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

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

impossível. (São Francisco de Assis) 

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

O 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: 

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

comunitária, a sua autonomia; 

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

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

 Promover a qualidade do ensino; 

 Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar; 

 Desenvolver sentimentos de amizade e afeto; 

 Desenvolver hábitos de vida saudável; 

 Fomentar o espírito e a curiosidade científica; 

 Promover a interdisciplinaridade; 

 Enriquecer a experiência do aluno promovendo o seu desenvolvimento integral; 

 Consolidar a aquisição de competências mediante a concretização dos conteúdos lecionados nas 

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

Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Promover uma nova visão de aprender e fazer Matemática; 

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

 Apostar em iniciativas facilitadoras do sucesso individual e institucional; 

 Abrir a Escola à comunidade e à participação dos diversos atores educativos (professores, pais, 

alunos, funcionários e auxiliares de ação educativa); 

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

 Incentivar o uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 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; 

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

 Promover a atividade física e desportiva na escola; 

 Divulgar línguas e culturas; 

 Despertar o gosto pela leitura e pela escrita; 

 Desenvolver a capacidade de comunicação e expressão; 

 Motivar para uma educação que não se confine à escola; 

 Desenvolver capacidades de participação e intervenção crítica; 

 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 2º 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. 
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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 

 
Visita ao teatro - “Farsa de Inês Pereira,” de Gil Vicente  

Objetivos: 

- 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, como um modo privilegiado de 

incrementar a formação integral de cada um, através do prazer estético e da descoberta de si e do mundo. 

- Promover o desenvolvimento de competências técnicas aliadas ao reforço de valores culturais, históricos, 

estéticos, artísticos e inclusivos;  

- Enriquecer a experiência dos alunos; 

- Aprofundar o conhecimento dramatúrgico das obras programáticas curriculares. 

- Proporcionar aos alunos que assistam a um espetáculo bastante interativo com o público, que, de modo 

prazeroso, lhes permita uma maior proximidade e compreensão da Farsa e das respetivas temáticas, em 

particular sobre o comportamento individual e da sociedade; 

- Fazer com que os alunos passem a olhar os textos e temas curriculares de uma forma diferente, 

redescobrindo o prazer de ler outras obras dos mesmos autores; 

- Incentivar a leitura de autores nacionais, clássicos e contemporâneos; 

- Permitir aos alunos esclarecer dúvidas e curiosidades relativas aos dramaturgos, aos espetáculos, ao teatro 

em geral. 

 Objetivos do PE: 

- Melhorar o desempenho escolar dos aluno; 

- Melhorar as atitudes dos alunos; 

-Melhorar o grau de satisfação da comunidade educativa.  

No dia 11 de fevereiro de 2020 às 10:30,  as turmas 1.º A e 1.º B/C  assistiram à peça “Farsa de Inês 

Pereira”, estudada no âmbito do programa curricular do módulo 2 da disciplina de Português e 

recomendada pelo Plano Nacional de Leitura. Foi representada pela Companhia de Teatro “O Sonho” no 

Auditório de São Mamede, Perafita, em Matosinhos.  

A atividade, atento o interesse que o espetáculo suscitou, decorreu de forma extremamente positiva. 

Os alunos evidenciaram uma recetividade manifesta, bem como um comportamento e posturas exemplares, 

quer durante a viagem, quer aquando da representação da peça de teatro. 

De salientar que os alunos qualificaram o espetáculo como “extraordinário, divertido, magnífico”, tendo 
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por unanimidade afirmado que gostariam de experienciar uma atividade idêntica no próximo ano letivo. 

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

Objetivos: 

- 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).  

- 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;  

 Metas e objetivos do PE: 

- Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  

- Melhorar as atitudes dos alunos;  

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

No dia 14 de Fevereiro, dia de S. Valentim, os alunos das turmas 1.º A, 1.º B/C, 2.º A, 2.º B/C, 3.º A e 3.º 

B/C foram convidados a ouvir, no auditório da escola, as palavras de quem, diariamente, anda no terreno e 

conhece bem a realidade: os agentes Alberto Azevedo e Paulo Alves, da Polícia de Segurança Pública. 

Os alunos ficaram a conhecer o que se entende por violência no namoro, assim como quem são os 

principais agressores.  

Também igualmente esclarecidos sobre as atitudes a adotar, caso sejam vítimas ou conheçam quem seja, 

pois muitas vezes os agredidos, por medo ou vergonha, não denunciam as situações, que acabam 

frequentemente em morte. O Agente Azevedo partilhou algumas situações de violência doméstica grave, 

que testemunhou, enquanto polícia, alertando os jovens que essa violência começa, quase sempre, no 

namoro. 

Foram, também, apresentadas várias consequências que decorrem da violência, sendo que muitas delas 

nunca são ultrapassadas pelas vítimas, deixando marcas para a vida. 

Procurou-se ainda dar resposta a questões sensíveis, como, por exemplo, o que leva algumas pessoas a 

permanecerem em relações violentas, desculpabilizando constantemente o agressor. Nestes casos, é sempre 

o medo que fala mais alto! 

De salientar que um estudo recente em Portugal, aponta que 67% de jovens consideram como natural 

algum dos comportamentos de violência. O mesmo estudo alerta também para a elevada prevalência da 

violência psicológica, exercida através das redes sociais ou em atitudes de controlo (sobre o vestuário, 

hábitos de convívio ou outros comportamentos).  
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Os alunos estiveram atentos e colaborativos, colocaram questões muito pertinentes e, por esses motivos, 

consideramos que estas atividades são da maior importância, ajudando os nossos jovens a crescer de forma 

consciente e responsável, porque namorar não é ser dono! C 

Contudo, e uma vez que as consciências já estão alertadas para esta problemática e tendo em conta a 

necessidade de variedade, entendo que poderemos, no próximo ano, apostar num formato diferente. 

Comemorando essencialmente os afetos e o respeito nos relacionamentos, a nossa escola foi decorada com 

corações e frases alusivas ao momento.  

Pretendia-se, também, fazer troca de correspondência (em Português, Inglês e Espanhol), pelo que em 

algumas aulas, os alunos fizeram postais e poemas bastante criativos. Contudo, a troca de correspondência 

não teve grande adesão por parte dos alunos uma vez que estes demonstraram ter imensa vergonha e 

argumentaram que a percentagem de alunos do género feminino na escola é bastante reduzida.  

  
Atividade: Semana da Leitura realizada a 9,10 e 11 de março. 

Objetivos:  

- Enriquecer a experiência dos alunos.  

- Estimular o gosto pela língua materna, pela literatura e pela cultura.  

- Despertar o gosto pela leitura.  

- Promover o desenvolvimento de competências de leitura e enriquecimento vocabular.  

- Fazer com que os alunos passem a olhar os textos de uma forma diferente, redescobrindo o prazer da 

leitura e do seu prazer puramente estético. 

- Incentivar a leitura de autores nacionais, clássicos e contemporâneos;    

- Permitir aos alunos esclarecer dúvidas e curiosidades relativas aos escritores/autores. 

Metas e objetivos do PE: 

- 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. 

 A semana da Leitura, que foi reduzida para três dias, pela existência de uma outra atividade nos dias 12 e 

13, insere-se na comemoração da Semana da Leitura e da importância em incentivar os alunos para a leitura 

e áreas relacionadas, como a escrita.  No primeiro dia, 9 de março, os alunos desfrutaram de uma sessão no 

auditório da escola, detendo assim a oportunidade de desconstruir a Leitura, através de um encontro com a 

escritora Maria Luísa Moreira. A apresentação do evento esteve a cargo de dois alunos (Lara e Guilherme) 

da turma A, 1º ano. No segundo dia, 10, três alunos da referida turma (Guilherme, Afonso e Ivo) efetuaram 

uma leitura dramatizada de um diálogo entre um professor e um aluno, intitulada “Lição de Gramática”. 

Estes percorreram os diferentes locais da escola: secretaria, direção, bar e sala dos professores, de modo a 

deleitar os ouvintes com a sua dramatização. A terceira atividade, realizada durante os três dias: 9, 10 e 11, 
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teve como objetivo a leitura e desconstrução da mesma de um excerto de obras diversas, em contexto de 

aula. Cada professor, do primeiro tempo da manhã, escolheria um excerto para levar para a sala de aula e 

ler com os alunos. As diferentes atividades decorreram de forma bastante positiva, tendo em conta o 

envolvimento dos alunos 

e dos professores. 

Apesar disso, a recetividade de alguns professores das áreas práticas não foi tão positiva, como se estaria à 

espera. E este pode ser um dos aspetos a melhorar no futuro: o incentivo e motivação iniciais aos 

professores da componente prática. 

No geral, os alunos, que participaram no Encontro com a escritora Maria Luísa Moreira, revelaram 

interesse 

e motivação, bem como um comportamento e posturas adequadas. 

De salientar, ainda, o empenho da escritora que adequadamente soube cativar a atenção dos estudantes, 

mostrando-lhes a importância da leitura nos diferentes contextos da vida escolar e social. 

 

 

3.2 - Coordenação Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

 
Ação de Sensibilização “O Bullying é para os fracos”, realizada no dia 6 de fevereiro. 

Objetivos: 

 Promover a educação para a cidadania; 

 Reforçar a importância da escola inclusiva; 

 Sensibilizar os alunos para o respeito e valorização da diferença; 

 Desenvolver o espírito crítico, de tolerância e solidariedade social. 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

Os alunos da turma J do 1º ano, do curso CEF - Operador de Jardinagem, participaram numa ação de 

sensibilização antibullying, dinamizada pela Polícia de Segurança Pública. Esta atividade inseriu-se no 

âmbito da disciplina de Cidadania e Mundo Atual, no tema C2 “Discriminação e Racismo: todos diferentes, 

todos iguais”, sob a responsabilidade da professora Tânia Ribeiro. 

A ação iniciou-se com uma apresentação dos alunos e dos senhores agentes da PSP, Gil Carvalho e 

Azevedo.  

De seguida, o agente Gil começou por esclarecer o conceito de bullying, apresentando testemunhos reais de 

crianças e jovens vítimas deste flagelo tão atual.  

Os alunos ficaram a saber que existem vários tipos de bullying: o direto, que inclui as agressões verbais 

(insultos), agressões físicas e o cyberbullying (quando há humilhação, gozo ou invasão de contas sociais 
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online); e o indireto, ao nível emocional, de exclusão social e de racismo. Esta variante do bullying implica 

excluir, manipular, perseguir e amedrontar. 

Conquistada toda a atenção dos alunos, os agentes prosseguiram, alertando para a gravidade da prática de 

tais atos, relembrando que os jovens, a partir dos 16 anos, apesar de ainda não serem maiores de idade, já 

podem responder criminalmente pelas suas ações.   

Ficaram também a conhecer o círculo do bullying, onde perceberam que, muitas vezes, as pessoas 

desempenham o papel de assistentes neutros, isto é, conhecem casos de bullying, por vezes até os 

testemunham, mas optam por não interferir, por medo, por vergonha ou por indiferença para com a 

situação. Esta é uma atitude totalmente errada, pois deve-se sempre auxiliar a vítima, recorrendo à ajuda 

imediata de um adulto próximo ou chamando a polícia. 

Foram ainda apresentados os comportamentos típicos dos agressores e das vítimas, bem como os fatores de 

risco e os de proteção. Assim, os agentes reforçaram a ideia da necessidade dos jovens recorrerem à ajuda 

familiar e escolar para denunciarem situações que conheçam ou quando são as próprias vítimas.  

A ação terminou com o visionamento de um pequeno vídeo sobre o tema, tendo havido ainda tempo para 

que os alunos colocassem várias e pertinentes questões.  

No final, os agentes elogiaram o comportamento e interesse evidenciado pela turma e terminaram, 

salientando que, como cidadãos, temos a responsabilidade de estar atentos aos sinais das pessoas que nos 

rodeiam, pois, por vezes, passamos o dia inteiro com amigos/colegas/familiares e não conseguimos 

entender os seus pedidos de socorro. 

 

Projeto Desporto Escolar, Corta-Mato Distrital 

Objetivos: 

- 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. 

Metas e objetivos do PE: 

- Reduzir a desistência e o abandono escolar. 

- Melhorar as atitudes dos alunos. 

Os alunos dos grupos-equipa de Natação do Clube de Desporto Escolar participaram, na manhã de sábado, 

dia 8 de fevereiro, no 2º Open de Natação que se realizou na Piscina Municipal de Barroselas. Os nossos 

nadadores foram os seguintes: Daniela Pereira (2º FC); António Malheiro (3º B); Diogo Lopes (3º FC); 

João Dias (1º A); Ricardo Antunes, Rodrigo Mouco, Salvador Caraca e Edgar Veloso (1º B). 

Comparativamente com o 1º Open, a evolução técnica individual foi evidente e todos tiveram uma 

participação excelente, obtendo bons tempos nas diversas provas realizadas. Para além das provas 

individuais nos estilos crol, bruços e costas, os nossos nadadores também realizaram a prova de estafetas 

por equipas.   
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3.3 – Coordenação Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 
Visita de estudo a Inovação Tecnológica na Exploração Agrícola, dia 28 de janeiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): TPA – 2A / 2B  

Objetivos: 

Em conformidade com o previsto no PAA, foi executada a visita de estudo no âmbito das disciplinas de 

Economia e Gestão Agrícola, Transformação e Mecanização Agrícola, com a duração de um (1) dia, no dia 

28 de janeiro de 2020, para as turmas do 2oA e 2oB, do curso profissional de Técnico de Produção 

Agropecuária. Mais se informa que ocorreu um ajustamento relativo às empresas a visitar, pelo facto de se 

considerar pertinente a conjugação das duas visitas programadas no Plano de Atividade aprovado, com o 

objetivo de otimizar recursos financeiros e de logística. Assim em substituição da “Campicarn”, foram 

selecionadas as empresas Júlio Amorim e Irmãos Rosendo, mantendo integralmente os objetivos propostos 

acrescentando ainda outros diretamente relacionados com a aquisição de competências na área da inovação 

tecnológica e dos indicadores de gestão de desempenho, no âmbito da componente formativa da disciplina 

de EGA.  

Locais de Visita de Estudo:  

1. Sociedade Agropecuária Júlio Amorim Lda. / Rio Mau – Vila do Conde (Utilização de Indicadores 

de Desempenho e Ordenha Robotizada)  

2. PAM - Produção e Distribuição Hortícola do Litoral Lda. – Laúndos (Normalização, 

Comercialização e Marketing Agroalimentar)  

3. Sociedade Agropecuária Irmãos Rosendo Lda. / Manhente – Barcelos (Inovação Tecnológica / 

Ordenha Circular).  

Objetivos gerais da visita / atividade:  

 Compreender e distinguir a importância de gestão da empresa agrícola através da identificação de 

ferramentas tecnológicas e metodologias inovadoras como instrumentos de planeamento e controlo 

(inovação nas salas de ordenha e aplicação de indicadores chave de desempenho);  

 Identificar e compreender indicadores de performance e de gestão da empresa agrícola;  

 Caracterizar a empresa agrícola e a sistematização do controlo de custos;  

 Caraterizar e identificar os diferentes mercados de produtos agroalimentares e respetivos circuitos 

comerciais;  

 Identificar as formas associativas para a comercialização e marketing de produtos agroalimentares e 

conhecer diferentes estratégias de comercialização em função do produto e do mercado. 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 
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Concurso Regional de Obstáculos/ Taça Trote 4ª Jornada, dia 2 de fevereiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): 10º, 11º e 12º ano 

Objetivos: 

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, 11º e 12º anos de TGE, Inês Silva com Hego, Lucas Cerqueira com Corleone, Tiago 

Ribeiro com Hego, João Assunção com Liquida, Bruno Faria com Lincon, Vitor Mendes com Zita, Jonatas 

Guerreiro com Zita, Soraia Poço com Geneve L, Joana Pinto com Dejavu Van Erpekom Z, Ana Catrina 

Oliveira com Corleone, Rita Silva com Hequito, Catarina Torres com Charles, Francisca Ribeiro com 

Trifólio, Pedro Veloso com Soda Woallas, José Nuno Lima com Lord, Hugo Pedra com Corleone, Linda 

Rodrigues com Lincon, Rita Mafalda Silva com Lincon, Alexandra Rodrigues com Zita, Henrique 

Hemsworth com Ginkie, nas provas de 50, 80, 100 e 110 cm de altura. Alguns alunos competem em dois 

níveis. 

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 e no apoio ao juri, 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. 

Classificações da jornada: 

Prova de 50 cm: 

7º João Assunção com Liquita 

Prova de 100 cm; 

4º Pedro Veloso com Soda Woalls 

7º José Nuno Lima com Lord 

Prova de 110 cm; 

1º Henrique Hemsworth com Ginkie 
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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:   

3º Rita Silva com Hequito  

4º Hugo Pedra com Corleone 

6º Catarina Torres com Charles, José Nuno Lima com Geneve L, Ana Catarina Oliveira com Corleone 

9º Melyssia Valinhas com Geneve L 

10º João Assunção com Lincon,  Bruno Faria com Corleone 

12º Rodrigo Antunes com Zita, João Assunção com Liquida 

Série de 100-110 cm  

2º Henrique Hemsworth com Ginkie 

4º Pedro Veloso com Ginkie 

5º Rodrigo Antunes com Ginkie, Pedro Veloso com Soda Woalls 

6º Pedro Veloso com Geneve L 

7º José Nuno Lima com Lord 

9º Tiago Ribeiro com Lord 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

Dia da Internet Segura, dia 11 de fevereiro de 2020  

Turma (s) envolvida (s): Todas 

Objetivos: 

Na atualidade, as tecnologias digitais proporcionam-nos inúmeras possibilidades de forma bastante 

acessível e como tal, existem imensas oportunidades para aprender, criar e partilhar. No entanto, a Internet 

também abre portas a um conjunto de riscos para os seus utilizadores, especialmente para os mais 

vulneráveis, como as crianças e os jovens  e para os quais é importante estarmos atentos e atuar no sentido 

contrário, tais como o ciberbullying, desinformação e a exposição a conteúdos inapropriados, uma vez que 

ainda há muito desconhecimento e indiferença sobre os riscos e ameaças que estão à espreita durante a 

navegação online.  

A EPADRPL como entidade atenta aos seus jovens também assinalou este dia, chamando de diversas 

formas a atenção para esta problemática, recorrendo à realização dos jogos da SeguraNet nos diversos 

subtemas disponíveis, onde os alunos do 1ºJ, 1ª e 1B/C puderam testar os seus conhecimentos e refletir 

sobre as suas práticas na atividade web; foi proposto a criação de um cartaz geral para afixação na escola à 

turma do 1º J, na aula de TIC (ficando selecionado o do Tiago da Silva, número 1734); na televisão do 

bufete, disponibilizou-se a rodagem de tiras de Banda Desenhada da SeguraNet para que de forma divertida 

pudessem refletir e aprender também sobre os temas; na entrada principal, foram apresentados diversos 

vídeos também sobre as problemáticas inerentes e afixaram-se as árvores de decisão do SeguraNet no 

placard dos alunos. 
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Foi dinamizada ainda uma palestra sobre “Navegas em Segurança”, que foi antecipada para o mês de 

novembro. Atividade já documentada nessa altura em relatório individual. 

O Dia da Internet Mais Segura tem como objetivo promover a utilização consciente e responsável, crítica e 

criativa das tecnologias, especialmente entre as crianças e os jovens. 

Todas as ações planeadas foram desenvolvidas com normalidade, acreditando que os nossos alunos, neste 

dia em diante tomem consciência dos perigos constantes a que estão sujeitos aquando da sua atividade 

online. 

Percebeu-se que com a palestra, com os jogos e até mesmo com o diálogo que se desenvolveu com eles que 

nunca tinham pensado em algumas consequências que determinadas atitudes inconscientes podem levar. 

Acredita-se que sempre se consegue bastante sucesso com a maioria das ações que se dinamizou neste dia. 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

2ª jornada Concurso Regional de Ensino do Norte, dia 16 de fevereiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): 10º, 11º e 12º ano 

Objetivos: 

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.  

Nesta jornada do Campeonato Regional de Ensino do Norte tivemos 15 conjuntos em prova, 10º C Inês 

Silva com Hego, Tiago Ribeiro com Isack, 11º C Inês Assis com Mozar de Rostervel, Francisca Ribeiro 

com Trifólio, Rita Silva com Hequito, Soraia Poço com Liquida, Catarina Menino com Charles, Pedro 

Veloso com Soda, Alexandra Rodrigues com Isack, José Nuno Lima com Lord, Hugo Pedra com Corleone, 

Joana Pinto com Dejavu Van Erpekon Z, Ana Catrina Oliveira com Trifólio,12º C Henrique Hemsworth 

com Ginkie e Rita Silva com Corleone. 

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 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. 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 
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Concurso Regional de Ensino do Norte, dia 19 de fevereiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): 10º, 11º e 12º ano 

Objetivos: 

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 tpêm 

vários níveis e podem ser avaliadas por 1 ou até 5 juizes.  

Nesta jornada do Campeonato Regional de Ensino do Norte tivemos 13 conjuntos em prova, 10º C Inês 

Silva com Hego, Tiago Ribeiro com Geneve L, João Assunção com Geneve L, Lucas Cerqueira com 

Corleone, Bruno Faria com Corleone, 11º C Inês Assis com Mozar de Rostervel, Francisca Ribeiro com 

Trifólio, Rita Silva com Hequito, Soraia Poço com Hego, Catarina Menino com Charles, Pedro Veloso com 

Soda, Alexandra Rodrigues com Geneve L, José Nuno Lima com Lord. 

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 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. 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

 

Visita a FIMA AGRICOLA 2020 (41a Feira Internacional de Máquinas Agrícolas) – Saragoça – 

Espanha, dia 25 a 228 de fevereiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): 1o A e 1o B do Curso Técnico de Produção Agropecuária  

Objetivos: 

Facultar contactos e experiências com o meio extra- escolar;  

Contactar com profissionais do setor Agropecuário;  

Reconhecer a importância das línguas estrangeiras;  

Contactar com novas realidades;  

Identificar as potencialidades Portuguesas perante a globalização;  

Melhorar as relações interpessoais; 

Aprofundar e consolidar conhecimentos adquiridos e a adquirir.  

Nos dias 24, 25, 26, 27, 28 de fevereiro, as turmas do 1oA e 1o B do Curso de Técnico Produção 

Agropecuária acompanhados pelo Diretor da Escola, Amâncio Cerqueira e pelos professores, Luís Seabra, 

e Adelina Reis das disciplinas de Mecanização Agrícola e Produção Agrícola respetivamente, realizaram 
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visitas de estudo ao FIMA AGRICOLA 2020 (41a Feira Internacional de Máquinas Agrícolas) – Saragoça 

- Espanha, à empresa agropecuária Señorio de Sarria, SA – Finca, Puente la Reina, Navarra – Espanha e 

Centro de Fungiturismo – Padrejon, Rioja – Espanha.  

Assim, no dia 25 de fevereiro cerca das 6 horas deu-se a partida para Espanha, tendo-se chegado a 

Salamanca pelas 13 horas, onde os participantes na viagem almoçaram. Após o almoço visitaram os 

principais pontos de interesse turístico e cultural da cidade de Salamanca, destacando-se a Praça Maior, que 

data do século XVIII sendo das maiores e mais grandiosas de Espanha, a fachada da Universidade de 

Salamanca no Pátio de las Escuelas, que data do século XVI, a entrada da Catedral Velha dos séculos XII e 

XIII e a Catedral Nova construída durante os séculos XVI a XVIII.  

Pelas 16 horas seguimos para Burgos e durante o percurso podemos observar e contactar com os sistemas 

agrícolas da Meseta Central Ibérica, com clima continental, onde predominam as culturas de cereais 

praganosos de sequeiro, numa vasta planície, sendo a estrutura fundiária constituída por parcelas de terreno 

da grande dimensão, em contraste com o minifúndio de clima predominantemente Atlântico do Minho, de 

onde são oriundos os alunos participantes, podendo estes conhecer um sistema de produção agropecuária 

de características bastante diversas do que estão habituados.  

As 18 horas chegamos a Burgos e dirigimo-nos para o “Hotel Maria Luísa”, tendo o Diretor procedido à 

distribuição dos alunos e professores pelos quartos, tendo estes de imediato, ocupado os seus aposentos de 

modo a recomporem-se da longa viagem de autocarro. 

Até à hora de jantar podemos fazer uma breve visita ao centro histórico de Burgos, sendo de destacar a 

Catedral, considerada a terceira maior de Espanha, fundada no século XIII e construída por etapas ao longo 

de três séculos, no estilo gótico, revelando influências alemãs, francesas e dos Países Baixos.  

No dia 26 de fevereiro, às 8 horas saímos do “Hotel Maria Luísa” – Burgos, com destino à empresa 

agropecuária Señorio de Sarria, SA – Puente la Reina, onde chegamos cerca das 11 horas. Esta empresa é 

constituída por uma propriedade de cerca de 1200 hectares, dos quais 400 hectares são de terra arável e 

restantes de floresta. Possui ainda três barragens hidroelétricas e 100 aerogeradores eólicos para produção 

de energia elétrica para venda.  

Dos 400 hectares de terra arável, 100 estão ocupados com vinha e os restantes 300 hectares destinam-se à 

produção forrageira, dos quais 250 ha de sequeiro onde se cultivam consociações de aveia x ervilhaca e 50 

ha de regadio onde se cultivam consociações de azevém x ervilhaca no Outono/Inverno e milho forragem 

na Primavera/Verão.  

A nossa visita incidiu na exploração pecuária, que é composta de cerca de 260 vacas em lactação. A 

produção leiteira é transformada na exploração, pois possui uma unidade industrial composta de 

pasteurizador e diversos equipamentos para produção de nata e iogurte. Uma parte do leite produzido é 

embalado e comercializado como leite do dia e a restante transformada em natas destinadas à indústria 

alimentar e iogurtes.  

Todos estes produtos são embalados e comercializados com marca da empresa, o que constitui uma 

inovação na conceção empresarial comum das empresas agropecuárias das regiões de onde os alunos são 
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provenientes. Pelas 16 horas realizamos a visita ao Centro de Fungiturismo – Padrejon, Rioja – Espanha, 

que é um espaço didático e audiovisual onde se aprende e contacta com a produção de cogumelos. 

Observamos como se obtém o micélio através da inoculação em grãos de centeio, as matérias-primas e 

fases de obtenção do composto e a produção de cogumelos de diversas variedades.  

O cultivo de cogumelos em La Rioja tem suas raízes nas primeiras décadas do século XX e estima-se que 

La Rioja cultive cerca de 61.000 toneladas de cogumelos por ano, o que representa 60% da produção 

nacional e 8% da produção Europeia, consolidando-se como a primeira região produtora de cogumelos da 

Espanha. Do que é produzido em La Rioja, 42% são consumidos frescos e 57% são conservados. A 

Espanha ocupa o sexto lugar na produção de cogumelos do mundo, representando 4% do total. 

 Nesta visita ao Centro de Fungiturismo – Padrejon, Rioja, observamos “in loco” uma unidade de produção 

de várias variedades de cogumelos. Assim, destacamos o cogumelo comum ( Agaricus bisporus ) também 

chamado de “cogumelo de Paris”, que é a espécie de fungo mais cultivada da Espanha, sendo Rioja sua 

primeira região produtora. Também observamos o cultivo de cogumelos ostra ( Pleurotus ostreatus ) e 

shiitake ( Lentinula edodes ). às 19 horas chegamos ao “Hotel Catalonia las Cañas” – Logroño, tendo o 

Diretor procedido à distribuição dos alunos e professores pelos quartos.  

No dia 27 de fevereiro, pelas 8 horas saímos, do “Hotel Catalonia las Cañas” – Logroño com destino a 

Saragoça, tendo durante a viagem tido a oportunidade de observar vastas áreas de vinha, pomares e culturas 

cerealíferas da região do vale do Ebro. Cerca das 10 horas chegamos a Saragoça e dirigimo-nos de imediato 

para a FIMA 2020 (41ª Feira Internacional de Máquinas Agrícolas).  

Nesta visita, os alunos e professores contactaram com as inovações tecnológicas mais recentes, 

apresentadas pelos principais e mais relevantes construtores e fabricantes de tratores, máquinas e 

equipamentos agrícolas. Convém referir que, o FIMA é um dos principais certames, a nível Europeu 

relacionados com a mecanização agrícola.  

A principal inovação que as várias marcas de tratores apresentaram, relacionou-se com a ergonomia do 

posto de condução, de modo a proporcionar mais conforto ao operador e aumentar a produtividade. Além 

disso, verificou-se uma grande aposta nos comandos eletrónicos das várias tarefas a desempenhar pelos 

tratores, nomeadamente no aperfeiçoamento da agricultura de precisão, tendo também sido apresentados 

neste certame modelos de tratores equipados com motores elétricos e com autonomia de condução.  

Apos a visita à FIMA 2020, realizamos uma breve visita cultural/turística no centro histórico da cidade de 

Saragoça, nomeadamente em volta da Plaza del Pilar, onde podemos apreciar a Basílica de Nuestra Señora 

del Pilar, com a grande igreja com 11 coloridas cúpulas de azulejo e onde alguns alunos adquiriram 

recordações para oferecer aos seus familiares.  

Apos esta visita cultural regressamos ao “Hotel Catalonia las Cañas” – Logroño, para no dia seguinte 

regressarmos a Portugal. Assim, no dia 28 de fevereiro, pelas 9 horas iniciámos a viagem de regresso a 

Ponte de Lima, tendo novamente oportunidade de observar durante o percurso a realidade agrícola de 

Espanha.  
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Cerca das 17 horas chegamos à Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de 

Lima. Fazendo o balanço destes quatro dias de viagem de estudo, todos os alunos e os professores 

concordaram em considerá-la bastante positiva e enriquecedora da formação dos alunos, quer pelas 

aprendizagens obtidas nas visitas ao FIMA 2020, empresa agropecuária Senorio de Sarria, SA, Centro de 

Fungiturismo – Padrejon, Rioja, visitas culturais e observação e contacto com a realidade agrária de 

Espanha, podendo assim, identificar as potencialidades e fragilidades de produção agropecuária de Portugal 

no contexto da globalização. Também há que realçar o convívio e experiências vividas por todos, 

realçando-se o bom comportamento e o cumprimento dos horários pelos alunos. Resumindo, todos nós 

enriquecemos quer ao nível técnico, quer ao nível cultural.  

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

Feira Anual da Trofa – 18º Concurso da Raça Holstein Frísia, dia 5 a 8 de março de 2020 

Turma (s) envolvida (s): Alguns alunos do 3º A e do 3º B 

Objetivos: 

Esta atividade tem como objetivos principais compreender a importância dos concursos pecuários para a 

melhoria genética dos efetivos e reconhecer a importância das várias espécies e raças pecuárias para o 

desenvolvimento económico da região onde se inserem.  

A Feira Anual da Trofa e o 18º Concurso da Raça Holstein Frísia foram programados no Plano Anual de 

Atividades, no âmbito da disciplina de Produção Agrícola. 

Esta atividade contribuiu para o desenvolvimento do espírito crítico dos alunos, bem como para o 

enriquecimento dos saberes e cumprimento de normas de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, de 

modo a formar profissionais competentes e cidadãos responsáveis e intervenientes. 

Os objetivos foram concretizados de forma muito positiva. 

No entanto, de referir que o local que a organização destinou para os animais da nossa Escola foi indigno, 

uma vez que era o local de passagem de todos os outros participantes. Tal deve ser discutido com a 

organização de forma a que não volte a suceder.  

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

Visita de estudo em contexto de aula integrada no módulo Agricultura Sustentável, dia 10 de 

fevereiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): Alguns alunos do 2º A e do 2º B 

Objetivos: 
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No dia 10 de fevereiro, as turmas do 2º ano do Curso Profissional Técnico de Produção Agropecuária 

realizaram uma visita de estudo em contexto de aula, integrada no módulo Agricultura Sustentável. Esta 

atividade decorreu em duas empresas de referência do nosso concelho, Ponte de Lima: a Biodiversus e a 

HidroFlora.  

A Biodiversus é uma empresa jovem e inovadora, dedicada à produção, distribuição e comercialização de 

hortofrutícolas em Modo de Produção Biológico. Nesta empresa são preconizados os quatro princípios da 

Agricultura Biológica: Princípio da saúde, da ecologia, da justiça e da precaução. Têm como premissa a 

produção de alimentos de grande qualidade, assumindo uma grande responsabilidade, no que diz respeito à 

segurança alimentar, à preservação do ambiente e da biodiversidade, onde impera a consideração pelo 

presente e futuro das gerações vindouras. 

A HidroFlora trata-se de uma empresa de produção e comercialização de produtos em hidroponia. A 

hidroponia é uma técnica de cultivar plantas sem solo, onde os elementos minerais essenciais para o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas são fornecidos através de uma solução nutritiva, que fornece, 

na medida exata e de forma constante, todos os nutrientes que os vegetais necessitam. O sistema utilizado é 

o Nutrient Film Technique (N.F.T), que utiliza um fluxo constante de sua solução nutritiva (água). 

Na HidroFlora são preconizados os princípios da Produção Integrada que visam a obtenção de produtos 

reconhecidos pela sua qualidade, com valorização pelo mercado, assegurando, simultaneamente, uma 

melhor proteção dos recursos naturais e a preservação do ambiente. 

Neste contexto, foi propiciado aos alunos estarem em contacto direto com técnicas de cultivo e de 

tecnologias diferenciadoras no seu modo de produção, permitindo-lhes adquirirem novas aprendizagens e 

mobilizarem, simultaneamente, outras competências já desenvolvidas.  

Finalmente, com esta atividade, pretendeu-se que os alunos reconhecessem que, nestes dois sistemas de 

produção diferentes, se pratica a Agricultura Sustentável e que esta deve ser ecologicamente equilibrada, 

economicamente viável, socialmente justa, e orientada por um enfoque científico.  

Objetivos: 

Melhorar as atitudes dos alunos; 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

Adquirir novas competências e mobilizar as já adquiridas; 

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

 

A atividade decorreu bem, a maioria dos alunos evidenciaram interesse e motivação nas informações que 

lhes foram concedidas, pelos empresários, ao longo da visita. 

Alguns alunos colocaram questões pertinentes, que demonstraram conhecimento e gosto pelas temáticas 

desenvolvidas nas disciplinas curriculares. 

Os objetivos propostos para a visita foram cumpridos.  

Metas e objetivos do PE: 
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 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

Feira 100% Agrolimiano, dia 15 e 16 de fevereiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): Todas as Turmas de Cursos Profissionais 

Objetivos: 

Estas atividades estão inseridas no PAA da escola por estarem diretamente relacionadas com os cursos. A 

escola participou ativamente na Feira com todas as suas áreas de formação, desde o curso de agropecuária, 

gestão equina, cozinha e pastelaria e restauração e bar, de forma a melhorar o desempenho dos alunos e as 

suas atitudes num contexto extra curricular, inserido numa atividade de grande abrangência do sector 

agrícola da região. 

Pelas diferentes áreas temos como objetivos específicos, 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. 

Também os alunos participaram do curso técnico de produção Agropecuária organizaram e participaram, 

com grande entusiasmo, nos Agrolimianos, onde envio resumo do professor responsável por esta atividade:  

No dia 15 de Fevereiro de 2020, decorreu no pavilhão da Expolima os terceiros Agrojogos inseridos na III 

Feira do 100% Agrolimiano.  

Houve a participação de oito equipas, das quais, duas pertenciam á Escola Profissional Agrícola de Fermil 

de Basto e uma á Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento. 

Estes jogos têm como objetivo promover e valorizar o fair play, diversão e demonstração de capacidades 

técnicas dos alunos que frequentam os respetivos cursos. Os Agrojogos são constituídos por uma série de 

provas de perícia relacionadas com competências ligadas à agricultura, a saber: Troca de pneus, rachar 

lenha, Gincana de trator, tocar o porno, Empilhar Rolos de Palha, Engarrafamento, Fazer Sumo de Laranja, 

Troca de Facas de escarificador, Parede de Tijolos 

Tendo sido o curso de restauração convidado a participar na feira 100% AgroLimiano, foi desde logo 

atendido o convite. 

Na cozinha estiveram sempre duas alunas do curso de cozinha e pastelaria que foram sempre prontamente 

colaborando em todas as tarefas que lhe foram solicitando. 

Na parte do serviço estirem envolvidos os alunos do serviço de restaurante e bar, do 11.º FR.  

Os alunos do Técnico de Gestão Equina participaram na feira através de demonstrações equestres e de 

batismos a cavalo, onde se deparou com uma grande adesão do publico e onde os nossos alunos puderam 

por em pratica a parte pedagógica adquirida no curso. 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 
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Palestra Importância do Bem-Estar Animal nas Explorações Pecuárias – Porquê Certificar? 100% 

Agrolimiano Concurso Regional Holstein Frísia, dia 16 de fevereiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): Alunos TPA, Encarregados de Educação e Parceiros do Contexto de Trabalho 

Objetivos: 

A palestra foi ministrada pela Dra. Isabel Santos, da AGROS, no âmbito da Feira 100% Agrolimiano, que é 

parte do PAA de escola por estar diretamente relacionadas com o curso de Produção agrícola. 

Teve como objetivo principal realçar a importância da certificação das explorações pecuárias no âmbito do 

bem-estar animal, e promover a comunicação e intercâmbio de impressões entre alunos, encarregados de 

educação, professores e empresários responsáveis pelas empresas parceiras do Contexto de Trabalho. 

A atividade mencionada decorreu de ótima forma para todos os participantes. A oradora, Dra. Isabel 

Santos, teve um desempenho excelente, transmitindo de forma clara e dinâmica os conceitos mais 

importâncias relativos ao tema em discussão. 

No geral, faz-se um balanço extremamente positivo desta atividade. 

Metas e objetivos do PE: 

Intensificar o nível de envolvimento e participação dos pais e EE  

 

 

Curso de Preparadores e Manejadores de Animais para concurso, de 13 a 15 de fevereiro de 2020 

Turma (s) envolvida (s): Alunos das Turmas do Curso Técnico de Agropecuária 

Objetivos: 

Esta atividade está inserida no PAA de escola por estarem diretamente relacionadas com o Curso Técnico 

de Agropecuária, é um curso de Preparadores e Manejadores de Animais para concurso, que capacita os 

nossos alunos a preparar e manejar animais bovinos para participarem em concursos pecuário, 

normalmente da raça Holstein Frísia. O curso é certificado pela APCRF (Associação Portuguesa de 

Criadores da Raça Frísia), e no final do curso os alunos recebem um diploma e estão habilitados a preparar 

animais para estes concursos assim como podem passar os animais na pista. 

Tem também como objetivo, melhorar o desempenho escolar dos alunos no relacionamento com esta 

espécie pecuária. 

Nesta atividade participaram com um grande empenho, espírito de equipa e cooperação os alunos:  

Edgar Manuel da Costa Campos (3A); André Filipe Ribeiro Mendes (3A); Afonso Rodrigues Rocha (3B); 

Pedro José Baldaia Dias (3A); Marco José Fernandes Pinto (3A); Joana Isabel da Silva Cunha (3B); Bruno 

Alexandre Gomes Silva (2B); João Miguel Viana Fernandes (3A); Roberto Jorge Santos Carvalho (3B); 

Sérgio Miguel Neves Pereira (1B); Ricardo Fernandes Antunes (1B); Afonso Correia Dias (1A); Luís 

Filipe Ferreira Carvalho (1A); Luís Miguel Silva Ferreira (1A); Ivo Marcelo Alves Viana (1A); Miguel 

Festa Raposo (1A). 
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Os alunos nas diferentes etapas do curso demonstraram um empenho exemplar, tanto nas tarefas a 

desempenhar na preparação dos seus animais, como no final onde fizeram uma demonstração em pista 

muito equivalente a um curso real. 

A atividade decorreu de forma excelente para todos os participantes, como já referi os alunos 

demonstraram um empenho exemplar e obtiveram o diploma do curso, ficando habilitados para prepararem 

e manejarem animais para concursos pecuários, uma mais-valia para os nossos alunos no seu percurso 

profissional e académico. 

Também o formador referiu ter ficado muito satisfeito com o empenho e resultado dos alunos. 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

 

3.4 - Área Técnica de Restauração 

3.4.1. Visita de estudo à FITUR, Madrid de 23 a 26 de Janeiro 2020 

Turmas envolvidas: FR/FC – 11.º e 12.º anos  

Objetivos: 

Em conformidade com o previsto no PAA, foi executada a visita de estudo no âmbito das disciplinas 

Serviço de Restauração e Bebidas, com a duração de quatro dias, entre os dias 23 e 26 de janeiro de 2020, 

para as turmas dos 11.º e 12.º , do curso profissional de Técnico de Restauração Variantes Restaurante Bar 

e Cozinha e Pastelaria.  

Esta visita tem como objetivo transportar os nossos alunos para um mundo real do Turismo, sendo esta 

realidade uma das maiores alavancas da nossa economia, nada melhor do que permitir aos alunos 

vivenciarem essa realidade numa escala macro e internacional. 

A visita teve um programa bastante diversificado indo de encontro de forma transversal a todas a unidades 

curriculares lecionadas na nossa escola. 

No dia 23 de janeiro iniciamos a visita pela cidade de Salamanca Espanha, podendo aí conhecer toda a 

parte histórica da cidade com visitas às partes mais emblemáticas que fazem parte da riqueza cultural da 

cidade. Visitamos também uma unidade hoteleira já que se enquadrava nos conteúdos do curso. 

Nos seguintes dias a visita desenvolveu-se na cidade de Madrid, onde podemos visitar os momentos mais 

carismáticos da cidade e perceber de forma observatório o funcionamento dos vários tipos de restauração 

que lá se encontravam. 

No dia 25 pelas 10 horas demos início à visita da feira, uma feira com dimensões internacionais onde 

estavam expostos todos os continentes e vários países em representação do turismo. Os nossos alunos 

puderam aí viajar pelas riquezas e histórias do turismo e da gastronomia. 

Deixar um registo de mérito para o excelente comportamento dos alunos em todos os parâmetros que 

englobaram a visita.  

Em conclusão, recomenda-se esta visita como parte do plano de atividades, sem dúvida é uma mais valia 

para os conhecimentos futuros dos nossos alunos. 
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Locais de Visita de Estudo:  

 Hotel Alameda Palace 

 A Plaza Mayor e o conjunto de catedrais 

 Hotel Palácio Valderrábanos 

 Muralhas de Ávila. 

 FITUR 

Objetivos gerais da visita / atividade:  

o Observar em contexto real de trabalho o funcionamento de unidades hoteleiras; 

o Observar em contexto real de formação o funcionamento de uma das maiores feiras de Turismo da 

Europa; 

o Contactar com as várias culturas e conhecer as várias riquezas culturais de cada região; 

o Observar as diferentes gastronomias mediterrânias das várias regiões Espanholas 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes dos alunos. 

 

4.4.2 Concurso F&B Got Talent – 3 de março 2020 

Turmas envolvidas: FR/FC – 11.º e 12.º anos  

Objetivos: 

No dia 3 de março, realizou-se na EPADRPL o concurso “F&B Got Talent”, que contou com a 

participação de 44 alunos do 9.º ano, distribuídos por 22 equipas, oriundos maioritariamente do 

Agrupamento de Escola de Valdevez, mas também do Agrupamento de Escolas de Freixo, do 

Agrupamento de Escolas António Feijó e do Agrupamento de Escolas de Arcozelo. 

A partir de um cabaz disponibilizado pela EPADRPL, cada equipa teve de executar um prato principal 

(Concurso de Cozinha) e uma bebida (Concurso de Bar). 

Este concurso permitiu aos concorrentes, com gosto especial pela área da cozinha ou de bar, pôr à prova os 

seus conhecimentos e aptidões, de forma original e criativa. 

Após muito trabalho, algum suor à mistura e com um enorme espírito de equipa, numa verdadeira corrida 

contra o tempo, os concorrentes apresentaram ao júri o seu produto final. Todos mereciam ganhar, mas foi 

ao júri que naturalmente competiu a função de decidir. 

Este concurso superou todas as expectativas da equipa organizadora. Além de os alunos concorrentes terem 

revelado significativa capacidade de desempenho quer na cozinha, quer em bar, foi possível, através da 

harmonização das relações pelos nossos alunos da EPADRPL, concretizar-se um salutar convívio entre 

escolas, entre equipas e entre os próprios concorrentes. Será, sem dúvida, um concurso que, se for possível, 

temos de repetir futuramente. 

Locais da atividade:  
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 Cozinha Pedagógica 

 Restaurantes/Bar Pedagógicos 

 Percurso definido no pedipaper pela Quinta 

Objetivos gerais da visita / atividade:  

o promover estas áreas perante a comunidade escolar em geral e demonstrar “in loco” quais as 

competências adquiridas neste tipo de formação profissional.   

o Avaliar a criatividade e originalidade esteja presente, mas também, permitir aos concorrentes a 

experiência de ser “chef” por um dia. 

Metas e objetivos do PE: 

 Melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Melhorar as atitudes 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 

Visita de estudo a 

Inovação 

Tecnológica na 

Exploração 

Agrícola 

Petros 

Rekas 
Muito Boa 

Explorações 

Intensiva de 

Bovinicultura 

de Leite com 

elevado nível 

tecnológico. 

Agrupamento 

de Produtores   

 

Sim Excelente 

Os empresários acolheram os 

nossos alunos com grande 

profissionalismo, 

demonstram grande abertura 

e contribuíram para ampliar 

as competências na área da 

inovação e gestão! 

Esta visita permitiu ainda 

reforçar a importância da 

aproximação da escola ao 

mercado de trabalho, e 

ganhar abertura para a 

integração de novas 

ferramentas tecnológicas e 

metodologias inovadoras 

como instrumentos de 

planeamento e controlo do 

setor agrícola. 

Os alunos demonstram 

grande interesse e com 

comentários muito positivos. 

Concurso Regional 

de Obstáculos/ Taça 

Trote 4ª Jornada 

Luísa 

Espadanal 
Muito Boa 

Transporte de 

cavalos e 

alunos, 

alimentação e 

estadia de 

cavalos e 

alunos 

inscrições  

Sim Excelente  

Internet Segura 
Clara 

Fernandes 
Boa 

Impressões 

dos cartazes (3 

documentos 

em A4 e a 

cores). 

Sim 
Bastante 

Satisfatória 

Esperava-se mais atenção 

por parte dos alunos às 

chamadas de atenção que 

estiveram afixadas nos 

vários espaços da escola.  

2ª jornada Concurso 

Regional de Ensino 

do Norte 

Luísa 

Espadanal 
Muito Boa 

Transporte de 

cavalos e 

alunos, 

alimentação e 

estadia de 

cavalos e 

alunos 

inscrições  

Sim Excelente  

Concurso Regional 

de Ensino do Norte 

Luísa 

Espadanal 
Muito Boa 

Transporte de 

cavalos e 

alunos, 

alimentação e 

estadia de 

cavalos e 

alunos 

inscrições  

Sim Excelente  

Visita a FIMA 

AGRICOLA 2020 
Luís Seabra Muito Boa 

Autocarro 

Alojamento 

Alimento 

Seguro Visita 

Internacional  

Sim Excelente  

Feira Anual da Agostinho Muito Boa Carrinha Sim Excelente O local que a organização da 
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Atividade Promotores 

Participação 

dos 

Intervenientes 

Recursos 

Cumprimento 

dos Critérios 

de Sucesso 

Autoavaliação Observações 

Trofa – 18º 

Concurso da Raça 

Holstein Frísia 

Martins Feira destinou aos animais 

da nossa Escola foi indigno, 

por ser local de passagem de 

todos os participantes. 

Visita de estudo em 

contexto de aula 

integrada no 

módulo Agricultura 

Sustentável 

Maria 

Goreti 

Barros 

Muito Boa Carrinha Sim Excelente  

100% Agrolimiano 
Adelina 

Reis 
Muito Boa Carrinha Sim Excelente  

Palestra sobre Bem-

estar Animal 

(Integrada na feira) 

100% Agrolimiano  

Agostinho 

Martins 
Muito Boa 

Computador 

Auditório da 

Expolima 

Videoprojector  

Sim Excelente  

Curso de 

Preparadores e 

Manejadores de 

Animais para 

concurso 

Ermelinda 

Cerqueira 
Muito Boa 

Recursos 

humanos. 

Materiais 

conforme a 

atividade 

específica a 

designar. 

Sim Excelente  

Visita à FITUR 
Eusébio 

Lima 
Muito Boa 

Autocarro 

Alojamento 

Alimentação 

Seguro Visita 

Internacional  

sim Excelente  

Concurso F&B Got 

Talent 

Hélder 

Caridade 
Muito Boa 

Secções, 

Recursos 

materiais e 

humanos 

inerentes ao 

curso de 

Restauração 

sim Excelente  
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5 – Atividades não realizadas 

Departamento Atividades não realizadas Justificação 

Matemática e Ciências 

Experimentais 
GIntegral 

Demora na proposta de 

calendarização por parte da 

empresa e implementação do 

plano de contingência COVID-19 

Matemática e Ciências 

Experimentais 
AgroBraga 

implementação do plano de 

contingência COVID-19 

Restauração Participação Feira da Educação 
implementação do plano de 

contingência COVID-19 

Restauração Agro Braga 
implementação do plano de 

contingência COVID-19 

 

 

6 – Atividades realizadas não previstas no PAA 

 

 

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 

Departamento Atividades realizadas Avaliação 
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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 espectáculos 

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 
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