necessidade de ampliar a infraestrutura e 

melhorar a tecnologia para o fornecimento de serviços 

de energia modernos e sustentáveis. 

Data a definir MA20A/ MA20B/ MA19B/ 

MA19A 

Visita ao centro de inspeção automóvel Compreender a importância legal dos centros de 

inspeção e identificar as diferentes fases do processo 

de inspeção de veículos automóveis; Conhecer e 

interagir em contexto prático com profissionais do sector 

automóvel. 

 Data a definir Comunidade escolar Lançamento da 2ºEdição da Revista 

EPTPROFENSINO 

Divulgar as atividades e projetos desenvolvidos na 

escola; Desenvolver competências inerentes ao 

trabalho de realização de uma revista (escrita, 

cooperação, leitura, pesquisa, organização, 

responsabilidade); Sensibilizar para a importância dos 

jornais e das revistas na educação para a cidadania. 
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                                                                      JULHO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

18/julho Comunidade Escolar 

 

Dia Internacional do Piquenique Aumentar o espírito de pertença entre a comunidade 

escolar; reforçar os laços emocionais entre a 

comunidade escolar; Desenvolver o pensamento crítico 

e criativo; Promover o relacionamento interpessoal.  

A definir Comunidade Escolar Festa Final de Ano 

 

Aumentar o espírito de pertença entre a comunidade 

escolar; Reforçar os laços emocionais entre a 

comunidade escolar; Desenvolver o pensamento crítico 

e criativo; Promover o relacionamento interpessoal; 

Desenvolver a consciência e o domínio do corpo. 
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PROJETOS ANUAIS 
Projeto Público-Alvo Atividade Objetivos 

Promoção e 

Educação para a 

Saúde 

 

Comunidade Escolar 

 

PRESSE - Educação para a sexualidade Implementação da educação sexual nas escolas de 

uma forma estruturada e sustentada. 

Promoção e 

Educação para a 

Saúde 

Comunidade Escolar 

 

Sensibilização Para a Dádiva de Sangue Despertar para a consciência social e de cidadania nos 

jovens bem como promover a dádiva. 

Promoção e 

Educação para a 

Saúde 

 

Comunidade Escolar 

 

Screening (rastreio) psicológico de 

barreiras cognitiva e/ou emocionais ao 

processo de Aprendizagem 

Avaliar o funcionamento da memória visual e auditiva 

imediata, perceção, atenção/concentração e inteligência 

geral não-verbal com vista a identificar alunos de risco 

e/ou áreas prioritárias de intervenção no âmbito da 

Educação Inclusiva 

Educação Ambiental Comunidade Escolar 

 

Plástico #Tolerânciazero 
 

Desenvolver junto da comunidade Educativa, um 

conjunto de iniciativas, tendo como objetivo, reduzir 

drasticamente a utilização do plástico no nosso dia a 

dia. Tanto na Escola, como em Casa. 
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Educação Ambiental Comunidade Escolar 

 

Papel #Tolerânciazero 

 
O projeto Papel #Tolerânciazero desafia todos a uma 

mudança de hábitos e alteração de rotinas! Reduzindo 

o consumo de papel de forma sustentada, 

abandonando os processos que envolviam a impressão 

e o uso indiscriminado de papel, com vista a criar 

condições para que as escolas possam ser “eco-

friendly”, consolidando assim o processo de transição 

para uma escola mais digital e inovadora. 

Promoção da 

Empregabilidade 

 

Finalistas do curso 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. 

eTwinning 

 

Curso de Mecatrónica 

Automóvel 

Programa Europeu no domínio da 

Educação, Formação, Juventude e 

Desporto 

Promover a aprendizagem da língua estrangeira 

espanhol e o desenvolvimento de competências 

comunicacionais, através da abordagem de temas de 

desportos motorizados.  

Biblioteca Escolar 

 

Comunidade Escolar 

 

Biblioteca Escolar 

 

Apoiar e concretizar os objetivos do projeto educativo da 

escola e do currículo; Organizar atividades que 

estimulem a consciencialização e sensibilização a nível 

cultural e social; Incentivar a leitura e promover os 

recursos e serviços da biblioteca escolar dentro e fora 

da comunidade escolar como um todo. 

Programa "Eu e os 

outros" 

 

Comunidade Escolar 

 

Jogo didático "Eu e os outros" - Aplicação 

do programa 

 

Dotar os alunos de competências emocionais que lhes 

permitam reagir de forma positiva às vicissitudes 

advindas da adição ao álcool e a desgostos amorosos.  



   

 

IMP.084.00    Página 33 | 34 

 

Inicio do Projeto - 

Oficina de Teatro 

TOU-in 

EST20 Baile de máscaras 

 

Descobrir as diferenças culturais entre grupos étnicos. 

Compreender as vantagens da convivência intercultural. 

Promover a interculturalidade através do conhecimento 

e da abertura social à diferença. 

PAP e PAF 

 

TUR18/ EAC18/ OED19 PAP e PAF 

 

Projeto consubstanciado num produto material ou 

intelectual, numa intervenção ou numa atuação, 

consoante a natureza dos cursos, bem como do 

respetivo relatório final de realização e apreciação 

crítica, demonstrativo de saberes e competências 

profissionais, adquiridos ao longo da formação e 

estruturante do futuro profissional. 

FCT e FPCT 
 

TUR18/ EAC18/ OED19 FCT e FPCT 
 

Aquisição, desenvolvimento e aplicação de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais 

relevantes para o perfil profissional visado pelo curso 

frequentado. 

ERASMUS+  Comunidade Escolar Dar esclarecimentos sobre o 

ERASMUS+; Proporcionar experiências 

de FCT em contexto europeu. 

Melhoria das capacidades profissionais; Maior 

probabilidade de inserção profissional; Aquisição de um 

espírito empreendedor; Aperfeiçoamento/ conhecimento 

de outro idioma; Conhecimento e compreensão de 

outras formas de trabalho; Continuação da formação 

profissional; Possibilidade de possuir um CV de 

qualidade; Certificação e acreditação nacional e 

europeia. 
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AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO 
Data Público-Alvo Atividade Objetivos 

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 

 

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. 

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. 

 


