
 
 

 
 

 

 

 

 

 

A Escola desenvolve a partilha, o aprender fazendo, fomenta 

aprendizagens e vivências enriquecedoras. 

O Plano Anual de Atividades que apresentamos enraíza as bases da sua 

elaboração nestes pressupostos. Falamos em partilha, em articulação, desejada 

entre os vários departamentos / cursos da escola que se preocupam efetivamente 

com o sucesso presente e futuro dos jovens que lhes estão confiados. O Plano 

Anual de Atividades que apresentamos tem como documento de referência o 

Projeto Educativo e o seu objetivo é atingir as metas estabelecidas no referido 

Projeto Educativo. Assim, no respeito pela coerência, propõe-se ser não só um 

documento do planeamento e articulação do trabalho letivo e não letivo a 

desenvolver, mas também o reflexo do dinamismo, da missão formativa e da 

proficiência da nossa Escola. Depois da construção das propostas por parte das 

várias estruturas da comunidade escolar, foi possível chegar a este documento final 

que mais não é do que “o rosto da escola”, a expressão do empenho de toda a 

Comunidade Educativa numa instituição que deseja a melhoria da qualidade das 

aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos, o desenvolvimento de um espírito 

de rigor, a diversidade de estratégias, a relação com o meio envolvente. Pretende-

se, também, que seja mais um ponto de partida para a reflexão sobre o que nós, 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de lima, fomos, 

somos e para onde vamos. 

Assim, para finalizar esta breve introdução, há que realçar o papel dos 

vários intervenientes em todo este processo, sobretudo as estruturas e os 

promotores responsáveis pela vasta panóplia de atividades apresentadas, 

determinantes para o sucesso educativo. Por conseguinte, o seu prévio 

compromisso com o Plano Anual de Atividades e a sua consequente capacidade de 

auto e hétero mobilização constituem, naturalmente, a fonte da principal energia 

para o Plano Anual de Atividades se concretizar na sua plenitude. 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do PEE Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

 
 
 
 
 
 

School 4All 

Melhorar o grau de satisfação 
da comunidade educativa; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e participação 
dos pais e encarregados de 
educação; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e participação 
dos pais e encarregados de 
educação; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos; 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar; 
 

Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo 
entre os docentes; 
Melhorar o grau de 
satisfação da comunidade 
educativa; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 

 
 
 

Prof. Responsável: 
Cristina Poço 

Prof.. 
Colaboradores: 

Diretores de turma 
das turmas 
envolvidas  

Psicóloga Escolar 
Equipa School 4alln 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
Recursos 
Humanos 
Equipa da 
CMPL 
Cartolinas e 
outros 
materiais 

 

 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
em data a 

combinar com a 
equipa school 4all 

 
 
 
 
 
Turma do 9ª J 
D0 2ªFR/FC e 
alguns alunos 
identificados 
em 2018- 
2019 

 
 
 

Sim 
(apresentação de 
todas as atividades 
realizadas durante 
o ano em vídeo e 
power point).Esta 
apresentação será 
efetuada no final 
do terceiro 
período. 

 
 
 
 
 
Problema do mês 

Desenvolver o gosto pela 
matemática. 
Aproximar os alunos da 
matemática. 
Desenvolver a capacidade de 
raciocínio e de resolução de 
problemas. 
Estimular o processo 
cognitivo dos alunos através 
de uma maior 

 
 
 

Aumentar o envolvimento 
dos alunos no estudo da 
disciplina e melhorar a 
atitude dos alunos. 

 
 
 

Prof. Responsável: 
Vera Cruz 

 
Prof. Colaboradora: 

Elsa Lopes 

 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
Fotocópias, a 
cores, em 
papel A3 e A4  
 

 
 
 
 
outubro de 2019 a 
junho de 2020 
 
 
 
 

 
 
 
Todos os 
Alunos da 
escola 

 
 
 
 
 

Não 



contextualização dos 
conceitos Matemáticos e da 
sua aplicabilidade prática; 

 
 
 
 
 
 
 
"Traz outro amigo 
também" 

 
 
Melhorar o grau de satisfação 
da comunidade educativa; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e participação 
dos pais e encarregados de 
educação; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos; 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar; 
Divulgação da oferta 
formativa 

Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo 
entre os docentes; 
Melhorar o grau de 
satisfação da comunidade 
educativa; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 

 
 
 
 
 

Prof. Responsável: 
Cristina Poço 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Goreti Barros 

Diretores de Turma 

 
 
 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
 
 

Humanos 
Almoço 

 

 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
Letivo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alunos e 
Encarregados 
de Educação 

 
 
 
 
Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
da atividade dos 
seus educandos  

 
 

Soletrando 
Concurso de 
soletração 
(Língua 
Portuguesa e 
língua Inglesa) 

Soletrar o máximo de palavras 
de forma correta, 
promovendo, deste modo, o 
gosto pela leitura. 
Sensibilizar para a 
importância da correção 
ortográfica; 
Estimular a riqueza vocabular; 
Desenvolver a memória; 
Melhorar a dicção. 

 

 

 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

 

 

 
 

Prof. Responsável 
Sandra Silva 

 
Prof. Colaboradores 

Professores do 
Departamento de 

Línguas 

 
 
 
Sala de aula 
Biblioteca 
escolar 

 
 
 

Papel; 
subscritos 

 
1ª fase 
1º período 
Última semana de 
aulas 
2ª fase 
2º período 
Última semana de 
aulas 

 
 
 
Alunos 10º, 
11º, 12º 

 
 
 
 

Não 

Afixar para fixar 
Afixação de 
versos, frases 
emblemáticas ou 
imagens de 

Estimular o gosto pelas 
Línguas, pela Literatura e pela 
cultura; 
Conhecer diferentes autores 
de diferentes épocas;  

 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos; 

Assegurar e reforçar a 

 
 

Prof. Responsável 
Maria José Sampaio 

 

 
 
Salas de aula e 
corredores da 

escola 

 
 

Papel A4; 
cartolinas; 

Impressora; 

 
 
 
Ao longo do ano 
 

 
 
 
Comunidade 
escolar 

 
 
 
 
 



escritores 
portugueses, 
ingleses e 
espanhóis nos 
degraus das 
escadas ou em 
paredes. 

Reconhecer a Literatura como 
um modo privilegiado de 
incrementar a formação 
integral de cada um, através 
do prazer estético e da 
descoberta de si e do mundo;  
Refletir a partir das palavras 
publicitadas. 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo 

entre os docentes. 

 

 

Prof: 
Colaboradores 
Professores do 

Departamento de 
Línguas 

bolsas  
plastificadores 

 Não 

Palestras e 
Workshops 
(monitorização e 
identificação de 
pragas e doenças 
das plantas) 

Reconhecer a importância e 
os princípios 
da agricultura sustentável; 
Monitorizar pragas e doenças 
das plantas; 
Reconhecer os principais 
inimigos das plantas; 
Identificar as principais 
estratégias e meios de 
proteção das culturas; 
Valorizar os ecossistemas e o 
ecossistema agrário. 

 
 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo 
entre os docentes  

 
Prof. Responsável: 

Goreti Barros 
 

Prof. 
Colaboradores: 

Professores de PA e 
Técnicos da Direção 

Regional de 
Agricultura do 

Norte 

 
 
 
 

Escola 

 
 
 

Recursos 
humanos 

 
 
 

Durante o ano 
letivo 

 
 
 

Alunos do 2ºA 
e B 

 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISITAS DE ESTUDO 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do PEE Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
Acompanhante 
/colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

 
 
 
 
 
 
 
Visita de estudo 

à Fitur 

Reconhecer a importância das 
línguas estrangeiras; 
Contactar com novas realidades; 
Identificar as potencialidades 
portuguesas perante a 
globalização; 
Melhorar as relações 
interpessoais. 
Aprofundar os conteúdos 
lecionados ao longo curso; 
Proporcionar aos alunos um 
maior enriquecimento cultural; 
Observar o património histórico -
cultural como forma de 
enriquecimento pessoal; 
Desenvolver o espírito crítico; 
Desenvolver competências para a 
vida. 

 
 
 
 
 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo entre 
docentes 

 

 
 
 
 
 
 

Prof. 
Responsável 
Eusébio Lima 

 
Prof. 

Acompanhante 
Hélder 

Caridade 
João Paulo 
Fernandes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fitur 

 
 

 
 

 
Autocarro 

Alimentação 
Alojamento  
Seguro Visita 
Internacional 

 
 

 
 
 
 

22 a 26 de janeiro 
2º período  

(3 noites / 4-5 
dias) 

 
 

 
 
 
 
 

2ºFR/FC 
3º FR/FC 

 
 
 
 

 
 
 
 

Autorização da 
visita de estudo 

Visita de Estudo 
ao Núcleo de 
Engorda de 
Bovinos para 
acabamento, do 
Grupo 
Gerónimo 
Martins e a 
CAMPICARN, 
comércio de 
carnes e gado 
vivo. 

Conhecer uma empresa de 
renome no mercado nacional e 
internacional, no setor da 
produção animal e da 
comercialização; 
Reconhecimento de produtos de 
qualidade e as estratégias de 
comercialização e marketing; 
Aprofundar técnicas de gestão no 
âmbito da otimização da 
produção e da rentabilidade 
económica da exploração 
agrícola. 

 
 
 
 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
Melhorar as competências e 
espírito crítico dos alunos 
 
 
 

Prof. 
Responsável 
Petros Rekas 

(Disciplinas de 
TCPA-EGA). 

 
Prof. 

Acompanhante: 
Hugo 

Fernandes 
Agostinho 

Martins 

Vila Nova de 
Famalicão / 

Barcelos 

 
 

 
 
 

Aluguer de 
Autocarro 

Alimentação 
 

fevereiro / março 
(1 dia) 

2ºA / 2ºB de 
TPA 

 

 
 
 
 
 
 

Autorização da 
visita. 



 
 
 
 

Visita ao teatro 
- 

“Farsa de Inês 
Pereira,” de Gil 

Vicente 

Estimular o gosto pela Língua 

materna, pela Literatura e pela 

cultura; 

Reconhecer a Literatura como um 

modo privilegiado de 

incrementar a formação integral 

de cada um, através do prazer 

estético e da descoberta de si e 

do mundo;  

Apreciar a Literatura, portuguesa, 

em particular o género 

dramático; 

Promover o desenvolvimento de 

competências técnicas aliadas ao 

reforço de valores culturais, 

históricos, estéticos, artísticos e 

inclusivos; 

Enriquecer a experiência dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

Melhorar as atitudes dos 

alunos. 

Melhorar o grau de 

satisfação da comunidade 

educativa. 

 

 
 
 
 

Prof. 
Responsável: 

Eugénia 
Gonçalves 

 
Prof. 

Colaboradores 
Professores de 

Português 

 
 
 
 

Auditório de 
São Mamede, 
Perafita, em 
Matosinhos. 

(Companhia de 
Teatro O Sonho) 

 
 
 
 
 

Autocarro; 
Ingressos no 

teatro 

 
 
 
 

11 de fevereiro 
2020 (10h30). 

 

 
 
 
1.º A e 1.º B/C 

 
 
 
 

 
 

 
Autorização da 
visita de estudo 

Visita de Estudo 
à FIMA (Feira 
Internacional de 
Máquinas 
Agrícolas) - 
Saragoça 
 

Facultar contactos e experiências 
com o meio extra- escolar; 
Contactar com profissionais do 
setor Agrícola; 
Reconhecer a importância das 
línguas estrangeiras; 
Contactar com novas realidades 
da produção Agrícola; 
Identificar as potencialidades 
Portuguesas perante a 
globalização; 
Melhorar as relações 
interpessoais; 
Aprofundar e consolidar 
conhecimentos adquiridos e a 
adquirir. 

 
 
 
 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo entre 
docentes 
 

 
 
 
 

Prof. 
Responsável: 
Luis Seabra 

 
Profs. 

Colaboradores: 
Adelina Reis 

Hugo 
Fernandes 

 

 
 
 
 
 
 
 

Saragoça 

 
 
 

 
 

Autocarro 
Alojamento 

Alimento 
Seguro Visita 
Internacional 

 
 
 
 
 
 

25 a 29 fevereiro 
(3 noites /4-5 

dias) 

 
 
 
 
 
 

1ºA e B 

 
 
 
 
 
 
Autorização da 
visita de estudo 



 
 
 
 
 
 
Visita de estudo 
do Curso de TGE 

Aprofundar os conteúdos 
lecionados ao longo curso; 
Proporcionar aos alunos um 
contacto real com um espaço 
empresarial. 
Contatar com diferentes 
realidades socioculturais; 
Contatar com diferentes 
realidades empresariais do setor; 
Compreender as novas técnicas 
da produção, gestão e 
comercialização 

 
 
 

 
Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 

alunos. 

 
 

Prof. 
Responsável: 

Nuno Carvalho 
 

Prof. 
Colaborador: 

Luísa Espadanal 
Conceição Silva 

 
 

 
Tomar, 

Abrantes, 
Alter do Chão, 

Coruche, 
Benavente, 
Valada do 
Ribatejo, 
Santarém 

 
 
 
 

 
Transporte, 

alimentação, 
alojamento, 

outros  

 
 
 

 
 

30 de março a 1 
abril 

(2 noites/3 dias) 

 
 
 

Alunos TGE 
1C ,2C  3C 

 
 

 
Autorização da 
visita de estudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de estudo 
do décimo 
segundo ano de 
TPA 

Aprofundar os conteúdos 
lecionados ao longo curso; 
Proporcionar aos alunos um 
contacto real com um espaço 
empresarial. 
Contatar com diferentes 
realidades socioculturais; 
Contatar com diferentes 
realidades empresariais do setor 
agrícola; 
Compreender as novas técnicas 
da produção, gestão e 
comercialização 
da empresa agrícola; 
Identificar a importância do setor 
agrícola na macro e 
microeconomia do país; 
Confrontar a perspetiva da 
produção com a conservação da 
natureza; 
Complementar e aprofundar as 
atividades desenvolvidas na sala 
de aula; 
Identificar e conhecer as diversas 
formas da produção vegetal nas 
áreas de fruticultura, viticultura, 
horticultura e culturas arvenses; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo entre 
docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. 
Responsável 

Agostinho 
Martins 

 
Prof. 

Acompanhante 
Fernanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A definir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autocarro 
Alimentação 

Autocarro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abril 2020 
(3 noites/4dias) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ºA e B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorização da 
visita de estudo 



Reconhecer a importância da 
pecuária nomeadamente a 
bovinicultura, 
pequenos ruminantes, 
suinicultura e equinicultura na 
economia regional e 
nacional; 
Proporcionar aos alunos um 
maior enriquecimento cultural; 
Observar o património histórico -
cultural como forma de 
enriquecimento 
pessoal; 
Desenvolver o espirito crítico; 
Desenvolver competências para a 
vida. 

 

 

Gonçalves 
 

Visita de Estudo 
a região de 

Lisboa e Sintra 
- Jardim 

Bacalhoa 
Buddha Eden 
- Palácio da 

Pena e Jardim 
- Jardim da 

Fundação Calou
ste Gulbenkian 

(Estrela…) 
- Miradouros de 

Lisboa 

Conhecer jardins de importância 
nacional e internacional; 
Reconhecimento da importância 
dos jardins nos grandes centros 
urbanos; 
Aprofundar as diferentes 
espécies a sua integração no 
espaço. 

  
 
 

Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
 
 

 
 
 

Prof. 
Responsável 
Petros Rekas 

 
Prof. 

Acompanhante: 
 
 

Lisboa / Sintra 

 
 

 
 

Carrinhas – 
Alojamento 
Alimentação 

3º período (a 
definir 1 ou 2 

noites  / 2 ou 3 
dias) 

2ºJ 

 
 
 
 
Autorização da 
visita.de estudo 

Visita de estudo 
Jardim Botânico 

do Porto e 
Cantinho das 
aromáticas 

Importância do jardim botânico e 
coleção de variedades. 
Serralves como espaço de grande 
dinamismo e interesse 
paisagístico. 
Educação ambiental. 

 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 

 

Prof. 
Responsável 
Odete Laja 

 
 

Porto 

 
 

Carrinha 

Junho 1º J 

 
 
Autorização da 
visita.de estudo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita à Feira 
Agrícola de 
Santarém 

Aprofundar os conteúdos 
lecionados ao longo curso; 
Proporcionar aos alunos um 
contacto real com um espaço 
empresarial; 
Contatar com diferentes 
realidades socioculturais; 
Contatar com diferentes 
realidades empresariais do setor 
agrícola; 
Complementar e aprofundar as 
atividades desenvolvidas na sala 
de aula; 
Identificar e conhecer as diversas 
formas da produção vegetal nas 
áreas de fruticultura, viticultura, 
horticultura e culturas arvenses; 
Proporcionar aos alunos um 
maior enriquecimento cultural; 
Desenvolver o espirito crítico; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo entre 
docentes 

 

 

 
 
 
 

 
Prof. 

Responsável 
Hugo 

Fernandes 
 

Prof. 
Acompanhante 

Luís Seabra 
Goreti Barros 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santarém 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alojamento 
Alimentação 

Autocarro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
junho 

(2 noites/3 dias) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º A e B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorização da 
visita de estudo 

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



Outras Atividades 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 

PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

Comemoração dia 
da alimentação – 
ESCOLA ANTÓNIO 
FEIJÓ 

Promover hábitos de 
alimentação saudáveis 
Evidenciar a importância da 
alimentação adotando medidas 
que ajudem a reduzir a fome no 
mundo. 
Divulgar a oferta educativa 
associada à temática da 
alimentação. 
 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos 

alunos; 

 

Prof. Responsável: 
Hélder Caridade 

(SRB) 
 

Escola Bar 
pedagógico; 
Cozinha 
pedagógica; 
autocarro; 
materiais 
inerentes às 
secções de 
restaurante e 
cozinha 
pedagógica 
 

15 outubro 
 

Alunos 9.º ano 
escola 
António Feijó 

Não 

Comemoração dia 
da alimentação – 
AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE FREIXO 

Promover hábitos de 
alimentação saudáveis 
Evidenciar a importância da 
alimentação adotando medidas 
que ajudem a reduzir a fome no 
mundo. 
Divulgar a oferta educativa 
associada à temática da 
alimentação. 
 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos 

alunos; 

 

Prof. Responsável: 
Hélder Caridade 

(SRB) 
 

ESCOLA DE 
FREIXO 

Bar 
pedagógico; 
Cozinha 
pedagógica; 
Autocarro; 
Materiais 
inerentes às 
secções de 
restaurante e 
cozinha 
pedagógica 
 

17 outubro 
 

Toda a 
comunidade 
da escola 
Freixo 

Não 

Serviço de 
Pequenos-almoços. 

Reduzir o tempo de espera dos 
alunos no bar da escola. Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos 

alunos; 

 

Prof. Responsável: 
Eusébio Lima 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Secção de 

restauração 

Bar 
Pedagógico 

Bar 
pedagógico; 
Cozinha 
pedagógica; 
Materiais 
inerentes às 
secções de 

Durante o período 
letivo às 3 as , 4.as 
e 5as  período da 
manhã entre as 

10h25 e as 10h40. 
Os alunos farão o 
seu intervalo no 

Toda a 
comunidade 

escolar 

Não 



restaurante e 
cozinha 
pedagógica 

final. 

Comemoração do 
Dia da Poupança – 
sensibilização da 
comunidade 
escolar através da 
elaboração prévia 
de cartazes e sua 
afixação em 
diversos locais da 
escola. 

No âmbito do Módulo 4 de 
ECONOMIA - A Moeda (11º): 
Compreender a noção e os 
destinos da poupança; 
Consciencializar para a 
importância da poupança como 
forma de investimento na 
construção de um futuro sólido 

 
 
 
 
Melhorar as atitudes dos 
alunos; 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
 
 

 
 
 
 
Prof. Responsável: 
Ana Margarida 
Ferreira da Silva 
(Economia) 
 

 

 
 
 
 

Escola 

 
 
 

Recursos 
humanos. 

Computadores 
Fotocopias 

 
 
 
 

31 outubro 
 

 
 
 

 
2ºFC/FR 

 
 
 
 

Não 

 
 
Visita ao Festival de 
Jardins 

Reconhecer a importância 
económica dos jardins; 
Fazer a ligação correta da teoria 
com a prática dos saberes 
escolares e 
com os saberes sociais e 
técnicos. 

 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
 

 
 
 

Prof. Responsável: 
Fernanda Carvalho 

 
 
 

Ponte de Lima 

Recursos 
humanos. 
Materiais 

conforme a 
atividade 

específica a 
designar. 

 
 
 

outubro 

 
 
 

1ºJ 

 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Festa das 
Colheitas 2019” 
 
Corta-Mato Escolar 
Torneio Inter-
turmas de Futsal 
(masculino e 
feminino) 
Agro - jogos 
Almoço convívio 

Promover o convívio e a prática 
desportiva em meio escola; 
Incentivar comportamentos 
éticos, através da cooperação 
nas atividades desportivas de 
forma cívica, responsável e 
aplicando/cumprindo os valores 
e os princípios da ética 
desportiva; 
Contribuir para a formação 
de pessoas responsáveis, 
autónomas, solidárias, que 
conhecem e exercem os seus 
direitos e deveres em diálogo e 
no respeito pelos outros, com 
espírito democrático, pluralista, 
crítico e criativo, tendo como 
referência os valores dos 
direitos humanos”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Responsável: 
Filipe Martins 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Coordenadores do 

Projeto Cid. 
Desenv. e Eco-

 
 
 
 
 
 
 

Polidesportivo 
Espaços 

verdes da 
EPADRPL 

Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dorsais; 
Trator; 

Material 
desportivo; 
Frigideiras; 
Panquecas; 

Cones de 
sinalização. 

 
 
 
 
 
 

14 de novembro 
(todo o dia) 

Festa das 
colheitas   

 
 
 
 

 
Comunidade 

escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 



Magusto  
Corrida das 
Panquecas 
Projeto Cidadania e 
Desenvolvimento e 
Eco-Escolas 
 

Divulgar e cativar para a prática 
da modalidade; 
Aplicar conteúdos abordados 
nas aulas de Educação Física; 
Contribuir para a ocupação 
saudável dos tempos livres, 
reduzindo o abandono escolar e 
motivar os alunos para a escola; 
Possibilitar atividades de 
superação e demonstração de 
competências individuais; 
Contribuir para o sucesso 
escolar; 
Proporcionar, dentro da escola, 
atividades desportivas de 
carácter recreativo/lúdico, de 
formação e orientação 
desportiva; 
Fomentar o gosto e o interesse 
pelas atividades desportivas; 
Divulgar a escola junto de 
alunos de outras escolas do 
concelho. 
Promover e aprofundar 
conhecimentos sobre a cultura 
anglo-americana e língua 
inglesa; 
Estimular o interesse pela 
disciplina; 
Promover a interajuda e o 
companheirismo; 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo 

entre os docentes 

 

 

Escolas 
Técnicos de PA 

Diretores de Turma 
Técnicos de 
Restauração    

Profs. do grupo de 
Inglês 

Profs. Ed. Física 
Alunos 

 
 
 
 
Eleição da 
Associação de 
Estudantes 

Melhorar o grau de satisfação 
da comunidade educativa; 
Melhorar as atitudes dos alunos 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar; 
Contribuir para a formação 
de pessoas responsáveis, 
autónomas, solidárias, que 

 
 
 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade educativa 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 

 
 
 
 

Prof. Responsável: 
Cristina Poço 

 

 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 

Recursos 
humanos. 

Computadores 
Fotocopias 

 
 
 
 
 
 

novembro 

 
 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

 
 
 
 

 
 

Não 



conhecem e exercem os seus 
direitos e deveres em diálogo e 
no respeito pelos outros, com 
espírito democrático, pluralista, 
crítico e criativo, tendo como 
referência os valores dos 
direitos humanos”. 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 

 escolar 
 

 
Sessão de 
sensibilização 
Internet Segura - 
IPJuventude 

Promover uma Escola mais 
inclusiva. 
Fomentar a educação para a 
cidadania. 
Aprofundar a articulação entre 
as diferentes estruturas da 
Escola. 
Aprofundar a utilização de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação e outras e 
tecnologias ao serviço da 
educação. 

 

Melhorar as atitudes dos 
alunos  

 

 
Prof. Responsável 
Clara Fernandes 

 

 
Ponte de Lima 

 
 

Auditório 
Computador 

Videoprojector 

14 ou 16 
novembro 

 
10º ano e 1ªJ 

 
Não 

 
 
 
 
Concurso GOT 
TALENT 

Divulgar o Curso de 
Restauração 
Fomentar o gosto pela 
restauração 

Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade educativa 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos 
possíveis futuros alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 

Prof. Responsável: 
Eusébio Lima 

 
Prof. 

Colaboradores: 
- Secção de 
restauração 

- Liliana 
- Eugénia 

Bar e Cozinha 
Pedagógica 

Bar 
pedagógico; 

Cozinha 
pedagógica; 
Autocarro; 
Materiais 

inerentes às 
secções de 

restaurante e 
cozinha 

pedagógica 

2.º período 9.ºs anos das 
escolas da 
Periferia 

Não 

 
Dia da Internet 
Segura 

Aprofundar a boa utilização de 
Tecnologias de Informação e 
Internet 
 

Melhorar as atitudes dos 
alunos  
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 
promovendo a qualidade 
da ação educativa 

Prof. Responsável 
Clara Fernandes 

 
Ponte de Lima 

Computador 
Cartazes da 

Internet 
Segura 

Televisão 

fevereiro 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
Alertas aos EE no 
site da Escola 
 

 
 
 

No âmbito de CMA- tema C2 
Discriminação e Racismo: todos 
diferentes, todos iguais: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Palestra 
Bullying é para os 
fracos 
 

Promover a educação para a 
cidadania; 
Reforçar a importância da 
escola inclusiva; 
Sensibilizar a comunidade 
escolar para o respeito e 
valorização da diferença; 
Consciencializar os alunos para 
vários tipos de violações aos 
Direitos Humanos que 
continuam a cometer-se nas 
sociedades atuais; 
Desenvolver o espírito crítico, 
de tolerância e solidariedade 
social. 

 
 
 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 

 
 

Prof. Responsável: 
Tânia Ribeiro 

 
Prof. 

Colaboradores: 
PSP – Escola 

Segura 
 

 
 
 

Escola 

 
Auditório 

Computador 
Projetor 

 
 
 
 

 
 
 

fevereiro 

 
 

 
1ºJ 

Não 

 
Dia dos namorados 
(Troca de 
correspondência;  
 
palestra sobre a 
violência no 
namoro) 

Divulgar a língua materna 
/estrangeira junto da 
comunidade educativa; 
Estimular o gosto pelas 
disciplinas de língua materna e 
estrangeira; 
Reconhecer e valorizar os 
costumes anglo-americanos; 
Enquadrar a problemática; 
Identificar os diferentes tipos 
de vítimas; 
Identificar consequências da 
problemática; 
Informar quanto a organizações 
de apoio como o Núcleo de 
Apoio à vítima específica - 
NIAVE (associado à GNR) ou 
Associação Portuguesa de 
Apoio à vítima (APAV). 

 

 

 

 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos 

alunos; 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo 

entre os docentes 

 

 

 
 
 
 
 

Prof. Responsável: 
Maria José Gomes 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Prof do 

departamento de 
Línguas 

PSP - Escola Segura 

 
 
 
 
 
 

Escola 
 

Anfiteatro; 
Computador; 

projetor 

 
 
 
 
 
 
 
Papel A4; 
cartolinas; 

 
 
 
 
 
 
 

14 de fevereiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 

escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não 

 
 
 
 
Orçamento 

Melhorar o grau de satisfação 
da comunidade educativa; 
Melhorar as atitudes dos alunos 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar; 

 
 
 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 

 
 
 
 

Prof. Responsável: 

 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 

Recursos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Participativo Contribuir para a formação de 
pessoas responsáveis, 
autónomas, solidárias, que 
conhecem e exercem os seus 
direitos e deveres em diálogo e 
no respeito pelos outros, com 
espírito democrático, pluralista, 
crítico e criativo, tendo como 
referência os valores dos 
direitos humanos”. 

Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade educativa 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 

Cristina Poço 
 

Prof. 
Colaboradores: 
Goreti Barros 

Diretores de Turma 
 

humanos. 
Computadores 

Fotocopias 
 

 
2º período 

 
Toda a 

comunidade 
escolar 

 

 
Não 

Semana da Leitura 
(atividades 
diversas: 
10 minutos a ler – 
sempre que 
possível, nessa 
semana, nas aulas 
de português, os 
alunos trarão um 
livro, revista ou 
jornal para ler na 
aula; 
Convite de escritor: 
apresentação de 
um ou vários livros 
e colocação de 
questões pelos 
alunos (a organizar 
pelos alunos do 1º 
A); 
Sessão de cinema: 
(apresentação de 
filmes relacionados 
com livros); 
Troca/venda por 
valor simbólico de 
livros usados; 
Escritores à solta: 
Desenhos de 

 
 
 
 
 
 
Promover o gosto pela leitura; 
Estimular o gosto pelas Línguas, 
pela Literatura e pela cultura; 
Conhecer diferentes autores de 
diferentes épocas;  
Reconhecer a Literatura como 
um modo privilegiado de 
incrementar a formação integral 
de cada um, através do prazer 
estético e da descoberta de si e 
do mundo; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Responsável: 
Marina Pinheiro 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Departamento de 

Línguas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escola  

(sala de aula; 
auditório, 

corredores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recursos 
Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A definir 
Semana da Leitura 

março 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não 
 
 



escritores 
espalhados pela 
escola, com 
biografia escrita 
pelos alunos) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poesia ao chá 
Caracterização e 
declamação de 
poemas de autores 
portugueses, 
ingleses e 
espanhóis durante 
um chá servido no 
bar de Restauração 
 

 
 
 
 

Estimular o gosto pelas Línguas, 

pela Literatura e pela cultura 

Familiarizar os alunos com os 

poetas a estudar no ensino 

secundário. 

Reconhecer a Literatura como 

um modo privilegiado de 

incrementar a formação 

integral de cada um, através do 

prazer estético e da descoberta 

de si e do mundo. 

Apreciar a Literatura, 

portuguesa e estrangeira, de 

diferentes épocas e géneros 

literários. 

Promover o desenvolvimento 

de competências técnicas 

aliadas ao reforço de valores 

culturais, históricos, estéticos, 

artísticos e inclusivos. 

Enriquecer a experiência dos 

alunos, potenciando a inter-

relação entre o saber e o saber 

fazer. 

Reforçar a interdisciplinaridade, 

rentabilizando recursos 

materiais e humanos da Escola 

e promovendo a cooperação 

entre todos os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

Melhorar as atitudes dos 

alunos. 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo 

entre os docentes. 

Intensificar o nível de 

envolvimento e 

participação dos pais e 

encarregados de 

educação. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Responsável: 
Eugénia Gonçalves 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Professores do 

departamento de 
línguas, 

Professores da 
educação especial, 

do curso de 
Restauração e do 

curso de Produção 
Agropecuária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bar de 
Restauração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel A4; 
Impressora; 
Cartolinas;  

Plantas de chá;  
Biscoitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19 de março 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 

escolar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convite aos 
representantes dos 
EE de cada turma 
para tomarem 
parte da Poesia ao 
Chá 

 



Reconhecer a língua estrangeira 
como modo privilegiado de 
comunicação e aproximação 
entre os povos. 

 

 

 
 
Workshop 
Siderotecnia  

Dar a conhecer aos alunos 
experiencia e conhecimentos 
mais aprofundados a nível de 
siderotecnia  

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos; 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade educativa 

Prof. Responsável: 
Conceição Silva 

 
Prof. Colaborador: 

Nuno Carvalho 
Luísa Espadanal 

 
 

Auditório 
/picadeiro 

Auditório, 
despesas com 

os palestrantes 
(almoço 

alojamento) 

 
 
 

março 

 
 
 
Alunos TGE 
 

 
 
 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desafio Jovem  

Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo entre os 
docentes; 
Melhorar o grau de satisfação 
da comunidade educativa; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e participação 
dos pais e encarregados de 
educação; 
Melhorar as atitudes dos alunos 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar; 
Divulgação da oferta formativa 

Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo 
entre os docentes 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade educativa 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 

 
 
 
 
 
 
Prof. Responsável: 

Cristina Poço 
 

Prof. 
Colaboradores: 

Coordenadores de 
Curso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola 
Expolima 

 
 
 
 
 
 
 
 

Humanos 
Materiais de 
Divulgação 

Almoço 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

maio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alunos e 
Encarregados 
de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
da atividade dos 
seus educandos 

 
 

Dia da Europa 
- Exposição de 
trabalhos (malas 
alusivas aos países 
europeus, com 
produtos e artigos 
típicos) 
- Vídeo chamadas 
com portugueses 
no estrangeiro. 

 
Indicar os diversos tipos de 
trocas internacionais que se 
estabelecem entre as 
economias. 
Explicar as razões que levam os 
países a efetuar trocas 
internacionais. 
Referir vantagens para os 
países, decorrentes da 
integração no comércio 
internacional. 

 
 
 
 
Melhorar as atitudes dos 
alunos; 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo 
entre os docentes. 

 
 
Prof. Responsáveis 
Tânia Ribeiro (AI) 

 
Prof. Colaborador: 
Departamento de 

Línguas 
 

 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
Caixas de 
cartão 
Cartolinas 
Projetos 
Computador 
Internet 
Colas 

 
 
 
 

11 de maio 

 
 
 
 
 

Comunidade 
Escolar 

 
 
 
 

Sim (alguns alunos 
poderão fazer 
vídeo chamada 
com pais ou outros 
familiares 
emigrados em 
países europeus) 

 



 Interpretar a noção de 
integração económica. 

 

 
 
 
 
 
 
Comemoração do 
dia Internacional da 
Família 

 
 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo entre os 
docentes; 
Melhorar o grau de satisfação 
da comunidade educativa; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e participação 
dos pais e encarregados de 
educação; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos; 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 

Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo 
entre os docentes 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade educativa 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 

 
 
 
 
Prof. Responsável: 

Cristina Poço 
 

Prof. 
Colaboradores: 

Diretores de Turma 
e Professores dos 

Conselhos de 
Turma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiais 
Lanche 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 de maio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alunos e 
Encarregados 
de Educação 

 
 
 
 
 
Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
dos seus 
educandos em 
atividades das 
diferentes 
componentes do 
currículo na escola 
e lanche convívio.  

 
 
Visita ao Festival de 
Jardins 

 

Reconhecer a importância 
económica dos jardins; 
Fazer a ligação correta da teoria 
com a prática dos saberes 
escolares e 
com os saberes sociais e 
técnicos; 
Contribuir pedagogicamente 
para a mobilização e 
sensibilização dos alunos, para 
os problemas ambientais.  

 
 
 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 

 

 
Prof. Responsável: 

Goreti Barros 
 

Prof. 
Colaboradores: 

Adelina Reis 
Paula Oliveira 

 
 
 
 
 

Ponte de Lima 

 
 
 
 

Recursos 
humanos 

 
 
 
 

maio 

 
 

 
 

1ºA e B 

 
 
 
 
Não 

 
 
 
 
 

Desenvolver o sentimento de 
pertença à EPADRPL; 
Fortalecer laços de amizade 
entre a comunidade escolar; 
Proporcionar atividades que 

Reduzir a desistência e o 
abandono escolar. 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
 

 
 
Prof. Responsável 

Filipe Martins 
 

 
Amarante 

 
Autocarros 

Reforço 
alimentar 

 
julho 

 
Comunidade 

escolar 

 
 
 
 
 



 
Atividade de Final 
de Ano 
(Parque Aquático 
de Amarante) 

desenvolvam a autonomia e a 
responsabilidade; 
Contribuir para a formação 
de pessoas responsáveis, 
autónomas, solidárias, que 
conhecem e exercem os seus 
direitos e deveres em diálogo e 
no respeito pelos outros, com 
espírito democrático, pluralista, 
crítico e criativo, tendo como 
referência os valores dos 
direitos humanos”. 
Encerrar o ano letivo com 
alegria e entusiasmo, 
recompensando a comunidade 
escolar pelo trabalho 
desenvolvido durante o mesmo. 

 Prof. 
Colaboradores: 
Coordenadora 

Proj. CD 
Diretores de Turma 

e Secretários 
 
 

 
 
Não 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

      



AULAS DESENVOLVIDAS EM CONTEXTO DE EMPRESA / INSTITUIÇÃO 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 

PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

 
 
 
Visita ao 
Centro 
Paroquial e 
Social 

No âmbito de CMA módulo 1, 
Tema C8 Fecundidade e 
Envelhecimento: Famílias em 
Mudança (8ºano): 
Contactar com a realidade das 
vivências de indivíduos 
pertencentes à Terceira Idade; 
Identificar problemas nos modelos 
de família na sociedade 
contemporânea; 
Problematizar situações de 
relacionamento intergeracional: 
integração/exclusão de idosos. 

 
 
 
Melhorar as atitudes dos 
alunos; 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prof. Responsável: 
Tânia Ribeiro 

 
Prof. Colaborador: 
Mário Almeida (EE) 

 
 
 

 
 
 

 
Ponte de Lima 

 

 
 
 

Sinalização de 
segurança 
obrigatória 
nas visitas de 
estudo 

 
 
 
 

5 de novembro 
 
 
 

 
 
 

 
1ºJ 

 
 

 
 
 
 
Não 

Visita à 
Empresa 
Biodiversus e 
AgroFlora 

Promover uma Escola mais 
inclusiva; 
Aprofundar os conteúdos e as 
competências lecionados na UFCD; 
Proporcionar aos alunos um 
contacto real com um espaço 
empresarial. 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 

Melhorar as atitudes dos 
alunos 

 

Prof. Responsável: 
Goreti Barros 

 
Profs. 

Colaboradores: 
Odete Laja 

Adelina Reis 

 
Ponte de Lima 

 
 
 

Carrinha 

 
 
 

março 

 
 
 

Alunos 2ºA/B 

 
 
 

Não 

Visita à 
empresa “Raiz 
da Terra” 

Facultar contactos e experiências 
com o meio extra- escolar; 
Reconhecer a importância 
económica deste setor de 
atividade; 
Consolidar os conteúdos 
desenvolvidos durante o ano 
letivo. 

 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 

alunos 
 

 
Prof. Responsável: 

Adelina Reis 
 

Profs. 
Colaboradores: 
Goreti Barros 
Paula Oliveira 

 
 
 

Vila Praia de 
Ancora 

 
 
 

Carrinha 

 
 
 

março 

 
 
 

1ºA e B 

 
 
 

Não 

Visita PAM Receção de matéria verde 
Normalização e comercialização de 
produtos hortícolas frescos 

 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 

Prof. Responsável 
Petros Rekas 

 

 
Laúndos 
Póvoa de 

 
 

Carrinha 

 
 

2º período 

 
 

2ºA e B 

 
Não 



Setor empresarial Melhorar as atitudes dos 
alunos 

Prof. Colaborador 
Adelina Reis 

Varzim 

Visita à 
Gintegral  

Importância da educação 
ambiental, observação de toda a 
fileira do lixo, desde a triagem até 
ao fabrico de composto orgânico, 
usado na agricultura, assim como a 
produção de biogás e fabrico de 
eletricidade 

 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
 

 
Prof. Responsável: 
Fernanda Carvalho 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Odete laja 

 
 
 

Ponte de Lima 

 
 
 

Carrinha 

 

2º período 

 

3º A / 3.º B 

 

 
 
 
Autorização da 
visita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEIRAS / CONCURSOS / ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS COMPONENTES PRÁTICA - TPA 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do PEE Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

 
 
 
 
 
Agro Semana 

Compreender a importância 
dos concursos pecuários para a 
melhoria genética dos efetivos; 
Reconhecer a importância das 
várias espécies e raças 
pecuárias para o 
desenvolvimento económico da 
região onde se inserem. 

 
 
 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 
Prof. Responsável 

Ermelinda Cerqueira 
 

Prof. Acompanhante 
Hugo Fernandes 

Luís Seabra 
Fernanda Carvalho 

Técnicos de 
restauração 

 

 
 
 
 

Vila do Conde 

 
 
 
 

Carrinha 

 
 
 
 

28/8 a 01/09 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alunos TPA 

Autorização da 
visita; 
Os pais (EE) são 
convidados a 
assistirem aos 
concurso e 
visitarem os seus 
educandos durante 
a sua permanecia 
nas 
feiras/concursos. 

 
 
 
 
Expo Barcelos 

Compreender a importância 
dos concursos pecuários para a 
melhoria genética dos efetivos; 
Reconhecer a importância das 
várias espécies e raças 
pecuárias para o 
desenvolvimento económico da 
região onde insere. 

 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 

Prof. Responsável 
Ermelinda Cerqueira 

 
Prof. Acompanhante 

Agostinho Martins 
Odete Laja 

Hugo Fernandes 
Adelina Reis 

 
 
 
 

Barcelos 

 
 
 
 

Carrinha 

 
 
 
 

10 a 13 de 
outubro 

 
 
 
 

Alunos TPA 

Autorização da 
visita; 
Os pais (EE) são 
convidados a 
assistirem aos 
concurso e 
visitarem os seus 
educandos durante 
a sua permanecia 
nas 
feiras/concursos. 

 
 
 
 
Concurso 
Holstein Frísia 
Inter-Escolas 

Compreender a importância 
dos concursos pecuários para a 
melhoria genética dos efetivos; 
Reconhecer a importância das 
várias espécies e raças 
pecuárias para o 
desenvolvimento económico da 
região onde insere. 
Promover o convívio entre os 

 
 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 

 
 

Prof. Responsável 
Ermelinda Cerqueira 

 
Prof. Acompanhante 

Agostinho Martins 
 

 
 
 
 

Celorico de 
Basto 

 
 

 
 

Carrinha 

 
 
 
 

24 e 25 de 
novembro 

 
 
 
 

Alunos TPA 

Autorização da 
visita; 
Os pais (EE) são 
convidados a 
assistirem aos 
concurso e 
visitarem os seus 
educandos durante 
a sua permanecia 



alunos das Escolas Profissionais 
Agrícolas. 

nas 
feiras/concursos. 

 
Curso de 
Preparadores 
e 
Manejadores 
de Animais 
para concurso 

 
Ficar habilitado para preparar e 
manejar animais para 
concursos pecuários.  

 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
 

 
 

Prof. Responsável 
Ermelinda Cerqueira 

 

 
 

Expolima 
Ponte de Lima 

 

Recursos 
humanos. 
Materiais 

conforme a 
atividade 

específica a 
designar. 

 
 
 

fevereiro 2020 

 
 
 

Alunos TPA 

 
 
 
Não 

 
100% 
Agrolimiano 
Concurso 
Regional 
Holstein Frísia 

Compreender a importância 
dos concursos pecuários para a 
melhoria genética dos efetivos; 
Reconhecer a importância das 
várias espécies e raças 
pecuárias para o 
desenvolvimento económico da 
região onde se inserem. 

 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 

 
Prof. Responsável 

Adelina Reis 
 
Prof. Acompanhante 

Goreti Barros  
Odete Laja 

 
 
 
 

Ponte de Lima 

 
 
 
 

Carrinha 

 
 
 
 

fevereiro 2020 

 
 
 
 

Alunos TPA 

Visita e 
participação dos 
pais e EE   
Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
da atividade. 

 
Palestra sobre 
Bem-estar 
Animal 
(Integrada na 
feira) 
100%Agrolimi
ano 

Adquirir conceitos básicos 
sobre o bem – estar animal de 
forma a permitir a sua criação 
de uma forma 
economicamente rentável e 
simultaneamente sustentável. 
Compreender as 5 regras 
utilizadas para classificar o 
bem-estar em espécies animais. 

 

 

Intensificar o nível de 
envolvimento e participação 
dos pais e EE 

 

 
 
 

Prof. Responsável 
Agostinho Martins 

 
Prof. Acompanhante 
Ermelinda cerqueira 

 
 
 
 

Escola 

 
 
 

Computador 
Auditório da 

Expolima 
Videoprojector 

 
 
 
 

fevereiro 

 
 
 
 
 

Alunos TPA 

Visita e 
participação dos 
pais e EE   
Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
da atividade. 
Envolvência dos 
parceiros de FCT  

 
 
 
 
 
Feira Anual da 
Trofa 

Compreender a importância 
dos concursos pecuários para a 
melhoria genética dos efetivos; 
Reconhecer a importância das 
várias espécies e raças 
pecuárias para o 
desenvolvimento económico da 
região onde se inserem. 

 
 
 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 

 

 
Prof. Responsável 
Agostinho Martins 

 
Prof. Acompanhante 
Ermelinda Cerqueira 
Fernanda Carvalho 

 
 
 
 
 
 

Trofa 

 
 
 
 
 
 

Carrinha 

 
 
 
 
 
 

março 

 
 
 
 
 

Alunos TPA 

Autorização da 
visita; 
Os pais (EE) são 
convidados a 
assistirem aos 
concurso e 
visitarem os seus 
educandos durante 
a sua permanecia 
nas 
feiras/concursos. 

 
 

Compreender a importância 
dos concursos pecuários para a 

 
 

Prof. Responsável 
Ermelinda Cerqueira 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autorização da 
visita; 



 
 
Agro 2020 
Braga 

melhoria genética dos efetivos; 
Reconhecer a importância das 
várias espécies e raças 
pecuárias para o 
desenvolvimento económico da 
região onde se inserem. 

 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 

 

 
Prof. Acompanhante 

Agostinho Martins 
Hugo Fernandes 

Adelina Reis 
Odete Laja 

Petros Rekas 
Técnicos de 
restauração 

 
 

Braga 

 
 

Carrinha 

 
 

abril 

 
 

Alunos TPA 

Os pais (EE) são 
convidados a 
assistirem aos 
concurso e 
visitarem os seus 
educandos durante 
a sua permanecia 
nas 
feiras/concursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Festa do 
Vinho Verde 

Contactar com profissionais do 
setor; 
Organizar serviço de F&B e 
prova de vinhos. 
Organizar serviço de F&B e 
prova de vinhos; 
Contribuir para um bom 
relacionamento escola / meio; 
Dar a conhecer algumas 
potencialidades da nossa 
região; 
Promover a 
interdisciplinaridade; 
Criar um ambiente pedagógico 
que promova a cooperação e 
entreajuda. 

 
 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
Intensificar o nível de 
envolvimento e participação 
dos pais e EE 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e o 
trabalho colaborativo entre 
docentes 

 
 

Profs. Responsável: 
Hugo Fernandes 

 
Profs. Colaboradores: 

Adelina Reis 
Odete Laja 

Agostinho Martins 
Luís Seabra 

Paula Oliveira 
Petros Rekas 
Goreti Barros 
Técnicos de 
restauração 

 
 
 
 
 
 
 

Ponte de Lima 

 
 
 
 
 
 
 

Carrinha 

 
 
 
 
 
 
 

junho 

 
 
 
 
 
 

1ºA/B 
2ºA/B 
3ºA/B 

 
 
 
 
 
 
 
Não 

Exame para 
atribuição de 
Licença de 
Condução de 
Veículos 
Agrícolas 

Certificar os alunos para 
obtenção da Licença de 
Condução de Veículos Agrícolas  
Inserir os alunos no mercado de 
trabalho 

Melhorar as atitudes dos 
alunos; 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar o grau de 
satisfação da comunidade 
educativa. 

Prof. Responsável: 
Luís Seabra 

Profs./Entidades 
Colaboradores: 

Diretor 
Hugo Fernandes 

Coopalima 

 
 

Exploração 
Agropecuária 

da EPPL 

 
Tratores 

Semirreboque 
Máquinas e 

equipamentos 
Agrícolas 

 
 
 

julho 

 
 

Alunos 
Finalistas TPA 

 
 
 
Não 

 
 
 
 
 
 
 



FEIRAS / CONCURSOS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS COMPONENTES PRÁTICA - TGE 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do PEE Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

Campeonato 
Escolar de 
Hipismo 

Avaliar o saber estar dos alunos 
perante um evento desta 
natureza; 
Reconhecer a importância do 
cavalo a nível nacional e 
internacional. 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
 
 

Prof. Responsável: 
Nuno Carvalho 

 
Prof. Colaborador: 

Luísa Espadanal 

 
A definir 

mediante o 
calendário FEP 

Transporte de 
cavalos e alunos, 
alimentação e 
estadia de cavalos 
e alunos 
inscrições 

 
A definir 

mediante o 
calendário FEP 

 
 
 
Alunos TGE 

 
 
 
Não 
 

Taça de 
Portugal 
Interescolar 

Reconhecer a importância do 
cavalo a nível nacional e 
internacional; 
Observar a utilização do cavalo 
na vertente desportiva. 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
 
 

Prof. Responsável: 
Nuno Carvalho 

 
Prof. Colaborador: 

Luísa Espadanal 

 
A definir 

mediante o 
calendário FEP 

Transporte de 
cavalos e alunos, 
alimentação e 
estadia de cavalos 
e alunos 
inscrições 

 
A definir 

mediante o 
calendário FEP 

 
 
 
Alunos TGE 

 
 
 
Não 
 

CSI - Concurso 
Internacional 
de Saltos 

Saber estar perante um evento 
desta natureza; Reconhecer a 
importância do cavalo a nível 
nacional e internacional; 
Observar a utilização do cavalo 
na vertente desportiva. 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

Prof. Responsável: 
Nuno Carvalho 

 
Prof. Colaborador: 

Luísa Espadanal 

 
 
Ponte de Lima 

Expolima 

Alimentação e 
estadia de 
cavalos, 
inscrições, 
montagem de 
stand  

 
A definir 

mediante o 
calendário FEI 

2020 
 
 

 
 
 
Alunos TGE 

 
 
 
Não 
 

Campeonato 
Regional de 
Ensino Norte 

Reconhecer a importância do 
cavalo a nível nacional e 
internacional; 
Observar a utilização do cavalo 
na vertente desportiva. 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

Prof. Responsável: 
Luísa Espadanal 

 
Prof. Colaborador: 

Nuno Carvalho 
Conceição Silva 

 
 
 

Ponte de Lima 
Expolima 

Organização do 
concurso por 
parte da escola, 
alimentação e 
estadia dos juízes, 
trofeus, despesas 
com pessoal para 
montagem  

 
A definir 

mediante o 
calendário FEP 

2020 
 

 

 
 
 
Alunos TGE 

Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
dos seus educandos 
e comparticipação 
em algumas das 
despesas 
 
 

Feira do 
Cavalo 
de  

Conhecer o cavalo numa Feira 
Nacional da especialidade; 
Observar a aplicação do cavalo 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 

Prof. Responsável: 
Luísa Espadanal 

 

 
 
 

Alimentação e 
estadia de 
cavalos, 

 
 
 

 
 
 

Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 



Ponte de Lima na vertente desportiva. alunos. Prof. Colaborador: 
Nuno Carvalho 
Conceição Silva 

Ponte de Lima 
Expolima 

inscrições, 
montagem de 
stand  

Último fim-de-
semana de 

junho 

 
Alunos TGE 

dos seus educandos 
e comparticipação 
em algumas das 
despesas 

Concursos de 
Saltos 
Nacionais 

Reconhecer a importância do 
cavalo a nível nacional e 
internacional; 
Observar a utilização do cavalo 
na vertente desportiva. 
Proporcionar aos alunos a 
possibilidade de concorrer em 
concursos nacionais 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 
Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 
 

Prof. Colaborador: 
Nuno Carvalho 

Locais a 
escolher 
mediante 

calendário Fep 
2020 

Transporte de 
cavalos e alunos, 
alimentação e 
estadia de cavalos 
e inscrições 

A definir 
mediante o 

calendário FEP 
2020 

1 Por mês 

 
 
 
Alunos TGE 

Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
dos seus educandos 
e comparticipação 
em algumas das 
despesas 

Campeonato 
Regional de 
Ensino 

Reconhecer a importância do 
cavalo a nível nacional e 
internacional; 
Observar a utilização do cavalo 
na vertente desportiva. 
Proporcionar aos alunos a 
possibilidade de concorrer em 
provas regionais  

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 
Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 
 

Prof. Colaborador: 
Nuno Carvalho 

Locais a 
escolher 
mediante 

calendário Fep 
2020 

Transporte de 
cavalos e alunos, 
alimentação e 
estadia de cavalos 
e alunos 
inscrições 

A definir 
mediante o 

calendário FEP 
2020 

1 Por mês 

 
 
 
Alunos TGE 

Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
dos seus educandos 
e comparticipação 
em algumas das 
despesas 

Concursos 
Regionais de 
Obstáculos  

Reconhecer a importância do 
cavalo a nível nacional e 
internacional; 
Observar a utilização do cavalo 
na vertente desportiva. 
Proporcionar aos alunos a 
possibilidade de concorrer em 
provas regionais 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 
Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 
 

Prof. Colaborador: 
Nuno Carvalho 

Locais a 
escolher 
mediante 

calendário Fep 
2020 

Transporte de 
cavalos e alunos, 
alimentação e 
estadia de cavalos 
e alunos 
inscrições 

A definir 
mediante o 

calendário FEP 
2020 

1 Por mês 

 
 
 
 
Alunos TGE 

Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
dos seus educandos 
e comparticipação 
em algumas das 
despesas 

Participação 
Concursos 
Completos de 
Equitação 

Reconhecer a importância do 
cavalo a nível nacional e 
internacional; 
Observar a utilização do cavalo 
na vertente desportiva. 
Proporcionar aos alunos a 
possibilidade de concorrer em 
concursos nacionais 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

 
Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 
 

Prof. Colaborador: 
Nuno Carvalho 

Locais a 
escolher 
mediante 

calendário Fep 
2020 

Transporte de 
cavalos e alunos, 
alimentação e 
estadia de cavalos 
e alunos 
inscrições 

A definir 
mediante o 

calendário FEP 
2020 

1 Por mês 

 
 
 
 
Alunos TGE 

Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
dos seus educandos 
e comparticipação 
em algumas das 
despesas 

Exame de Sela 
4 e de Sela 7  

Permitir aos alunos licença  
para poderem competir a nível 
nacional e internacional  

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 

Prof. Responsável: 
Nuno Carvalho 

 

Picadeiro Júri convidado, 
alimentação 

 
 

junho 

Alunos TGE  
1C ,2C  3C 

 
 
Não  



alunos. Prof. Colaborador: 
Luísa Espadanal 

Exame de 
Treinadores 
de Grau I 

Permitir aos alunos um diploma 
de formação através da 
parceria FEP/IPDJ 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

Prof. Responsável: 
Nuno Carvalho 

 
Prof. Colaborador: 

Luísa Espadanal 
 

A definir pela 
Federação 
Equestre 
Portuguesa 

Transporte de 
cavalos e alunos, 
alimentação e 
estadia de cavalos 
e alunos 

junho provisório 
A definir pela 

Federação 
Equestre 

Portuguesa 

3C  
 
Autorizações  

Organização 
de um 
campeonato 
regional de 
obstáculos  

Reconhecer a importância do 
cavalo a nível regional e 
nacional; 
Observar a utilização do cavalo 
na vertente desportiva. 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 

Prof. Responsável: 
Luísa Espadanal 

 
Prof. Colaborador: 

Nuno Carvalho 
Conceição Silva 

 
Ponte de Lima 
Expolima – 
Parceria com a 
Camara 
municipal  

Organização do 
concurso por 
parte da escola, 
alimentação e 
estadia dos juízes, 
trofeus, despesas 
com pessoal para 
montagem  

 
A definir 

mediante o 
calendário FEP 

2020 
 
 

 
 
 
Alunos TGE 

Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
dos seus educandos 
e comparticipação 
em algumas das 
despesas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES NO ÂMBITO DO EQAVET 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 

PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

 
 
 
 
 
Sessão de 
Divulgação 
EQAVET aos 
alunos  

 
 
 
 
 
Divulgar o EQAVET aos 
alunos e a implicação destes 
no processo. 
Informar dos indicadores 
em análise. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 
promovendo a 
qualidade da ação 
educativa. 

 
 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 

 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
 

Computador; 
página da escola; 

folha de 
presenças 

 
 
 

Turmas de iniciação 
(1º A; 1º B/C; 1ºJ): 

reuniões de início do 
ano letivo 

 
Turmas de 

continuidade: semana 
18 a 22 de novembro 

 
 
 
 
 
 
 

Alunos 

 
 
 
 
 
 
 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sessão de 
Divulgação 
EQAVET aos 
Encarregados 
de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgar o EQAVET aos 
Encarregados de Educação e 
a implicação destes no 
processo. 
Informar dos indicadores 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais 
e encarregados de 
educação. 
Melhorar o grau de 

 
 
 
 
 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador; 
página da escola; 

folha de 
presenças 

 
 
 
 
 

Turmas de iniciação 
(1º A; 1º B/C; 1ºJ): 

reuniões de início do 
ano letivo 

 
Turmas 2ºJ; 2º A; 2º 
B/C; 2º FC/FR: 18 de 

setembro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encarregados de 
Educação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Público-alvo da 
atividade  



em análise. satisfação da 
comunidade 
educativa. 
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 
promovendo a 
qualidade da ação 
educativa. 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 
Diretores de Turma 

 

Turmas 3º A e 3º B/C: 
reuniões de entrega 
das avaliações do 1.º 

período 

Divulgação 
EQAVET aos 
Stakeholders 
Internos; 
Apresentação, 
análise e 
discussão dos 
resultados do 
ciclo 
formativo 
2014-17; 
Apresentação 
e discussão do 
Plano de 
Ação; Recolha 
de Sugestões 
de Melhoria 

Apresentar os princípios do 
EQAVET. 
Apresentar e analisar os 
resultados apurados no 
Ciclo Formativo 2014-17. 
Apresentar e aprovar o 
Plano de Ação EQAVET. 
Recolher Sugestões de 
Melhoria. 

 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 
promovendo a 
qualidade da ação 
educativa. 

 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
 
 

Computador; 
página da escola; 

convocatórias; 
folha de 

presenças 

 
 
 
 

outubro 
 

pessoal docente: em 
sede de reunião de 

Departamento/Secção 
 

pessoal não docente: 
semana 21 a 25 de 

outubro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pessoal Docente e 
Não Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não 

Divulgação 
EQAVET aos 
Stakeholders 
Externos; 
Apresentação, 
análise e 
discussão dos 
resultados do 
ciclo 
formativo 
2014-17; 
Apresentação 
do Plano de 
Ação; e 

Apresentar os princípios do 
EQAVET. 
Apresentar e analisar os 
resultados apurados no 
Ciclo Formativo 2014-17. 
Apresentar o Plano de Ação 
EQAVET. 
Recolher Sugestões de 
Melhoria. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 

 
 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 
 
 
 

 
Não aplicável 

 
 

 
 
 
 
 

Correio 
eletrónico/correi
o normal; página 

eletrónica da 
escola; 

formulário 
eletrónico online 

 
 
 
 
 
 

Semana de 11 a 15 de 
novembro 

 
 
 
 

Encarregados de 
Educação 

 
Entidades de FCT; 
Município; Outras 

instituições/empresas 
relevantes para a 
oferta formativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Público-alvo da 
atividade a par dos 
parceiros 



Recolha de 
Sugestões de 
Melhoria 

promovendo a 
qualidade da ação 
educativa. 

Palestras/Sess
ões de 
Divulgação da 
oferta 
formativa de 
Instituições do 
Ensino 
Superior 

Divulgar e aproximar a 
oferta formativa do Ensino 
Superior. 
Promover o prosseguimento 
de estudos dos alunos 
finalistas. 

Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
 

Professor 
Responsável: 
Cristina Poço 

 
Professores 

Colaboradores: 
Coordenadores de 

Curso 
Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 

Correio 
eletrónico; 
Auditório; 

Computador; 
Projetor; 
Colunas 

 
 
 
 

2º período 

 
 
 

Alunos do 3º ano 
 

Instituições do Ensino 
Superior 

 
 
 
 
Não 

Análise da 
oferta 
formativa, 
planos 
curriculares e 
definição de 
estratégias de 
promoção da 
empregabilida
de com os 
stakeholders 
internos 

Recolher sobre a forma de 
inquérito sugestões da 
próxima oferta formativa, 
necessidade de alteração 
aos planos curriculares, 
estratégias para melhorar a 
empregabilidade dos 
alunos. 
Apresentar o resultado dos 
inquéritos. 

 
 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 
promovendo a 
qualidade da ação 
educativa. 

 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 
 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 

Correio 
eletrónico/correi

o normal; 
formulário 

eletrónico online 

 
 
 
 
 

março 

 
 
 
 
 

Pessoal Docente e 
Não Docente 

 
Alunos 

 
 
 
 
 
Não 

Análise da 
oferta 
formativa, 
planos 
curriculares e 
definição de 
estratégias de 
promoção da 
empregabilida
de com os 
stakeholders 
externos 

Recolher sobre a forma de 
inquérito sugestões da 
próxima oferta formativa, 
necessidade de alteração 
aos planos curriculares, 
estratégias para melhorar a 
empregabilidade dos 
alunos. 
Apresentar resultado dos 
inquéritos. 

 
 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 
promovendo a 
qualidade da ação 
educativa. 

 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 
Não aplicável 

 
 
 

Correio 
eletrónico/correi

o normal; 
formulário 

eletrónico online 

 
 
 

março 

 
 

Encarregados de 
Educação 

 
Entidades de FCT; 
Município; Outras 

instituições/empresas 
relevantes para a 
oferta formativa 

 
 
 
 
 
Público-alvo da 
atividade a par dos 
parceiros 



 

Participação 
em feiras de 
atividades 
económicas, 
que 
promovam o 
emprego e o 
empreendedo
rismo (por 
exemplo, 
Feiras na 
ExpoLima; 
Agrosemana, 
ExpoBarcelos; 
AGRO, entre 
outras) 

Contactar com empresas da 
área de formação ou de 
entidades de apoio à criação 
do próprio emprego. 
Promover a colocação dos 
alunos finalistas no mercado 
de trabalho. 

 
 
 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
 

 
 
 
 

(Ver responsáveis de 
cada uma das feiras) 

 
 
 
 

Locais de 
realização das 

feiras 

 
 
 
 

(Ver recursos de 
cada uma das 

feiras) 

 
 
 
 

Ao longo do ano letivo 

 
 

Alunos 
 

Empresas da área 
de formação 

 
 
 
 
Autorização das 
visitas 

Publicação de 
ofertas de 
emprego em 
boletins 
informativos 
mensais na 
página 
eletrónica da 
escola 

Divulgar ofertas de emprego 
relevantes para a oferta 
formativa da escola. 
Promover a colocação dos 
alunos e ex-alunos no 
mercado de trabalho. 

 
 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
 

Professor 
Responsável: 
Betina Viana 

 
Professores 

Colaboradores: 
Rute Alves 

Eugénia Gonçalves 
Clara Fernandes 

Coordenadores de 
Curso 

 
 
 
 

 Não aplicável 

 
 
 

Computador; 
Correio 

Eletrónico; 
Telefone; Página 

da Escola 

 
 
 
 

Ao longo do ano letivo 

 
 
 

Alunos e Ex-alunos 
 

Empresas da área 
de formação 

 
 
 
Consulta dos 
boletins 
informativos 
mensais 

Dia do 
Encarregado 
de Educação 
(integrado na 
atividade 
Comemoração 
do dia 
Internacional 
da Família) 

Envolver os parceiros para 
conhecimento do trabalho 
desenvolvido pela escola e 
pelos seus alunos. 

Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
 

 
(Ver responsável da 

atividade 
Comemoração do dia 

Internacional da 
Família) 

 
 
 

Escola 

 
(Ver recursos da 

atividade 
Comemoração 

do dia 
Internacional da 

Família) 

 
 
 

15 de maio 

 
Alunos 

 
Encarregados de 

Educação 
 

Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
dos seus 
educandos em 
atividades das 
diferentes 
componentes do 
currículo na escola 
e lanche convívio.  

   Professor      



 
 
Dia do 
Parceiro 

Envolver os parceiros para 
conhecimento do trabalho 
desenvolvido pela escola e 
pelos seus alunos. 

 
 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
 

Responsável: 
Prof. Rute Alves 

 
Professores 

Colaboradores: 
Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 
 
 

Escola 

Lanche; 
Material 

necessário para 
o 

desenvolviment
o das atividades 

(ateliês/demonst
rações do 
trabalho 

desenvolvido) 

 
 
 

Dia a definir (semana 
de 15 a 19 de junho) 

 
 

Entidades de FCT; 
Município; Outras 

instituições/empresas 
relevantes para a 
oferta formativa 

 
 
 

Não 

Recolha de 
sugestões de 
melhoria no 
âmbito do 
EQAVET na 
página da 
escola. 

Envolver e promover a 
participação dos 
stakeholders internos e 
externos na atividade da 
escola para melhoria dos 
indicadores EQAVET. 

Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 
 
 
 

Não aplicável 

 
 
 

Correio 
eletrónico/correi

o normal; 
formulário de 
sugestões de 

melhoria 

 
 
 
 

Ao longo do ano letivo 

Alunos 
 

Encarregados de 
Educação 

 
Parceiros 

 
Pessoal Docente e 

Não Docente 

 
 
 
Preenchimento do 
formulário com 
sugestões de 
melhoria 

Aplicação de 
inquéritos aos 
alunos para 
realização de 
ajustes em 
tempo útil 
(Questionário 
de 
Expectativas, 
Satisfação do 
Curso, 
Satisfação 
com a 
Entidade/Orie
ntador de FCT) 
e divulgação 
da análise 
desses 
inquéritos 

 
 
 
 
 
 
Recolher informações para 
melhoria contínua do ensino 
e formação profissional da 
escola. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 
promovendo a 
qualidade da ação 
educativa. 

 
 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma 
eletrónica; 

inquéritos em 
versão digital e 

em papel; página 
eletrónica da 

escola 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não 



com 
propostas de 
melhoria. 

Aplicação de 
inquéritos às 
entidades/orie
ntadores de 
FCT de 
satisfação/rec
omendação 
dos alunos 
para melhoria 
da FCT no ano 
seguinte (se 
aplicável) e 
elaboração de 
carta de 
recomendaçã
o aos alunos 
(se aplicável). 

 
 
 
 
 
Recolher informações para 
melhoria contínua do ensino 
e formação profissional da 
escola. 
Promover a colocação dos 
alunos no mercado de 
trabalho. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
Reforçar a cultura de 
autoavaliação, 
promovendo a 
qualidade da ação 
educativa. 

 
 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Professores 
Colaboradores: 

Coordenadores de 
Curso 

Orientadores de FCT 
Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 
 
 

 
 
 
 

Não aplicável 
 

 
 
 
 
 

Plataforma 
eletrónica; 

inquéritos em 
versão digital e 

em papel; página 
eletrónica da 

escola 

 
 
 
 
 
 
 

Final da FCT 

 
 
 
 
 
 

Entidades de FCT 

 
 
 
 
 
 
Não 

Formação do 
Pessoal 
Docente: 
Curso de 
Gestão de 
Conflitos e 
Indisciplina 
em Sala de 
Aula; Para o 
desenvolvime
nto de uma 
Escola 
Inclusiva 
(DGE) 

Promover o desenvolvimento 
profissional dos 
colaboradores, com base em 
necessidades de 
competências individuais e 
organizacionais. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 

 
 
 

Professor 
Responsável: 

Prof. Paula Oliveira  
(Responsável pela 

Formação; Elemento 
da equipa pedagógica 

do CENFIPE ) 

Escola 
Sala de aula 
Computador 

Projetor 

 
 
 
 

De acordo com o 
calendário do Plano 

de Formação do 
CENFIPE 

 
 
 

 
 

Pessoal Docente 

 
 
 
 
 
Não 

Formação do 
Pessoal Não 
Docente: 
Competências 
de 

Promover o desenvolvimento 
profissional dos 
colaboradores, com base em 
necessidades de 
competências individuais e 

Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 

Professor 
Responsável: 

Prof. Paula Oliveira 
(Responsável pela 

Formação; 

Escola 
Sala de aula 
Computador 

Projetor 

 
De acordo com o 

calendário do Plano 
de Formação do 

CENFIPE: julho 2020 

 
 

Pessoal Não 
Docente 

 
 
Não 



Comunicação 
e 
Relacionamen
to 
Interpessoal 

organizacionais. Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 

Elemento da 
equipa pedagógica 

do CENFIPE ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES NO ÂMBITO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 

PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

 
 
 
 
 
Projeto Cidadania 
e 
Desenvolvimento 

Contribuir para a 
formação de pessoas 
responsáveis, autónomas, 
solidárias, que conhecem 
e exercem os seus 
direitos e deveres em 
diálogo e no respeito 
pelos outros, com espírito 
democrático, pluralista, 
crítico e criativo, tendo 
como referência os 
valores dos direitos 
humanos”. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos; 
 Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
EE; 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e 
o trabalho colaborativo 
entre os docentes. 

 
Prof. Responsável: 

Coord. de CD 
Goreti Barros  

 
Profs. 

Colaboradores: 
Diretores de turma 

e respetivo 
conselho de turma; 

Coordenador do 
PES e do Eco-

Escolas. 

 
 
 
 

Escola / Ponte 
de Lima 

 
 

Recursos 
humanos. 
Materiais 

conforme a 
atividade 

específica a 
designar. 

 
 
 
 

Durante o ano 
letivo 

 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
Sim 
(apresentação de 
todas as atividades 
realizadas durante o 
ano em vídeo e 
power point). Esta 
apresentação será 
efetuada no final do 
terceiro período. 
 

Dinamização da 
Campanha “Dar 
uma mão 
solidária ao Dinis” 

Preparar os alunos para 
serem cidadãos 
democráticos, 
participativos e 
humanistas. 
Garantir a promoção da 
educação ambiental e do 
desenvolvimento 
sustentável. 
Promover o respeito 
pelos direitos humanos, 
tanto a nível individual 
como social. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
EE. 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e 
o trabalho colaborativo 
entre os docentes. 

Prof. Responsável 
Eugénia Gonçalves 

Prof. 
Colaboradores: 
Coordenador do 

Eco-Escolas; 
Coordenadora de 
CD; Diretores de 

turma e respetivo 
conselho de turma 

 

 
 
 
 

Escola 

 
 
 

Site da escola 
Facebook 
Cartazes 

(cartolinas; 
Impressora)  

 
 
 
 

Durante o ano 
letivo 

 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
 
Envolvimento dos EE 
(e familiares), 
através dos 
respetivos 
educandos, na 
recolha de 
tampinhas 

Colocação/ 
verificação de 
ecobags / 
ecopontos e de 
pilhões em 

 
 
Monitorização da correta 
separação dos resíduos  

Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
 

Prof. Responsáveis  
Coordenadores: CD e 

Eco-Escolas 
 

Prof. Colaboradores 

Escola Recursos 
humanos 

Ecopontos 

Ao longo do Ano Todos os alunos 
Comunidade 

escolar 

Não 



diferentes locais 
da escola  

Diretores de Turma 
 

Elaboração e 
envio de e-mails e 
cartas aos órgãos 
de soberania 
autárquica.  

Refletir/analisar e 
identificar problemas 
ambientais nas áreas 
onde residem e 
corresponder com as 
entidades competentes 
dando o seu contributo 
para um Ambiente 
melhor.  

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável 
Tânia Ribeiro 

 
Prof. Colaboradores 
Coordenadora de CD 
 Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 

Escola 

Recursos 
humanos 

Computadores 
com acesso à 

internet 

Ao longo do ano Alunos do 1ºJ, 1ºA, 
1ºA/B. 

 

Não 

Construção de 
uma maquete 
utilizando 
materiais 
recicláveis e 
exposição. 

Refletir e identificar sobre 
os principais problemas 
das cidades atuais e 
desafiar à resolução de 
problemas 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável 
Tânia Ribeiro 

 
Prof. Colaboradores  
 Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 

Escola 

Recursos 
humanos 

Computadores 
com acesso à 

internet 
Materiais 
recicláveis 

Ao longo do ano Alunos do 1ºJ, 1ºA, 
1ºA/B. 

 

Não 

 
 
Recolha de 
Roupas e 
Brinquedos 

A educação para a 
cidadania visa contribuir 
para a formação 
de pessoas responsáveis, 
autónomas, solidárias, 
que conhecem e exercem 
os seus direitos e deveres 
em diálogo e no respeito 
pelos outros, com espírito 
democrático, pluralista, 
crítico e criativo, tendo 
como referência os 
valores dos direitos 
humanos”. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
 Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
EE 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e 
o trabalho colaborativo 
entre os docentes  

 
Prof. Responsável: 
Coordenadora de 

CD 
Goreti Barros 

  
Profs. 

Colaboradores: 
Diretores de turma 

e respetivo 
conselho de turma; 
Coordenador do PES 

e do Eco-Escolas. 
CPCJ 

 
 
 
 

Escola / Ponte 
de Lima 

 
 

Recursos 
humanos. 
Materiais 

conforme a 
atividade 

específica a 
designar. 

 
 
 
 

1º período 

 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
Sim 
Envolvência dos EE 
através do 
acompanhamento 
da atividade dos 
seus educandos 

 
 
 
Comemoração do 
Dia Internacional 
da Pessoa 
Portadora de 

 
 
 
Promover a educação 
para a cidadania; 
Reforçar a importância da 
escola inclusiva; 

Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação; 

Prof. 
Responsável: 

Rute Alves 
 

Prof. 
Colaboradores: 
Filipe Martins 

 
 
 

Escola 

Lanche para os 
convidados 

(confecionado e 
servido pelas 

turmas da AEF 
de hotelaria e 
restauração) 

 
 
 
 

2 a 6 de dezembro 

 
 

1ª J,1ºA, 1ªB/C 
2ºFR/FC,3ºFR/FC 

Convidar EEs a 
participarem nas 
atividades 
desenvolvidas e/ou 
dinamizarem 
atividades propostas 
pelo próprios 



Deficiência: 
atividades 
adaptadas; ações 
de sensibilização 

Sensibilizar a comunidade 
escolar para o respeito e 
valorização da diferença. 

Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e 
o trabalho colaborativo 
entre os docentes. 

Coordenadora 
do Projeto Cid. 

Des. 
Técnicos da AEF 
de Hotelaria e 
Restauração 

Mário Almeida 
Paula Veiga 

 
 
 
 
Exposição alusiva 
à 
Comemoração do 
Dia Internacional 
dos Direitos 
Humanos 
 

No âmbito de CMA - tema 
B8 Direitos humanos: a 
longa História dos direitos 
e Liberdades (8º ano): 
Consciencializar os alunos 
para vários tipos de 
violações aos Direitos 
Humanos que continuam 
a cometer-se nas 
sociedades atuais; 
Promover a educação 
para a cidadania; 
Desenvolver o espírito 
crítico, de tolerância e 
solidariedade social. 

 
 
 
 
Melhorar as atitudes 
dos alunos 

 
 
 

Prof. Responsável: 
Tânia Ribeiro (AI) 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Mário Almeida (EE) 

Coordenadora 
Proj.CD 

 
 
 

 
     Escola 

 
 
 
 
Vitrines 
Fotocópias 

 

 
 
 
 

10 de dezembro 

 
 
 
 
 

Toda a 
Comunidade 

Escolar 

 
 
 
 

Não 

 
 
Jogo O 
Estraterrestre 
Debate em turma 

Trabalhar os vários mitos 
relativos aos estereótipos 
de género. 
Sensibilizar os alunos 
para as propostas de lei 
dos diferentes partidos 
com assento parlamentar 
para a igualdade de 
género. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
 

Prof. Responsável 
Tânia Ribeiro 

 
 

Prof. Colaboradores 
Coordenadora de CD 
e Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 

Escola Recursos 
humanos 

1º e 2º período Alunos do 2ºJ, 2ºA, 
2ºA/B e  

 2ºFR/FC 

Não 

 
Trabalho em 
grupo/painel 
integrado 
Discussão em 
grupo-turma 
  

(Re)conhecer que as 
razões que contribuem 
para a assimetria entre 
homens e mulheres em 
posição de poder e de 
tomada de decisão são de 
natureza multifacetada. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável 
Coordenadora de CD 

 
Prof. Colaboradores 
 Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 

Escola Recursos 
humanos 

Fotocópias 
Cartolinas 

Computadores 
com acesso à 

internet 

 1º e 2º período Alunos do 2ºJ, 2ºA, 
2ºA/B. 

 

Não 



Palestras dadas 
por um 
profissional de 
saúde do Instituto 
da juventude de 
Viana do Castelo. 
Visionamento de 
filmes didáticos. 

Contribuir para a redução 
de possíveis ocorrências 
negativas decorrentes 
dos comportamentos 
sexuais, como gravidez 
precoce e infeções 
sexualmente 
transmissíveis. (IST). 
Contribuir para a tomada 
de decisões conscientes 
na área da educação para 
a saúde – educação 
sexual. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável 
Marta Barroso 

 
Prof. Colaboradores 
Coordenadora de CD 
 Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 

Escola Recursos 
humanos 
Auditório 

Retroprojetor 
Computadores 
com acesso à 

internet 

1º e 2º período Alunos do 2ºJ, 2ºA, 
2ºA/B  

 

Não 

Realização de um 
simulacro 

Rever o plano de 
segurança da EPADRL 
Colaboração com o corpo 
dos Bombeiros 

Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e 
o trabalho colaborativo 
entre os docentes. 

Prof. Responsável 
Paula Oliveira 

 
Prof. Colaboradores 
Coordenadora de CD 

Petros Rekas 
 
 

Escola 
Recursos 
humanos 

 

2º período Toda a 
comunidade 

escolar 

Não 

Elaboração de 
cartazes 
informativos 
sobre os direitos 
conferidos pela 
cidadania 
europeia. 

Perceber, por pesquisa, 
quais os direitos 
enquanto cidadãos 
europeus, no caso 
concreto de saúde e que 
mecanismos poderiam 
acionar se vivenciassem 
esta situação 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável 
Tânia Ribeiro 

 
Prof. Colaboradores 
Coordenadora de CD 
 Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 

Escola 

Recursos 
humanos 

Computadores 
com acesso à 

internet 

2º período Alunos do 2ºJ, 2ºA, 
2ºA/B e 2ºFR/FC 

 

Não 

Projeto 
“Tribuescola” 

Apoiar os alunos na 
desconstrução dos temas 
associados aos tribunais e 
à justiça. 
Perceber quais os direitos 
e deveres de um cidadão. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável  
Clara Fernandes 

 
Prof. Colaboradores 
Coordenadora de CD 
e Diretores de Turma 

 

Escola 

Auditório  
 retroprojetor  

2º período Alunos do 1ºJ, 2ºJ, 
1ºA, 1ºA/B, 2ºA, 

2ºB/C, 
2º FR/FC 

Não 

Elaboração de 
ações de 
sensibilização/inf

Aumentar a consciência 
ambiental da comunidade 
educativa para a 

Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
Assegurar e reforçar a 

Prof. Responsável  
Clara Fernandes 

 

Escola Recursos 
humanos 
Auditório 

2º período Alunos do 1ºJ, 1ºA, 
1ºA/B. 

 

Não 



ormação de 
Educação 
Ambiental 

necessidade de separar 
os resíduos 

articulação curricular e 
o trabalho colaborativo 
entre os docentes. 

Prof. Colaboradores 
Coordenadora de CD 
e Diretores de Turma 

retroprojetor 

Produção e 

edição de textos; 

 Debate sobre a 

discriminação. 

 

Expressar oralmente e 

por escritos pontos de 

vista fundamentados 

suscitados pela leitura de 

textos e autores 

diferentes. 

- Planificar intervenções 

orais sobre o tema. 

- Escrever textos de 

diferentes géneros; 

- Editar os textos escritos 
em diferentes suportes, 
após revisão 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável 
Sandra Silva 

 
Prof. Colaboradores  
 Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 
Escola  

Recursos 
humanos 

Computadores 
com acesso à 

internet 
 

2º e 3º período Alunos do 2ºJ, 2ºA, 
2ºA/B e 2ºFR/FC 

 

 

Realização de um 

trabalho projeto, 

partindo da 

situação 

problemática da 

vida real. 

 

Aquisição e Aplicação de 

conhecimentos de factos 

e de procedimentos em 

contextos alargados. 

Raciocínio e Resolução de 

problemas. 

Comunicação de ideias e 

de raciocínios. 

Desenvolvimento pessoal 
e social 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável 
Elsa Lpoes 

 
Prof. Colaboradores  
 Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 
Escola  

Recursos 
humanos 

Computadores 
com acesso à 

internet 
 

2º e 3º período Alunos do 2ºA, 
2ºA/B e 2ºFR/FC 

 

 

Criação de sites 
alusivos ao tema 
“Educação 
Ambiental” 

Consciencializar os alunos 
sobre a importância e o 
papel de cada um a fim 
de contribuir para um 
futuro ambiental mais 
risonho 

Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e 
o trabalho colaborativo 
entre os docentes. 

Prof. Responsável  
Clara Fernandes 

 
Prof. Colaboradores 
Coordenadora de CD 
e Diretores de Turma 

 

Escola Recursos 
humanos 

Computadores 
com acesso à 

internet 

3 º Período  Alunos do 1ºJ, 1ºA, 
1ºA/B. 

 

Não 

 
 
 



ATIVIDADES NO ÂMBITO DO ECO-ESCOLAS 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 

do PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

 
 
 
“Brigada Eco-
Escolas” 
 
 
 
 
 
 

Colocar diariamente os resíduos 
dos ecobags nos respetivos 
ecopontos com rodas (a situar 
junto ao “depositrão”); 
Depositar os resíduos dos 
ecopontos com rodas nos 
ecopontos exteriores à escola; 
Desenvolver o hábito da 
reciclagem. 

 
 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 
 

Prof. Responsável 
Filipe Martins 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Goreti Barros 

 

 
Escola 

Recursos 
Humanos (2 
alunos por 

turma) 
Ecobags, 

ecopontos com 
rodas e luvas 

 
 

 
 
 
Durante o ano 
letivo 
(no final do último 
tempo de aulas) 

 
 
 
 
Toda a 
comunidade 
escolar 

 
 
Sim 
(de forma indireta, 
através da 
informação/panfletos 
entregues aos alunos) 

 
 “Dia das 
Bandeiras 
Verdes” 

Reconhecer o trabalho de todos 
os que contribuíram para tornar 
mais sustentável o dia-a-dia 
da escola e da comunidade 
onde esta se insere. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 

Prof. Responsável 
Filipe Martins 

 
Guimarães 

Carrinha 
Lanches 
Almoços 
Volantes 

 
 

18 de outubro 

Alunos que mais 
se envolveram no 
projeto Eco-
Escolas 2018/2019  

 
 
 
 
Não 

 
 
Palestra a dar 
pelos Técnicos 
da Resulima 

Sensibilizar para a separação de 
resíduos; 
Criar hábitos de preservação da 
natureza. 

 
 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 
 

Coordenadores de 
Eco-escolas e 

Cidadania  
 

 
Escola 

 
Recursos 
Humanos  

 
 

 
 

3 de dezembro 

 
 

Alunos do 8º e 10º 
ano 

 
 
Não 

 
Palestra 
Proteção dos 
Recursos 
Naturais 
 
(Projeto Eco-
Escolas) 

 
Promover a educação para a 
cidadania; 
Desenvolver o respeito pela 
preservação dos espaços e 
recursos naturais. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais 
e encarregados de 

Prof. Responsável 
Paula Veiga 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Filipe Martins 

Associação Corema 

Escola 

Auditório 
Computador 
Projetor 
Fotocópias 
 

 

 
 
 
 

fevereiro 

 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
Sim 
(de forma indireta, 
através da 
informação/panfletos 
entregues aos alunos) 



educação. 

 
Caminhada 
pela margem 
do Rio Lima 
com recolha 
de lixo para 
reciclagem 
 

Desenvolver hábitos de 
preservação do meio ambiente; 
Recolher lixo e colocá-lo em 
ecopontos; 
Promover a educação para a 
cidadania; 
Respeitar e verificar a 
biodiversidade do local; 
Desenvolver o respeito pelas 
regras da atividade e de 
preservação do espaço natural; 
Fomentar hábitos de vida ativa 
e saudável. 

Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 
 

Prof. Responsável: 
Filipe Martins 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Coordenadora Proj. 

CD e Eco-Escolas 
Clara Fernandes 

Fernanda Carvalho 
Diretores de Turma 

Escola - 
Bertiandos 

Professores e 
alunos 

Materiais (sacos 
de reciclagem e 

luvas) 

 
 
 
 
 
Final do 2º período 

 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
 
 
 
 
Sim 
(de forma indireta, 
através da 
informação/panfletos 
entregues aos alunos) 

 
 
“Dia Mundial 
do Ambiente” 
 
Peddy Paper 

Desenvolver hábitos de 
preservação do meio ambiente; 
Recolher lixo e colocá-lo em 
ecopontos; 
Promover a educação para a 
cidadania; 
Desenvolver o respeito pelas 
regras da atividade e de 
preservação do espaço natural; 

 
 
 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar; 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável 
Filipe Martins 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Professores com 
aulas durante a 

manhã do dia da 
atividade 

 
 
 
 

Escola 

 
 

 
 

Recursos 
Humanos 

 

 
 
 
 

Manhã de 5 de 
junho  

 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
 
 
 
 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 

do PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

“Opens de 
Natação” 
 Desporto 
Escolar 

Contribuir para a ocupação 
saudável dos tempos livres; 
Motivar os alunos para as 
atividades escolares e reduzir o 
abandono escolar; 
Proporcionar, dentro da escola, 
atividades desportivas de 
carácter recreativo/lúdico, de 
formação e orientação 
desportiva. 

Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar; 
Melhorar as atitudes 
dos alunos; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais 
e encarregados de 
educação. 

Prof. Responsável: 
Filipe Martins 

 
Escola 

Autocarro para 
as competições. 

Todo o ano letivo 
Grupos-equipa de 

Natação 

 
 
Sim 
(Convite aos 
Encarregados de 
Educação para 
assistirem às provas 
realizadas aos 
sábados) 

 
 
 
 
 
 
 
Corta-Mato 
Distrital 
(Projeto 
Desporto 
Escolar) 

Promover o convívio e a prática 
desportiva; 
Aplicar os conteúdos abordados 
nas aulas de Educação Física; 
Possibilitar atividades de 
superação e demonstração de 
competências individuais; 
Incentivar comportamentos 
éticos, através da cooperação 
nas atividades desportivas de 
forma cívica, responsável e 
aplicando/cumprindo os valores 
e os princípios da ética 
desportiva; 
Fomentar o gosto e o interesse 
pelas atividades desportivas; 
Intercâmbio de boas práticas 
desportivas entre alunos das 
escolas do distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar; 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prof. Responsável 
Filipe Martins 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Olga Pereira 

 

 
 
 
 

Caminha 

 
 
 
 

Autocarro e 
reforço 

alimentar. 
 

 
 
 
 
 
 

fevereiro 
 

(a definir) 

 
 
 
 

 
 

20 alunos 
(apurados no 
Corta-Mato 
Escolar) + 2 
professores 

 
 
 
 
 
 
 
Não 

 
 



ATIVIDADES NO ÂMBITO DA DIVULGAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do PEE Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarizaçã
o  

Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

Divulgação da oferta 
formativa: 
- Difusão de atividades 
de relevo, através da 
página web, do 
facebook, da Revista 
Perfil, de jornais (locais 
e regionais) e de canais 
de televisão  

Divulgar a oferta e 
a ação formativa 
da escola 
 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

Melhorar as atitudes dos 

alunos. 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo entre 

os docentes. 

Prof. Responsável: 
Eugénia Gonçalves 

 
Professores 

Colaboradores: 
Rute Alves 

Clara Fernandes 
Tânia Ribeiro 

Psicóloga 
Coordenadores de 

Curso 

Escola 

Computador; 
Internet; câmara 

fotográfica/de 
filmar; 

serviço de design; 
serviço de gráfica 

Ao longo do 
ano letivo 

A comunidade 
escolar e a 

comunidade em 
geral 

 
 
 
 
 

Não 

Divulgação da oferta 
formativa: 
- Realização de 
entrevistas a ex-alunos 
a exercer profissões 
relacionadas com o 
curso/AEF concluída, 
com divulgação na 
página da escola, no 
facebook e na Revista 
Perfil 

Divulgar a oferta e 
a ação formativa 
da escola 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

Melhorar as atitudes dos 

alunos. 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo entre 

os docentes. 

Prof. Responsável: 
Eugénia Gonçalves 

 
Professores 

Colaboradores: 
Rute Alves 

Clara Fernandes 
Tânia Ribeiro 

Psicóloga 
Coordenadores de 

Curso 

Escola  

Computador; 
Internet; câmara 

fotográfica/de 
filmar; 

serviço de design; 
serviço de gráfica 

Ao longo do 
ano letivo 

A comunidade 
escolar e a 

comunidade em 
geral 

 
 
 
 

Não 

Divulgação da oferta 
formativa: 
- Participação na IV 
Feira de Educação, 
Ciência e Tecnologia do 
Município 

Divulgar a oferta e 
a ação formativa 
da escola 
 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

Melhorar as atitudes dos 

alunos. 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo entre 

Prof. Responsável: 
Eugénia Gonçalves 

 
Professores 

Colaboradores: 
Psicóloga 

Coordenadores de 
Curso 

Ponte de 
Lima 

Carrinha, ecrã, vídeo 
promocional, 

folhetos, fichas de 
pré-inscrição, 

brindes de oferta, 
material de cozinha e 

bar, material de 
agricultura, material 

Março de 
2020 

A comunidade 
escolar e a 

comunidade em 
geral 

 
 
 
 
 

Não 



os docentes. de gestão equina. 

Divulgação da oferta 
formativa: 
- Contactos 
telefónicos/presenciais/ 
via e-mail; 
- Endereçamento de 
convites para vir 
conhecer a escola 

Divulgar a oferta e 
a ação formativa 
da escola 
 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

Melhorar as atitudes dos 

alunos. 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo entre 

os docentes 

Prof. Responsável: 
Psicóloga Liliana  

 
Professores 

Colaboradores: 
Eugénia Gonçalves 
Coordenadores de 

Curso 

Escola 
Computador, 

internet 
1º e 2.º 
Período 

Psicólogos e 
respetivos 
diretores das 
escolas com 
público-alvo; 

centros hípicos. 

 
 
 

Não 

Divulgação da oferta 
formativa: 
- Participação em 
Mostras de Escolas e 
Feiras de Profissões em 
escolas com público-
alvo. 
- Participação no 
“Qualifica 2020” 

Divulgar a oferta e 
a ação formativa 
da escola 
 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

Melhorar as atitudes dos 

alunos. 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular e o 

trabalho colaborativo entre 

os docentes. 

Prof. Responsável: 
Eugénia Gonçalves 

 
Professores 

Colaboradores: 
Psicóloga 

Coordenadores de 
Curso de Curso 

Locais 
diversos 

Carrinha, ecrã, vídeo 
promocional, 

folhetos, fichas de 
pré-inscrição, 

brindes de oferta, 
trator, cavalo, 

material de cozinha e 
bar. 

2.º e 3º 
Período 

A comunidade 
escolar e a 

comunidade em 
geral 

 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES NO ÂMBITO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 

do PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

Integração da 
Biblioteca da 
EPADRPL na Rede 
de Bibliotecas 
Escolares – 
“Candidatura 
2020” 

Recondicionar as 
instalações, fundo 
documental e equipamentos 
existentes para se assegurar 
um efetivo serviço a nível de 
biblioteca escolar; 
Garantir à comunidade 
escolar o acesso ao sistema 
integrado de acesso ao livro, 
na sua multiplicidade de 
suportes; 
Garantir à comunidade 
escolar o acesso ao à 
informação em contexto de 
aprendizagem;  
Dotar a escola de quer de 
recurso pedagógico de 
qualidade;  
Assegurar que a Biblioteca 
funciona como um polo 
cultural de abertura para o 
mundo. 

Reduzir a desistência 
e o abandono 
escolar; 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Assegurar e reforçar 
a articulação 
curricular e o 
trabalho colaborativo 
entre os docentes; 
Melhorar o grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa. 
 

Prof. Responsável: 
Eugénia Gonçalves 

 
Prof. 

Colaboradores: 
Clara Fernandes 

Paula Oliveira 
Rute Alves 

 
 
 
 

Escola 

Nota: a 
candidatura e 

respetivo 
financiamento e 

dependem de 
aprovação por 
parte da RBE  

Todo o ano letivo 
Comunidade 

Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Envolvimento dos EE 
através do respetivos 
educandos, na 
recolha de sugestões 
para a candidatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES DO SPO 
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 

PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento 
dos 

Encarregados 
de Educação 

Orientação 
Escolar e 
Profissional 

Apoiar os alunos na consolidação dos seus 
projetos pessoais, revendo os 
fundamentos das suas decisões 
vocacionais, desenvolvendo competências 
de tomada de decisão e de integração no 
mundo profissional;  
Assegurar programas de aproximação ao 
mundo do trabalho e/ou prosseguimento 
de estudos.  

Melhorar as atitudes 
dos alunos 
Reduzir a absentismo e 
o abandono escolar 

 
Psicóloga 

Gabinete do 
Serviço de 

Psicologia e 
Orientação 

Entrevista 
individual, COPS 

Sempre que um 
aluno necessite 

e 
especificamente 

no final do 2º 
período com 

alunos do 2ºJ e 
com alunos dos 

12º anos 

Alunos da 
escola 

Sim 

Apoio psicológico 
e 
psicopedagógico 

Promover o sucesso escolar;  
Identificar dificuldades e necessidades 
que estão na base de problemas de 
aprendizagem, explorando estilos de 
aprendizagem;  
Fomentar o treino para o trabalho 
autónomo e a motivação para o estudo; 
promover o desenvolvimento de 
competências para o estudo;  
Intervir ao nível do desenvolvimento da 
autoestima, das competências de 
relacionamento interpessoal e da 
prevenção de comportamentos de risco; 
Desenvolver ações dirigidas ao controlo 
de ansiedade; 
Acompanhar alunos com necessidades 
educativas específicas, em colaboração 
com a EMAEI;  
Definir estratégias educativas e apoios 
especializados adequados. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos 
Melhorar o bem-estar 
dos alunos 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 

Psicóloga Gabinete do 
Serviço de 

Psicologia e 
Orientação 

Ficha de 
identificação; 

anamnese; 
programas de 
autoestima; 

programas de 
desenvolviment

o de 
competências 

Ao longo do ano Alunos da 
escola 

Sim 

Prevenção do 
absentismo 

Promover uma adequada integração dos 
alunos, prevenindo a fuga à escolaridade, 

Melhorar as atitudes 
dos alunos 

Psicóloga Gabinete do 
Serviço de 

Ficha de 
identificação; 

Ao longo do ano Alunos da 
escola e 

Sim 



escolar, do 
abandono 
precoce e dos 
comportamentos 
disruptivos 

 

o abandono precoce e o absentismo 
sistemático bem como os problemas 
disciplinares;  
Identificar e analisar as causas do 
insucesso escolar e propor medidas 
tendentes à sua eliminação.  
Sensibilizar os alunos, as famílias e a 
comunidade em geral, para as vantagens 
da qualificação profissional no acesso ao 
mundo do trabalho. 

Reduzir a absentismo e 
o abandono escolar 

Psicologia e 
Orientação 

anamnese comunidade 
em geral 

 
 


