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Introdução 
 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção.” – Paulo 

Freire, in Pedagogia da Autonomia (2003, p.47). 

Partindo do Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, como “documento de referência para a organização de todo o 

sistema educativo e para o trabalho das escolas, contribuindo para a convergência e a articulação das decisões inerentes às 

várias dimensões do desenvolvimento curricular” (DGE, 2017) e as competências definidas no Perfil dos/as Alunos/as EPT 

(2021), a Escola Profissional e Tecnológica Profensino procura habilitar, de acordo com a história de vida de cada um/a, 

cidadãos/ãs mais curiosos/as e reflexivos/as, responsáveis e íntegros, autónomos/as e empreendedores/as, e participativos/as e 

com cidadania ativa de forma a aprenderem e a viverem com sucesso numa época incerta e acelerada como a nossa. 

A materialização da construção deste perfil de alunos encontra-se representada no esquema seguinte, que ilustra a relação entre 

o Perfil dos Alunos/as à Saída da escolaridade Obrigatória, o Perfil dos/as Alunos/as EPT e ainda estratégias de ensino e 

aprendizagem, nomeadamente Orientação Educativa, os Projetos Carreira e o desenvolvimento de Competências Digitais 

Transversais. 
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Cidadania e desenvolvimento – Competência transversal sob coordenação da disciplina de área de integração. 
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OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

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

A1 – Promover a formação integral dos/as alunos/as, oferecendo-lhes uma preparação profissional qualificada para o mundo do 

trabalho. 

A1.1 – Aumentar o sucesso escolar, baseado no rigor e eficácia do processo de ensino/aprendizagem, promovendo oportunidades 

e metodologias diferenciadas para cada aluno/a. 

A1.2 – Reduzir o abandono escolar pela promoção de metodologias e estratégias de intervenção concertadas e cooperantes entre 

todos os agentes. 

A1.3 – Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados e desenvolver nos/as alunos/as as competências pessoais 

e sociais apreciadas/exigidas pelo mercado de trabalho. 

Domínio B – Desenvolvimento do vínculo da EPT com a comunidade e os parceiros do desenvolvimento local, regional, nacional e 

internacional; 

B1- Desenvolver as parcerias estratégicas com diferentes empresas e demais organizações, promotoras e facilitadoras do sucesso 

educativo/formativo, formação em contexto de trabalho, inovação e empreendedorismo. 

B1.1 - Reforçar os protocolos com as entidades locais, regionais e nacionais a fim de se obter uma participação interativa, visando a 

preparação cabal dos futuros técnicos/as, de acordo com as necessidades do tecido empresarial. 
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Domínio C – Crescimento da organização e gestão da Escola. 

C1- Assegurar e reforçar a articulação interdisciplinar e o trabalho colaborativo no desenvolvimento e realização das atividades. 

C1.1 - Promover a participação dos/as alunos/as nas atividades da escola e estimular a cooperação entre si e com os restantes 

elementos da comunidade educativa. 

C1.2 - Assegurar que todas as atividades se desenvolvam, respeitando os processos e procedimentos de implementação do 

Quadro Referência Europeu de Garantia de Qualidade para o Ensino e Formação profissionais EQAVET. 

C1.3 – Aumentar o nível de envolvimento dos/as colaboradores na articulação interdisciplinar e no trabalho colaborativo. 
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Objetivos do Plano Anual de Atividades 
 

Pressupõem-se que as atividades a realizar contribuam para o desenvolvimento das referidas competências, numa perspetiva de 

formação integral do/a aluno/a e de articulação com o currículo. 

Este plano de atividades resulta da reflexão e participação de todos os elementos da comunidade, com compromisso e 

corresponsabilização, visando a melhoria das aprendizagens e o sucesso educativo, pretendendo alargar as experiências 

educativas, para além das atividades curriculares, a outros contextos e ambientes educativos. 

A rede de parceiras continua a assumir, a exemplo dos anos anteriores, um importante papel na concretização deste plano de 

atividades. 

O Plano Anual de Atividades que se apresenta é um documento aberto, em construção ao longo do ano letivo, com a 

possibilidade de serem acrescentadas novas propostas consideradas relevantes para a prossecução dos objetivos do Projeto 

Educativo e das competências constantes no Perfil do/a Aluno/a. As atividades assinaladas com asterisco (*), realizar-se-ão 

apenas se as condições de contingência pandémica o permitirem. 

Nos termos da alínea d) do art.º 13º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

137/2012, de 2 de julho, o Plano Anual de Atividades da Escola EPT Profensino é submetido à aprovação do Conselho 

Pedagógico. 

 

 

 



   
 

IMP.084.00    Página 8 | 39 
 

Nestes pressupostos, são Objetivos do Plano Anual de Atividades: 

 Interligar os diferentes agentes e ações educativas; 

 Partilhar saberes e experiências; 

 Diversificar métodos, processos e recursos; 

 Garantir a integral formação dos/as alunos/as no respeito pelos valores da Escola; 

 Promover atitudes positivas face ao conhecimento; 

 Proporcionar uma adequada integração dos/as alunos/as na vida escolar; 

 Fomentar a inter-relação entre as Aprendizagens Essenciais; 

 Promover a educação para a cidadania; 

 Afirmar a Escola como veículo de promoção cultural (nas áreas científica, artística, desportiva…); 

 Reforçar a relação escola/família e o acompanhamento familiar dos alunos; 

 Abrir o Agrupamento à comunidade e à participação dos diversos atores educativos; 

 Promover a formação integral do/a aluno/a. 
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Organização do Ano Escolar 
 

Setembro 2021 Outubro 2021 Novembro 2021 Dezembro 2021 Janeiro 2022 Fevereiro 2022 
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HORÁRIO ESCOLAR  

As aulas decorrem das 08:45 horas às 17:25 horas.  

São consideradas sempre aulas de 60 minutos com um intervalo de 10 minutos às 09:45 e às de 15:25, sendo os restantes 

intervalos de 5 minutos. De acordo com a mancha horário de cada turma, a hora do almoço poderá decorrer das 12:05 às 13h05 

ou das 13h10 às 14h10. 

 

Interrupção de aulas Semana de Integração Aniversário da Escola 
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População Escolar 
 

 Cursos Profissionais 

 

Ano Número de Turmas Número de Alunos 

1 3 60 

2 3 42 

3 3 33 

Total 9 135 
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Oferta Formativa 2021/2022 
 

 

 Cursos Profissionais 

Curso Ano Turma Diretor de Turma Nº de Alunos 

Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar 3º MEBE19 Rute Pereira 11 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 3º MA19-A Pedro Pinto 11 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 3º MA19-B Sandra Ferreira 11 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 2º MA20-A Sónia Babo 13 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 2º MA20-B Filipe Gomes 15 

Esteticista 2º EST20 Pedro Pinto 14 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 1º MA21-A Fátima Lourenço 20 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 1º MA21-B Sandra Ferreira 20 

Esteticista 1º EST21 Maria Liliana Soares 20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

IMP.084.00    Página 12 | 39 
 

Propostas de Atividades   
 
 

SETEMBRO 
Data                       Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

 

14 e 15 

 

 

 

A1, C1 Comunidade Escolar Atividade de Integração 

 

Promover a integração e o acolhimento aos/às alunos/as.  

Apresentar o novo Guião do Aluno EPT. Apresentar o 

Plano de Contingência. Favorecer o sentimento de 

pertença à turma e à escola. Promover a empatia e a 

colaboração e auscultar sobre as expectativas e 

motivações dos/as alunos/as. 

 

24 

 

 

 

A1, C1 
Comunidade Escolar 

Comemoração do Aniversário da 

Escola 

 

Promover a identidade da Escola. Promover a partilha de 

experiências e saberes. Reforçar o sentido de pertença à 

Escola. Reconhecer o mérito e trabalho escolar. Distinguir 

e homenagear os/as alunos/as finalistas. Promover o 

sentido de pertença e de valorização. 
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27 

 

 

 

 

 

A1.1, A1.3 
EST21 / MA20B / MA21A / 

MA21B 

Comemoração do Dia Europeu das 

Línguas: “Laboratório de Línguas 

Estrangeiras – Plurilinguismo um 

passaporte para o futuro” 

Contactar com a variedade linguística existente, 

sensibilizando para a importância de estudar línguas 

estrangeiras partindo dos seguintes objetivos: Alertar o 

público em geral para a importância da aprendizagem das 

línguas e diversificar a oferta linguística; 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. 

28 

 

 

 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.3 EST21 Visita ao Museu de Penafiel 

 

Mobilizar as artes e os patrimónios nas escolas como 

recurso para as diferentes disciplinas – evidenciando a sua 

dinâmica transdisciplinar e a possibilidade de uso das 

diferentes linguagens. Produzir recursos e estratégias 

pedagógicas apoiadas nas artes e no património (material 

e imaterial) que promovam a transversalidade do currículo 

e a construção integrada dos saberes. Recuperar e 

consolidar as Aprendizagens Essenciais, contribuindo para 

alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, promovendo o 

pensamento crítico, a sensibilidade estética e artística e a 

criatividade, com uma abordagem centrada no papel ativo 

do aluno no processo de aprendizagem. 
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28 

 

 

 

 

 

 

A1.2, A1.3, B1 MA21A / MA21B / MA20B Visita de estudo FIANOR 

 

Conhecer os tipos de empresas no setor automóvel; 

Compreender o funcionamento dos concessionários, das 

oficinas multimarca e as principais profissões no setor 

automóvel; Identificar e caracterizar os diferentes tipos de 

cablagens; Conhecer os fundamentos de eletricidade e 

eletrónica; Conhecer e identificar os diferentes tipos de 

baterias e respetivo funcionamento; Identificar e 

caracterizar sistemas de transmissão manual; Verificar 

embraiagens de sistemas de transmissão manual; Verificar 

caixas de velocidades de sistemas de transmissão 

manual; Verificar componentes de sistemas de 

transmissão manual. 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.3 MA21A / MA21B / MA20B 
Visita de estudo ao Porto – 

Caminhada Geométrica 

 

Contextualizar conteúdos matemáticos em ligação com 

manifestações de Arte / Arquitetura. Contribuir para a 

cultura do aluno, proporcionando uma melhor 

compreensão do mundo. Promover o interesse pelo 

conhecimento científico e tecnológico. Motivar os alunos 

para as áreas das ciências exatas e experimentais. 

Reconhecer retas e parábolas. Contextualizar conteúdos 

matemáticos em ligação com manifestações de Arte / 

Arquitetura, na construção de pontes. Desenvolver 

confiança nas suas capacidades e conhecimentos 

matemáticos e na capacidade de analisar o próprio 

trabalho e regular a sua aprendizagem. Analisar cartazes 

de propaganda política (em articulação com a disciplina de 

português). Aprender sobre a vida de Camilo Castelo 

Branco (em articulação com a disciplina de português). 
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29 

 

 

 

A1.2, A1.3, B1 MA19A / MA19B Visita JAP Blue 

Verificação dos componentes dos sistemas de conforto; 

Verificação dos componentes dos sistemas de segurança; 

Verificação de cablagens, fichas e fusíveis e ligação com a 

ECU; Identificar e caracterizar sistemas de informação e 

comunicação; Verificar os tipos de sistemas; Verificar 

equipamentos analógicos e seu funcionamento. 

30 

 

 

 

 

A1.3, C1.1 
Comunidade Escolar 

Desporto e Saúde: Celebração do 

Dia Mundial do Coração 

Promover o envolvimento da comunidade educativa 

alargada na promoção de estilos de vida ativos e 

saudáveis dos/as alunos/as. Aumentar o nível de atividade 

física da população, particularmente crianças e 

adolescentes em idade escolar e suas famílias e 

professores e outros funcionários dos estabelecimentos 

escolares, num ambiente participado e recreativo. 

OUTUBRO 
Data                     Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

1 

 

 

 

 

 

A1.2, A1.3, B1 MA19A / MA19B / MA20B Visita de estudo AJP 

 

Identificar e caracterizar sistemas multiplexados; Analisar 

a arquitetura elétrica do veículo; Identificar tipos de 

sistemas multiplexados e suas aplicações; Identificar e 

caracterizar sistemas de antipoluição e sobrealimentação; 

Função e funcionamento dos componentes do sistema de 

escape; Identificar os tipos e as características de 

sistemas de escapes; Identificação de cablagens, fichas e 

fusíveis dos sistemas; Identificação dos componentes de 

sistemas de fechos centralizados; Verificação de motores 

elétricos. 
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11 a 15 

 

 

 

 

 

 

A1.2, C1.1, C1.2 
Todas as turmas 

Reunião de Encarregados/as de 

Educação 

 

Promover a comunicação entre a escola e as famílias, 

através de canais diversificados, claros e simples, 

disponíveis para todas as famílias. Envolver os pais em 

atividades da escola – a partir do conhecimento das 

famílias, envolvê-las nas atividades diárias, nas atividades 

de aprendizagem a desenvolver fora do espaço da escola 

– explicar claramente o papel das famílias no apoio às 

aprendizagens, na tomada de decisões – capacitar os pais 

e EE para a participação nos órgãos de gestão da escola, 

e envolvê-los nas questões que surgem no quotidiano 

escolar. Apoiar os pais de grupos de alunos mais 

vulneráveis – apoiar as famílias na compreensão do 

desenvolvimento das crianças e jovens e as suas 

necessidades. 

 

12 

 

 

 

 

 

 

A1.1, A1.3 
MA19A / MA21B Dia 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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20 

 

 

 

 

A1.3, C1.1 
MA19A / MEBE19 

Cidadania e Inclusão: Dia Mundial da 

Luta contra o Bullying 

 

Promover o diálogo entre os alunos num clima de respeito, 

refletindo sobre o poder da linguagem universal do cinema 

para abordar questões de preconceitos, discriminação, 

sentimentos, religião, etc. Estimular um discurso 

propiciador de uma educação inclusiva. Sensibilizar para o 

diálogo intercultural, estimulando para a perceção de 

diferenças e semelhanças culturais. 

 

25 

 

 

 

A1.1, A1.3 
MA21A / MA21B Cumpleaños de Picasso 

 

Estimular a sensibilidade artística nos alunos; desenvolver 

competências comunicacionais em língua estrangeira. 

Sensibilizar para a pluralidade cultural e artística 

espanhola. Treinar a apresentação pessoal em espanhol. 

celebrar festividades culturais espanholas. 

 

27 

 

 

A1.1, A1.3 
EST21 Atelier unhas de Halloween 

 

Aplicar o protocolo de instalação do cliente. Adequar as 

condições ambientais do local de trabalho à aplicação das 

técnicas de embelezamento das mãos. Identificar e aplicar 

técnicas de embelezamento da mão. Identificar e aplicar 

tratamentos estéticos em manicure. 

NOVEMBRO 
Data                     Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

2 

 

 

 

A1.1, A1.3 

EST21 / MA21A / MA21B / 

MA19A 
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. 



   
 

IMP.084.00    Página 18 | 39 
 

5 

 

 

 

A1.3, C1.1 Comunidade Escolar A Terra Treme 

 

Fomentar uma cultura de segurança desde cedo face aos 

diferentes riscos (sismo, tsunami, incêndio, entre outros); 

Garantir respostas ajustadas a cada uma das situações; 

desenvolver, na escola e na comunidade educativa, uma 

cidadania ativa em matéria de prevenção, proteção e 

segurança, individual e coletiva. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

A1.2, A1.3, C1.3 
EST21 / MA21A / 

MEBE19 
Cinema e Cidadania – Dia do Cinema 

 

Promover o diálogo entre os alunos num clima de respeito, 

refletindo sobre o poder da linguagem universal do cinema 

para abordar questões de preconceitos, discriminação, 

sentimentos, religião, etc. Estimular um discurso 

propiciador de uma educação inclusiva. Sensibilizar para o 

diálogo intercultural, estimulando para a perceção de 

diferenças e semelhanças culturais. Compreender a 

relevância do cinema para o estudo de determinadas 

épocas/conjunturas e processos históricos e culturais, e 

para evitar o esquecimento sobre determinados períodos 

da História; Refletir sobre a representação da realidade 

através das artes. 

 

10 a 20 

 

 

 

A1.2, A1.3, C1.3 
EST21 / MA21A / MA21B 

Cidadania – Celebração do S. 

Martinho 

 

Mobilizar as artes e o património nas escolas como 

recurso para as diferentes disciplinas – evidenciando a sua 

dinâmica transdisciplinar e a possibilidade de uso das 

diferentes linguagens. Produzir recursos e estratégias 

pedagógicas apoiadas nas artes e no património (material 

e imaterial) que promovam a transversalidade do currículo 

e a construção integrada dos saberes.  
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15 

 

A1, C1 
Comunidade Escolar 

Celebração do S. Martinho – 

Magusto EPT 

 

Promover a identidade da Escola. Promover a partilha de 

experiências e saberes. Reforçar o sentido de pertença à 

Escola; Promover o sentido de pertença e de valorização. 

 

17 

 

 

A1.2, A1.3, B1 MEBE19 / EST21 
Demonstração de produtos Andrea 

Valomo 

 

Conhecer marcas de produtos de cosmética disponíveis 

no mercado. Conhecer a forma de realizar um diagnóstico 

e uma prescrição mais adequados ao problema a resolver 

seguindo os sistemas de tratamento das marcas. 

 

23 

 

 

 

A1.2, A1.3, B1 

MA21A / MA21B Visita à Nortenha 

Identificar e caracterizar rodas e pneus; Verificar rodas e 

pneus; Identificar, caracterizar, descrever a função e 

funcionamento dos ângulos da geometria de direção; 

Verificar e corrigir a geometria da direção com 

equipamento adequado 

24 

 

 

 

 

 

 

 

A1.2, A1.3, , C1.1, 

C1.3 

Comunidade Escolar Dia Mundial da Ciência 

 

Promover a dinamização do trabalho prático e 

experimental, através da definição de cenários integrados 

de aprendizagem. Potenciar abordagens STEAM de modo 

a contribuir para a literacia científica e tecnológica. 

Promover a dinamização do trabalho de projeto e do 

trabalho prático e experimental, envolvendo metodologias 

como a aprendizagem baseada em resolução de 

problemas, desafios e investigações, num contexto 

autêntico e próximo da realidade. Proporcionar o 

desenvolvimento de competências científicas, técnicas e 

tecnológicas em contextos promotores de aprendizagens 

significativas. Criar ambientes de aprendizagem que 

estimulem o entusiasmo pela Ciência e pela aprendizagem 

ao longo da vida. 
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DEZEMBRO 
Data                     Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

A definir 

 

 

 

 

A1.2, A1.3, B1 MA20A / MA21A / MA21B 

/ MA19A 
Visita Expomotor - Penafiel 

 

Verificar embraiagens de sistemas de transmissão manual,  

componentes de sistemas de transmissão manual, o 

funcionamento do motor em diferentes regimes; Perceber 

os conceitos de motor: binário, potência, relação 

peso/potência, rendimento; Diagnosticar e reparar avarias 

em sistemas de lubrificação de motores e transmissões; 

Interpretar e utilizar informação de motores; Identificar e 

descrever as características e princípios de funcionamento 

dos sistemas de ignição e seus componentes. 

 

29 a 30 

 

 

A1.2, C1.1 Comunidade Escolar 
Mensagem de Natal dos/as 

Encarregados/as de Educação 

 

Permitir que os/as Encarregados/as de Educação como 

elemento da Escola partilharem com a comunidade 

escolar os votos natalícios. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1, C1  
Comunidade Escolar 

A voz dos alunos: Assembleia de 

Delegados/as de Turma 

 

Promover a participação e o envolvimento dos/as 

alunos/as na vida da escola. Mobilizar os alunos para a 

participação democrática ao serviço da recuperação de 

todos e da resiliência das suas escolas. Envolver os/as 

alunos/as na definição do Projeto Educativo da Escola, da 

Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola e na 

sua operacionalização através da escolha de atividades a 

constar no Plano Anual e Plurianual de Atividades. 

Dinamizar a participação dos/as alunos/as em instâncias 

regulares na escola: delegados/as de turma, associações 

de estudantes, organização de assembleias de turma, 

entre outros, ouvindo-se a sua voz na avaliação da 

eficácia no funcionamento pedagógico e institucional. 

Garantir que os/as alunos/as recém-chegados, vindos de 

outra escola, em território nacional ou do estrangeiro, são 

ouvidos e participam ativamente no quotidiano escolar. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.3 MA19A / MEBE19 

Cinema e Inclusão - Dia 

internacional das pessoas com 

deficiência 

 

Promover o diálogo entre os alunos num clima de respeito, 

refletindo sobre o poder da linguagem universal do cinema 

para abordar questões de preconceitos, discriminação, 

sentimentos, religião, etc. Estimular um discurso 

propiciador de uma educação inclusiva. Sensibilizar para o 

diálogo intercultural, estimulando para a perceção de 

diferenças e semelhanças culturais. Compreender a 

relevância do cinema para o estudo de determinadas 

épocas/conjunturas e processos históricos e culturais, e 

para evitar o esquecimento sobre determinados períodos 

da História; Refletir sobre a representação da realidade 

através das artes. 
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15 

 

 

 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.3 EST21 / EST20 / MEBE19 Open Day de Natal 

 

Promover momentos de execução dos cuidados estéticos, 

tendo em conta as normas de ambiente, segurança e 

saúde, procedendo à identificação do estado da pele, das 

unhas e do pelo, bem como a tratamentos integrais ou 

parciais de rosto e/ou corpo utilizando, para o efeito, os 

processos manuais e produtos cosméticos adequados. 

Promover momentos de execução dos cuidados ao nível 

do bem-estar corporal, tendo em conta os princípios 

anatómicos e cosméticos, bem como os de segurança e 

saúde e contribuir para os cuidados estéticos do corpo 

recorrendo às diversas formas de massagens, tais como 

massagens de relaxamento, drenantes, holísticas e 

preparatórias e complementares a tratamentos cirúrgicos. 

 

16 

 

 

A1.3, C1.1 Comunidade Escolar 
Desporto e Saúde: Torneio de Natal 

de Ténis de Mesa 

Promover hábitos de vida saudáveis e integração entre 

alunos/as de diferentes turmas; Promover a imagem da 

escola em atividades do Desporto. 

17 

 

 

 

 

 

A1, C1 
Comunidade Escolar Festa de Natal 

 

Promover o convívio entre os/as alunos/as, professores/as 

e funcionários da Escola; Estimular a criatividade e 

cidadania; Valorizar a solidariedade e sensibilizar os 

alunos para o espírito do Natal. 
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JANEIRO 
Data                     Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

A definir 

 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.1 

 

 

 

EST21 / MA21A / MA21B Descobre Notáveis da tua Terra 

 

Capacitar para a comunicação e participação, 

desenvolvendo a literacia, a oralidade e a escrita; 

desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

promover a socialização, a relação interpessoal e o 

trabalho cooperativo; valorizar o conhecimento de si, a 

expressão de sentimentos e de opiniões; aprender a 

debater, a respeitar diferentes opiniões, a valorizar a 

diversidade cultural e a promover a cidadania cultural e o 

ativismo cívico e político. 

 

17 a 21 

 

 

 

 

 

 

A1.2, C1.1, C1.2 Todas as turmas 
Reunião de Encarregados/as de 

Educação 

 

Promover a comunicação entre a escola e as famílias, 

através de canais diversificados, claros e simples, 

disponíveis para todas as famílias. Envolver os pais nas 

atividades de aprendizagem a desenvolver fora do espaço 

da escola – explicar claramente o papel das famílias no 

apoio às aprendizagens, na tomada de decisões – 

capacitar os pais e EE para a participação nos órgãos de 

gestão da escola, e envolvê-los nas questões que surgem 

no quotidiano escolar. Apoiar os pais de grupos de alunos 

mais vulneráveis – apoiar as famílias na compreensão do 

desenvolvimento das crianças e jovens e as suas 

necessidades. 
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A definir 

 

 

A1.2, A1.3, B1 MA20A / MA21B Visita à fábrica de carretos SADEV 

 

Identificar e caracterizar sistemas e componentes de 

transmissão automática; Verificar componentes de 

sistemas de transmissão automática; Caracterizar o 

princípio de funcionamento dos sistemas de transmissão. 

 

A definir 

 

 

 

A1.2, A1.3, B1 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. 

 

24 a 28 

 

 

 

 

 

 

 

A1, C1 
Todas as turmas 

A voz dos alunos: Assembleia de 

Delegados/as de Turma 

 

Promover a participação e o envolvimento dos/as 

alunos/as na vida da escola. Mobilizar os alunos para a 

participação democrática ao serviço da recuperação de 

todos e da resiliência das suas escolas. Envolver os/as 

alunos/as na definição do Projeto Educativo da Escola, da 

Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola e na 

sua operacionalização através da escolha de atividades a 

constar no Plano Anual e Plurianual de Atividades. 

Dinamizar a participação dos/as alunos/as em instâncias 

regulares na escola: delegados/as de turma, associações 

de estudantes, organização de assembleias de turma, 

entre outros, ouvindo-se a sua voz na avaliação da 

eficácia no funcionamento pedagógico e institucional. 

Garantir que os/as alunos/as recém-chegados, vindos de 

outra escola, em território nacional ou do estrangeiro, são 

ouvidos e participam ativamente no quotidiano escolar. 
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30 

 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.3 
MA19A / MA19B / 

MEBE19 

Dia Escolar da Não Violência e da 

Paz 

Promover o diálogo entre os alunos num clima de respeito, 

refletindo sobre o poder da linguagem universal do cinema 

para abordar questões de preconceitos, discriminação, 

sentimentos, religião, etc.; Estimular um discurso 

propiciador de uma educação inclusiva; Sensibilizar para o 

diálogo intercultural, estimulando para a perceção de 

diferenças e semelhanças culturais. 

FEVEREIRO 
Data                    Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

A definir 

 

 

A1.2, A1.3, B1 

 EST21 / EST20 Workshop de aparatologia 

 

Aprofundar os conhecimentos da aparatologia estética. 

Dominar a aparatologia a nível teórico e prático nos 

principais tratamentos de estética. Avaliar e diagnosticar 

as diferenças estéticas corporais e faciais. Dominar as 

diferentes aparatologias existentes no mercado de 

trabalho. 

 

9 a 11 

 

 

A1, C1 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. 
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21 

 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.1 
Comunidade Escolar Dia da Língua Materna 

Celebrar a diversidade linguística e cultural. 

Desenvolver e explorar o tema de cidadania 

“Interculturalidade”. Conhecer o acontecimento que 

originou a comemoração do Dia. Trabalhar as 

competências comunicacionais na língua materna. 

Preservar e defender todas as línguas faladas no 

mundo. 

MARÇO 
Data                    Domínios PE Público- Alvo Atividade Objetivos 

14 

 

 

A1.1, A1.3, C1.1 Comunidade Escolar Dia Internacional da Matemática 

 

Promover a aprendizagem de todos os alunos através de 

experiências matemáticas significativas que contribuam 

para o sucesso educativo e para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

21 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.1 
Comunidade Escolar 

Dia Mundial da Poesia / Dia Mundial 

da Árvore: Concurso “Faça lá um 

poema” 

 

Sensibilizar e desenvolver nos alunos uma competência 

artística. Promover o interesse do/a aluno/a pela poesia. 

Incentivar os/as alunos/as a conhecer o que implica o 

conceito de sustentabilidade associado a uma 

responsabilidade intergeracional. Promover a reflexão 

sobre causas de alterações climáticas, proteção da 

biodiversidade e proteção do território e da paisagem. 
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30 

 

 

 

 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.1 

 

Comunidade Escolar 

 

Open Day da Páscoa 

 

Promover momentos de execução dos cuidados estéticos, 

tendo em conta as normas de ambiente, segurança e 

saúde, procedendo à identificação do estado da pele, das 

unhas e do pelo, bem como a tratamentos integrais ou 

parciais de rosto e/ou corpo utilizando, para o efeito, os 

processos manuais e e produtos cosméticos adequados. 

Promover momentos de execução dos cuidados ao nível 

do bem-estar corporal, tendo em conta os princípios 

anatómicos e cosméticos, bem como os de segurança e 

saúde e contribuir para os cuidados estéticos do corpo 

recorrendo às diversas formas de massagens, tais como 

massagens de relaxamento, drenantes, holísticas e 

preparatórias e complementares a tratamentos cirúrgicos. 

 

31 

 

 

A1.3, C1.1 Comunidade Escolar 
Desporto e saúde: Torneio da 

Páscoa - Futsal 

Promover hábitos de vida saudáveis e integração entre 

alunos/as de diferentes turmas; Promover a imagem da 

escola em atividades do Desporto. 

ABRIL 
Data                      Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

A definir 

 

 

 

A1.1, A1.3 EST20 / MA20A / MA20B Café com Pessoa(s) 

 

Sensibilizar e desenvolver nos alunos uma competência 

intercultural; Sensibilizar e desenvolver nos alunos uma 

competência artística; Promover o interesse do aluno pela 

poesia; Consciencialização dos alunos sobre a história 

literária portuguesa; Desenvolver competências 

comunicacionais; Incentivar à leitura. 
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A definir 

 

 

 

A1.1, A1.3 
MA21A / MA21B 

Workshop e demonstração de 

sensores e respetivo sinal de aviso 

 

Identificar o princípio de funcionamento das unidades 

eletrónicas de comandos e dos seus sensores; Utilizar 

meios de diagnóstico de sistemas comandados 

eletronicamente; Identificar os tipos de sensores e 

atuadores e seu funcionamento. 

 

2 a 4 

 

 

 

A1.1, A1.3, B1 
EST21 / EST20 / MEBE19 Visita de estudo à Expocosmética 

 

Facilitar o cruzamento de experiências, “expertise” e 

negócios. Estimular a ligação entre as marcas e um 

universo exponencial de compradores nacionais e 

internacionais, visitantes e jornalistas. Facilitar o 

cruzamento de experiências, “expertise” e negócios. 

Incentivar encontros, entre comprador e vendedor com o 

produto certo. 

 

25 

 

 

 

 

A1.1, A1.3 
Comunidade Escolar 

Ocupa o espaço da escola! – o poder 

das palavras no 25 de Abril 

 

Capacitar para a comunicação e participação, 

desenvolvendo a literacia, a oralidade e a escrita; 

desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

promover a socialização, a relação interpessoal e o 

trabalho cooperativo; aprender a debater, a respeitar 

diferentes opiniões, a valorizar a diversidade cultural e a 

promover a cidadania cultural e o ativismo cívico e político. 
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25 a 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1, C1 
Todas as turmas 

A voz dos alunos: Assembleia de 

Delegados/as de Turma 

 

Promover a participação e o envolvimento dos/as 

alunos/as na vida da escola. Mobilizar os alunos para a 

participação democrática ao serviço da recuperação de 

todos e da resiliência das suas escolas. Envolver os/as 

alunos/as na definição do Projeto Educativo da Escola, da 

Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola e na 

sua operacionalização através da escolha de atividades a 

constar no Plano Anual e Plurianual de Atividades. 

Dinamizar a participação dos/as alunos/as em instâncias 

regulares na escola: delegados/as de turma, associações 

de estudantes, organização de assembleias de turma, 

entre outros, ouvindo-se a sua voz na avaliação da 

eficácia no funcionamento pedagógico e institucional. 

Garantir que os/as alunos/as recém-chegados, vindos de 

outra escola, em território nacional ou do estrangeiro, são 

ouvidos e participam ativamente no quotidiano escolar. 

 

A definir 

 

 

 

 

 

 

A1.1, A1.3 EST21 / EST20 / MEBE19 Workshop de cosmética natural 

 

Aprender a produzir os nossos próprios produtos 

cosméticos com ingredientes naturais e adaptados a cada 

tipo e estado de pele, nomeadamente, um creme, um 

bálsamo e um óleo corporal. 
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MAIO 
Data                    Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

9 

 

 

 

A1.1, A1.3 
Comunidade Escolar Dia da Europa “Eu sou Europeu” 

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. 

A definir 

 

 

A1.2, A1.3, B1 
MA20A / MA20B / MA21A 

/ MA21B 

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. 

A definir 

 

 

A1.3, C1.1 
Comunidade Escolar 

Oficina: O Meu CV é o meu 

passaporte para o sucesso 

Fomentar o espírito empreendedor dos alunos. Potenciar a 

sua entrada no mercado de trabalho. 

JUNHO 
Data                     Domínio PE Público –Alvo Atividade Objetivos 

5 

 

 

 

A1.1, A1.3, C1.1 
Comunidade Escolar Dia Mundial do Meio Ambiente 

 

Incentivar os/as alunos/as a conhecer o que implica o 

conceito de sustentabilidade associado a uma 

responsabilidade intergeracional. Promover a reflexão 

sobre causas de alterações climáticas, proteção da 

biodiversidade e proteção do território e da paisagem. 
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31 

 

A1.3, C1.1 
Comunidade Escolar 

Desporto e Saúde: Peddy Paper 

Final de Ano 

 

Promover hábitos de vida saudáveis e integração entre 

alunos/as de diferentes turmas; Promover a imagem da 

escola em atividades do Desporto; 

 

A definir 

 

 

 

 

 

 

A1.2, C1.1, C1.2 Todas as turmas 
Reunião de Encarregados/as de 

Educação 

 

Promover a comunicação entre a escola e as famílias, 

através de canais diversificados, claros e simples, 

disponíveis para todas as famílias. Envolver os pais nas 

atividades de aprendizagem a desenvolver fora do espaço 

da escola – explicar claramente o papel das famílias no 

apoio às aprendizagens, na tomada de decisões – 

capacitar os pais e EE para a participação nos órgãos de 

gestão da escola, e envolvê-los nas questões que surgem 

no quotidiano escolar. Apoiar os pais de grupos de alunos 

mais vulneráveis – apoiar as famílias na compreensão do 

desenvolvimento das crianças e jovens e as suas 

necessidades. 

 

24 

 

 

 

 

 

 

A1, C1 Comunidade Escolar Festa de Final de Ano 

 

Promover o espírito de pertença; estreitar os laços entre a 

comunidade escolar. 
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AO LONGO DE TODO O ANO LETIVO 
Data                       Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

Ao longo do ano 

 

 

 

A1, C1 

 

Comunidade Escolar Ler e Escrever + 

 

Promover o estabelecimento de laços afetivos e uma 

relação funcional com a escrita e leitura, através da 

criação de um projeto pessoal e/ou coletivo de escrita. 

Levar os alunos a assumirem-se como “autores”, 

fomentando uma atitude reflexiva sobre os seus escritos. 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 

A1, B1, C1 Comunidade Escolar ERASMUS + 

 

Atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos e competências 

de toda a comunidade educativa. Melhorar os índices de 

assiduidade, e do aproveitamento escolar dos/as 

alunos/as. Apoiar os/as alunos/as no seu desempenho, 

motivação para o estudo e maior envolvimento e 

participação das famílias. Consolidar a comunicação e a 

relação com entidades externas nacionais e internacionais. 

Consolidar a componente prática e reforço do sucesso na 

componente sociocultural e linguística. 

Diversificar os métodos pedagógicos adequados a vários 

estilos e focos de aprendizagem. Renovar a gestão e 

organização da escola. Aprofundar as competências de 

avaliação, certificação e reconhecimento de competências. 

Melhorar o procedimento na gestão de projetos nacionais 

e internacionais. 
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Ao longo do ano 

 

 

 

 

A1, B1, C1 
Comunidade Escolar Voluntariado 

 

Contribuir para o aumento da responsabilidade 

pessoal/profissional dos/as alunos/as. Contribuir para a 

redução de estereótipos. Aumentar a consideração pelas 

diferenças culturais e o respeito pelos outros. Promover o 

interesse dos/as alunos/as a nível social e comunitário. 

Cuidar das comunidades mais vulneráveis. Promover a 

inclusão de todo o ser humano. 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

A1, C1 Comunidade Escolar Saúde Escolar 

 

Pretende-se que a comunidade educativa seja capaz de: 

cuidar de si e dos outros; tomar decisões saudáveis tendo 

controlo sobre as circunstâncias da vida; criar condições 

que conduzam à saúde (por meio de políticas, serviços, 

condições físicas / sociais); desenvolver competências 

para a equidade, a justiça social e o desenvolvimento 

sustentável; prevenir as principais causas de morte, 

doença e incapacidade: uso do tabaco, drogas e álcool, 

HIV / DST, má nutrição (sobre e subnutrição), 

sedentarismo, violência e lesões; influenciar 

comportamentos relacionados à saúde: conhecimentos, 

crenças, habilidades, atitudes, valores, de apoio. 

 

Ao longo do ano 

 

A1, B1, C1 

Comunidade Escolar Etwinning 

 

Criar redes de trabalho colaborativo entre as escolas 

europeias, através do desenvolvimento de projetos 

comuns, com recurso à Internet e às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). 
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Ao longo do ano 

 

 

 

A1, B1, C1 Comunidade Escolar O Mundo do Trabalho 

 

Apoiar a integração profissional dos estudantes e 

diplomados no mercado de trabalho, acompanhar o seu 

percurso profissional e promover o desenvolvimento de 

competências transversais que lhes permitam preparar-se 

para os diversos desafios, quer na procura de emprego 

por conta de outrem, quer na criação do próprio emprego. 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

A1, B1, C1 Comunidade Escolar Parlamento dos Jovens 

 

Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e 

política. 

Sublinhar a importância da sua contribuição para a 

resolução de questões que afetam o seu presente e o 

futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 

propostas junto dos órgãos do poder político. 

Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o 

processo de decisão da Assembleia da República, 

enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 

portugueses. 

Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das 

ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da 

formação da vontade da maioria. 

 

Ao longo do ano  

 

 

A1, C1 Alunos/as sinalizados 

 

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. 
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Ao longo do ano  

 

 

A1, C1 Alunos/as sinalizados 

 

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 individua. 

 

Ao longo do ano  

 

A1, C1 Encarregados/as de 

Educação 

Atendimento a encarregados/as de 

educação 

 

Envolver os/as encarregados/as de educação como 

agentes com participação ativa na vida da escola. 

 

Ao longo do ano  

 

A1, B1, C1 

Comunidade Escolar 

 

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 

 

 

 

A1, B1, C1 Comunidade Escolar 
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. 
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Formação Contínua 
 

DOMÍNIO DO PROJETO 

EDUCATIVO 
DESIGNACAO OBJETIVOS LOCAL CALENDARIZAÇÃO 

PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DOS/AS 
ADULTOS/AS; 

“Jornal Qualifica(-te)” - Elaboração de um 
folheto/jornal bimensal com atividades 
realizadas e a realizar pelo CQ e com 
trabalhos e testemunhos dos/as 
adultos/as. 

Divulgar o trabalho realizado pelo CQ, com atividades 
desenvolvidas para e pelos/as adultos/as, como por 
exemplo desafio mensal de escrita criativa, sopa de 
letras, quebra-cabeças, entre outros. 

EPTP 

  

Trimestral 

PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DOS/AS 
ADULTOS/AS; 

Semana da Leitura 2022 - Rede Ler+ 
Qualifica 
 
“Ler sempre. 
Ler em qualquer lugar”. 

Incutir o gosto pela leitura e escrita, através do 
desenvolvimento atividades de promoção da leitura e 
escrita com Adultos/as. 

EPTP 
março de 2022 

PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DOS/AS 
ADULTOS/AS; 

“Semana de Leitura 2022” - “Ler sempre, 
ler em qualquer lugar”, promovida pelo 
PNL. 
 
Palestra: “O valor da Leitura: receção do 
Escritor José Gonçalves  
 

Incutir o gosto pela leitura e escrita, através do 
desenvolvimento atividades de promoção da leitura e 
escrita com Adultos/as. 

EPTP 
março de 2022 

PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DOS/AS 
ADULTOS/AS; 

“Concurso de Poesia - Poetas e poetizas” 

Incutir o gosto pela leitura, poesia e pela escrita, 
sendo que os melhores poemas seriam publicados 
em marcadores e colocados em vários pontos da 
escola. 

EPTP 
março de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Dia Internacional da Mulher 
Saudar o Dia Internacional da Mulher: elaboração de 
postais e realização de um almoço convívio entre 
formandos e formadores. 

EPTP 
março de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Momento gastronomia portuguesa: 
apresentação de iguarias da cultura 
portuguesa. 

Partilha cultural entre o povo português e Finlandês 
no âmbito do intercâmbio realizado entre a EPTP e 
uma escola Finlandesa. 

EPTP 
março de 2022 
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DOMÍNIO DO PROJETO 

EDUCATIVO 
DESIGNACAO OBJETIVOS LOCAL CALENDARIZAÇÃO 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

“O ambiente: Despertar de consciência 
para a problemática ambiental” - 
Visualização do documentário de Al Gore 
sobre o aquecimento global para tomada 
de consciência da importância das 
nossas atitudes no quotidiano e do seu 
impacto nas alterações climáticas. 

Despertar a consciência para a problemática 
ambiental. 

EPTP 

Desenvolvido em todos os 
grupos de RVCC 

abril de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Palestra: “Alimentação com qualidade, 
vida saudável” - A atividade consiste 
numa palestra com um/a especialista da 
área de Saúde para sensibilizar a 
importância de uma boa ou má 
alimentação como consequências diretas 
na Saúde das pessoas. 

- Divulgar e consciencializar a importância de uma 
alimentação com qualidade como condição 
necessária para uma vida saudável; 
- Adquirir competências na área de STC e CLC. 

EPTP 
abril de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Visita à Oficina da Regueifa e do Biscoito 
Conhecer o património cultural ligado à panificação 
como atividade secular do concelho de Valongo. 

Valongo 
abril de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Vídeo “Testemunhos” 

Dar a conhecer a experiência e vivências de 
adultos/as que frequentaram e concluíram o seu 
processo de RVCC, no sentido de motivarem e 
incentivarem outros a fazê-lo. 

EPTP maio 2022 e outubro 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

“Dia da empregabilidade” - Convidar 
empresas/entidades para participarem em 
palestras sobre as competências e 
atitudes valorizadas nos processos de 
recrutamento e seleção 

Preparar os/as adultos/as desempregados/as / 
precários/as para a inserção no mercado de trabalho; 
Fomentar a empregabilidade. 

EPTP maio de 2022 
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DOMÍNIO DO PROJETO 

EDUCATIVO 
DESIGNACAO OBJETIVOS LOCAL CALENDARIZAÇÃO 

PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DOS/AS 
ADULTOS/AS; 

Visita ao Mercado Abastecedor do Porto 

No âmbito do Curso EFA Técnico/a Comercial, 
conhecer a estrutura, organização e funcionamento 
logístico do MAP. 

 

Porto maio de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

“Café com letras”: A atividade consistiria 
em convidar um autor da região que 
desse o seu testemunho, de forma a 
incentivar nos adultos/as o gosto pela 
leitura e a importância da leitura para 
aprimorar a escrita. 
 

Incutir o gosto pela leitura e escrita através de 
testemunhos de autores da região. 

EPTP junho de 2022 

PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DOS/AS 
ADULTOS/AS; 

Testemunho na primeira pessoa: o dia a 
dia de um Técnico/ Comercial 

Reconhecer a realidade da Profissão de Técnico/a 
Comercial; identificar dificuldades e estratégicas de 
eficácia. 

EPTP junho de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

III – Caminhada Centro Qualifica da EPT 
Profensino 

Promover o bem-estar e hábitos de vida saudáveis 
com a prática desportiva; 

Contribuir para atos de cidadania e solidariedade na 
comunidade, cuja verba obtida seja direcionada para 
uma instituição de solidariedade social. 

 

EPTP julho de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

 
“(De)Monstra Competências” - A atividade 
consiste numa palestra desenvolvida por 
um/a adulto/a em que o/a mesmo/a 
apresenta uma competência desenvolvida 
ao longo da vida. 
 

Expor competências nas ACC e dar a conhecer ao 
público saberes desenvolvidos ao longo da vida. 

EPTP 
setembro de 2022 

  Entrega de diplomas 

Reforçar positivamente os resultados dos/as 
adultos/as e dos/as diplomados/as através da entrega 
de diplomas de acordo com as qualificações obtidas 
no Centro Qualifica e na Escola. 

 

EPTP 
setembro de 2022 
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Monitorização e avaliação 
 
 
 
A monitorização do PAA é uma prática fundamental para medir o impacto, detetar pontos fortes e áreas de melhoria do conjunto 

das atividades propostas para o ano letivo. Esta monitorização assume particular importância quando as propostas de atividades 

resultam da articulação de diferentes documentos estruturantes da vida da escola, a saber, o Projeto Educativo, o Perfil do Aluno 

à Saída da escolaridade obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e a Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola.  

Assim, todas as atividades e projetos realizados serão avaliados com base na análise dos seguintes indicadores: taxa de 

execução e taxa de satisfação. O resultado desta monitorização e avaliação será apresentado sob a forma de relatório trimestral 

que permitirá ao Conselho Pedagógico redefinir caminhos e orientar processos.  

No final do ano letivo, será produzido um relatório final onde se procederá à avaliação do PAA. 

 
 
 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico a 22.11.21 

O/A Presidente Conselho Pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


