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ÄA qualidade da nossa vida é determinada pelas atividades que realizamos. (Aristóteles) 

ÄComece por fazer o que é necessário, depois o que é possível e de repente estará a fazer o 

impossível. (São Francisco de Assis) 

ÄUm homem nunca sabe aquilo de que é capaz até que o tenta fazer. (Charles Dickens) 

ÄO segredo de progredir é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas árduas e complicadas em 

tarefas pequenas e fáceis de executar, e depois começar pela primeira. (Mark Twain)
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1 - Nota Introdutória 

Segundo a lei de bases, o PAA define os objetivos, as formas de organização e de programação de atividades e 

procede à identificação dos recursos envolvidos constituindo um instrumento fundamental de desenvolvimento e 

operacionalização do Projeto Educativo ligado à autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira da Escola. 

Neste espírito, o Plano de Atividades para o ano 2019/2020, cujo relatório intercalar agora se apresenta, teve a 

participação e colaboração do órgão de gestão, professores, funcionários, bem como dos alunos e teve em conta as 

atividades constantes no referido documento.  

Teve por base o contributo das várias áreas, coordenações e foi estruturado promovendo as desejáveis articulações 

disciplinares, tendo em conta a rentabilização dos recursos materiais e humanos da Escola. Houve o cuidado de 

interligar algumas das atividades de forma a criar um todo coerente e homogéneo.  

Todas as atividades e iniciativas, elencadas neste documento, e agrupadas em função do seu âmbito de intervenção, 

foram programadas numa perspetiva que visa a interdisciplinaridade e pretendem ser um contributo para o Projeto 

Educativo da Escola, através da aquisição/desenvolvimento de competências que reforcem valores culturais de 

ordem cognitiva, valores históricos, estéticos e artísticos, patrimoniais e/ou de identidade local, valores de ordem 

moral e espiritual e, ainda, valores ecológicos e de saúde, imprescindíveis à formação integral do aluno. 

 

2 - Objetivos Gerais 

Apostamos numa educação integral, no desenvolvimento de valores, atitudes e práticas que contribuam para a 

formação de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática.  

No espírito do Projeto Educativo desta Escola foram Objetivos do Plano Anual de Atividades: 

Ø Favorecer o desenvolvimento da Escola, a sua eficácia, a sua capacidade de intervenção comunitária, a sua 

autonomia; 

Ø Fomentar a inter-relação entre o saber e o saber fazer; 

Ø Estimular nos jovens uma consciência de preservação e respeito pelo património natural e cultural; 

Ø Promover a qualidade do ensino; 

Ø Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar; 

Ø Desenvolver sentimentos de amizade e afeto; 

Ø Desenvolver hábitos de vida saudável; 

Ø Fomentar o espírito e a curiosidade científica; 

Ø Promover a interdisciplinaridade; 

Ø Enriquecer a experiência do aluno promovendo o seu desenvolvimento integral; 

Ø Consolidar a aquisição de competências mediante a concretização dos conteúdos lecionados nas aulas; 

Ø Desenvolver a capacidade de pesquisar, tratar, produzir e comunicar informação através das novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Ø Promover uma nova visão de aprender e fazer Matemática; 

Ø Promover a educação para os valores, para o desenvolvimento da cidadania e da formação; 

Ø Apostar em iniciativas facilitadoras do sucesso individual e institucional; 
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Ø Abrir a Escola à comunidade e à participação dos diversos atores educativos (professores, pais, alunos, 

funcionários e auxiliares de ação educativa); 

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

Ø Incentivar o uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação; 

Ø Implicar os Departamentos, Conselhos de Curso e Conselhos de Turma em Projetos comuns, incentivando a 

criação de um espaço para a reflexão, o diálogo e a partilha de experiências; 

Ø Estimular o trabalho cooperativo (alunos e docentes) e a constituição de parcerias entre escolas; 

Ø Promover a atividade física e desportiva na escola; 

Ø Divulgar línguas e culturas; 

Ø Despertar o gosto pela leitura e pela escrita; 

Ø Desenvolver a capacidade de comunicação e expressão; 

Ø Motivar para uma educação que não se confine à escola; 

Ø Desenvolver capacidades de participação e intervenção crítica; 

Ø Criar condições para que o aluno se afirme como ser social e solidário.  

 

3 - Avaliação do Plano Anual de Atividades 

Para efetuar a avaliação do PAA são elaboradas avaliações parcelares e finais dos vários projetos/atividades que nele 

constam, pelos professores que os integram e pelos restantes membros da comunidade educativa. 

Alguns projetos/atividades foram também avaliados por outros atores do processo educativo que colaboraram com 

a escola no desenvolvimento deste plano, nomeadamente a autarquia e outras instituições com as quais a escola 

trabalha em estreita articulação. 

Pretende-se que a avaliação parcelar de cada projeto/atividade desencadeie novas dinâmicas e que dê origem a 

novas estratégias tendo em vista uma maior adequação da prática aos objetivos inicialmente traçados. 

Assim, crê-se que, na globalidade, e até ao final do 1º período: 

§ Se implementaram práticas que foram de encontro às metas estabelecidas; 

§ Foram divulgados conceitos pluridisciplinares que relacionaram as diversas áreas do saber; 

§ As atividades de cariz cultural foram contempladas, visando criar laços entre a comunidade e a própria 

escola, desenvolvendo o respeito pela diversidade; 

§ As atividades foram adequadas ao público-alvo; 

§ A aposta numa escola dinâmica e empreendedora se concretizou. 

Com base nos dados fornecidos pelos relatórios das diferentes áreas/coordenações apresenta-se, de seguida, uma 

breve análise crítica. 

 

3.1 – Coordenação Departamento de Línguas 

Foram implementadas as seguintes atividades: 

• Soletrando Concurso de soletração (Língua Portuguesa e língua Inglesa)  

Objetivos: 

- Soletrar o máximo de palavras de forma correta, promovendo, deste modo, o gosto pela leitura; 
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- Sensibilizar para a importância da correção ortográfica; 

- Estimular a riqueza vocabular;  

- Desenvolver a memória; 

- Melhorar a dicção.  

 

Metas e objetivos do PE 

- Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

A atividade decorreu entre 12 e 17 de Dezembro de 2019 com as turmas  1.º A; 1.º B/C; 2.º A; 2.º B/C; 2.º FR/FC; 3.º 
A; 3.º B/C; 3.º FR/FC a Português e 1ºA e 1ºB/C a Inglês. 
 
A atividade realizou-se em sala de aula de Português do ensino secundário da EPADRPL. 
Não houve custos.  
 
Neste concurso, onde os alunos têm de soletrar o máximo de palavras de forma correta, apurou-se o melhor 
soletrador de cada turma. 
Os alunos apurados representarão as respetivas turmas na etapa final a ocorrer na última semana de aulas do 2.º 
período.   
                                  Português 
 

  CONCURSO “SOLETRANDO”- 2019/2020 

1.
ª E

TA
PA

 

 
TURMA 

MELHOR SOLETRADOR 
EFETIVO SUPLENTE 

 
1.º A João Rodrigues Hilário Palma 
1.º B/C Edgar Veloso Luís Ferreira 
 
2.º A Fátima Silva  Tiago Miranda 
2.º B/C Felipe Paneque Joana Pinto 
2.º FR/FC Diogo Cerqueira David Nogueira 
 
3.º A João Campos Carlos Miranda 
3.º B/C Rita Silva  Henrique Hemsworth 
3.º FR/FC Leonardo Gonçalves Gonçalo Oliveira 

 
 
                                  Inglês 

  CONCURSO “SOLETRANDO/ SPELLING”- 2019/2020 

1.
ª E

TA
PA

 

 
TURMA 

MELHOR SOLETRADOR 
EFETIVO SUPLENTE 

 
1.º A Afonso --- 
1.º B/C Francisco --- 
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Salientou-se o sentido de responsabilidade e entusiasmo dos alunos participantes, pelo que atividade é avaliada 
positivamente.  
 
 
 

• Dinamização da Campanha “Dar uma mão solidária ao Dinis” 

 
 Objetivos: 

- 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. 
 

 

Metas e objetivos do PE 

- 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. 
 
 
A atividade realizou-se durante o ano letivo e em particular no dia 19/12/2019, aquando da visita do Dinis à escola e 
todas as turmas estiveram envolvidas (CEF e Profissionais). 
 
 
Nome do/a professor (a) responsável: Disciplina: 
Eugénia Gonçalves Português 
 
 
Nome dos professores acompanhantes/ colaboradores: Disciplina (s): 
Rute Alves Educação Especial 
Goreti Barros Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento 
Filipe Martins Coordenador do Eco Escolas 
Clara Fernandes TIC 
Tânia Ribeiro Área de Integração 
Hélder Caridade Restaurante e Bar 
Eusébio Lima Restaurante e Bar 
João Paulo Fernandes Cozinha e Pastelaria 
Manuel Barbosa Cozinha e Pastelaria 
Odete Laja Jardinagem 
 
 
 
A atividade decorreu na EPADRPL e não envolveu custos. 
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Avaliação 
O Dinis é um menino de 13 anos, de Arcos de Valdevez, que, com uma queda aos dois anos de idade, sofreu um 
traumatismo craniano grave, do qual resultou uma perda total de capacidades (ver, ouvir, andar, etc.). Atualmente, 
o Dinis anda de cadeiras de rodas e apresenta limitações a nível cognitivo. O menino faz tratamentos intensivos em 
clínicas especializadas e, segundo a mãe, é após o período de tratamento intensivo que mais se nota a evolução do 
filho, sendo que o seu objetivo máximo é ver o Dinis a andar. 
Sabendo que, quantas mais tampinhas forem angariadas, mais prolongado será o tratamento do Dinis, bem como a 
eficácia dos resultados, para ajudar os pais do Dinis a suportar as elevadas despesas mensais, a Escola Profissional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima (EPADRPL) iniciou uma campanha de recolha de tampinhas 
PET (tampinhas de água, sumos, leite e iogurtes líquidos), envolvendo toda a comunidade educativa.  
Ao fim de vários meses, com o contributo dos alunos, encarregados de educação, professores, assistentes 
operacionais, assistentes técnicos e demais solidários, a EPADRPL conseguiu reunir um número significativo de 
tampinhas. Assim, no dia 19 de dezembro, o Dinis visitou a Escola, acompanhado da sua mãe, D. Clara, a fim de 
conhecer, finalmente, os seus novos amigos. 
A receção foi cuidadosamente preparada com a cooperação dos alunos dos cinco cursos da EPADRPL. As turmas do 
1.º J do CEF - Operador de Jardinagem e do 2.º FR/FC, bem como as assistentes operacionais embalaram uma parte 
significativa das tampinhas; o 1.º B/C dos Cursos Profissionais Técnico de Produção Agropecuária e Técnico de 
Gestão Equina teve a seu cargo o design e a conceção dos cartazes de divulgação e de receção; à turma 2.º J do CEF - 
Operador de Jardinagem coube a escultura de um majestoso presépio com troncos de bétula; as turmas do Curso 
Profissional Técnico de Cozinha e Pastelaria confecionaram um delicioso bolo de chocolate e uma irresistível torta de 
laranja para o lanche; as turmas do Curso Profissional Técnico de Restaurante e Bar responsabilizaram-se pela 
decoração do espaço, pela preparação das bebidas e pelo aprimorado serviço de mesa e bar.  
Para o efeito, foi determinante o trabalho colaborativo entre os professores: Coordenadores da Educação para a 
Cidadania e do Projeto Eco Escolas, Diretores de Turma, Educação Especial, Área de Integração, Português, TIC, 
Serviço de Restaurante e Bar, Serviço de Cozinha e Pastelaria, Jardinagem, entre outros. 
À chegada à EPADRPL, o Dinis e a sua mãe foram afetuosamente recebidos pelos alunos Fátima Silva e Edgar 
Campos, representantes da Associação de Estudantes, e pela Direção da Escola. Depois de conhecer parte das 
instalações, os convidados especiais foram calorosamente acolhidos, no bar pedagógico da EPADRPL, pelo aluno 
anfitrião Hélder Ferreira e por dois alunos representantes de cada turma da Escola. 
Em face de tanta curiosidade sobre a origem da força de vontade do menino, evidente em todos os vídeos e 
fotografias da sua página online, os alunos quiseram colocar várias questões ao Dinis.   
Por fim, previamente elaborada a partir dos textos sobre o tema “Esperança”, produzidos nas aulas de Português 
pelos alunos finalistas dos Cursos Profissionais Técnico de Cozinha e Pastelaria e Técnico de Restaurante e Bar, a 
aluna Rita Silva leu ao menino e à sua mãe a “Mensagem dos alunos da EPADRPL para o Dinis” - o menino que, por 
mais e maiores desafios que se coloquem à sua frente, nunca desiste, mas persiste e consegue ir sempre mais além.  
Relativamente à relevância desta iniciativa solidária, é de realçar o facto de que, procurando concretizar a Missão e 
norteada pela Visão e Valores da EPADRPL, esta atividade permite preparar os alunos para serem participativos e 
humanistas, promove o respeito pelos direitos humanos e, simultaneamente, garante a promoção da educação 
ambiental e do desenvolvimento sustentável. 
Quanto ao envolvimento e participação de outros atores que não os alunos, trata-se efetivamente de uma iniciativa 
que, por ação da Escola e tendo os alunos como principais agentes, permite intensificar o nível de empenhamento 
dos pais e encarregados de educação, do pessoal docente e não docente em torno de uma causa humanista e 
ambiental. 
Entretanto, tendo em conta a atual desvalorização do plástico, paralelamente à recolha de tampas PET, a Escola 
iniciou igualmente a recolha de rolhas de cortiça. 
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• Eleição da Associação de Estudantes 

A atividade Eleição da Associação de estudantes pretende: 

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 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”.  

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar o grau de satisfação da comunidade educativa 

Melhorar as atitudes dos alunos 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Reduzir a desistência e o abandono escolar. 

Os custos associados a esta atividade foram apenas a impressão dos boletins de voto, a cargo da subdiretora da 

escola. A atividade decorreu dentro da normalidade, os alunos votaram e as regras de civismo foram totalmente 

respeitadas no local da votação e nos momentos de campanha eleitoral.  

A Lista R, liderada por Emanuel ferreira da Silva, venceu as eleições para a Associação de Estudantes (AE) da Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima. A sufrágio, que decorreu no dia 27 de 

novembro, estavam duas listas, tendo a lista vencedora obtido maioria com 94 votos. A equipa vencedora, na 

pessoa do seu presidente, está consciente do trabalho árduo que enfrenta, tenciona «liderar um projeto forte e 

inclusivo» e «delinear atividades e propostas inovadoras que enriqueçam todos os alunos da escola». 

Considera-se que os objetivos foram amplamente atingidos pelo que se avalia esta atividade de uma forma 

extremamente positiva pois, com ela pretende-se essencialmente 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, o que de facto aconteceu.  

 

3.2 - Coordenação Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

As atividades deste departamento que integram o PAA previstas para o primeiro período foram todas 

implementadas. Passo a referi-las, por ordem cronológica: 

 

• Comemoração do Dia Mundial da Poupança, dia 31 de outubro, cujos objetivos foram: 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a importância da poupança; 

- Informar a comunidade escolar sobre a baixa taxa de poupança que se regista em Portugal; 

- Informar a comunidade escolar sobre “dicas” para aumentar a poupança das famílias. 

Metas e objetivos do PE: 

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

Os alunos participaram na mesma de forma entusiástica produzindo um número significativo de cartazes relativos à 

temática. 

 

• Visita à ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, dia 7 

de novembro, cujos objetivos foram: 

- 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. 

Metas e objetivos do PE: 

- Melhorar as atitudes dos alunos; 

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

A visita à ERPI de Ponte de Lima inseriu-se na disciplina de Cidadania e Mundo Atual, no 8.º ano, no módulo da 

“Fecundidade e Envelhecimento: Famílias em Mudança”, tendo estado três professores a acompanhar os alunos: 

professoras Tânia Ribeiro e Paula Veiga e professor Mário Almeida. 

A Diretora Técnica do Estabelecimento, Dra. Maria das Dores Pereira, muito prestavelmente efetuou uma visita 

guiada pelas instalações. Os alunos mostraram-se bastante curiosos, o que se refletiu em inúmeras questões 

colocadas. Foram visitados vários espaços, desde as salas de convívio, refeitório, enfermaria, lavandaria, capela, ala 

dos quartos, sala de banhos comuns, entre outros, o que possibilitou aos alunos uma visão geral do funcionamento 

de uma instituição que tem atualmente 85 séniores residentes. 

O comportamento dos alunos foi bom, mostraram-se interessados, no final referiram que gostaram muito da visita, 

pelo que será uma atividade a manter num próximo ano letivo. 

 

• Festa das Colheitas, dia 15 de novembro, cujos objetivos foram: 

- Promover o convívio e a prática desportiva em meio escolar; 

- Incentivar comportamentos éticos, através da cooperação nas atividades lúdicas e desportivas de forma cívica, 

responsável e aplicando/cumprindo os valores e os princípios da ética desportiva; 

- 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; 

- Desenvolver o sentimento de pertença. 

Metas e objetivos do PE: 

- Melhorar as atitudes dos alunos; 

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

Esta atividade estava inicialmente planeada para o dia 14 de novembro (quinta-feira), mas desenrolou-se no dia 

seguinte (sexta-feira) por motivos climatéricos. Assim, iniciou-se a atividade por volta das 11:30h com a realização 

do Corta-Mato Escolar. Pese embora todo esforço em cativar os alunos para esta atividade, tem-se verificado, ano 
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após ano, uma diminuição da adesão dos mesmos. Constato uma diminuição da motivação dos alunos para a prática 

física, designadamente para a corrida. De realçar que que esta constatação não é um problema apenas desta escola, 

pois é transversal a outras e reflexo dos novos interesses da sociedade juvenil atual. 

Finalizado o corta-Mato, iniciou-se o almoço convívio que foi animado por alunos “tocadores de bombo e 

concertina” que deram um colorido especial à festa e que foi um dos pontos altos da mesma. Seguiu-se a entrega de 

medalhas aos vencedores do Corta-Mato e a “pancake race” que envolveu alunos e professores numa animada 

disputa pelos melhores tempos nas estafetas. Em seguida deu-se início ao torneio de futsal que teve bastante 

adesão e que foi disputado com grande espírito de fair play, entrega, empenho e determinação. 

Paralelamente decorreram outras atividades: torneio de sueca, passeios de cavalo, gincana de tratores, percurso 

vinhateiro e o “tocar o porco”. Todas as atividades decorreram dentro da normalidade e tiveram adesão, 

excetuando o torneio de sueca que teve menos alunos participantes. O facto de terem sido desenvolvidas várias 

atividades em simultâneo, acabou por dividir /dispersar os alunos e algumas atividades acabaram por ficar para 

segundo plano.  

Sugere-se que a Festa das Colheitas, no próximo ano letivo, tenha início da parte da manhã e se prolongue da parte 

da tarde. Sugere-se também que não seja realizada numa sexta-feira e que os diversos professores envolvidos 

recolham equipas de alunos por ano/turma, de modo a vincular os alunos às várias atividades.   

 

• Palestra Resulima, 3 de dezembro 

Objetivos: 

- Sensibilizar para a separação de resíduos; 

- Criar hábitos de preservação da natureza. 

Metas e objetivos do PE: 

- Melhorar as atitudes dos alunos. 

No âmbito do Projeto de Cidadania e Desenvolvimento/EcoEscolas, envolvendo as turmas A, B, C e J do 1º ano, no 

passado dia 3 de dezembro, a EPADRPL recebeu a Resulima – entidade gestora de resíduos urbanos do Vale do Lima 

e Baixo Cávado, que dinamizou uma palestra onde foram abordadas temáticas como a Redução, Reutilização e 

Reciclagem. 

Foram referidas as atividades desenvolvidas pela empresa, nomeadamente a recolha seletiva, triagem e 

armazenamento temporário de resíduos para valorização e a deposição controlada em aterro.  

Os participantes tiveram a oportunidade de perceber todo o processo de tratamento das embalagens que 

colocamos nos ecopontos para reciclar. 

Após a palestra, foi conduzida uma sessão de esclarecimento de dúvidas bastante enriquecedora, onde os alunos 

esclareceram algumas questões e polémicas em volta da coleta de lixo e do destino do mesmo. 

A iniciativa pretende sensibilizar e alertar para o problema com um ponto de vista concreto e apresentar soluções, 

nomeadamente que o comportamento humano deve ser mais consciente de modo a que seja possível prevenir, 

reutilizar e valorizar os resíduos. 
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• Comemoração do dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência: atividades adaptadas, ações de 

sensibilização, 2 a 6 de dezembro 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Reforçar a importância da Escola Inclusiva; 

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

Metas e objetivos do PE: 

- Melhorar as atitudes dos alunos; 

- Intensificar o nível de participação e envolvimento dos encarregados de educação; 

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

Esta atividade decorreu em dois momentos, na semana de 2 a 6 de dezembro. 

Reconhecendo no Centro de Reabilitação de Ponte de Lima (CRPL) da APPACDM de Viana do Castelo uma Instituição 

de referência na construção de uma sociedade inclusiva, conhecendo a sua experiência no trabalho com pessoas 

portadoras de deficiência, bem como junto da comunidade, no âmbito das atividades de Cidadania e 

Desenvolvimento, foi endereçado novamente um convite à referida instituição para realizar nas instalações da nossa 

escola uma atividade desportiva em conjunto. 

No dia 3 de dezembro, em plena sinergia entre os professores de educação física de ambas as instituições, 

promoveu-se a prática de goalball, modalidade desportiva paralímpica criada exclusivamente para pessoas cegas e 

com baixa visão, e slalom, modalidade que consiste numa corrida de obstáculos percorrida em cadeira de rodas 

combinada por três percursos diferentes. A EPADRPL participou com 2 turmas (1º A e 1º B/C) e o CRPL com 16 

utentes. Em conjunto, alunos e utentes puderam ter contacto com novas atividades desportivas bem como praticar 

outras que já conhecem. 

As turmas dos cursos da área de formação de Hotelaria e Restauração (Técnico de Restaurante/Bar e Técnico de 

Cozinha/Pastelaria) dos 2° e 3° anos colaboraram nesta comemoração, preparando e servindo um lanche aos nossos 

convidados. Promovemos a educação para a cidadania e reforçamos a importância da escola inclusiva, num convívio 

salutar em que respeitamos e valorizamos a diferença. 

Segundo momento da atividade, no dia 6 de dezembro: 

Pretendendo habilitar os nossos alunos com saberes e valores para a construção de uma sociedade mais justa, 

centrada na pessoa e na dignidade humana; contribuindo para que reconheçam que todos têm direito ao acesso e à 

participação de modo pleno e efetivo em todos os contextos; e promovendo a utilização de diferentes linguagens e 

símbolos associados às línguas, demos continuidade às comemorações do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência. Desta feita tratou-se de uma ação de sensibilização para a Língua Gestual Portuguesa (LGP) e para a 

importância de esta ser conhecida pelos ouvintes. Os alunos puderam aprender o abecedário em LGP, algumas 

saudações e expressões de cortesia e palavras relacionadas com a escola e com a oferta formativa da EPADRPL. 

Esta ação de sensibilização, destinada a todas as turmas do 1° ano (a participação voluntária dos alunos do 3.° A 

deixou-nos cheios de orgulho), foi dinamizada pela Encarregada de Educação do nosso aluno Rodrigo Moreira, do 1° 

J, a quem muito agradecemos e que muito nos honrou com a sua participação nesta atividade. 

Ambas as atividades decorreram dentro da normalidade, tendo os objetivos definidos sido atingidos. 
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• Palestra “Proteção dos Recursos Naturais”, dia 18 de dezembro: 

Objetivos: 

• Promover a educação para a cidadania; 

• Desenvolver o respeito pela preservação dos espaços e recursos naturais. 

Metas e objetivos do PE: 

- Melhorar as atitudes dos alunos; 

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

Esta atividade foi desenvolvida no âmbito do projeto Eco-Escolas com a colaboração da Associação Corema, um 

movimento associativo que desenvolve diversos tipos de ações que visam a defesa e proteção do património, 

sobretudo o ambiental. 

Os palestrantes criaram uma dinâmica assertiva, baseada no visionamento de imagens e vídeos, com o objetivo de 

alertar para a necessidade premente de criar consciências cada vez mais interventivas no que respeita à proteção e 

preservação dos ecossistemas, dos recursos naturais e de todo o património ambiental, como garante das atividades 

desenvolvidas pelo ser humano e da sua sobrevivência. Os alunos mostraram-se interessados, colaborantes e 

bastante interventivos, tendo a palestra decorrido de forma bastante satisfatória. 

No final foi aconselhada bibliografia aos alunos, posta à disposição para consulta. Foi-lhes também possibilitado 

contactar com algumas mostras de espécimes vegetais, o que suscitou muita curiosidade e adesão por parte de 

alguns alunos. 

Por último, foram ainda oferecidos alguns livros para integrarem o espólio da biblioteca da Escola. Ficou 

consensualizado que a partir desta iniciativa outras poderão surgir e ser implementadas, com a colaboração da 

mesma Associação, em futuro próximo, no âmbito do projeto Eco-Escolas. 

 

3.3 – Coordenação Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

• AgroSemana, Vila do Conde, dia 29 de agosto a 1 de setembro. 

Estas atividades estão inseridas no PAA de escola por estarem diretamente relacionadas com o curso de Produção 

agrícola.  

Objetivos: 

Tem como objetivos principais reconhecer e compreender a importância das várias espécies e raças pecuárias para o 

desenvolvimento económico da região onde se inserem e observar novas tecnologias que permitam maior eficácia a 

nível do maneio das espécies pecuárias. Promove também de forma pedagógica o gosta pela atividade pecuária 

sobretudo a nível das performances dos animais da raça Holstein Frísia.  

Uma vez mais durante a Agrosemana, “Os Agrolympics” fizeram parte do programa da feira. “Os Agrolympics” 

consistem nuns jogos tradicionais agrícolas, visando acima de tudo o espirito do Fair-Play e da diversão e da 

cooperação entre Escolas Profissionais Agrícolas do País. No evento participaram além da nossa Escola, outras oito 

escolas do setor. 

 Os Agrolympics foram constituídos por uma série de provas de perícia relacionadas com competências ligadas à 

agricultura. 
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Nesta atividade participaram com um grande espirito de equipa e cooperação os alunos André Mendes, José 

Agostinho Oliveira, Diogo Cachada, Fátima Silva, Carlos Abreu e Francisco Silva. Foram dois dias de bastante 

diversão, onde os alunos dignificaram a nossa escola, sempre com grande espirito de equipa, atentos aos jogos 

arranjando estratégias e soluções para passarem as dificuldades. 

No final o grande empenho dos nossos representantes foi brindado com um segundo lugar muito meritório nesta 

edição Agrolympics Portugal 2019 

As atividades mencionadas decorreram de forma excelente todos os alunos participantes tiveram um empenho 

exemplar, tanto na nível de preparação dos animais, que se iniciou na escola um mês antes do -concurso como em 

todas as tarefas e tinham que realizar no decurso da atividade. É de salientar que a preparação dos animais para os 

concursos requer grande trabalho por parte dos alunos, inicialmente na escolha dos animais, embelezamento e 

treino para o desfile. A escola levou 4 animais por exposição e no final dos concursos os alunos mostraram-se 

satisfeitos com a participação e envolvimentos com os participantes. 

Relativamente aos jogos Agrolympics 2019 depois de muito grande empenho dos nossos representantes foi 

conseguido um segundo lugar muito meritório que deixou os nossos alunos bastante satisfeitos embora pensativos e 

críticos sobre o que poderiam ter feito mais para poderem ter chegado mais longe. 

Durante a feira, também os alunos dos Curso Técnico de Gestão Equina prestam apoio nas experiências a cavalo que 

revertem a favor de uma instituição de solidariedade social. Participam também numa demonstração de volteio 

artístico e na prova de Derby de obstáculos. 

Os alunos do 11º e 12º anos de TGE, Inês Assis, José Nuno Lima, Alexandra Rodrigues, Joana Pinto, Ana Catrina 

Oliveira, Rita Silva, Pedro Veloso, José Nuno Lima, Hugo Pedra, Rita Mafalda Silva, Melyssia Valinhas, Henrique 

Hemsworth, na prova de Derby e na demonstração de volteio artístico.  

Os objetivos são muitos, pretendemos utilizar estes eventos para colocar os alunos em contato com o público a 

custos mais reduzidos pois prestamos todo o apoio nas montagens das pistas, e nas experiências a cavalo o que 

também é uma mais-valia para a aprendizagem dos alunos, não só na competição mas também em toda a 

organização de um evento desta natureza. Os alunos têm ainda a oportunidade de contactar com o público, de 

poder ver e aprender. Mostrar a qualidade do nosso ensino e com os resultados afirmar a nossa escola como uma 

escola de referência e de prestígio no ensino da equitação, avaliar dificuldades que não se apresentam no dia-a-dia 

nas aulas, melhorar as relações interpessoais, aprofundar e consolidar conhecimentos adquiridos e a adquirir. 

Metas e objetivos do PE: 

• Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

• Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

• Visita ao Festival Internacional de Jardins, dia 11 de outubro de 2019 

Objetivos: 

• 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. 

A visita de estudo ao Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima foi programada no Plano Anual de Atividades 

para o 1ºJ, no âmbito da disciplina de Manutenção de Jardins e Relvados. 
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Esta atividade proporcionou a interdisciplinaridade, contribuiu para o desenvolvimento do espírito crítico dos 

alunos, bem como para o enriquecimento dos saberes. 

A atividade demonstrou ser de grande valia para a aquisição e consolidação de conhecimentos e principalmente 

para aumentar o respeito pela vertente ambiental e pelo cumprimento das normas de Higiene, Saúde e Segurança 

no Trabalho. 

Os objetivos foram satisfatoriamente concretizados. 

Os objetivos foram satisfatoriamente concretizados. 

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar as atitudes dos alunos. 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 

• ExpoBarcelos 

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos alunos. 

Concurso ExpoBarcelos, dia 12 de outubro de 2019 

No decorrer da Expo Barcelos a nossa escola foi convidada a participar numa pequena / demostração de uma prova 

de obstáculos, nas alturas de 50, 80 e 90 cm. 

Rita Silva com Geneve L, João Assunção com Lincon, Catarina Torres com Lincon, Ana Catarina Oliveira com 

Corleone, Bruno Faria com Corleone, Ana Catarina Oliveira com Corleone, Bruno Faria com Corleone, Inês Assis com 

Lincon, Soraia Poço com Geneve L, Alexandra Rodrigues com Geneve L, Joana Pinto com Geneve L, Ricardo Faria 

com Lincon, Jonatas Guerreiro com Zita, Hugo Pedra com Zita, Soraia Poço com Corleone 

Francisca Ribeiro Corleone, Pedro Veloso com Ginkie, José Nuno Lima com Geneve L 

Objetivos: 

Mostrar a qualidade do nosso ensino e com os resultados afirmar a nossa escola como uma escola de referência e de 

prestígio no ensino da equitação, avaliar dificuldades que não se apresentam no dia-a-dia nas aulas, melhorar as 

relações interpessoais, aprofundar e consolidar conhecimentos adquiridos e a adquirir. 

 

6.º Concurso Regional da Raça Holstein Frísia de 10 a 13 de outubro de 2019  

Objetivos: 

Reconhecer e compreender a importância das várias espécies e raças pecuárias para o desenvolvimento económico 

da região onde se inserem e observar novas tecnologias que permitam maior sobretudo na eficácia a nível do 

maneio das espécies pecuárias. Promove também de forma pedagógica o gosta pela atividade pecuária sobretudo a 

nível das performances dos animais da raça Holstein Frísia, assim como o convívio entre alunos e professores de 

outras escolas, produtores e outros diretamente relacionados com a atividade. 

Estas atividades estão inseridas no PAA de escola por estarem diretamente relacionadas com o curso de Produção 

agrícola. Os alunos que participaram na atividade demostram grande motivação e empenho, tanto na preparação 
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dos animais levaram ao concurso pela escola, como no trabalho colaborativo realizado para os produtores também 

concorrentes ao concurso. 

Nesta atividade participaram com um grande espirito de equipa e cooperação os alunos Adriana Parente; Fátima 

Silva; Tiago Miranda e Luís Faíscas na preparação dos animais da escola, assim como no seu desfil durante o 

concurso. Também participaram nesta atividade no apoio aos produtores concorrentes ao concurso os alunos: 

Bruno Miranda; José Alfredo Barbosa; Miguel Raposo; Luís Ferreira; Marco Vieira; Nelson Carreira e Pedro Oliveira. 

Tenho de salientar que nos turnos de apoio aos produres todos eles ajudaram demonstrando grande espirito de 

cooperação e trabalho. 

As atividades mencionadas decorreram de forma excelente todos os alunos participantes tiveram um empenho 

exemplar, tanto na nível de preparação dos animais, que se iniciou na escola um mês antes do concurso como em 

todas as tarefas que tinham que realizar no decurso da atividade. É de salientar que a preparação dos animais para 

os concursos requer grande trabalho por parte dos alunos, inicialmente na escolha dos animais, embelezamento e 

treino para o desfile. A escola levou 5 animais por exposição e no final dos concursos os alunos mostraram-se 

satisfeitos com a participação e envolvimentos com os participantes. 

Relativamente aos resultados foi conseguido um quinto lugar muito meritório, que deixou os nossos alunos bastante 

satisfeitos pois a concorrência era de alto nível e muito profissional. 

 

• Palestra “Navegas em Segurança?”, dia 12 de novembro de 2019 

Palestra “Navegar em Segurança” pela Dra. Joana Vilela do Instituto Português da Juventude 

Objetivos: 

• 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. 

A palestra, no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, foi dinamizada pela Dra. Joana 

Vilela do Instituto Português da Juventude, proporcionou uns momentos de reflexão sobre a forma como utilizamos 

a Internet nos dias de hoje. 

A sessão iniciou com uma agradável exposição por parte da Dra. Joana de várias situações envolvendo as redes 

sociais e os perigos que estas acarretam no caso de uma má utilização. Alertando para estes perigos aconselhou 

sobre a forma de os evitar. 

Seguiram-se momentos de partilha e discussão de ideias, esclarecimento de dúvidas tirando-se conclusões muito 

positivas para todos os que se encontravam no auditório. 

A atividade demonstrou ser de grande valia para a aquisição e consolidação de conhecimentos de extrema 

relevância para os dias de hoje, sobretudo nesta faixa etária. 

Os objetivos foram satisfatoriamente concretizados. 

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar as atitudes dos alunos. 
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• Concurso Inter Escolas de Fermil de Basto, de 22 a 24 de novembro de 2019 

Estas atividades estão inseridas no PAA de escola por estarem diretamente relacionadas com o curso de Produção 

Agrícola.  

É de salientar que este concurso está inserido na Feira de Santa Catariana, um invento da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Celorico de Basto. Como já vai sendo tradição, este foi um concurso onde apenas estavam 

presentes as escolas profissionais agrícolas de Fermil de Basto, Marco de Canavezes, Santo Triso, Vagos e a nossa 

escola. Os animais a concurso foram apenas animais das explorações das respetivas escolas e a preparação dos 

mesmos esteve essencialmente a cargo dos alunos com tutela dos professores responsáveis. A manutenção do lugar 

onde os animais estavam expostos foi também a responsabilidade de todas escolas calendarizada pela escola 

anfitriã.  

Os alunos que participaram na atividade demostram grande motivação e empenho, tanto na preparação dos 

animais levaram ao concurso pela escola, como no trabalho colaborativo realizado para os colegas também 

concorrentes ao concurso. 

Objetivos: 

Tem como objetivos principais reconhecer e compreender a importância da raça frísia na produção leiteira e para o 

desenvolvimento económico da região onde se inserem e observar novas tecnologias que permitam maior eficácia 

sobretudo a nível da genética, maneio, alimentação e sanidade. Promove também de forma pedagógica o gosta e a 

concorrência pela atividade pecuária sobretudo a nível das performances dos animais da raça Holstein Frísia, assim 

como o convívio entre alunos e professores de outras escolas, alguns e técnicos diretamente relacionados com a 

atividade. 

Nesta atividade participaram com um grande espírito de equipa e cooperação os alunos: Fábio Miranda 3B, Nuno 

Morgado 3B, Hélder Ferreira 3B, Guilherme Galante 3B, Cláudio Silva 3ª, Luís Faíscas 2B, Francisco Pinto 2B e 

Gonçalo Silva 2B na preparação dos animais da escola, assim como no seu desfile durante o concurso. Também 

participaram nesta atividade no apoio aos produtores concorrentes ao concurso os alunos. 

Além da atividade do próprio concurso a escola de Fermil de Basto preparou para os alunos de todas as escolas 

outras atividades, como um mini agro olímpicos com jogos pedagógicos motivadores para os alunos, para assim 

promover uma maior interação entre os alunos e professores das diversas áreas agrícolas e mesmo de outras.  

Durante todo o fim de semana os alunos nas diferentes escolas estiveram oportunidade de trabalhar os seus 

animais, conviver e realizar diferentes jogos e atividades.  

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

• Palestra “Alimentação de maneio de vitelos”, dia 21 de novembro de 2019 

Esta atividade não está inserida no plano anual de atividades por ter sido proposta por uma empresa do sector uns 

dias antes da sua possível realização. 

Objetivos: 
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Adquirir conceitos básicos sobre os principais cuidados a ter com a alimentação dos vitelos à nascença, programas 

adaptados, vantagens e desvantagens e sua influência e benefício na vida do animal de forma a permitir um 

desenvolvimento saudável e produtivo. 

A oradora de nacionalidade Sueca, mas a viver na Bélgica, com grande experiência de campo e em consultora no 

tema abordado, trouxe aos nossos alunos e a todos os presentes um contributo ímpar e muito atual. 

A turma que assistiu foi o 2 A por estar em atividades de PA, na hora possível para a realização da palestra, estes 

foram acompanhados pelos professores com quem estavam em aulas: Hugo Fernandes e Goreti Barros. 

Assistiram também alguns alunos do 3 A por estarem a realizar as suas PAPs relacionas com o tema abordado. 

A palestra abordou um tema de grande importância na produção animal, os alunos tiveram um excelente 

comportamento e algumas intervenções bastante interessas. Os professores presentes no final afirmaram ter sido 

uma palestra de grande qualidade, realçando o grande valor técnico e pedagógico da oradora. 

Por fim a oradora visitou a escola e deu algumas “dicas” que poderiam ser benéficas no viteleiro da escola. 

Pessoalmente penso ter sido uma oportunidade única que a escola aproveitou sobretudo de grande valor técnico e 

pedagógico. 

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

• Demonstração de Obstáculos, dia 24 de novembro de 2019 

O Parque de Feiras e Exposições de Aveiro recebe de quarta-feira a domingo (20 a 24 de novembro), a nova 

Agrovouga, um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em eventos, à escala regional e que tem 

no seu programa uma marca diferenciadora com propostas a todos o níveis e para todas as idades. 

Os visitantes puderam assistir a demonstrações de showcookings e talks com técnicos especialistas de várias áreas, 

participar em workshops e assistir a espetáculos equestres e de animação. Para além disto, também foi possível 

adquirir produtos vínicos locais no Wine Market ou produtos das tendências alimentares do momento no Bio 

Market. 

Os dois alunos da EPPL Tiago Ribeiro do 10º C e Henrique Hemsworth do 12º C participaram numa demostração de 

uma aula de saltos de obstáculos seguido de uma prova de Masters disputada entre os nossos alunos e os alunos do 

centro hípico da região de Aveiro.  

Durante a demonstração tivemos alguns percalços, pois o picadeiro era um pouco pequeno e com o público 

demasiado perto.  

Mas durante a prova de masters o resultado foi bastante positivo pois o aluno Tiago Ribeiro acabou por vencer e o 

Henrique Hemsworth classificou-se em 4º lugar. 

A atividade foi bastante positiva pois os alunos foram expostos a um ambiente bastante diferente do habitual, das 

aulas na escola e até mesmo dos concursos. 

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos alunos. 
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• Concurso Regional de Obstáculos/ 

O Concurso Regional de Obstáculos do Norte (CRON) é como o nome indica, uma prova realizada na região norte do 

país, de saltos de obstáculos disputada em conjunto com a Taça Trote, Esta taça realiza-se no centro hípico O Trote 

em Braga e é disputada em 5 jornadas com uma final, da qual sairá o vencedor da Taça, que é disputada em duas 

séries de 50-80 cm e 100-110 cm. O cavaleiro depois de reconhecer o percurso imposto pelo chefe de pista, deverá 

realizar o mesmo sem qualquer penalização, ou seja, sem que qualquer vara caía e sem qualquer desobediência por 

parte do cavalo, tudo isto dentro de um tempo limite definido também pelo chefe de pista de acordo com as regras 

impostas pela Federação Equestre Nacional (FEP). Estas provas têm várias alturas de acordo com a categoria do 

concurso.  

Os alunos do 10º e 11º anos de TGE, Lucas Serqueira com Corleone, Bruno Faria com Corleone, Soraia Poço com 

Zita, Inês Assis com Lincon, João Assunção com Lincon, José Nuno Lima com Geneve L, Alexandra Rodrigues com 

Geneve L, Joana Pinto com Zita, Ana Catrina Oliveira com Corleone, Rita Silva com Hequito, Catarina Torres com 

Charles, Francisca Ribeiro com Trifólio, Pedro Veloso com Ginkie, José Nuno Lima com Geneve L nas provas de 50, 80 

e 100 cm de altura.  

Objetivos: 

Os objetivos são muitos, pretendemos utilizar estas provas para colocar mais alunos em contato com a competição 

de saltos de obstáculos e a custos mais reduzidos pois prestamos todo o apoio nas montagens das pistas, o que 

também é uma mais-valia para a aprendizagem dos alunos, não só na competição mas também em toda a 

organização de um concurso desta natureza. Os alunos têm ainda a oportunidade de contactar com cavaleiros, de 

poder ver e aprender. Mostrar a qualidade do nosso ensino e com os resultados afirmar a nossa escola como uma 

escola de referência e de prestígio no ensino da equitação, avaliar dificuldades que não se apresentam no dia-a-dia 

nas aulas, melhorar as relações interpessoais, aprofundar e consolidar conhecimentos adquiridos e a adquirir. 

 

Taça Trote 1ª Jornada, dia 1 de novembro de 2019 

De uma forma geral o resultado desta prova foi muito positivo, pois foram vários os alunos a pontuar para a Taça 

nas diferentes provas.  

Série de 50-80 cm:  

2º na Taça com igualdade de pontos Rita Silva com Hequito e João Assunção com Lincon 

3º Catarina Torres com Charles 

5º José Nuno Lima com Geneve L e Ana Catarina Oliveira com Corleone 

6º Bruno Faria com Corleone 

7º Inês Assis com Lincon 

9º Soraia Poço com Geneve L 

10º Lucas Serqueira com Corleone 

11º Alexandra Rodrigues com Geneve L 

12º Joana Pinto com Geneve L 

Série de 100-110 cm  
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1º Pedro Veloso com Ginkie 

Taça Trote 2ª Jornada, dia 1 de dezembro de 2019 

De uma forma geral o resultado desta prova foi muito positivo, pois foram vários os alunos a pontuar para a Taça 

nas diferentes provas.  

Série de 50-80 cm:   

2º José Nuno Lima com Geneve L  

4º Hugo Pedra com Corleone 

5º Rita Silva com Hequito e João Assunção com Lincon 

6º Catarina Torres com Charles 

7º Rodrigo Antunes com Zita  

8º Ana Catarina Oliveira com Corleone 

9º Rita Mafalda Silva com Geneve L 

10º Bruno Faria com Corleone 

11º Inês Assis com Lincon 

12º Soraia Poço com Geneve L e Alexandra Rodrigues com Geneve L 

13º Joana Pinto com Deja Vu e Rodrigo Antunes com Hego, Lucas Cerqueira com Corleone, Leonardo Freitas 

com Salivan, Vitor Mendes com Corleone, Joana Pinto com Geneve L, Tiago Ribeiro com Hego. 

Série de 100-110 cm  

3º Rodrigo Antunes com Ginkie 

4º Henrique Hemsworth com Ginkie 

7º Tiago Ribeiro com Lord  

Taça Trote 3ª Jornada, dia 22 de dezembro de 2019 

Classificações da jornada: 

Prova de Cruzes: 

4º Francisca Ribeiro com Trifólio 

Prova de 50 cm: 

1º Melyssia Valinhas com Geneve L 

4º Rita Silva com Hequito 

Prova de 80 cm: 

3º Hugo Pedra com Corleone 

Prova de 100 cm; 

4º Pedro Veloso com Geneve L 

Prova de 110 cm; 

2º Henrique Hemsworth com Ginkie 

De uma forma geral o resultado desta prova foi muito positivo, pois foram vários os alunos a pontuar para a Taça 

nas diferentes provas.  

Série de 50-80 cm:   

2º Hugo Pedra com Corleone 
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3º Rita Silva com Hequito e João Assunção com Lincon 

5º Catarina Torres com Charles e 5 José Nuno Lima com Geneve L  

6º Ana Catarina Oliveira com Corleone 

8º Melyssia Valinhas com Geneve L 

9º João Assunção com Lincon 

10º Bruno Faria com Corleone 

11º Rodrigo Antunes com Zita 

12º Rodrigo Antunes com Hego 

13º Rita Mafalda Silva com Geneve L e  Soraia Poço com Geneve L  

15º Joana Pinto com Dejavu Van Erpekom Z e Inês Assis com Lincon 

16º Alexandra Rodrigues com Geneve L 

17º Tiago Ribeiro com Hego, Lucas Cerqueira com Corleone, Leonardo Freitas com Salivan, Vitor Mendes 

com Corleone e Joana Pinto com Geneve L,  

Série de 100-110 cm  

3º Henrique Hemsworth com Ginkie 

4º Pedro Veloso com Ginkie 

6º Rodrigo Antunes com Ginkie 

8º Pedro Veloso com Geneve L 

12º Tiago Ribeiro com Lord 

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

• Concurso Regional de Ensino do Norte, dia 15 de dezembro de 2019 

 

O Concurso Regional de Ensino do Norte (CREN) é como o nome indica uma prova de ensino disputada a nível 

regional da disciplina de ensino (dressage), em que o cavaleiro tem acesso a um protocolo com vários exercícios que 

deve realizar da forma mais correta e harmoniosa com o seu cavalo. Estas provas têm vários níveis e podem ser 

avaliadas por 1 ou até 5 juizes.  

Os alunos do 10º, 11º e 12ºanos de TGE, Inês Silva com Hego, Bruno Faria com Geneve L, Catarina Torres com 

Charles, José Nuno Lima com Liquida, Hugo Pedra com Hego, Joana Pinto com Dejavu Van Erpekom Z, Inês Assis com 

Mozar, Soraia Poço com Hego, Alexandra Rodrigues com Geneve L, Francisca Ribeiro com Trifólio, Ana Catarina 

Oliveira com Geneve L, Pedro Veloso com Ginkie, Henrique Hemsworth com Ginkie e Rita Silva com Liquida 

competiram no dia 15/12/2019 no Trote centro hípico em Braga nas provas preliminar e na elementar.  

Objetivos: 

 Os objetivos são muitos, pretendemos também utilizar estas provas de nível regional, para colocar mais alunos em 

contato com a competição e a custos mais baixos, mostrar a qualidade do nosso ensino e com os resultados afirmar 

a nossa escola como uma escola de referência e de prestígio no ensino da equitação, também melhorar a 



Cofinanciado por:    21                                                   

    
 

   
21 

 

 

capacidade técnica dos alunos, avaliar dificuldades que não se apresentam no dia-a-dia nas aulas, contactar com 

novas realidades, melhorar as relações interpessoais, aprofundar e consolidar conhecimentos adquiridos e a 

adquirir. 

De uma forma geral o resultado desta prova foi bastante positivo, pois foram vários os alunos classificados nas 

diferentes provas. 

Nas provas elementares: 

1º Henrique Hemsworth com Ginkie 

2º Pedro Veloso com Ginkie 

Metas e objetivos do PE: 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

 

• Campanha Solidária “RECOLHA DE ROUPA E BRINQUEDOS”, a decorrer durante o 1º período. 

“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”. 

Durante o 1º período, decorreu na nossa Escola uma campanha solidária para recolha de roupas de criança e 

brinquedos. 

O desafio foi lançado pelos alunos do 1° J, do Curso de Educação e Formação – Operador de Jardinagem que 

embelezaram, de forma carinhosa, a caixa que deu corpo ao nosso projeto solidário. Nesta caixa, toda a comunidade 

escolar, depositou roupas e brinquedos de que não necessitavam e que farão nascer muitos sorrisos! 

No dia 19 de dezembro, os alunos da turma J do 1º ano do Curso de Educação e Formação – Operador de 

Jardinagem, juntamente com as professoras Goreti Barros, Clara Fernandes e Tânia Ribeiro, dirigiram-se às 

instalações da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em Ponte de Lima, a fim de entregarem todos os 

donativos angariados na nossa Escola, ao longo do período. O nosso grupo foi amavelmente recebido pela 

presidente da CPCJ, Anabela Costa e pela sua equipa, que nos levaram a conhecer as instalações.  

Foi com um sorriso no rosto que os nossos alunos entregaram as doações, sobretudo roupas, livros e brinquedos, 

que esperemos, venham a ser uteis a muitas crianças.  

Tendo em conta a enorme colaboração por parte da comunidade educativa, a dedicação dos alunos envolvidos e os 

objetivos inerentes a este projeto, nomeadamente, promover valores de cidadania, o mesmo será desenvolvido no 

próximo ano letivo. 

Pelo mencionado, podemos referir que esta atividade decorreu muito bem, os objetivos foram cumpridos e todos 

participaram de forma solidária, empenhada e motivada em todas as fases da atividade.  

Objetivos: 

“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”. 
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Metas e objetivos do PE: 

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. 
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3.4 - Área Técnica de Restauração 

 

• 15 outubro – Comemoração do dia Mundial da Alimentação para Escola António Feijó 

Apesar do dia da alimentação ser comemorado no dia 16 de outubro, o mesmo foi comemorado no dia 15 do 

mesmo mês, este na escola EPPL, com a colaboração dos alunos dos  11.ºs 12.ºs e  FR e FC, aquando a receção aos 

alunos de 3 nonos anos, da Escola António, que connosco passaram a sua manhã. 

Os objetivos da atividade foram promover hábitos de alimentação saudável, sensibilizar os alunos para o problema 

da fome no mundo e ainda dar a conhecer o curso de restauração. 

Assim, ao longo da manhã realizaram-se diferentes workshops de cozinha e bar, dando assim a possibilidade aos 

alunos que nos visitaram a possibilidade de criar iguarias diferentes, recorrendo a iguarias que até ao momento 

desconheciam a sua aplicabilidade na alimentação. 

Durante a divulgação foram sublinhados aspetos importantes tais como: a alimentação como um dos fatores que 

mais influencia o crescimento e o desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Foi uma atividade bastante positiva, foi ainda revelado um grande entusiasmo aquando a participação dos alunos 

que na sua opinião deveria continuar a ser realizada. 

Objetivos: 

• Promover hábitos de alimentação saudável; 

• Sensibilizar os alunos para o problema da fome no mundo 

• Dar a conhecer o curso de restauração 

Metas e objetivos do PE: 

• Melhorar as atitudes dos alunos. 

• Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

 

• 17 outubro – Comemoração do dia Mundial da Alimentação na Escola de Freixo 

Apesar do dia da alimentação ser comemorado no dia 16 de outubro, o mesmo foi comemorado no dia 17 do 

mesmo mês, este ano no Agrupamento de Escolas de Freixo, com a colaboração dos alunos dos 11.ºs 12.ºs FR e FC, 

preparando e servindo sumos e batidos de frutas naturais, iogurtes naturais com frutas e ainda um maravilhoso bolo 

de cenoura. 

Os objetivos da atividade foram promover hábitos de alimentação saudável, sensibilizar os alunos para o problema 

da fome no mundo e ainda dar a conhecer o curso de restauração. 

Assim, ao longo da manhã foram oferecidos ao alunos do agrupamento de escolas de Freixo, diversas composições 

de bebidas com frutas variadas, alguns queques feitos à base de legumes, tais como bolo de cenoura e espinafres, 

que permitiram mostrar aos mesmos a possibilidade de gostar de iguarias que até então desconheciam a sua 

aplicação na gastronomia. 

Durante a divulgação foram sublinhados aspetos importantes tais como: a alimentação como um dos fatores que 

mais influencia o crescimento e o desenvolvimento da criança e do adolescente. 
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Foi uma atividade descrita pelos alunos como “bastante gratificante” que na opinião dos mesmos deveria continuar 

a ser realizada. 

Objetivos: 

• Promover hábitos de alimentação saudável; 

• Sensibilizar os alunos para o problema da fome no mundo 

• Dar a conhecer o curso de restauração 

Metas e objetivos do PE: 

• Melhorar as atitudes dos alunos. 

• Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

 

• 21 outubro – Serviço de Almoço para CENFIPE 

No dia 21 de outubro de 2020 realizado um almoço para o CENFIPE no âmbito do encerramento do ciclo de 

conferências com os diretores das escolas. 

O serviço de almoço preparado e servido pelos alunos do Curso de Restauração, Variantes Restaurante Bar e 

Cozinha Pastelaria, realizou-se nas instalações do restaurante clara penha, num ambiente reservado e decorado 

pelos mesmos alunos. 

O almoço decorreu muito bem, os alunos mais uma vez demonstraram um elevado grau de empenho no serviço, o 

que permitiu evidenciar a quem o elevado nível da qualidade de formação ministrada pela nossa instituição.  

Objetivos: 

• Dar a conhecer o curso de restauração 

• Desenvolver em contexto real de trabalho os conteúdos abordados em sede de formação 

• Melhorar a performance dos alunos. 

Metas e objetivos do PE: 

• Melhorar as atitudes dos alunos. 

• Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

 

• 29 – Serviço de apoio provas Sidra – Restaurante Clara Penha 

O Município de Ponte de Lima e a OG&Associados lançaram a 1ª conferência sobre Sidras e Bebidas de Pomar. 

A sidra foi outrora uma tradição da produção da ribeira Lima, hoje uma enorme tendência e oportunidade de 

mercado globalmente, trouxe até à vila mais antiga de Portugal palestrantes, produtores e comunicadores nacionais 

e internacionais. Sidras, Perry, Kombucha e a criatividade num pomar do conhecimento das “next big things” do 

consumo. 

Os alunos da EPPL, do curso de Restaurante/bar e Cozinha/pastelaria foram os escolhidos para dar apoio nas Provas 

Comentadas do evento, para uma audiência de sessenta pessoas. 

Objetivos: 

• Dar a conhecer o curso de restauração 

• Desenvolver em contexto real de trabalho os conteúdos abordados em sede de formação 

• Melhorar a performance dos alunos. 
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Metas e objetivos do PE: 

• Melhorar as atitudes dos alunos. 

• Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

 

• 12 dezembro – Serviço de Verde de honra Palacete Vila Moraes  

A EPPL aceitou prontamente aceitou o convite para a realização de um serviço de verde de Honra para um evento 

dinamizado pelas outras personalidades de reconhecido mérito, num encontro no Palacete Vila Morais. 

O vinho servido foi Vinhas do Cruzeiro, Loureiro e Arinto e mereceu da parte dos convidados grandes elogios pela 

sua extrema qualidade. 

Mais uma vez os alunos, desta a turma de 12.º Fr, prestaram um excelente serviço, dignificando assim quer o curso 

que frequenta, quer a própria instituição. 

Obrigado pelo Convite! 

Objetivos: 

• Dar a conhecer o curso de restauração 

• Desenvolver em contexto real de trabalho os conteúdos abordados em sede de formação 

• Melhorar a performance dos alunos. 

Metas e objetivos do PE: 

• Melhorar as atitudes dos alunos. 

• Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 
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4 – Quadro resumo de todas as atividades realizadas 

Atividade Promotores 

Participação 

dos 

Intervenientes 

Recursos 

Cumprimento 

dos Critérios de 

Sucesso 

Autoavaliação Observações 

AgroSemana 
Ermelinda 

Cerqueira 
Muito Boa 

Carrinhas da 

escola 
Atingidos Excelente  

ExpoBarcelos 
Ermelinda 

Cerqueira 
Muito Boa 

Carrinhas da 

escola 
Atingidos Excelente  

Fermil 
Ermelinda 

Cerqueira 
Muito Boa 

Carrinhas da 

escola 
Atingidos Excelente  

Palestra 

“Alimentação de 

maneio de vitelos” 

Ermelinda 

Cerqueira 
Muito Boa 

Auditório 

PC e Vídeo 

Projetor 

Atingidos Excelente  

Demonstração de 

Obstáculos - 

AgroVouga 

Luísa Espadanal Boa 

Transporte 

Inscrições na 

prova 

Atingidos Excelente  

 

Concurso Regional 

de Obstáculos/ Taça 

Trote 1ª/2ª e 3ª 

Jornada 

Luísa Espadanal Muito Boa 

Transporte 

Inscrições na 

prova 

Atingidos Excelente  

Concurso Regional 

de Ensino do Norte 
Luísa Espadanal Muito Boa 

Transporte 

Inscrições na 

prova 

Atingidos Excelente  

Palestra “Navegas 

em Segurança?” 
Clara Fernandes Muito Bom 

Auditório 

PC e Vídeo 

Projetor 

Atingidos Excelente  

Campanha Solidária 

“Recolha de Roupas 

e Brinquedos” 

Mª Goreti Barros Muito Bom 

Recursos 

humanos; 

Caixa para 

depositar os 

bens doados; 

Carrinha da 

escola 

Atingidos   

Comemoração do 

dia Mundial da 

Alimentação para 

Escola António Feijó 

Hélder Caridade Muito Bom 

Materiais de 

bar 

 

Atingidos Excelente  
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Atividade Promotores 

Participação 

dos 

Intervenientes 

Recursos 

Cumprimento 

dos Critérios de 

Sucesso 

Autoavaliação Observações 

 

Comemoração do 

dia Mundial da 

Alimentação na 

Escola de Freixo 

Hélder Caridade Muito Bom 
Materiais de 

bar 
Atingidos Excelente  

Eleição da 

Associação de 

Estudantes 

 

Cristina Poço 

 

Muito Bom 

Fotocópias 

dos boletins 

de voto 

Atingidos Excelente  

Comemoração do 

Dia Mundial da 

Poupança 

Ana Margarida 

Silva 
Muito boa. 

PC e 

VideoProj 
Atingidos Excelente  

Visita à ERPI 

(Estrutura 

Residencial para 

Pessoas Idosas) da 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Ponte de Lima 

Tânia Ribeiro Muito boa. 
Carrinhas 

da escola 
Atingidos Excelente  

Festa das 

Colheitas 
Filipe Martins Muito boa. 

Polidesporti
vo 

Espaços 

verdes da 

EPADRPL 

Materiais 

didáticos 

diversos  

Atingidos Excelente  

Comemoração do 

dia Internacional 

da Pessoa 

Portadora de 

Deficiência: 

atividades 

adaptadas, ações 

de sensibilização 

Rute Alves Muito boa. 

Polidesporti
vo da 

EPADRPL 
PC e 

VideoProj 
Materiais 

didáticos 

diversos  

Atingidos Excelente  
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Atividade Promotores 

Participação 

dos 

Intervenientes 

Recursos 

Cumprimento 

dos Critérios de 

Sucesso 

Autoavaliação Observações 

Exposição “Dia 

Internacional dos 

Direitos Humanos 

Tânia Ribeiro Muito boa. 

VideoProj 
Materiais 

didáticos 

diversos 

Vitrine de 

Exposição 

Atingidos Excelente  

Palestra “Proteção 

dos Recursos 

Naturais” 

Paula Veiga Muito boa. 

Computador 
VideoProj 
Bibliografia 

alusiva à 

temática  

Atingidos Excelente 

Ficou 

consensualizado que 

a partir desta 

iniciativa outras 

poderão surgir e ser 

implementadas, com 

a colaboração da 

mesma Associação, 

em futuro próximo, 

no âmbito do projeto 

Eco-Escolas. 

Palestra 

Resulima 
Filipe Martins Muito boa 

Computador 
VideoProj 

 
Atingidos Excelente  
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5 – Atividades não realizadas 

Departamento Atividades não realizadas Justificação 

   

   

 

 

6 – Atividades realizadas não previstas no PAA 

Departamento Atividades realizadas Avaliação 

MCE 
Palestra “Alimentação de maneio de 

vitelos” 
Excelente 

MCE 
Demonstração de Obstáculos - 

AgroVouga 
Excelente 

RESTAURAÇÃO 
Serviço de Almoço para CENFIPE 

 
Excelente 

RESTAURAÇÃO 
Serviço de apoio provas Sidra – 

Restaurante Clara Penha 
Excelente 

RESTAURAÇÃO 
Serviço de Verde de honra Palacete Vila 

Moraes 
Excelente 
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7 – Conclusões  

O processo de ensino-aprendizagem tem o seu lugar privilegiado na Escola, onde tudo deve ser programado e 

dinamizado. No entanto, circunscrevê-lo a esse espaço é limitá-lo demasiado e não podem hoje ignorar-se outras 

fontes de formação e aprendizagem, todas complementares e todas igualmente importantes. Tratando-se de uma 

Escola Profissional, ela deverá ultrapassar os seus muros e procurar outras realidades, trocar experiências e validar 

saberes. 

Vai nesse sentido o Plano Anual de Atividades, enriquecido pela qualidade e imensidade das propostas: visitas de 

estudo, debates, colóquios, conferências, exposições. De um modo geral, com ele se pretende melhorar, enriquecer 

e ampliar conhecimentos, estimular a curiosidade, abrir apetências e desenvolver valores. 

Das atividades propostas, umas há que se desenvolvem a partir dos programas curriculares, devidamente 

organizadas por disciplina, áreas ou cursos. Outras têm maior abrangência e envolvem toda a comunidade 

educativa, muitas vezes, em articulação com entidades e instituições locais, estendendo-se pelo meio envolvente. 

Haverá ainda outras atividades que não constam do plano inicialmente traçado, mas que se programam 

posteriormente, à medida que se tornem pertinentes. São colóquios, exposições, feiras e espetáculos divulgados ao 

longo do ano e que, pela sua importância, não podem perder-se. 

O Plano Anual de Atividades surge assim como o meio privilegiado que a escola tem à sua disposição para a efetiva 

concretização do seu Projeto Educativo, visando o integral desenvolvimento dos alunos. É de considerar muito 

positiva a avaliação e por isso salientámos que o PAA deve ser encarado como uma oportunidade de promover 

atividades integradoras do saber, a articulação horizontal e vertical, podendo ser uma estratégia promotora do 

sucesso, uma vez que integra um caráter mais lúdico e prático na efetiva aquisição e partilha de saberes.  

Com a firme convicção de que a Escola Profissional de Ponte de Lima ocupa um lugar determinante na construção 

do futuro dos indivíduos e da necessidade de corresponder às legítimas expectativas pessoais dos jovens e das 

famílias assumimos um desafio – intervir para exigir – exigir uma escola de sucesso. 

 

“A dinâmica de uma escola espelha-se no seu Plano Anual de Atividades e retrata-se na sua concretização”. 

C. Brito 

 

   


