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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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Domínios de Estratégicos do Projeto Educativo 
 

A EPT Profensino tem procurado se adaptar a um novo modelo de aprendizagem impulsionado pelo uso das tecnologias e pela Personalização da 

Aprendizagem. É necessário gerar e expandir as oportunidades, implementando metodologias mais ativas na sala de aula e na escola. É muito 

importante desenvolver o conhecimento e as competências dos/as alunos/as ajudando-os/as a tornarem-se o mais autónomos/as possível, 

cidadãos/cidadãs e profissionais de sucesso, atingindo os seus objetivos de vida a todos os níveis. 

Pretende-se continuar a ser uma comunidade educativa dinâmica, presente e atuante que constantemente se desafia e supera para 

proporcionar aos/às alunos/as as melhores experiências educativas, que perdurem para além da sua permanência nesta instituição. 

Decorrente da visão, missão e valores, emerge o Projeto Educativo da Escola, estruturado em três Domínios Estratégicos que se complementam 

e interligam. A saber: 

 

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

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

Domínio C – Crescimento da organização e gestão da Escola. 
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Os objetivos definidos no PAA, acompanham os Princípios Orientadores do Projeto Educativo da escola. O PAA não pode circunscrever-se ao 

registo de um conjunto de tarefas a levar a cabo pela comunidade escolar, num espírito de voluntariado, mas sim a uma ação concertada, tendo 

como horizonte a concretização do Projeto Educativo. 

Assim, as propostas inseridas neste PAA devem: 

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. 

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. 

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 
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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. 

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; 
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 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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Propostas a desenvolver ao longo do ano letivo 
 

Atividades/Ações de Gestão Pedagógica 
 

Para facilitar o planeamento de reuniões que ocorrem de modo esporádico, estão já programadas as reuniões ordinárias de alguns órgãos e 

estruturas da Escola, constando em cronograma próprio. Para auscultar os/as alunos/as para os/as incentivar à participação e a uma análise e 

reflexão construtiva da escola, ouvir as suas propostas e esclarecer dúvidas ao longo do ano promover-se-ão reuniões periódicas com os 

delegados de subdelegados de turma com a Direção da Escola. 

 
 

Atividade/Ação Proponentes Público-alvo Datas 

Conselho Pedagógico Presidente do  

Conselho Pedagógico 

Membros do  

Conselho Pedagógico 

 

 

    

Reuniões de Diretores/as 

De Turma 

Direção Pedagógica Diretores de Turma Na semana que antecede as reuniões 

dos Conselhos de turma de avaliação 

Reuniões da Equipa Técnica Coordenadores de Curso Professores/as e Formadores/as  

da componente tecnológica  

dos cursos 

 

Mensalmente 

Conselhos de turma  
de Avaliação 

Direção Pedagógica Conselhos de turma 1º P dezembro 

2º P abril 

3º P junho/julho 
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Propostas de Atividades   
 
 

 

SETEMBRO 
Data                       Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

13 e 14 A1, B1, 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.  Assegurar o direito 

de cada um dos alunos a uma educação consentânea com as 

suas potencialidades, expetativas e necessidades e que 

proporcione a todos a participação, bem como o sentido de 

pertença em efetivas condições de equidade. Melhorar a 

atitude cívica dos/as alunos/as e as suas relações interpessoais. 

26 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 Comunidade Escolar Dia Europeu das Línguas 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. 

26 a 30 A1.3, C1.1 EST20, MA20A, MA20B Semana Europeia do Desporto - 
Atividades de orientação 

Promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, 

junto de toda a Comunidade Escolar. Incentivar 

comportamentos ligados á saúde. Contribuir ativamente para a 

adoção de estilos de vida saudáveis. 
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28 às 10h30 A1, B1, C1 MA20A, MA20B, EST20 Projeto SIAC/Empreendedorismo - 
Roadshows do Empreendedorismo 

ANESPO 

Levar ao público-alvo o projeto Empreendedorismo 

+Profissional e as iniciativas a desenvolver, partilhando casos de 

start-ups de sucesso e divulgando informações e ferramentas 

fundamentais para que os jovens possam empreender com 

sucesso e criarem novas ideias de negócio. Dar a conhecer 

aos/às alunos/as o mundo real das empresas estimulando 

nos/as jovens uma atitude empreendedora, como o espírito de 

iniciativa, a predisposição para o risco, o dinamismo, a 

criatividade e a capacidade de inovação. 

28 A1.3, C1.1 EST22, MA22A, MA22B, 
EST21, MA21A, MA21B 

Semana Europeia do Desporto - 
Danças Sociais 

Promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, 

junto de toda a Comunidade Escolar. Incentivar cada um a ser 

ativo. Contribuir ativamente para a adoção de estilos de vida 

saudáveis. 

OUTUBRO 
Data                     Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

4 A1.1, A1.3 EST20, EST21, EST22 Dia Mundial do Animal Sensibilizar a população para a necessidade de proteger e 

respeitar os animais e contribuir para a preservação das 

espécies. 

Lembrar a importância dos animais na vida das pessoas. 

Celebrar a vida animal em todas as suas vertentes. 

8 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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12 A1.1, A1.2, A1.3 Comunidade Escolar Dia de la Hispanid 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. 

15 a 30 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3  Comunidade Escolar Liga-te 22/23 Outubro Rosa “Quantos 
Passos até à Meta?” 

Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os 

preconizados no Código Europeu Contra o Cancro. 

Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz 

respeito à prevenção de cancro. 

Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em 

promoção e educação para a saúde em contexto escolar. 

 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

MA22A, MA22B Nortenha Compreender a metodologia do controlo de qualidade em 

oficina, bem como a organização da mesma. Conhecer a forma 

de distribuição e organização do trabalho. Identificar, 

caracterizar, descrever a função e funcionamento dos sistemas 

de direção e os seus componentes. 

Identificar e caracterizar sistemas de suspensão.  Promover o 

trabalho de equipa e a sociabilidade entre alunos/as e docentes. 

Reforçar o sentido de pertença ao grupo-turma. Desenvolver 

sentimentos de amizade, respeito e solidariedade entre todos 

os intervenientes na visita. 

20 A1, B1, C1 EST20, MA20A, MA20B “ESCOLA SEM BULLYING. ESCOLA SEM 
VIOLÊNCIA” Dia Mundial de Combate 

ao Bullying 

Promover o “Plano de Prevenção e Combate ao Bullying e ao 

Ciberbullying” na escola. Promover a Educação Inclusiva, com a 

implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão. Melhorar a atitude cívica dos alunos e as suas relações 

interpessoais. 
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25 A1.1, A1.3 EST22 Cumpleaños de Picasso Estimular a sensibilidade artística nos/as alunos/as. Desenvolver 

competências comunicacionais em língua estrangeira. 

Sensibilizar para a pluralidade cultural e artística espanhola. 

Treinar a apresentação pessoal em espanhol. celebrar 

festividades culturais espanholas. 

24 A 31 A1, B1, C1 MA22-A Semana da Formação Financeira 2022 Compreender que os recursos existentes são limitados e as 

necessidades/vontades são, tendencialmente, ilimitadas. 

Compreender a importância do sistema financeiro e conhecer os 

produtos e serviços financeiros básicos, incluindo as contas 

bancárias, os meios de pagamento que o indivíduo utiliza no dia-

a-dia, os empréstimos e os seguros.  

Compreender a importância da poupança, entendida como um 

ato de renúncia a um consumo presente, em prol da satisfação 

de consumos/investimentos futuros. Compreender os conceitos 

de crédito, de dívida e de taxa de esforço, bem como as 

vantagens e os custos do recurso ao crédito e as consequências 

do incumprimento.  

Compreender que a ética é importante nas questões 

financeiras, percebendo a gravidade de determinados 

comportamentos nesta área. Compreender que existem direitos 

e deveres dos consumidores financeiros e entidades reguladoras 

dos vários produtos e serviços financeiros. 

31 A1.1, A1.3 MA22B Maquilhagens de Halloween Preparar os/as alunos/as para o atendimento/receção e 

instalação de clientes. Desenvolver a capacidade de 

comunicação e autonomia na receção e atendimento de 

clientes. Potenciar a prática dos conteúdos da componente 

técnica. 

NOVEMBRO 
Data                     Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 
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2 A1.1, A1.3 Comunidade Escolar Día 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. 

 A1, B1, C1 Comunidade Escolar Workshop “Faz Acontecer o teu 
percurso” e/ou “O meu percurso 

profissional” 

Promover o projeto carreira. Capacitar os/as alunos/as a pensar 

sobre onde estão e para onde querem ir. Promover o 

empreendedorismo. 

11 A1.2, A1.3, B1.3 C1.3 Comunidade Escolar S. Martinho -  Celebração Magusto 
EPT 

Estimular o gosto pelas tradições. 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.  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. 

24 A1.1, A1.2, C1.1  MA22A, MA22B, EST22 Dia Mundial da Ciência Promover o interesse pela matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social. 

 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3  Comunidade Escolar Liga-te 22/23 Tabagismo Escape 
Room* 

Promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente os 

preconizados no Código Europeu Contra o Cancro. 

Aumentar a literacia em saúde, especificamente no que diz 

respeito à prevenção de cancro. 

Estabelecer parcerias com vista à investigação e inovação em 

promoção e educação para a saúde em contexto escolar. 



   

 

IMP.084.00    Página 16 | 37 

 

28 a 07  A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 EST20, MA20A, MA20B Maratona de Cartas Amnistia 
International "Dia Internacional dos 

Direitos Humanos" 

Promover uma cultura de direitos humanos e de liberdades 

fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas, 

contribuindo para que as crianças e os jovens adquiram os 

conhecimentos, capacidades, valores e atitudes que lhes 

permitam compreender, exercer e defender os Direitos 

Humanos, assumindo o respeito por estes como 

responsabilidade de todas as pessoas, em prol de um mundo de 

paz, justiça, liberdade e democracia. 

DEZEMBRO 
Data                     Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

EST20 “Bastos e Viegas” Saber identificar produtos para tratamentos corporais. 

Identificar a quantidades de produtos a serem usados no 

gabinete para um tratamento corporal. 

Elaborar um programa de gestão.  Promover o trabalho de 

equipa e a sociabilidade entre alunos/as e docentes. Reforçar o 

sentido de pertença ao grupo-turma. Desenvolver sentimentos 

de amizade, respeito e solidariedade entre todos os 

intervenientes na visita. 

 

 A1.1, A1.2, C1.1  EST20, MA20A, MA20B Indústria farmacêutica (BIAL e/ou 
outra a definir) 

Avaliar criticamente a importância dos compostos orgânicos 

(bioquímica, combustíveis, indústria dos plásticos, entre outros) 

na sociedade. Utilizar o conhecimento de algumas reações de 

compostos 

orgânicos (hidrogenação, halogenação e hidratação de ligações 

insaturadas, esterificação e hidrólise) em contextos 

diversificados. Analisar criticamente o ciclo de vida de alguns 

compostos orgânicos numa ótica sustentável. 
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 A1.1, A1.3 EST20, EST21,  EST22 Maquilhagem de Festa Aperfeiçoar as técnicas de maquilhagem.                                                                                                                                     

Identificar o seu tipo de pele e cuidados a ter. 

Preparar a pele para receber a maquilhagem. 

Realizar maquilhagens de festa / noite.  

Transformar uma maquilhagem de dia numa maquilhagem mais 

arrojada. 

 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 Comunidade Escolar Suporte Básico de Vida (Bombeiros, 
Cruz Vermelha, INEM) 

Contribuir para uma formação básica dos/as alunos/as em 

manobras de suporte básico de vida:  reconhecer as situações 

em que há risco de vida iminente;  saber quando e como pedir 

ajuda; saber iniciar, de imediato e sem recurso a qualquer 

equipamento, manobras que contribuam para preservar a 

oxigenação e a circulação na vítima até à chegada das equipas 

diferenciadas. 
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16 A1.2, A1.3, B1.3 C1.3 Comunidade Escolar Natal EPT Continuar a implementar ações que contribuam para a 

formação integral do/a aluno/a, promovendo ações/eventos 

científicos, culturais/artísticos e desportivos e desenvolvendo a 

dinâmica de projeto de turma. Melhorar a atitude cívica dos 

alunos e as suas relações interpessoais. Promover o 

planeamento e reforçar a articulação de práticas diversificadas 

de ensino. Fomentar a participação e envolvimento dos 

pais/encarregados/as  de educação na vida da escola. 
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JANEIRO 

Data                     Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

9 às 10h30 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1 EST21, MA21A, MA21B Visualização do espetáculo 
"Pessoalmente" a partir da obra de 

Fernando Pessoa e heterónimos. 
Teatro Sá da Bandeira Porto 

Estimular o gosto pelas atividades artísticas. Apreciar textos 

literários. Situar obras em função de grandes marcos históricos 

e culturais. Promover o reconhecimento de valores culturais e 

éticos. Favorecer a autonomia na construção do saber. 

Desenvolver a sensibilidade literária e estética. Valorizar a língua 

e a cultura portuguesas. Desenvolver o espírito crítico e a 

consciência cívica e de participação, numa perspetiva de 

desenvolvimento pessoal e de educação para a cidadania. 

Desenvolver a capacidade de observação, análise e 

comunicação dos/as alunos/as. Promover atitudes de rigor e 

empenho, consciencializando os/as alunos/as para a valorização 

do saber. Sensibilizar os/as alunos/as para a importância do 

teatro como forma de expressão artística e cultural. Integrar e 

consolidar saberes adquiridos na sala de aula. Proporcionar 

aos/às alunos/as vivências diferenciadas (e diferentes do seu 

quotidiano) que os motivem para a aprendizagem. Alargar 

horizontes culturais. Reforçar o sentido de pertença ao grupo-

turma. Desenvolver sentimentos de amizade, respeito e 

solidariedade entre todos os intervenientes na visita. 

 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

MA21A, MA21B Visita de Estudo à Oficina Liege Compreender a metodologia do controlo de qualidade em 

oficina, bem como a organização da mesma. Conhecer a forma 

de distribuição e organização do trabalho. Reconhecer os 

processos de diagnóstico de avarias de motores e a respetiva 

informação técnica.  Promover o trabalho de equipa e a 

sociabilidade entre alunos/as e docentes. Reforçar o sentido de 

pertença ao grupo-turma. Desenvolver sentimentos de amizade, 

respeito e solidariedade entre todos os intervenientes na visita. 
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11 às 10h30 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1 EST22, MA22A, MA22B Visualização do espetáculo "Uma 
Farsa de Inês Pereira" Teatro Sá da 

Bandeira Porto 

Estimular o gosto pelas atividades artísticas. Apreciar textos 

literários. Situar obras em função de grandes marcos históricos 

e culturais. Favorecer o desenvolvimento da capacidade de 

compreensão e interpretação de textos dramáticos. Reconhecer 

características do texto dramático e da representação teatral 

(texto principal, texto secundário, cenário, …). Motivar para o 

estudo do texto dramático "Farsa de Inês Pereira", de Gil 

Vicente. Promover o reconhecimento de valores culturais e 

éticos. Favorecer a autonomia na construção do saber. 

Desenvolver a sensibilidade literária e estética. Valorizar a língua 

e a cultura portuguesas. Desenvolver o espírito crítico e a 

consciência cívica e de participação, numa perspetiva de 

desenvolvimento pessoal e de educação para a cidadania. 

Promover atitudes de rigor e empenho, consciencializando os/as 

alunos/as para a valorização do saber. Sensibilizar os/as 

alunos/as para a importância do teatro como forma de 

expressão artística e cultural. Integrar e consolidar saberes 

adquiridos na sala de aula. Proporcionar aos/às alunos/as 

vivências diferenciadas (e diferentes do seu quotidiano) que os 

motivem para a aprendizagem. Alargar horizontes culturais. 

Reforçar o sentido de pertença ao grupo-turma. Desenvolver 

sentimentos de amizade, respeito e solidariedade entre todos 

os intervenientes na visita. 

26 (manhã) B1.1, B1.2 MA20A, MA20B, EST20 A Europa vai à Escola 2022/23 - 
Europe Direct do Tâmega, Sousa e 

Alto Tâmega 

Colocar os mais jovens em contacto com a realidade europeia, a 

história da União Europeia e o funcionamento das suas 

instituições, contribuindo para a formação de cidadãos 

europeus conscientes e informados. 
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 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

MA22A, MA22B Um dia na oficina… Conhecer os tipos de empresas no setor automóvel e 

compreender o funcionamento dos concessionários, das oficinas 

multimarca e as principais profissões do setor automóvel.  

Promover o trabalho de equipa e a sociabilidade entre alunos/as 

e docentes. Reforçar o sentido de pertença ao grupo-turma. 

Desenvolver sentimentos de amizade, respeito e solidariedade 

entre todos os intervenientes na visita. 

23 a 27 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 EST21, MA21A, MA21B Semana da Educação Ambiental 23 a 
27 - Dia Mundial de Educação 

Ambiental 

Incentivar os alunos 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. 

FEVEREIRO 
Data                    Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

1 a 28 A1.2, A1.3, B1.3 C1.3 Comunidade Escolar "Saudavelmente" Calendário dos 
afetos 

Incentivar o trabalho colaborativo. Promover a Educação 

Inclusiva, com a implementação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão. Assegurar o direito de cada um dos 

alunos a uma educação consentânea com as suas 

potencialidades, expetativas e 

necessidades e que proporcione a todos a participação, bem 

como o sentido de pertença em efetivas 

condições de equidade. 

8 A1, B1, C1 Comunidade Escolar Dia da Internet Segura - (Cyberbulling) 
Palestra promovida pela Escola 

Segura 

Promover a sensibilização para a segurança online. Garantir que 

a internet é um local de oportunidades, que possibilita a criação 

e partilha de conteúdos positivos, onde todos se reveem 

livremente. 
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 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1,  EST22, MA22A, MA22B WORLD OF DISCOVERIES museu 
interativo e parque temático Porto 

Estimular o gosto por espaços culturais. Descobrir um espaço 

que reconstrói a fantástica odisseia dos navegadores 

portugueses, que cruzaram oceanos à descoberta de um mundo 

desconhecido. Situar obras literárias em função de grandes 

marcos históricos e culturais.  Promover o trabalho de equipa e 

a sociabilidade entre alunos/as e docentes. Reforçar o sentido 

de pertença ao grupo-turma. Desenvolver sentimentos de 

amizade, respeito e solidariedade entre todos os intervenientes 

na visita. 

 A1, B1, C1 Comunidade Escolar Workshop “Faz Acontecer o teu 
percurso” e/ou “O meu percurso 

profissional” 

Promover o projeto carreira. Capacitar os/as alunos/as a pensar 

sobre onde estão e para onde querem ir. Promover o 

empreendedorismo. 

27 a 3 de março  A1, B1, C1 EST20, MA20A, MA20B Semana da empregabilidade Palestra 
IEFP - Medidas ativas de emprego 

Promover o desenvolvimento de competências transversais que 

permitam aos/às alunos/as preparar-se para os diversos 

desafios, quer na procura de emprego por conta de outrem, 

quer na criação do próprio emprego. 

27 a 3 de março  A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

MA20A, MA20B Semana da Empregabilidade ISEP 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. Promover o trabalho de equipa e a 

sociabilidade entre alunos/as e docentes. Reforçar o sentido de 

pertença ao grupo-turma. Desenvolver sentimentos de amizade, 

respeito e solidariedade entre todos os intervenientes na visita. 

Sensibilizar para a importância de progressão de estudos, 

dotando os/as alunos/as de mais informação relativamente ao 

ingresso no ensino superior pela via profissionalizante e outra. 

Desenvolver o curiosidade e reflexão, com espírito de 

empreendedorismo. 
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27 a 3 de março  A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

Todas as turmas do curso 
de Mecatrónica 

Semana da Empregabilidade  Norauto Desenvolver as características do perfil do aluno/a EPT: 

curiosidade e reflexão, participação e autonomia. Desenvolver o 

curiosidade e reflexão, com espírito de empreendedorismo. 

Trabalhar o saber científico, técnico e tecnológico, o 

pensamento critico e criativo, a informação e comunicação e o 

relacionamento interpessoal. Fomentar a capacidade de 

identificar os processos de reparação e capacidade de 

diagnóstico de avarias, a capacidade de efetuar corretamente a 

detenção de necessidades de reparação ou antecipação de 

problemas e saber identificar e utilizar corretamente as diversas 

ferramentas para cada tipo de equipamento, tendo em conta a 

sua função. 
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MARÇO 
Data                    Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

3 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 EST22 Dia Mundial da Vida Selvagem Fomentar o raciocínio e resolução de problemas, pensamento 

crítico e criativo, relacionamento interpessoal, autonomia, saber 

científico, técnico e tecnológico. Mobilizar saberes intra e 

interdisciplinares na análise de situações reais sobre os temas 

em estudo. Problematizar situações reais próximas dos 

interesses dos alunos. Elaborar opiniões fundamentadas em 

factos ou dados de natureza disciplinar e interdisciplinar.  

Pesquisar autonomamente sobre as temáticas em estudo. 

Participar de forma construtiva em trabalho de grupo. Dar a 

conhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

1 (Erradicar a pobreza), 2 (Erradicar a fome) 12 (Produção e 

consumo sustentáveis), 13 (Ação climática) 14 (Proteger a vida 

marinha) e 15 (Proteger a vida terrestre). Identificar causas que 

podem contribuir para a extinção de espécies, bem como 

possíveis implicações desse facto para o ecossistema. Expressar 

de modo criativo as aprendizagens. Realizar ações estratégicas 

de intervenção (a nível da escola, família, localidade, entre 

outros) enquanto cidadãos cientificamente informados. 

Interpretar exemplos de interações entre os subsistemas 

terrestres (atmosfera, geosfera, hidrosfera e biosfera), 

identificando intervenções antrópicas (ao nível da agricultura, 

da saúde e das atividades industriais e recreativas), que possam 

interferir na dinâmica dos ecossistemas (extinção e conservação 

de espécies). Distinguir os conceitos de autotrofia e 

heterotrofia. 
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 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

MA22A, MA22B Centro de Abate de Amarante Conhecer a importância dos materiais no mundo automóvel. 

Compreender o processo de reciclagem dos mesmos. Promover 

o trabalho de equipa e a sociabilidade entre alunos/as e 

docentes. Reforçar o sentido de pertença ao grupo-turma. 

Desenvolver sentimentos de amizade, respeito e solidariedade 

entre todos os intervenientes na visita. 

8 A1.1, A1.2, C1.1, C1.2 EST20, EST22 “Mulheres que Contam” - Dia 
Internacional da Mulher 

Preparar os/as alunos/as para o atendimento/receção e 

instalação de clientes; desenvolver a capacidade de 

comunicação e autonomia na receção e atendimento de 

clientes; potenciar a prática dos conteúdos da componente 

técnica. 

14 A1.1, A1.2, C1.1  Comunidade Escolar Dia Internacional da Matemática Promover o interesse pela matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade 

humana e social 
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21 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1,  EST20, EST22 Visita de estudo à Galeria da 
Biodiversidade – Centro Ciência Viva e 

do Jardim Botânico do Porto 

Fomentar o raciocínio e resolução de problemas, pensamento 

crítico e criativo, relacionamento interpessoal, autonomia, saber 

científico, técnico e tecnológico. 

Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula 

articuladas com outras atividades práticas e integrar 

conhecimentos de diferentes disciplinas. 

Mobilizar saberes intra e interdisciplinares na análise de 

situações reais sobre os temas em estudo. 

Problematizar situações reais próximas dos interesses dos/as 

alunos/as.  

Elaborar opiniões fundamentadas em factos ou dados de 

natureza disciplinar e interdisciplinar (na Cidadania e 

Desenvolvimento, ao nível do Desenvolvimento Sustentável ou 

Educação Ambiental).  

Promover o trabalho de equipa e a sociabilidade entre alunos/as 

e docentes. Reforçar o sentido de pertença ao grupo-turma. 

Desenvolver sentimentos de amizade, respeito e solidariedade 

entre todos os intervenientes na visita. 

3 A1, B1, C1 EST20, MA20A, MA20B PAP - Apresentação e Defesa Incentivar o trabalho colaborativo. Reforçar a articulação 

curricular. Continuar a implementar ações que contribuam para 

a formação integral do/a aluno/a.Promover uma visão 

estratégica partilhada para a EFP pelos diferentes stakeholderes, 

distribuindo responsabilidades ao nível da planificação. 

Conceber planos de ação que articulem os princípios 

subjacentes à estratégia nacional para a formação e qualificação 

profissional. 
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ABRIL 
Data                      Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

01 a 30 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 EST21, MA21A, MA21B Notáveis na minha Escola Incentivar os/as alunos/as a conhecer o Conceito Igualdade de 

Género. Com isso, procura promover igualmente os direitos das 

mulheres e das raparigas e a igualdade de género em vários 

planos – político, económico, social e cultural –, contribuindo 

para a eliminação de estereótipos. 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. 

1 a 3 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

EST21, EST22 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. Promover o trabalho de equipa e a 

sociabilidade entre alunos/as e docentes. Reforçar o sentido de 

pertença ao grupo-turma. Desenvolver sentimentos de amizade, 

respeito e solidariedade entre todos os intervenientes na visita. 

22 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 EST22, MA22A 22 de abril - Dia Mundial da Terra 
"ReCriArte" 

Assegurar que a educação contribui para que as crianças e os/as 

jovens, alunas e alunos, adquiram os conhecimentos, 

capacidades, valores e atitudes que lhes permitam ser agentes 

de mudança na construção de um mundo sustentável, inclusivo, 

pacífico e justo, que promova a melhoria da qualidade de vida e 

que atenda às necessidades das atuais gerações e das gerações 

vindouras. 
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01 a 30 A1.1, A1.3  EST21, EST22 Aparatologia estética Conhecer todo o tipo de máquinas que auxiliam o profissional a 

potenciar os resultados dos seus clientes, sejam eles 

Tratamentos Corporais, Tratamentos Faciais ou Capilares, entre 

eles Radiofrequência, Criolipólise, Cavitação, entre outros.  

 

MAIO 
Data                    Domínios PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

 A1.1, A1.2, A1.3 EST22, MA22A, MA22B «Vieira hoje»: mural/exposição Interpretar textos orais de diferentes géneros. 

Planificar intervenções orais.  

Participar oportuna e construtivamente em situações de 

interação oral. 

Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento 

da informação.  

Ler textos literários portugueses de diferentes géneros, 

pertencentes aos séculos XVII a XIX. 

 A1.1, A1.2, C1.1  MA21A, MA21B, EST22, 
EST21 

Visita de Estudo ETAR Paço de Sousa Conhecer detalhadamente como funciona a ETA.                                                                                                      

Conhecer todas as fases que a água percorre nas instalações, 

seja para ser tratada para o consumo humano, seja para ser 

tratada para a reutilização ou rejeição, nas condições 

adequadas. Tomar decisões para uma intervenção individual e 

coletiva em prol da sustentabilidade ecológica. Participar em 

ações cívicas relacionadas com o papel central da Física e da 

Química no desenvolvimento tecnológico e suas consequências 

socioambientais.                                                                                                

Conhecer e aplicar regras de preservação dos recursos materiais 

e do ambiente. 
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 A1.1, A1.2, A1.3, C1.1, 
B1.4 

MA21A, MA21B Visita de Estudo à Norauto de Rio 
Tinto 

Compreender a metodologia do controlo de qualidade em 

oficina, bem como a organização da mesma. Conhecer a forma 

de distribuição e organização do trabalho. Promover o trabalho 

de equipa e a sociabilidade entre alunos/as e docentes. Reforçar 

o sentido de pertença ao grupo-turma. Desenvolver 

sentimentos de amizade, respeito e solidariedade entre todos 

os intervenientes na visita. 

21 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 EST22, MA22A, MA22B Dia Mundial da Diversidade Cultural 
para o Diálogo e o Desenvolvimento 

Incentivar os/as alunos/as a conhecer os conceitos de 

identidade e pertença, cultura(s), pluralismo e diversidade 

cultural. 

Procura-se compreender causas e formas de discriminação, 

racismo e xenofobia para se promover o diálogo intercultural 

(incluindo inter-religioso) e o fenómeno de globalização e a sua 

relação com migrações, etnicidade e inclusão. 

JUNHO 
Data                     Domínio PE Público-Alvo Atividade Objetivos 

5 A1.1, A1.3, C1.1, C1.3 EST22, MA22A, MA22B Dia Mundial do Ambiente Assegurar que a educação contribui para que as crianças e os/as 

jovens, alunas e alunos, adquiram os conhecimentos, 

capacidades, valores e atitudes que lhes permitam ser agentes 

de mudança na construção de um mundo sustentável, inclusivo, 

pacífico e justo, que promova a melhoria da qualidade de vida e 

que atenda às necessidades das atuais gerações e das gerações 

vindouras. 

 A1.3, C1.1 Comunidade Escolar Torneio de futsal Promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, 

junto de toda a Comunidade Escolar. Incentivar 

comportamentos ligados á saúde. Contribuir ativamente para a 

adoção de estilos de vida saudáveis. 
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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 Desafio do Mês Resolver problemas com a ajuda da matemática. 

Aplicar conhecimentos adquiridos na disciplina de Matemática. 

Adquirir e desenvolver o conhecimento / experiência em 

Matemática e a capacidade da sua aplicação em contextos 

matemáticos e não matemáticos. 

Ao longo do ano  A1, C1 Comunidade Escolar Escrita criativa Planificar a escrita de textos.  

Escrever textos de diferentes géneros e finalidades.  

Redigir textos com coerência e correção linguística.  

Rever os textos escritos.  

 

Ao longo do ano  A1, C1 Comunidade Escolar 10 minutos de educação financeira Elaborar e gerir um orçamento. Aprender a poupar dinheiro e as 

várias opções de aplicação das poupanças. Explorar tipos de 

crédito e ficar a conhecer os custos e responsabilidades que lhe 

estão associados. Conhecer diferentes tipos de seguro e como 

funcionam. Conhecer diferentes formas de pagamento e as suas 

vantagens. Conhecer diferentes tipos de fraude e os cuidados a 

ter. 

Ao longo do ano  A1, B1, C1 Todas as turmas do curso 
Esteticista 

Open day de Estética Preparar os/as alunos/as para o atendimento/receção e 

instalação de clientes. Desenvolver a capacidade de 

comunicação e autonomia na receção e atendimento de 

clientes. Potenciar a prática dos conteúdos da componente 

técnica. 
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Ao longo do ano  A1.1, A1.3, C1.1, C1.2, 
C1.3 

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 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. 

Ao longo do ano  A1, C1 Comunidade Escolar Desafios da Seguranet Promover um ambiente seguro online e proporcionar o acesso 

seguro às tecnologias digitais e Internet; Promover um ambiente 

seguro online; proporcionar o acesso seguro às tecnologias 

digitais 
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Ao longo do ano  B1.1, B1.2 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. 

Ao longo do ano  A1, C1 Comunidade Escolar PRESSE Contribuir para a diminuição de comportamentos de risco e 

para o aumento dos fatores de proteção em relação à 

sexualidade dos/as alunos/as. 

Ao longo do ano  A1, C1 Comunidade Escolar Eu e os outros Contribuir para a prevenção universal dos problemas ligados ao 

consumo de substâncias psicoativas 

Ao longo do ano  B1.1, B1.2 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, 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; 

SMAL - setembro, mês da alfabetização e das 
literacias. Promoção de hábitos de escrita e 
leitura, inserida no Projeto Ler + Qualifica. 

O dia 8 de setembro foi instituído pela 
UNESCO como o Dia Internacional da 
Literacia e do combate ao analfabetismo e à 
iliteracia dos adultos.  

 

Promoção de hábitos de escrita e leitura, inserida no 
Projeto Ler + Qualifica.  
 
Recitação de poemas com os diversos grupos em processo 
de RVCC. Lemos Alberto Caeiro, Jorge de Sousa Braga, 
Jorge Luís Borges, Eugénio de Andrade, Almeida Garrett e 
muitos mais, evidenciando o prazer da leitura. 

EPTP 
8 de setembro de 2022 

 Entrega de diplomas 

Reforçar positivamente os resultados dos/as adultos/as e 
dos/as diplomados/as da formação inicial e contínua, 
através da entrega de diplomas de acordo com as 
qualificações obtidas no Centro Qualifica e na Escola, nas 
diferentes modalidades (Cursos Profissionais e Cursos EFA) 
 

EPTP 
8 outubro de 2022 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Encontro Nacional de Centos Qualifica – 
“Uma agenda PRR transformadora para as 
qualificações em Portugal – Qualifica, 
passado, presente e futuro.  

Momento de reflexão sobre o impacto do Programa 
Qualifica na população ativa em Portugal, bem como 
apresentação de estratégias na mobilização da população 
adulta na aprendizagem ao longo da vida.  

CNEMA 
Santarém 

30 de novembro de 2022 
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DOMÍNIO DO PROJETO 
EDUCATIVO 

DESIGNACAO OBJETIVOS LOCAL CALENDARIZAÇÃO 

PROMOÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DOS/AS 
ADULTOS/AS; 

Semana da Leitura 2023 - 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 2023 

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 2023 

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 2023 

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 
abril 2023 e setembro 2023 

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 2023 
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DOMÍNIO DO PROJETO 
EDUCATIVO 

DESIGNACAO OBJETIVOS LOCAL CALENDARIZAÇÃO 

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 
junho de 2023 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

4ª Edição “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 julho de 2023 

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 2023 
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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 14 de outubro de 2022 

O/A Presidente Conselho Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


