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A EPADRPL tem vindo a aprofundar e a afirmar a sua identidade, ao nível do desenvolvimento rural, 

no respeito pela preservação das características do meio circundante, com o alargamento da sua 

dimensão profissionalizante à gestão equina e à hotelaria e restauração. A Escola evidencia-se, 

assim, por corporizar um modelo singular de formação e qualificação de recursos humanos, com 

base no desenvolvimento socioeconómico e cultural sustentável da região onde se encontra 

inserida. Todos os cursos têm uma forte componente teórico-prática, assegurando, desse modo, 

uma boa preparação para o ingresso no mundo do trabalho. As melhorias graduais nas condições 

logísticas têm possibilitado, também, maior adequação às necessidades do mercado de trabalho. 

Partindo do lema do seu Projeto Educativo “Sei estar, sou profissional”, a EPADRPL encontra-se 

organizada de forma a proporcionar aos alunos um conjunto de experiências diversas, que permitem 

uma apropriação efetiva de conhecimentos e capacidades, potenciando o desenvolvimento de 

competências profissionais, associadas, de forma rigorosa, a atitudes e valores. 

A Escola procura preparar os alunos para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, 

promovendo o respeito pelos direitos humanos, tanto a nível individual como social e garantido a 

promoção da educação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, os alunos são 

corresponsáveis pelas áreas, onde possam demonstrar envolvência e sentido de responsabilidade. 

A par da atividade quotidiana escolar, os alunos participam num elevado número de projetos, visitas 

de estudo, iniciativas externas, feiras, concursos e outros eventos, que assumem um papel 

determinante na sua formação e na projeção da Escola a nível local, regional, nacional e 

internacional. No presente ano letivo, o corpo docente, assistentes operacionais e encarregados de 

educação propuseram um conjunto de iniciativas que será parte integrante do Plano de Anual de 

Atividades (PAA). Com base nessas propostas foi elaborado o presente documento que esperamos 

levar a efeito, pese embora as características especiais do contexto pandémico que estamos a viver. 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 
PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento 
dos 

Encarregados de 
Educação 

 
 
Desafios de 
Matemática 
 

Desenvolver o gosto pela 
matemática. 
Aproximar os alunos da 
matemática. 
Desenvolver a capacidade 
de raciocínio e de 
resolução de problemas. 
Desenvolver metodologias 
e estratégias que 
favoreçam a 
aprendizagem. 
Estimular o processo 

cognitivo dos alunos 

através de uma maior 

contextualização dos 

conceitos Matemáticos e 

da sua aplicabilidade 

prática. 

 
Promover a formação 
integral dos alunos 
 
Melhorar as atitudes dos 
alunos 
 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 

Prof. Responsáveis: 

Manuela Oliveira 
e 

Elsa Lopes 
 

Prof. Colaboradores: 

Paula Oliveira 

Biblioteca da 
escola 

Fotocópias, a 
cores, em 

papel A3 e/ou 
A4 
 

Uma vez por 
período: 

primeira semana 
de novembro, 

segunda semana 
de março e 

primeira semana 
de maio 

 

Todos os 
Alunos da 

escola 
Não 

 
 
 
 
 
 

School 4All 

Melhorar o grau de 
satisfação da comunidade 
educativa; 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de educação; 

Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 

 
Prof. Responsável: 

Cristina Poço 
 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de 
turma das turmas 

envolvidas 
Psicóloga Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recursos 
Humanos 
Equipa da 

CMPL 

 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
em data a 

combinar com a 

 
 
 
 
 

Turmas a 
Designar 

após 

 
 
 

Sim 
(apresentação de 

todas as 
atividades 
realizadas 



 
 
 
 
 
 

  Plano Anual de Atividades 2020/2021 | EPADRPL 

  Aprovado em reunião de Conselho Geral de 23 de dezembro de 2020 
Página 4 de 60 

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

participação dos pais e 
encarregados de 
educação; 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
Reduzir o absentismo e 
a desistência. 

Equipa School 
4all 

Escola Cartolinas e 
outros 

materiais 
 

equipa School 
4all 

aprovação 
da CMPL 

 

durante o ano em 
vídeo e 

powerpoint). Esta 
apresentação 

será efetuada no 
final do terceiro 

período. 

 
 
 
 
 
 
GIAA  
Sessões 
Dinamizada pela 
Equipa de Saúde 
Escolar 
 

Promover uma Escola mais 
inclusiva. 
Fomentar a educação para 
a cidadania. 
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”. 

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

 
 
 
 
 

Prof. Responsáveis: 

Susana Barbosa 
Cristina Poço 

 
Colaboradores: 

Orientação 
Equipa de 

Saúde escolar 
Sob orientação da 

Dr.ª Mónica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
 
 

 
Recursos 
humanos. 

Computadores 
Fotocópias 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Durante todo o 
ano 

 
 
 
 
 

 
 
 

Turmas da 
EPADRPL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e 
Objetivos do PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-
alvo 

Envolviment
o dos 

Encarregados 
de Educação 

 
 
 
 
Eleição da 
Associação de 
Estudantes 

Melhorar o grau de satisfação da 
comunidade educativa; 
Melhorar as atitudes dos alunos 
Reduzir a desistência e o abandono 
escolar; 
Contribuir para a formação 
de pessoas responsáveis, autónomas, 
solidárias, que conhecem e exercem 
os seus direitos e deveres em diálogo 
e no respeito pelos outros, com 
espírito democrático, pluralista, 
crítico e criativo, tendo como 
referência os valores dos direitos 
humanos”. 

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

 
 
 
 

Prof. Responsável: 

Cristina Poço 
 

 
 
 

Escola 

 
 

Recursos 
humanos. 

Computadores 
Fotocópias 

 

 
 

novembro 

 
 
 

Toda a 
comunid

ade 
escolar 

 

 
 

Não 

 
Soletrando 
Concurso de 
soletração 
(Língua 
Portuguesa e 
língua Inglesa) 

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

Melhorar o 
desempenho 
escolar dos 
alunos. 

 

 

 
 

Prof. Responsável: 

Sandra Silva 
 

Prof. Colaboradores: 

Professores do 
Departamento de 

Línguas 

 
 
 
Sala de 
aula 
Biblioteca 

escolar 

 
 
 

Papel e 
subscritos 

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

de aulas 

 
 
 
Alunos 
do 1º, 
2º e 3º 
anos 

 
 
 
 

Não 

 
 

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

Reduzir o 
absentismo e a 
desistência. 

 
 

Prof. Responsável: 

Cristina Poço 
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Orçamento 
Participativo 

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”. 

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

 
Prof. Colaboradores: 

Goreti Barros 
Diretores de 

Turma 
 

 
Escola 

 
Recursos 
humanos. 

Computadores 
Fotocópias 

 

 
 
 

2º período 

 
 
 

Toda a 
comunid

ade 
escolar 

 

 
 
 

Não 

Dia da Internet 
Segura 

Aprofundar a boa utilização de 
Tecnologias de Informação e Internet 
 

Melhorar as 
atitudes dos 
alunos. 

Articular, 

vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projet

os e metodologias 

Prof. Responsável: 

Clara Fernandes 
 

Ponte de 
Lima 

Computador 
Cartazes da 

Internet 
Segura 

Televisão 

 

 
fevereiro 

 
 
 

Toda a 
comunid

ade 
escolar 

Sim, pela 
entrega de 
um folheto 
informativo 

sobre os 
cuidados a 
ter nesta 
questão 

enquanto 
educador. 

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

Estimular o gosto pelas Línguas, pela 
Literatura e pela cultura 
Familiarizar os alunos com os poetas 
a estudar no ensino secundário. 
Reconhecer a Literatura como um 
modo privilegiado de incrementar a 
formação integral de cada um, 
através do prazer estético e da 
descoberta de si e do mundo. 
Apreciar a Literatura, portuguesa e 
estrangeira, de diferentes épocas e 
géneros literários. 
Promover o desenvolvimento de 
competências técnicas aliadas ao 

Melhorar o 
desempenho 
escolar dos 
alunos. 
Melhorar as 
atitudes dos 
alunos. 
Articular, 
vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projet

 
 

Prof. Responsável: 

Eugénia 
Gonçalves 

 
Prof. Colaboradores: 

Professores do 
departamento de 

línguas, 
Professores da 

educação 
especial, do 

curso de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papel A4; 

Impressora; 
Cartolinas; 
Plantas de 

chá; 
Biscoitos. 
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reforço de valores culturais, 
históricos, estéticos, artísticos e 
inclusivos. 
Enriquecer a experiência dos alunos, 
potenciando a inter-relação entre o 
saber e o saber fazer. 
Reforçar a interdisciplinaridade, 
rentabilizando recursos materiais e 
humanos da Escola e promovendo a 
cooperação entre todos os alunos. 
Reconhecer a língua estrangeira 
como modo privilegiado de 
comunicação e aproximação entre os 
povos. 

o s e 
metodologias. 
Intensificar o 
nível de 
envolvimento e 
participação dos 
pais e 
encarregados de 
educação. 
 
 
 

Hotelaria e 
Restauração e do 

curso de 
Produção 

Agropecuária 

 
 
 
 

Bar de 
Restauraç

ão 

 
 
 
 
 

18 de março 

 
 
 
 

Comuni
dade 

escolar 
 
 

 
 
 

Convite aos 
representant
es dos EE de 
cada turma 

para 
tomarem 
parte da 

Poesia ao Chá 
 

Semana da 
Leitura - 
atividades 
diversas: 
10 minutos a ler 
nessa semana - 
nas primeiras 
aulas do dia, 
far-se-á a 
leitura de 
excertos / 
textos 
previamente 
escolhidos. 

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

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

Prof. Responsável: 

Paulo Barros 
 

Prof. Colaboradores: 

Departamento de 
Línguas 

Escola 
(sala de 

aula; 
auditório, 
corredore

s) 

Recursos 
Humanos 

A definir 
Semana da 

Leitura 
março 

Toda a 
comunid

ade 
escolar 

Não 
 
 

Comemoração 
da Língua 
Inglesa 
(exposição / 
quiz) 

Estimular o gosto pela Línguas, pela 
Literatura e pela Cultura Inglesas; 
Reconhecer a língua Inglesa como 
modo privilegiado de comunicação e 
aproximação entre os povos; 
Promover o alargamento do 
conhecimento dos alunos de 
diferentes autores de Língua Inglesa 
de diferentes épocas, bem como 
conduzi-los ao reconhecimento da 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos 

alunos. 

Articular, 

vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

 

Prof. Responsável: 

Maria José 
Sampaio 

 
Prof. Colaboradores: 

Professores do 
Departamento de 

Línguas 

 
Salas de 
aula e 

corredore
s da 

escola 

 
 

Papel A4; 
cartolinas; 
Impressora; 

bolsas  
plastificadores 

 
23 de abril 

 
 
 
Comuni
dade 

escolar 

 
 
 
 
 

Não 
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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. 

conteúdos, 

atividades/projet

os e 

metodologias. 

 
 
Dia Mundial da 
Higiene das 
Mãos 
 

Consciencializar os alunos e restante 
comunidade escolar para a 
importância da higiene das mãos e as 
restantes precauções básicas de 
controlo de infeção na prevenção e 
controlo das infeções.  

Melhorar os 
hábitos dos 
alunos. 

Prof. Responsável: 

Marta Sá 
Escola/sa
la de aula 

Materiais 
Computador 

(com Internet) 
+ projetor 

 

5 de maio 1º FC Não 

Dia da Europa 
(09 de maio)  
Exposição de 
trabalhos. 
 

No âmbito de Área de Integração, 
tema 5.1 (Integração no espaço 
europeu) e 5.2 (A cidadania 
europeia):  
▪ Identificar direitos e deveres 

envolvidos na cidadania europeia. 
▪ Explicar as razões que levam os 

países a efetuar trocas 
internacionais. 

▪ Referir vantagens para os países, 
decorrentes da integração no 
comércio internacional. 

Promover a 
formação 
integral dos 
alunos. 
Melhorar as 
atitudes dos 
alunos. 

Prof. Responsável: 

Tânia Ribeiro (AI) 
 

Prof. Colaborador: 

Filipe Silva 

Escola 

Cartolinas 
Projetor 

Computador 
Internet 

Colas 

7 de maio 
Comuni
dade 

escolar 

Não 
 
 

Semana da 
Europa  

 
Fomentar a consciência cidadã, 
quanto aos aspetos relativos à 
cidadania europeia. 

 
Melhorar as 
atitudes dos 
alunos. 
Promover a 
formação integral 
dos alunos 
 

 
Prof. Responsável 

Paula Veiga 
Professor 

colaborador: 
Tânia Ribeiro) 

 
 

EPADRPL 

Recursos 
existentes na 

Escola 
(Computador 
com Internet 
+ projetor; 
Auditório) 

11 a 13 de maio 
– Webinar sobre 
os órgãos da EU 
(eurodeputado 

ou um 
representante 
parlamentar) 

Comuni
dade 

Escolar 
(aulas 
de AI) 

 
 

Sim, através 
da difusão 
nas redes 

sociais 

“Afixar para 
fixar”. 
Afixação de 
versos, frases 
emblemáticas 
ou imagens de 

Estimular o gosto pelas Línguas, pela 
Literatura e pela cultura; 
Conhecer diferentes autores de 
diferentes épocas;  
Reconhecer a Literatura como um 
modo privilegiado de incrementar a 

 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos 

alunos. 

 
 

Prof. Responsável: 

Maria José 
Sampaio 

 
Prof. Colaboradores: 

 
 
Salas de 
aula e 

corredore

 
 

Papel A4; 
cartolinas; 
Impressora; 

 
 
 
Ao longo do ano 
 
 

 
 
 
Comuni
dade 
escolar 

 
 
 
 
 

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

formação integral de cada um, 
através do prazer estético e da 
descoberta de si e do mundo;  
Refletir a partir das palavras 
publicitadas. 

Articular, 

vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

actividades / 

projetos e 

metodologias. 

Professores do 
Departamento de 

Línguas 

s da 
escola 

bolsas 
plastificadores 

Sessão de 
sensibilização 
Internet Segura 
- IPJuventude 

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

Melhorar as 
atitudes dos 
alunos. 
 

Prof. Responsável: 

Clara Fernandes 
 

Ponte de 
Lima 

Auditório 
Computador 

Videoprojecto
r 

 

A definir pela 
entidade 

1º ano e 
1ºJ 

Não 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
( CEF ) 

 
 

VISITAS DE ESTUDO 
 

Atividade 
(s) 

Objetivos Metas e 
Objetivos 

do PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da atividade Recursos Calenda
rização  

Público-alvo Envolvimento 
dos 

Encarregados 
de Educação 

Visita de 
estudo ao 
Jardim 
Botânico do 
Porto e 
Serralves 

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; 

Proporcionar novas experiências. 

Melhorar as 

atitudes dos 

alunos; 

Melhorar o 
desempenh
o escolar 
dos alunos 
 
 

Prof. Responsável: 

Odete Laja 

 
Prof. Colaboradores: 

M.ª Antónia Corte 
Real 

Jardim Botânico do 
Porto e Serralves 

Autocarro 

+ 

Bilhete 
entrada 
Serralves 

(12€) 

Abril 
2021 

Alunos do 

CEF 

1.ºJ e 2.ºJ 

Autorização 

 

VISITAS DE ESTUDO EM CONTEXTO DE AULA 
 

Visita de 
estudo ao 
Festival 
Internacion
al de 
Jardins de 
Ponte de 
Lima 

Reconhecer a importância económica dos 

jardins; 

Incentivar a valorização dos espaços 

verdes; 

Fazer a ligação correta da teoria com a 
prática dos saberes escolares e com os 
saberes sociais e técnicos. 
 
 

Melhorar as 

atitudes dos 

alunos. 

Melhorar o 
desempenh
o escolar 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 

Odete Laja 
Festival Internacional 

de Ponte de Lima 
Carrinha da 

Escola 
Maio 
2021 

Alunos do 

CEF 

1.º J 

 

Autorização 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO CURSO TÉCNICO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
 (TPA) 

 

 

VISITAS DE ESTUDO 
 

Atividade 
(s) 

Objetivos Metas e Objetivos do 
PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-
alvo 

Envolvimento 
dos 

Encarregados 
de Educação 

Visita de 

Estudo aos 

Laticínios 

Marinhas e 

PAM 

 

Conhecer, visitar empresas de renome no 

mercado nacional e internacional, no 

setor da transformação animal e da 

comercialização; 

Desenvolver o gosto pelos concursos 

pecuários; 

Reconhecimento de produtos de 

qualidade e as estratégias de 

comercialização e marketing;  

Receção de matéria verde 

Normalização e comercialização de 

produtos hortícolas frescos 

Setor empresarial 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projeto s e 

metodologias.  

Prof. Responsável: 

Odete Laja 

(TCPA) 

 
Prof. Colaboradores: 

Hugo Fernandes 

(PA) 

Adelina Reis (PA) 

 

Lacticínios 

Marinhas 

Esposende 

 

PAM 

Póvoa de 

Varzim 

 

Quinta dos 

Fumeiros 

Ponte de 

Lima 

Autocarro 

+ 

Almoço 

março 2021 

Alunos 

de TPA 

2.ºA e 

2.º B 

Autorização 

Agro 2021 

Braga 

Compreender a importância da 

agricultura como setor de atividade; 

Reconhecer a importância das várias 

espécies e raças pecuárias para o 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Adelina Reis 

 

 
Prof. Colaboradores: 

Braga Autocarro 
24 e 25 de 

março 

Alunos 

TPA 

Autorização da 

visita 
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desenvolvimento económico da região 

onde se inserem. 

 Grupo 560 

Visita de 

estudo: “A 

Inovação 

Tecnológica 

na 

Exploração 

Agrícola” 

 
 

Explorações Intensiva de Bovinicultura de 

Leite com elevado nível tecnológico. 

Agrupamento de Produtores; 
 

Verificar a utilização de Indicadores de 

Desempenho e Ordenha Robotizada; 
 

Tomar contacto com a Inovação 

Tecnológica / Ordenha Circular. 

 

 

 

 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projetos e 

metodologias.  

 

 

Prof. Responsável: 

Petros Rekas 

 
Prof. Colaboradores: 

Professores de PA 

Sociedade 

Agropecuár

ia Júlio 

Amorim 

L.da / Rio 

Mau – Vila 

do Conde  

Sociedade 

Agropecuár

ia Irmãos 

Rosendo 

Lda / 

Manhente – 

Barcelos  

Autocarro 2º Período 

Alunos 

do 2ºA e 

2º B - 

Curso de 

Técnico 

de 

Produçã

o 

Agropec

uária 

Autorização da 

visita. 

 

Visita de 

estudo ao 

centro de 

Agricultura 

de Merelim 

- Braga 

Aprofundar os conteúdos lecionados ao 

longo curso; 

Observar o funcionamento do trator e os 

distintos sistemas através de tratores 

cortados em perfil; 

Proporcionar novas experiências. 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

 

 

Prof. Responsável: 

Gracinda Alves 

 
Prof. Colaboradores: 

Professores de PA 

Centro de 

Agricultura 

de Merelim 

– Braga 
 

Visita ao 

Banco de 
Germoplasma 

Autocarro Maio 
3.ºA/3.º

B 

Autorização de 

visita 

Visita de 

estudo à 

Região do 

Alentejo, 

dos alunos 

de TPA  

Aprofundar os conteúdos lecionados ao longo 

curso; Proporcionar aos alunos um contacto 

real com um espaço empresarial;  

Contatar com diferentes realidades socioculturais;  

Contatar com diferentes realidades 

empresariais do setor agrícola; 

Compreender as novas técnicas da produção, 

gestão e comercialização da empresa agrícola; 

Identificar a importância do setor agrícola na 

macro e microeconomia do país; 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

Prof. Responsável: 

Goreti Barros 

 
Prof. Colaboradores: 

Gracinda Alves 

Hugo Fernandes 

Setúbal,  

Alqueva, 

 Évora,  

 Beja. 

Autocarro  

Alojamento 

Alimentaçã

o  

maio 2021 

(4noites/5dias) 
3ºA e B 

Autorização da 

visita de 

estudo 
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Confrontar a perspetiva da produção com a 

conservação da natureza; 

Complementar e aprofundar as atividades 

desenvolvidas na sala de aula; 

Identificar e conhecer as diversas formas da 

produção vegetal nas áreas de fruticultura, 

viticultura, horticultura e culturas arvenses; 

Reconhecer a importância da pecuária 

nomeadamente a bovinicultura, pequenos 

ruminantes, suinicultura e equinicultura na 

economia regional e nacional;  

Proporcionar aos alunos um maior 

enriquecimento cultural;  

Observar o património histórico - cultural 

como forma de enriquecimento pessoal; 

Desenvolver o espírito crítico; 

Desenvolver competências para a vida. 

atividades/projetos e 

metodologias. 

Visita a 

explorações 

agrícolas de 

diversos 

setores  

Aprofundar os conteúdos lecionados ao longo 

curso; 

Proporcionar aos alunos um contacto real com 

um espaço empresarial; 

Contatar com diferentes realidades 

socioculturais; 

Contatar com diferentes realidades 

empresariais do setor agrícola; 

Complementar e aprofundar as atividades 

desenvolvidas na sala de aula; 

Identificar e conhecer as diversas formas da 

produção vegetal e pecuária; 

Proporcionar aos alunos um maior 

enriquecimento cultural; 

Desenvolver o espírito crítico. 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projetos e 

metodologias. 

 

 
Prof. Responsável: 

Adelina Reis 

 
Prof. Colaboradores: 

Odete Laja 

Ermelinda 

Cerqueira 

Estremadur

a, Ribatejo 

e Alentejo 

Autocarro 

+ 

Alojamento 

+ 

Alimentação 

Junho 

Alunos 

do 1º 

ano de 

TPA 

Apenas nas 

autorização. 

Visita à 

Feira 

Agrícola de 

Santarém 

Aprofundar os conteúdos lecionados ao 

longo curso; 

Proporcionar aos alunos um contacto real 

com um espaço empresarial; 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

 
Prof. Responsável: 

Hugo Fernandes 
 

Prof. Colaboradores: 

Santarém 

Autocarro 

+ 

Alojamento 

+ 

Junho 
2º A e B 

3.ºA e B 

Autorização de 

visita 
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Contatar com diferentes realidades 

socioculturais; 

Contatar com diferentes realidades 

empresariais do setor agrícola; 

Complementar e aprofundar as atividades 

desenvolvidas na sala de aula; 

Identificar e conhecer as diversas formas 

da produção vegetal nas áreas 

de fruticultura, viticultura, horticultura e 

culturas arvenses; 

Proporcionar aos alunos um maior 

enriquecimento cultural; 

Desenvolver o espírito crítico. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projetos e 

metodologias. 
 

Goreti Barros 

Adelina Reis 

Fernanda 

Carvalho 

Gracinda Alves 

Agostinho Martins 

Alimentaçã

o 

 

VISITAS DE ESTUDO EM CONTEXTO DE AULA 
 

Visita à 

Empresa 

Biodiversus 

e 

HidroFlora 

Promover uma Escola mais inclusiva; 

Aprofundar os conteúdos e as 

competências lecionados na UFCD; 

Proporcionar aos alunos um contacto real 

com um espaço empresarial. 

 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

 

Prof. Responsável: 

Goreti Barros 

 
Prof. Colaboradores: 

Adelina Reis 

Petros Rekas 

Fernanda 

Carvalho 

Ponte de 

Lima 

Transporte 

de Alunos 

(carrinhas) 

abril 
Alunos 

2ºA e B 
Não 

 
 
Visita ao 
Festival de 
Jardins 
 

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

mobilização e sensibilização dos alunos, 

para os problemas ambientais. 

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

 
Prof. Responsável: 

Goreti Barros 
 

Prof. Colaboradores: 

Adelina Reis 
Paula Oliveira 

 
 
 

Ponte de 

Lima 

Recursos 

humanos 
maio 

1ºA e 

1ºB 
Não 
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Visita em 

contexto de 

aula a 

Exploração 

Extensiva 

de raças 

autóctones  

Observar a evolução de desenvolvimento 

de espécies pecuárias autóctones. 

Observar o funcionamento e dinâmica de 

uma exploração pecuária de regime 

extensivo. 

Observar boas práticas de higiene e 

segurança no trabalho 

Observar a aplicação de normas e 

legislação nos locais de criação. 

Desenvolver o gosto pela atividade 

pecuária 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projetos e 

metodologias. 

 
Prof. Responsável: 

Agostinho Martins 

APACRA 

Estorãos 

Transporte 

dos alunos 

(carrinhas) 

A designar 1ºB Não 

Visita em 

contexto de 

aula a 

Exploração 

Extensiva 

de raças 

autóctones  

Observar a evolução de desenvolvimento 

de espécies pecuárias autóctones. 

Observar o funcionamento e dinâmica de 

uma exploração pecuária de regime 

extensivo. 

Observar boas práticas de higiene e 

segurança no trabalho 

Observar a aplicação de normas e 

legislação nos locais de criação. 

Desenvolver o gosto pela atividade 

pecuária 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projetos e 

metodologias. 

Prof. Responsável: 

Ermelinda 

Cerqueira 

APACRA 

Estorãos 

Transporte 

dos alunos 

(carrinhas) 

A designar 1ºA Não 

 

WORKSHOPS / PALESTRAS / OUTRAS ATIVIDADES FORMATIVAS 
 

Vindimas 

Reconhecer a importância de uma boa 

sanidade da matéria-prima para a 

elaboração de um bom produto final 

Conhecer as diferenças da colheita 

manual e colheita mecanizada 

 

Melhorar as atitudes 

dos alunos; 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

 

Professor 

Responsável 

Hugo Fernandes 

 
Prof. Colaboradores: 

Odete Laja 

Adelina Reis 

Fernanda Carvalho 

Escola 

São 

Martinho 

da Gandra 

Tratores 

Caixas 

Tesouras 

Autocarro 

Almoço 

 

16-22 Set 

Alunos 

TPA 

1.º e 2.º 

anos 

2.ºJ 

Não 
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Interpretar a organização de tarefas para 

que a matéria prima não sofra alterações 

indesejáveis  

 

Gracinda Alves 
Ermelinda Cerqueira 

Goreti Barros 

Agostinho Martins 

Petros Rekas 

Workshop 

“Confeção 

de 

compotas” 

Dar a conhecer aos alunos experiência e 

conhecimentos mais aprofundados a nível 

da transformação. 

Criação de um produto para poderem 

trabalhar a criação de uma marca. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos; 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

 

Prof. Responsável: 

Odete Laja 
 

Prof. Colaboradores: 

Paula Oliveira 

Adelina Reis 

 

Escola 

Cantina 

Material 

confeção 

de 

compotas 

15 Out. 2020 
Alunos 

TPA 2.ºA 

e 2.ºB 

Autorização 

Palestra 

Produtos 

fitofarmacê

uticos 

calibração e 

inspeção de 

pulverizado

res 

 

Efetuar o cálculo de doses, concentrações 

e volumes de calda; 

Efetuar a proteção fitossanitária das 

culturas, conduzindo, operando e 

regulando as máquinas de aplicação; 

Aplicar os procedimentos para minimizar 

o risco na utilização de produtos 

fitofarmacêuticos para o aplicador, para o 

ambiente, para as espécies, organismos e 

consumidor; 

Regular, calibrar e proceder à 

manutenção das máquinas de tratamento 

e proteção de plantas; 

Informar e consolidar a aprendizagem das 

aulas com as normas práticas para a 

calibração e inspeção dos pulverizadores; 

Procedimentos e critérios para a inspeção 

de pulverizadores. 

Melhorar as atitudes 

dos 

Alunos. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos. 

 

Prof. Responsável: 

Gracinda Alves 
 

Prof. Colaboradores: 

Professores da 

componente 

técnica 

Escola 

Recursos 

humanos 

 

Março 2.ºA / 

2.º B 

Assistir e 

acompanhar e 

dos seus 

educandos 

durante a 

palestra. 

Palestras 

Agricultura 

de precisão 

 

Contactar com profissionais do setor; 

Abrir horizontes futuros em perspetiva de 

estudo e trabalho. 

Melhorar as atitudes 

dos 

Alunos. 

Prof. Responsável: 

Gracinda Alves 

 
Prof. Colaboradores: 

Escola 

Recursos 

humanos 

 

Maio 3.º A / 

3.ºB 

Assistir e 

acompanhar e 

dos seus 

educandos 
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Aprofundar os conteúdos lecionados ao 

longo curso; 

Perspetiva futura de trabalho nesta área. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos. 

 

professores da 

componente 

técnica 

durante a 

palestra. 

Exame para 

atribuição 

de 

Licença de 

Condução 

de 

Veículos 

Agrícolas 

Certificar os alunos para 

obtenção da Licença de 

Condução de Veículos Agrícolas 

Inserir os alunos no mercado de 

trabalho 

Melhorar as atitudes 

dos 

Alunos. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos. 

 

Prof. Responsável: 

Hugo Fernandes 

Profs./Entidades 
Prof. Colaboradores: 

Diretor 

Gracinda Alves 

Coopalima 

Exploração 

Agropecuár

ia 

da EPPL 

Tratores 

Semirreboq

ue 

Máquinas e 

equipamen

tos 

Agrícolas 

julho 
Alunos 

Finalista

s TPA 

Não 

Palestras e 

Workshops 

(monitoriza

ção e 

identificaçã

o de pragas 

e doenças 

das plantas) 

Reconhecer a importância e os princípios 

da proteção das plantas; 

Monitorizar pragas e doenças das plantas; 

Reconhecer os principais inimigos das 

plantas; 

Identificar as principais estratégias e 

meios de proteção das culturas; 

Valorizar os ecossistemas e o ecossistema 

agrário. 

 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projetos e 

metodologias.  

Prof. Responsável: 

Goreti Barros 

 
Prof. Colaboradores: 

Professores de PA 

e Técnicos da 

Direção Regional 

de Agricultura do 

Norte 

Escola 
Recursos 

humanos 

Durante o ano 

letivo 

Alunos 

do 2ºA e 

B 

Não 

Palestra / 

Workshop 

sobre os 

Apoios 

Financeiros 

na 

Agricultura 

Reconhecer a importância dos apoios no 

setor Agrícola; 

Identificar as principais operações e 

apoios disponíveis. 

 

 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

Prof. Responsável: 

Petros Rekas 

 
Prof. Colaboradores: 

Professores de PA 

e Técnicos da 

Direção Regional 

de Agricultura do 

Norte 

Escola 

Recursos 

humanos 

Auditório 

da Escola 

Durante o ano 

letivo 

Alunos 

dos 

Curso de 

Técnico 

de 

Produçã

o 

Agropec

uária 

Não 
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atividades/projetos e 

metodologias. 

Curso de 

Preparadores 

e 

Manejadore

s de 

Animais a 

Concurso 

Observar as performances da raça 

Holstein Frísia. 

Compreender a importância dos concursos 

pecuários para a melhoria genética dos 

efectivos; 

Saber preparar animais para concurso 

pecuário; 

Reconhecer a importância dos concursos 

pecuários como sector de actividade 

agrícola; 

 

Aumentar os 

conhecimentos dos 

alunos certificando-os 

com conhecimentos 

específicos; 

Melhorar as atitudes e 

o desempenho dos 

alunos; 

Desenvolver o gosto 

pelos concursos 

pecuários; 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular 

e o trabalho 

colaborativo entre 

alunos, formador e 

empresários do sector. 

Prof. Responsável: 

Ermelinda 

cerqueira 

 

Escola 

Alguns 

alunos TPA 

Material 

necessário 

para 

preparação 

dos 

animais. 

 

A indicar pela 

direcção e 

pela APPCRF 

Alunos 

de TPA 
Não 

 

FEIRAS e CONCURSOS  
 

Concurso 

Agropecuári

os da Trofa 

2021 

Observar a evolução de desenvolvimento 

de espécies pecuárias autóctones e 

exóticas; 

Reconhecer a importância dos concursos 

pecuários como sector de atividade 

agrícola; 

Verificar a importância das performances 

na pecuária, no desenvolvimento genético 

e produtivo, assim como no aumento da 

rentabilidade das explorações. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projeto s e 
metodologias. 

Prof. Responsável: 

Ermelinda 

Cerqueira 

 

Trofa 

Alguns 

alunos TP; 

transporte; 

alimentaçã

o; dormida;  

animais do 

efetivo da 

escola e 

todo o 

material 

Março 2021 Alunos 

de TPA 

Sim, 

normalmente 

assistir e 

acompanhar e 

dos seus 

educandos 

durante o 

concurso. 
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Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação. 
 

para  a 

preparação 

e 

participaçã

o no 

concurso. 

Participaçã

o nos 

Concursos 

Pecuários 

da raça 

Holstein 

Frísia - 

AGRO 2021 

- (Bovinos 

de leite) 

Observar a evolução de desenvolvimento 

de espécies pecuárias autóctones e 

exóticas; 

Reconhecer a importância dos concursos 

pecuários como sector de atividade 

agrícola; 

Verificar a importância das performances 

na pecuária, no desenvolvimento genético 

e produtivo, assim como no aumento da 

rentabilidade explorações. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projeto s e 
metodologias. 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação. 
 

Prof. Responsável: 

Ermelinda 

Cerqueira 

 

Braga 

Alguns 

alunos TP; 

transporte; 

alimentaçã

o; dormida;  

animais do 

efetivo da 

escola e 

todo o 

material 

para  a 

preparação 

e 

participaçã

o no 

concurso. 

2 a 5 de Abril 

2021 
Alunos 

de TPA 

Sim, 

normalmente 

assistir e 

acompanhar e 

dos seus 

educandos 

durante o 

concurso. 

Concurso 

nacional 

Pecuários 

da raça 

Holstein 

Frísia 

Compreender a importância dos concursos 

pecuários para a melhoria genética dos 

efetivos; 

Saber preparar animais para concurso 

pecuário; 

Verificar a importância das performances 

na pecuária, no desenvolvimento genético 

e produtivo, assim como no aumento da 

rentabilidade explorações. 

Observação de melhores animais 

existentes no nosso País. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 

Prof. Responsável: 

Ermelinda 

Cerqueira 

 

A indicar 

pela APCRF 

(associação 

Portuguesa 

dos 

criadores 

da raça 

frísia) 

Alguns 

alunos TP; 

transporte; 

alimentaçã

o; dormida;  

animais do 

efetivo da 

escola e 

todo o 

material 

para  a 

A indicar 

Alunos 

de TPA 

e 

empresá

rios de 

sector 

pecuário 

Sim, 

normalmente 

assistir e 

acompanhar e 

dos seus 

educandos 

durante o 

concurso. 
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 participação dos pais e 
encarregados de 
educação. 
do sector.  

preparação 

e 

participaçã

o no 

concurso. 

Festa do 

Vinho Verde 

Contactar com profissionais do setor; 

Organizar serviço de F&B e prova de 

vinhos. 

Organizar serviço de F&B e prova de 

vinhos; 

Contribuir para um bom relacionamento 

escola / meio; 

Dar a conhecer algumas potencialidades 

da nossa região; 

Promover a interdisciplinaridade; 

Criar um ambiente pedagógico que 

promova a cooperação e 

entreajuda. 

Dar a conhecer os conteúdos inerentes ao 

curso de TRB e TCP ao exterior. 

 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação. 
 

Profs. Responsável 

Hugo Fernandes 
 

Profs. Colaboradores 

Adelina Reis 

Odete Laja 

Agostinho Martins 

Ermelinda 

Cerqueira 

Fernanda 

Carvalho 

Paula Oliveira 

Petros Rekas 

Goreti Barros 

Gracinda Alves 

Hélder Caridade 

João Paulo 

Fernandes 

Marta Sá 

Ponte de 

Lima 

Adelina 

Reis 

 

Carrinha 
A definir 

1ºA e B 

2ºA e B 

3ºA e B 

Visita e 

participação 

dos 

pais e EE 

Envolvência 

dos EE 

através do 

acompanhamen

to 

da atividade. 

100% 

Agrolimiano 

 

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. 

Dar a conhecer os conteúdos inerentes ao 

curso de TRB e TCP ao exterior. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 

Prof. Responsável: 

Adelina Reis 
 

Prof. Colaboradores: 

Hugo Fernandes 

Odete Laja 

Agostinho Martins 
Ermelinda Cerqueira 

Fernanda Carvalho 

Paula Oliveira 

Petros Rekas 

Adelina 

Reis 

 

Carrinha 
A definir 

1ºA e B 

2ºA e B 

3ºA e B 

Visita e 

participação 

dos 

pais e EE 

Envolvência 

dos EE 

através do 

acompanhamen

to 

da atividade. 
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Observar a evolução de desenvolvimento 

de espécies pecuárias autóctones e 

exóticas; 

Reconhecer a importância dos concursos 

pecuários como sector de atividade 

agrícola (âmbito do concurso agro-

pecuário Regional Ponte de Lima); 

Verificar a importância das performances 

na pecuária, no desenvolvimento genético 

e produtivo, assim como no aumento da 

rentabilidade das explorações (âmbito do 

concurso agro-pecuário Regional Ponte de 

Lima). 

participação dos pais e 
encarregados de 
educação. 
Melhorar as atitudes 

dos 

alunos. 

Goreti Barros 

Gracinda Alves 

Hélder Caridade 

João Fernandes 

Marta Sá 

Nuno Carvalho 

Luísa Espadanal 

Tiago Brito   
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO CURSO TÉCNICO DE GESTÃO EQUINA 
 (TGE) 

 

 

VISITAS DE ESTUDO 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 
PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-
alvo 

Envolvimento 
dos 

Encarregados 
de Educação 

Visita de 

estudo do 

Curso de 

TGE às 

explorações 

das margens 

do Tejo 

Aprofundar os conteúdos 

lecionados ao longo curso; 

Proporcionar aos alunos um 

contacto real com um espaço 

empresarial. 

Contatar com diferentes 

realidades socioculturais; 

Contatar com diferentes 

realidades empresariais do 

setor; 

Compreender as novas técnicas 

da produção, gestão e 

comercialização 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 

 
Prof. Colaboradores: 

Conceição Silva 

Tiago Brito 

Nuno Carvalho 

Tomar, 

Abrantes, 

Alter do Chão, 

Coruche, 

Benavente, 

Valada do 

Ribatejo, 

Santarém 

Transporte, 

alimentação 

e 

alojamento. 

Férias da Páscoa  

 (4noites/5dias) 

Alunos TGE 

1.ºC ,2.ºC  

3.ºC 

Autorização da 

visita de estudo 

Protocolo 

Barroca 

D’Alva 2021 

Juízes de 

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível internacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos; 

Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 
 

Prof. Colaborador: 

Barroca D’Alva Transporte 

A definir 

mediante o 

calendário FEi 

2021 

2.ºC  
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obstáculos  Proporcionar aos alunos a 

possibilidade de concorrer em 

concursos nacionais 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Nuno Carvalho 

Conceição Silva 

Tiago Brito 

 

WORKSHOPS / PALESTRAS / OUTRAS ATIVIDADES FORMATIVAS 
 

Exame de 

Sela 4 e de 

Sela 7  

Permitir aos alunos licença  para 

poderem competir a nível 

nacional e internacional  

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Nuno Carvalho 
Prof. Colaboradores: 

Luísa Espadanal 

Tiago Brito 

Picadeiro 

Júri 

convidado, 

alimentação 

 

 

junho 

Alunos TGE 

1.ºC ,2.ºC  

3.ºC 

 

 

Não 

Exame de 

Treinadores 

de Grau I 

Permitir aos alunos um diploma 

de formação através da parceria 

FEP/IPDJ 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Nuno Carvalho 

 
Prof. Colaboradores: 

Luísa Espadanal 

Tiago Brito 

A definir pela 

Federação 

Equestre 

Portuguesa 

Transporte 

de cavalos e 

alunos, 

alimentação 

e estadia de 

cavalos e 

alunos 

junho provisório 

A definir pela 

Federação 

Equestre 

Portuguesa 

3.ºC 

 

 

Autorizações 

Organização 

de um 

campeonato 

regional de 

obstáculos  

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível regional e 

nacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 

 
Prof. Colaboradores: 

Nuno Carvalho 

Conceição Silva 

Tiago Brito 

 

Ponte de Lima 

(Expolima – 

Parceria com a 

Câmara 

Municipal) 

Organização 

do concurso 

pela escola, 

alimentação 

e estadia dos 

juízes, 

trofeus, 

despesas 

com pessoal 

para 

montagem 

 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

2021 

 

 

 

 

 

Alunos TGE 

Envolvência dos 

EE através do 

acompanhamen

to dos seus 

educandos e 

comparticipaçã

o em algumas 

das despesas 

 

 

 
FEIRAS e CONCURSOS  
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 100% 

Agrolimiano 

Workshop 

Siderotecnia  

Dar a conhecer aos alunos 

experiência e conhecimentos 

mais aprofundados a nível de 

siderotecnia  

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos; 

Melhorar o grau de 

satisfação da 

comunidade 

educativa. 

Prof. Responsável: 

Conceição Silva 
 

Prof. Colaboradores: 

Nuno Carvalho 

Luísa Espadanal 

Tiago Brito 

 

 

Ponte de Lima  

(Expolima) 

Auditório, 

despesas 

com os 

palestrantes 

(almoço) 

 

 

 

 

 

março 

 

 

 

Alunos TGE 

 

 

 

 

Não 

Campeonato 

Escolar de 

Hipismo 

Avaliar o saber estar dos alunos 

perante um evento desta 

natureza; 

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível nacional e 

internacional. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

 

 

Prof. Responsável: 

Nuno Carvalho 
 

Prof. Colaboradores: 

Luísa Espadanal 

Tiago Brito 

 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

Transporte 

de cavalos e 

alunos, 

alimentação 

e estadia de 

cavalos e 

alunos 

inscrições 

 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

 

 

 

Alunos TGE 

 

 

 

Não 

 

Taça de 

Portugal 

Interescolar 

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível nacional e 

internacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

 

 

Prof. Responsável: 

Nuno Carvalho 
 

Prof. Colaboradores: 

Tiago Brito 

Luísa Espadanal 

 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

Transporte 

de cavalos e 

alunos, 

alimentação 

e estadia de 

cavalos e 

alunos 

inscrições 

 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

 

 

 

Alunos TGE 

 

 

 

Não 

 

CSI - 

Concurso 

Internaciona

l de Saltos 

Saber estar perante um evento 

desta natureza; Reconhecer a 

importância do cavalo a nível 

nacional e internacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. 

Responsável: 

Nuno Carvalho 
 

Prof. Colaboradores: 

Luísa Espadanal 

Tiago Brito 

 

 

Ponte de Lima 

Expolima 

Alimentação 

e estadia de 

cavalos, 

inscrições, 

montagem 

de stand 

 

A definir 

mediante o 

calendário FEI 

2021 

 

 

 

 

Alunos TGE 

 

 

 

Não 
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Campeonato 

Regional de 

Ensino Norte 

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível nacional e 

internacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 

 
Prof. Colaboradores: 

Nuno Carvalho 

Conceição Silva 

Tiago Brito 

 

 

 

Ponte de Lima 

Expolima 

Organização 

do concurso 

por parte da 

escola, 

alimentação 

e estadia dos 

juízes, 

trofeus, 

despesas 

com pessoal 

para 

montagem 

 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

2021 

 

 

 

 

 

Alunos TGE 

Envolvência dos 

EE através do 

acompanhamen

to dos seus 

educandos e 

comparticipaçã

o em algumas 

das despesas 

 

 

Concursos 

de Saltos 

Nacionais 

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível nacional e 

internacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Proporcionar aos alunos a 

possibilidade de concorrer em 

concursos nacionais 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

 
Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 
 

Prof. Colaboradores: 

Nuno Carvalho 

Tiago Brito 

Locais a 

escolher 

mediante 

calendário Fep 

2021 

Transporte 

de cavalos e 

alunos, 

alimentação 

e estadia de 

cavalos e 

inscrições 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

2021 

1 Por mês 

 

 

 

Alunos TGE 

Envolvência dos 

EE através do 

acompanhamen

to dos seus 

educandos e 

comparticipaçã

o em algumas 

das despesas 

Campeonato 

Regional de 

Ensino 

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível nacional e 

internacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Proporcionar aos alunos a 

possibilidade de concorrer em 

provas regionais  

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 

 
Prof. Colaboradores: 

Nuno Carvalho 

Tiago Brito 

Locais a 

escolher 

mediante 

calendário Fep 

2021 

Transporte 

de cavalos e 

alunos, 

alimentação 

e estadia de 

cavalos e 

alunos 

inscrições 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

2021 

1 Por mês 

 

 

 

Alunos TGE 

Envolvência dos 

EE através do 

acompanhamen

to dos seus 

educandos e 

comparticipaçã

o em algumas 

das despesas 

Concursos 

Regionais de 

Obstáculos  

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível nacional e 

internacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

 
Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 

 
Prof. Colaboradores: 

Locais a 

escolher 

mediante 

calendário Fep 

2021 

Transporte 

de cavalos e 

alunos, 

alimentação 

e estadia de 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

2020 

 

 

 

 

Alunos TGE 

Envolvência dos 

EE através do 

acompanhamen

to dos seus 

educandos e 
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Proporcionar aos alunos a 

possibilidade de concorrer em 

provas regionais 

Nuno Carvalho 

Tiago Brito 

cavalos e 

alunos 

inscrições 

1 Por mês comparticipaçã

o em algumas 

das despesas 

Participação 

Concursos 

Completos 

de 

Equitação 

Reconhecer a importância do 

cavalo a nível nacional e 

internacional; 

Observar a utilização do cavalo 

na vertente desportiva. 

Proporcionar aos alunos a 

possibilidade de concorrer em 

concursos nacionais 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

 
Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 

 
Prof. Colaboradores: 

Nuno Carvalho 

Tiago Brito 

Locais a 

escolher 

mediante 

calendário Fep 

2021 

Transporte 

de cavalos e 

alunos, 

alimentação 

e estadia de 

cavalos e 

alunos 

inscrições 

A definir 

mediante o 

calendário FEP 

2021 

1 Por mês 

 

 

 

 

Alunos TGE 

Envolvência dos 

EE através do 

acompanhamen

to dos seus 

educandos e 

comparticipaçã

o em algumas 

das despesas 

Feira do 

Cavalo 

de  

Ponte de 

Lima 

Conhecer o cavalo numa Feira 

Nacional da especialidade; 

Observar a aplicação do cavalo 

na vertente desportiva. 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Luísa Espadanal 
 

Prof. Colaboradores: 

Nuno Carvalho 

Conceição Silva 

Tiago Brito 

 

 

 

Ponte de Lima 

Expolima 

Alimentação 

e estadia de 

cavalos, 

inscrições, 

montagem 

de stand 

 

 

 

Último fim-de-

semana de 

junho 

 

 

 

 

Alunos TGE 

Envolvência dos 

EE através do 

acompanhamen

to dos seus 

educandos e 

comparticipaçã

o em algumas 

das despesas 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DOS CURSOS TÉCNICOS 
RESTAURANTE – BAR e COZINHA – PASTELARIA  

 (TRRB / TRCP) 
 

 

VISITAS DE ESTUDO 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 
do PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento 
dos 

Encarregados de 
Educação 

Visita de 

estudo a 

Lisboa a uma 

visita a  uma 

unidade 

hoteleira de 

renome 

boutique 

hotel 

Entrar em contacto com novas 

realidades de trabalho em 

unidade hoteleira de referência 

especialmente a zona de produção 

– cozinha/pastelaria. 

Proporcionar enriquecimento 

cultural, desenvolver 

competências para a vida. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projeto s 
e metodologias. 
 

 

 

 

 

 

Prof. Responsável: 

João Paulo 
Lisboa 

Transporte, 

alimentação 

e 

alojamento. 

Maio 

 
1º FC. Autorizações 
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VISITAS DE ESTUDO EM CONTEXTO DE AULA 
 

Visita de 

Estudo às 

instalações do 

Macdonald’s 

de Ponte de 

Lima. 

Consciencializar os alunos para a 

importância das regras de higiene 

e segurança alimentar na 

restauração. 

Melhorar as atitudes 

dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Marta Sá 

Macdonald´s 

de Ponte de 

Lima 

Sem recursos 3º Período 1.º FC Não 

Visita de 

estudo 

Final de 

Curso às 

Unidades 

Hoteleiras 

do Algarve 

Entrar em contacto com a 

realidade de várias unidades 

hoteleiras; 

Aprofundar os conteúdos 

seccionados no âmbito das 

disciplinas técnicas 

Proporcionar aos alunos um maior 

enriquecimento cultural; 

Vivenciar os vários vetores de 

mercado das unidades hoteleiras; 

Desenvolver competências para a 

vida; 

Proporcionar aos alunos 

experiências que favoreçam o seu 

desenvolvimento sócio afetivo; 

Incentivar o prosseguimento dos 

estudos. 

Visualizar diferentes unidades 

existentes no nosso país. 

 

 

 

 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projeto s 
e metodologias. 
 

Prof. Responsável: 

Hélder Caridade 

 
Prof. Colaborador: 

João Paulo 

Fernandes 

Algarve 

Autocarro 

Alojamento 

Refeições 

Final do 3.º 

Período 

 

(5 dias/4 noites) 

3.º FR/FC Autorizações 
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WORKSHOPS / PALESTRAS / OUTRAS ATIVIDADES FORMATIVAS 
 

Dia Mundial 

da 

Alimentação 

Alertar para a necessidade da 

produção alimentar e reforçar a 

necessidade de parcerias a vários 

níveis; 

Alertar para a problemática da 

fome, pobreza e desnutrição no 

mundo; 

Reforçar a cooperação económica 

e técnica entre países em 

desenvolvimento; 

Promover a transferência de 

tecnologias para os países em 

desenvolvimento; 

Encorajar a participação da 

população rural, na tomada de 

decisões que influenciem as suas 

condições de vida. 

Desenvolver a capacidade de 

expressão escrita. 

Adquirir vocabulário fundamental. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projeto s 
e metodologias. 
 

Prof. Responsável: 

Hélder Caridade 

Bar 

Pedagógico 

Materiais e 

equipamento

s inerentes 

ao serviço de 

mesa e bar 

29 de outubro 
3.º FR Não 

Dia de S. 

Valentim 

Desenvolver serviços especiais; 

Fomentar o espírito criativo na 

decoração de mesas do dia dos 

namorados; 

Reconhecer e valorizar os 

costumes anglo-americanos; 

Desenvolver a criatividade dos 

alunos; 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projeto s 
e metodologias. 

Prof. Responsável: 

Hélder Caridade 

Bar 

Pedagógico 

Materiais e 

equipamento

s inerentes 

ao serviço de 

mesa e bar 

fevereiro 
3.º FR Não 
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Desenvolver nos alunos 

competências de interação e 

organização; 

Promover situações de 

aprendizagem fora do contexto 

sala de aula. 

 

 

 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DO EQAVET 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do PEE Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento 
dos 

Encarregados de 
Educação 

Sessão de 
Divulgação 
EQAVET aos 
alunos 

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

▪ Assegurar as condições que 
favoreçam a inclusão, o sucesso 
educativo e humano de todos e 
de cada aluno. 

▪ Melhorar o desempenho escolar 
dos alunos. 

▪ Reduzir o absentismo e a 
desistência. 

▪ Aumentar a empregabilidade 
para o mercado de trabalho. 

▪ Aumentar o número de alunos 
que ingressam no ensino 
superior. 
Promover a autoavaliação, 
gestão da qualidade e 
implementação de processos de 
melhoria na escola. 

Prof. Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

 

Escola 

Computador; 
projetor; 
página da 

escola; folha 
de presenças 

Reuniões de 
início do ano 

letivo 

Alunos das 
turmas 

iniciais dos 
cursos 

profissionais 

Presença dos pais 
na sessão. 

Sessão de 
Divulgação 
EQAVET aos 

▪ Divulgar o EQAVET aos 
Encarregados de 
Educação e a 

▪ Assegurar as condições que 
favoreçam a inclusão, o sucesso 

Prof. Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Escola 
Computador; 

projetor; 
página da 

Reuniões de 
início do ano 

letivo 

Encarregados 
de Educação 
dos alunos 

Público-alvo da 
atividade 
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Encarregados 
de Educação 

implicação destes no 
processo. 
Informar dos 
indicadores em 
análise. 

educativo e humano de todos e 
de cada aluno. 

▪ Melhorar o desempenho escolar 
dos alunos. 

▪ Reduzir o absentismo e a 
desistência. 

▪ Aumentar a empregabilidade 
para o mercado de trabalho. 

▪ Aumentar o número de alunos 
que ingressam no ensino 
superior. 

▪ Intensificar o nível de 
envolvimento e participação dos 
pais e encarregados de 
educação. 
Promover a autoavaliação, 
gestão da qualidade e 
implementação de processos de 
melhoria na escola. 

Prof. Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 
Diretores de Turma 

 

escola; folha 
de presenças 

 
 

das turmas 
iniciais dos 

cursos 
profissionais 

 

Dia do 
Encarregado de 
Educação 
 

▪ Envolver os 
Encarregados de 
Educação para 
conhecimento do 
trabalho desenvolvido 
pela escola e pelos 
seus alunos. 

▪ Promover a visibilidade da 
identidade e da ação da Escola. 

▪ Intensificar o nível de 
envolvimento e participação dos 
pais e encarregados de 
educação. 

▪  

Prof. Responsável: 

Rute Alves 
 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de Curso 
Professores da 

componente técnica 
e outros que queiram 

desenvolver 
atividades 
Equipa de 

Avaliação Interna e 

Gestão da 

Qualidade 

(CAF/RAE/EQAVET) 

Escola 

Lanche; 
Material 

necessário 
para o 

desenvolvim
ento das 

atividades 
(ateliês/dem
onstrações 
do trabalho 

desenvolvido
) 

Dia a definir 
entre 18 e 26 de 

fevereiro 

Encarregados 
de Educação 

 

Público-alvo da 
atividade 

Análise da 
oferta 
formativa, 

▪ Recolher sobre a 
forma de inquérito 
sugestões da próxima 

▪ Assegurar as condições que 
favoreçam a inclusão, o sucesso 

Prof. Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Stakehold
ers 

Correio 
eletrónico/c

orreio março 
Alunos 

 

Público-alvo da 
atividade a par 

dos alunos, 
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planos 
curriculares e 
definição de 
estratégias de 
promoção da 
empregabilidad
e com os 
Stakeholders 
internos e 
externos 

oferta formativa, 
necessidade de 
alteração aos planos 
curriculares, 
estratégias para 
melhorar a 
empregabilidade dos 
alunos. 

Apresentar o 
resultado dos 
inquéritos. 

educativo e humano de todos e 
de cada aluno. 

▪ Reduzir o absentismo e a 
desistência. 

▪ Aumentar a empregabilidade 
para o mercado de trabalho. 

▪ Aumentar o número de alunos 
que ingressam no ensino 
superior. 

▪ Promover a visibilidade da 
identidade e da ação da Escola. 

▪ Intensificar o nível de 
envolvimento e participação dos 
pais e encarregados de 
educação. 
Promover a autoavaliação, 
gestão da qualidade e 
implementação de processos de 
melhoria na escola. 

Prof. Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

internos: 
Escola 

 
Stakehold

ers 
externos: 

não 
aplicável 

normal; 
formulário 
eletrónico 

online 

Pessoal 
Docente e 

Não Docente 
 

Encarregados 
de Educação 

 
Entidades de 

FCT; 
Município; 

Outras 
instituições/

empresas 
relevantes 

para a oferta 
formativa 

pessoal 
docente/não 

docente; 
parceiros 

Formação do 
Pessoal 
Docente: curso 
de formação 
“Para o 
Desenvolviment
o de uma Escola 
Inclusiva – 
Desafios e 
oportunidade” 

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

▪ Reduzir o absentismo e a 
desistência. 

▪ Melhorar as atitudes dos alunos. 
▪ Promover a visibilidade da 

identidade e da ação da Escola. 

Prof. Responsável: 

Prof. Paula Oliveira 
(Responsável pela 

Formação; 

Elemento da 

equipa pedagógica 

do CENFIPE ) 

Escola 
Sala de aula 
Computador 

Projetor 

13 de janeiro a 
30 de março de 

2021 

Pessoal 
Docente 

Não 

Formação do 
Pessoal Não 
Docente: Curso 
de formação 
“Competências 
de comunicação 
interpessoal” 

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

▪ Reduzir o absentismo e a 
desistência. 

▪ Melhorar as atitudes dos alunos. 
▪ Promover a visibilidade da 

identidade e da ação da Escola. 

Prof. Responsável: 

Prof. Paula Oliveira 

(Responsável pela 

Formação; 

Elemento da 

equipa pedagógica 

do CENFIPE ) 

Escola 
Sala de aula 
Computador 

Projetor 

29 a 30 de 
março de 2021 

Pessoal Não 
Docente 

Não 
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Palestras/ 
Visitas a 

Instituições do 
Ensino 

Superior/  
Sessões de 

Divulgação da 
sua oferta 
formativa 

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

▪ Aumentar o número de alunos 
que ingressam no ensino 
superior. 

▪ Promover a visibilidade da 
identidade e da ação da Escola. 
 

Prof. Responsável: 

Rute Alves 
 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de Curso 
Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

Escola ou 
Instituiçõ

es do 
Ensino 

Superior 
(ex. ESA) 

Correio 
eletrónico; 
Auditório; 

Computador; 
Projetor; 
Colunas 

3º Período 

Alunos do 3.º 
ano 

 
Instituições do 

Ensino 
Superior 

Não 

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

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

▪ Aumentar a empregabilidade 
para o mercado de trabalho. 

▪ Melhorar as atitudes dos alunos. 
▪ Promover a visibilidade da 

identidade e da ação da Escola. 
 

Prof. Responsável: 

 (Ver responsáveis de 
cada uma das feiras) 

Locais de 
realizaçã

o das 
feiras 

(Ver recursos 
de cada uma 
das feiras) 

Ao longo do ano 
letivo 

Alunos 
 

Empresas da 
área de 

formação 

Autorização das 
visitas 

Publicação de 
ofertas de 
emprego 
semanalmente 
na página 
eletrónica da 
escola 

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

▪ Aumentar a empregabilidade 
para o mercado de trabalho. 

▪ Promover a visibilidade da 
identidade e da ação da Escola. 
 

Prof. Responsável: 

Odete Laja 
 

Prof. Colaboradores: 

Rute Alves 
Eugénia Gonçalves 
Clara Fernandes 

Diretores de Curso 

 Não 
aplicável 

Computador; 
Correio 

Eletrónico; 
Telefone; 
Página da 

Escola 

Ao longo do ano 
letivo 

Alunos e Ex-
alunos 

 
Empresas da 

área de 
formação 

Consulta das 
ofertas de 
emprego 

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

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

▪ Promover a visibilidade da 
identidade e da ação da Escola. 
Promover a autoavaliação, 
gestão da qualidade e 
implementação de processos de 
melhoria na escola. 

Prof. Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Não 
aplicável 

Correio 
eletrónico/c

orreio 
normal; 

formulário 
de sugestões 
de melhoria 

Ao longo do ano 
letivo 

Alunos 
 

Encarregados 
de Educação 

 
Parceiros 

 

Preenchimento 
do formulário 

com sugestões de 
melhoria 



 
 
 
 
 
 

  Plano Anual de Atividades 2020/2021 | EPADRPL 

  Aprovado em reunião de Conselho Geral de 23 de dezembro de 2020 
Página 34 de 60 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

Pessoal 
Docente e 

Não Docente 

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

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

▪ Melhorar o desempenho escolar 
dos alunos. 

▪ Reduzir o absentismo e a 
desistência. 
Promover a autoavaliação, 
gestão da qualidade e 
implementação de processos de 
melhoria na escola. 

Prof. Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

Escola 

Plataforma 
eletrónica; 
inquéritos 
em versão 

digital e em 
papel; 
página 

eletrónica da 
escola 

Ao longo do ano 
letivo 

Alunos 
 

Não 

Aplicação de 
inquéritos às 
entidades/orien
tadores de FCT 
de 
satisfação/reco
mendação dos 
alunos para 
melhoria da 
FCT no ano 
seguinte (se 
aplicável) e 
elaboração de 
carta de 
recomendação 

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

▪ Aumentar a empregabilidade 
para o mercado de trabalho. 

▪ Promover a visibilidade da 
identidade e da ação da Escola. 
Promover a autoavaliação, 
gestão da qualidade e 
implementação de processos de 
melhoria na escola. 

Prof. Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de Curso 
Orientadores de FCT 
Equipa de Avaliação 
Interna e Gestão da 

Qualidade 
(CAF/RAE/EQAVET) 

Não 
aplicável 

 

Plataforma 
eletrónica; 
inquéritos 
em versão 

digital e em 
papel; 
página 

eletrónica da 
escola 

Final da FCT 
Entidades de 

FCT 
Não 
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aos alunos (se 
aplicável) 

Dia do Parceiro 

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

▪ Promover a visibilidade da 
identidade e da ação da Escola. 

▪ Intensificar o nível de 
envolvimento e participação dos 
pais e encarregados de 
educação. 

▪  

Prof. Responsável: 

Prof. Rute Alves 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa de 

Avaliação Interna e 

Gestão da 

Qualidade 

(CAF/RAE/EQAVET) 

Escola 

Lanche; 
Material 

necessário 
para o 

desenvolvim
ento das 

atividades 
(ateliês/dem
onstrações 
do trabalho 

desenvolvido
) 

Dia a definir 
entre 12 e 23 de 

julho 

 
 
 

Entidades de 
FCT; 

Município; 
Outras 

instituições/
empresas 
relevantes 

para a oferta 
formativa 

 
 
 
 

Não 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 
PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

Dia internacional 
da Saúde Mental 
Visualização do 
filme: “Uma 
mente brilhante” 

Alertar para a 
importância da Saúde 
mental; 
Consciencializar para a 
doença mental e os 
seus efeitos; 
Compreender a 
necessidade de 
cuidados a nível da 
Saúde Mental; 
Reconhecer os 
trabalhos dos 
profissionais desta 
área, 
Combater o 
preconceito e o 
estigma à volta da 
saúde mental e 
psicológica. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos 

Prof. Responsável: 

Betina Viana 

Sala de 
aula 

Computador 

projetor 

Filme “Uma 
mente 

Brilhante” 

8 de outubro 
 

(Dia 
Internacional da 

Saúde Mental 
comemora-se dia 
10 de outubro) 

1.º FC Não 

Dia Internacional 
para a Eliminação 
da Violência 
contra as 
mulheres 
Visualização de 
documentário 
com relatos reais 

Despertar a atenção 
para o tema da 
Violência contra as 
mulheres; 
Alertar para as 
diferentes formas de 
violência das quais as 
mulheres são vítimas; 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. Prof. Responsável: 

Betina Viana 
 

Prof. Colaboradores: 

Filipe Martins 
Fernanda Carvalho 

Sala de 
aula 

Computador 
projetor 

Documentário 
“Todas as 
mulheres 
podem ser 
vitimas” 

25 de novembro 

1.º FC 
 

2.ºA 
 

2.ºB/C 

Não 
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de mulheres 
vítimas de 
violência 

Consciencializar para a 
importância do 
combate à violência 
Contribuir para a 
identificação de 
situações de violência; 
Combater toda e 
qualquer ato de 
violência contra as 
mulheres. 

Dia Internacional 
da Pessoa com 
deficiência: 
Visualização do 
filme “O milagre 
na cela 7” 
 

Adequar estratégias 
numa perspetiva de 
respeito pela 
diferença e pela 
inclusão. 
Oferecer experiências 
que promovam o 
desenvolvimento 
pessoal e social. 
Promover o 
desenvolvimento 
integral dos alunos. 
Incentivar o 
desenvolvimento 
integral dos alunos, 
favorecendo atitudes 
participativas e 
responsáveis 
necessárias à boa 
integração na vida 
social. 

Promover a formação 
integral dos alunos. 
Assegurar as condições 
que favoreçam a 
inclusão, o sucesso 
educativo e humano de 
todos e de cada aluno. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos 

Prof. Responsável: 

Ana Margarida de 
Almeida Rego 

 
Prof. Colaboradores: 

Rute Alves 
Paula Veiga 

Mário Almeida 

Sala de 
aula 

Computador 
(com Internet) 

+ projetor 
 

3 de dezembro 
Todas as turmas 

iniciais. 
2.º B/C 

Não 

Dia Internacional 
dos Direitos 
Humanos: 
Exposição 
Exploração do 
site da Amnistia 

▪ No âmbito de CMA, 
tema B8 Direitos 
humanos: a longa 
História dos direitos e 
Liberdades (8º ano) e 
no âmbito do Módulo 8 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 

Tânia Ribeiro (AI) e 
Ana Margarida 

Ferreira da Silva 
(Economia) 

 

Prof. Colaboradores: 

Escola 

Computador 

(com Internet) 

+ projetor 

 

10 de dezembro 
3.º FC/FR 

1.º J 
Não 
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Internacional em 
Portugal. 
 

de Economia (12.º 
ano): 
Consciencializar os 
alunos para vários 
tipos de violações aos 
Direitos Humanos que 
continuam a cometer-
se nas sociedades 
atuais; 
Promover a educação 
para a cidadania; 
Desenvolver o espírito 
crítico, de tolerância e 
solidariedade social. 

Filipe Silva (AI) 

 
Comemoração do 
Dia Internacional 
do voluntariado 
 
 

Compreender que a 
Educação para o 
Voluntariado pretende 
incentivar os alunos a 
conhecer, refletir e 
problematizar sobre os 
conceitos de 
voluntariado e de 
voluntário, as suas 
motivações, direitos e 
deveres. 
▪ Perceber que a 

atividade de 
voluntariado conta 
com um conceito 
denominado “banco 
do tempo”. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
 

Prof. Responsável: 

Coordenadora de CD 
 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 

Escola 

Recursos 
humanos 
Auditório 

Retroprojetor 
Computadores 
com acesso à 

internet 
Papel A4 

Impressora 
Cartolinas 

 

1º período 
Alunos do 3.º 

ano 
Não 

“Promoção de 
Competências 
Socioemocionais” 

Melhorar as 
competências 
socioemocionais 
dos/as alunos(as); 
Melhorar a atitude 
sobre si próprio, os 
outros e a escola; 

Promover a formação 
integral dos alunos. 
 

Melhorar o 
desempenho escolar 

Prof. Responsável: 

Psicóloga  
 

Prof. Colaboradores: 

Coordenadora dos 

Diretores de Turma 

Salas de 
Aula 

 

Manual de 
Promoção de 
Competências 
Socioemocion
ais em Meio 

Escolar 

1º e 2º Período 

Turmas do 
Ensino 

Profissional do 
1.º e 2.º Ano 

Não 
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Reduzir problemas 
comportamentais; 
Reduzir stress 
emocional; 
▪ Promover sucesso 

escolar. 

dos alunos. 
 

Melhorar as atitudes 
dos alunos 

e professores das 

turmas 

 
Palestra sobre a 
violência no 
namoro/ 
violência 
doméstica 

Reconhecer e valorizar 
os costumes anglo-
americanos; 
Enquadrar a 
problemática; 
Identificar os 
diferentes tipos de 
vítimas; 
Identificar 
consequências da 
problemática; 
Informar quanto a 
organizações de apoio 
como o Núcleo de 
Apoio à vítima 
específica - NIAVE 
(associado à GNR) ou 
Associação Portuguesa 
de Apoio à vítima 
(APAV). 

 

 

 

 

Melhorar o 

desempenho escolar 

dos alunos; 

Melhorar as atitudes 

dos alunos; 

Assegurar e reforçar a 

articulação curricular 

e o trabalho 

colaborativo entre os 

docentes. 

 

 

 
 

Prof. Responsável: 

Maria José Gomes 
 

Prof. Colaboradores: 

Professores do 
departamento de 

Línguas 
Grupo de apoio à 

vítima “Mulheres 

de Braga” 

 
 
 
 
 
 

Escola 
 

Anfiteatro; 
Computado
r; projetor 

 
 
 
 
 
 
 

Papel A4; 
cartolinas; 

 
 
 
 
 
 
 

14 de fevereiro 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
Dia Mundial 
Discriminação 
Racial 
 
 
 
 
 

Contactar com a 
realidade das vivências 
de imigrantes; 
identificar situações 
de 
integração/exclusão; 
sensibilizar a 
comunidade escolar 
para o respeito e 
valorização da 
diferença. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 

 
Prof. Responsável: 

José Filipe Silva 
 

Escola/sala 
de aula 

Computador 
com ligação 

wi-fi 
21 de março 

Comunidade 
escolar 

Não 
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Dia Internacional 
para a 
Consciencializaç
ão do Autismo: 
Visualização do 
filme “Farol das 
Orcas” 
Construção do 
laço azul em cada 
sala de aula 
Testemunho de 
um Encarregado 
de Educação de 
um aluno com 
Autismo. 
 
 

Adequar estratégias 
numa perspetiva de 
respeito pela 
diferença e pela 
inclusão. 
Oferecer experiências 
que promovam o 
desenvolvimento 
pessoal e social. 
Promover o 
desenvolvimento 
integral dos alunos. 
Incentivar o 
desenvolvimento 
integral dos alunos, 
favorecendo atitudes 
participativas e 
responsáveis 
necessárias à boa 
integração na vida 
social. 
Organizar atividades 
de mais-valia 
pedagógica-científica 
e iniciativas 
académicas, culturais, 
ambientais, cívicas, de 
caráter local, nacional 
e internacional, com 
impacto na 
comunidade 
educativa. 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

Assegurar as condições 
que favoreçam a 
inclusão, o sucesso 
educativo e humano de 
todos e de cada aluno. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos 

Prof. Responsável: 

Ana Margarida de 
Almeida Rego 

 
Prof. Colaborador: 

Rute Alves 

Sala de 
aula 

Computador 
(com Internet) 

+ projetor 
-material para 
a construção 
do laço (ao 
critério de 

cada turma) 

2 de abril 
Todas as turmas 

iniciais. 
2.º J 

Testemunho de um 
Encarregado de 
Educação de um 

aluno com 
Autismo. 

 

 

Palestras dadas 
pela Polícia de 

Contribuir para que os 
jovens tenham 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Coordenadora de 
CD 

Escola 
Recursos 
humanos 2º Período 

1.ºB/FC, 1.ºC, 
2º.B/C, 3.ºA e 

3.º B/C 
Não 
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Segurança 
Pública sobre: 

“Diversão 
noturna” e 
“Drogas” 

comportamentos mais 
saudáveis; 

Desmistificar os 
diferentes perigos e 
riscos que podem 
suceder. 

 

 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Articular, vertical, 

horizontal e 

transversalmente 

conteúdos, 

atividades/projetos e 

metodologias. 

 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de Turma 

Retroprojetor 

Computadores 
com acesso à 

internet 

 

Comemoração do 
Dia Mundial da 
Diversidade 
Cultural e para o 
Diálogo e o 
Desenvolvimento 

 Cultivar a 
compreensão da 
riqueza e importância 
da diversidade 
cultural, assim como 
incentivar o respeito 
pelo outro. Conhecer 
melhor as diferenças 
entre os povos permite 
obter uma maior 
compreensão das 
vicissitudes, assim 
como cimentar uma 
maior união. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 

Prof. Responsável: 

Coordenadora de 
CD 

 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de Turma 

Conselhos de 
Turma 

Escola 

Recursos 
humanos 
Auditório 

Retroprojetor 
Computadores 
com acesso à 

internet 
Papel A4 

Impressora 
Cartolinas 

3.º Período 

 

 

Comunidade 
escolar 

Não 

Dinamização da 
Campanha “Dar 
uma mão 
solidária ao 
Dinis” 

Preparar os alunos 
para serem cidadãos 
democráticos, 
participativos e 
humanistas. 

Garantir a promoção 
da educação 
ambiental e do 
desenvolvimento 
sustentável. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos; 

Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
EE. 

Prof. Responsável: 

Eugénia Gonçalves 

Prof. Colaboradores: 

Coordenadora de 
CD; Diretores de 

turma e respetivo 
conselho de turma; 

Prof. Hugo 
Fernandes e 

Diretor do Curso de 

 

 

 

 

Escola 

 

 

 

Página da 
escola 

Facebook 

Instagram 

 

 

 

 

Durante o ano 
letivo 

 

 

 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 

 

Envolvimento dos 
EE (e familiares), 

através dos 
respetivos 

educandos, na 
recolha de 

tampinhas e rolhas 
de cortiça 
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Promover o respeito 
pelos direitos 
humanos, tanto a nível 
individual como social. 

Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 

Hotelaria e 
Restauração 

Cartazes 
(cartolinas; 
Impressora) 

Campanha 
Solidária de 
angariação de 
alimentos e 
outros bens para 
a ALAAR 

Melhorar as condições 
dos animais 
Promover uma Escola 
mais inclusiva. 
 
Fomentar a educação 
para a cidadania. 
 
 

Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
EE. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
encarregados de 
educação. 

Prof. Responsável: 

Clara Fernandes 
 

Prof. Colaboradores: 

Petros Rekas 
 
 

Ponte de 
Lima 

Recursos 
humanos. 
Materiais 

conforme a 
atividade 

específica a 
designar. 

Ao longo do ano 
 
 
 
 

Toda a 
comunidade 
escolar 

Sim, enquanto 
doador de produtos 
para a campanha. 

 

 

Recolha de 
Roupas e 
Brinquedos 

“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 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
 Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
EE. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 

 
Prof. Responsável: 

Coordenadora de 
CD 

Goreti Barros 
 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de turma 
e respetivo 

conselho de turma; 
Coordenador do PES 

e do Eco-Escolas. 

 
 
 
 
Escola / 
Ponte de 
Lima 

 
 

Recursos 
humanos. 
Materiais 

conforme a 
atividade 

específica a 
designar. 

 
 
 
 

Durante o ano 

 
 
 
Toda a 
comunidade 
escolar 

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



 
 
 
 
 
 

  Plano Anual de Atividades 2020/2021 | EPADRPL 

  Aprovado em reunião de Conselho Geral de 23 de dezembro de 2020 
Página 43 de 60 

referência os valores 
dos direitos humanos”. 

conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 

CPCJ 

 
Ciência Cidadã 
 
 

Conhecer a definição 
de infestante e 
invasora; 
Reconhecer a 
importância da 
diversidade; 
Conhecer o 
funcionamento de um 
ecossistema; 
Identificar algumas 
plantas invasoras, 
nomeadamente a erva 
-das- pampas; 
Identificar a origem 
das plantas invasoras; 
Reconhecer a 
importância do 
equilíbrio ambiental; 
Compreender que as 
invasoras são umas das 
principais ameaças à 
biodiversidade. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
 Intensificar o nível de 
envolvimento e 
participação dos pais e 
EE 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
 

Prof. Responsável: 

Susana Barbosa 
 

Prof. Colaboradores: 

Coordenadoras de 
CD, PES e do Eco-

Escolas. 
 

 

Escola / 

Ponte de 

Lima 

 

Região 

Norte 

Telemóveis; 

Computador

; 

E-mail; 
 

Computador

es; 

Smart TV 

Bibliografia 
variada da BE. 

 
 

Durante o ano 

 
 
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

 
Sim 

Envolvência dos EE 
através do 

acompanhamento 
da atividade dos 
seus educandos 

Palestras dadas 
por profissionais 
de saúde, 
nomeadamente 
do Instituto da 
juventude de 
Viana do Castelo 
e pela Sr.ª 
Enfermeira 
Mónica Morais 
Visionamento de 
filmes didáticos. 

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

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

Prof. Responsável: 

Coordenadora do PES 
 

Prof. Colaboradores: 

Coordenadora de CD 
Diretores de Turma 
Conselhos de Turma 

 

Escola 

Recursos 
humanos 
Auditório 

Retroprojetor 
Computadores 
com acesso à 

internet 

Ao longo do ano 
Alunos 

 
Não 
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educação para a saúde 
– educação sexual. 
Contribuir para a 
definição de políticas 
em matéria de 
comportamentos 
aditivos e 
dependências. 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO ECO-ESCOLAS 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 
do PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

Visita à 
Gintegral 

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

Melhorar o 
desempenho 
escolar dos alunos 

Melhorar as 
atitudes dos alunos 

 

Prof. Responsável: 

Fernanda Carvalho 
 

Prof. Colaborador: 

Goreti Barros 

Ponte de 
Lima 

Carrinha Março 
3.º A / 3.º B 

 

Autorização da 
visita 

 Ação de 
reflorestaçã
o de árvores 
autóctones 

Consciencializar os alunos 
para a necessidade de 
preservar o património e 
recursos naturais e de 
empreender acções que 
reponham ou minimizem o 
seu uso ou possam reparar a 
ocorrência de desastres 
ambientais, provocados ou 
não por acção do Homem. 

Melhorar as 
atitudes e valores 
dos alunos 

Prof. Responsável 
Paula Veiga 

 
Prof colaboradora 

Odete Laja 

Oficina da 
Floresta, 

Serra 
d”Arga 

Recursos 
humanos 

Árvores  para 

Plantar 

Carrinha para 
deslocação 

22 de março 

Alunos do 1º ano 
do CEF 

 

 

 

Sim, através da 
difusão nas redes 

sociais 

 

Dia Mundial 
da Terra 

 

Consciencializar os alunos 
para a necessidade de 
salvaguardar e proteger o 
Planeta Terra; alertar a 
comunidade escolar para os 
perigos advenientes do mau 
uso dado ao Planeta Terra 

Melhorar as 
atitudes e valores 
dos alunos 

 
Prof. Responsável: 

José Filipe Silva 
 

 

 

Escola/sala 
de aula 

 

 

Computador 
com ligação 

wi-fi 

 

 

22 de abril 

 

 

Turmas 1.º ano 

 

 

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

(Aulas de Ed. 
Física e/ou 
Biologia) 

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

Reduzir o 
absentismo e a 
desistência; 

Melhorar as 
atitudes dos 
alunos. 

Prof. Responsável: 

Susana Barbosa 
 

Prof. Colaboradores: 

Filipe Martins 
Elisiário Cunha 

Ecovia 
(margens 
do rio Lima) 

Professores e 
alunos 

Materiais 
(sacos de 
reciclagem e 
luvas) 

 

 

 

 

 

Durante o 2º 
período 

 

 

 

 

Turma do 1.º e 
2.º ano 

 

 

 

Sim 

(de forma indireta, 
através da 
informação/panflet
os entregues aos 
alunos) 

 

 

“Dia Mundial 
do 
Ambiente” 

(Peddy 
Paper) 

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

Reduzir o 
absentismo e a 
desistência; 

Melhorar as 
atitudes dos 
alunos. 

Prof. Responsável: 

Júlia Barbosa 
 

Prof. Colaboradores: 

Professores com 
aulas no dia 4 de 

junho 

Escola 

Recursos 
Humanos 

 

4 de Junho (uma 
vez que o 5 de 
Junho será um 

sábado) 

Toda a 
comunidade 

escolar 
Não 

Palestra 
Sensibilizaçã
o para a 
preservação 
dos 
Recursos 
Naturais. 

Consciencializar os alunos para 
a necessidade de preservar o 
património e recursos naturais; 
alertar a comunidade escolar 
para os efeitos nocivos, a 
médio e longo prazo, do uso 
abusivo dos recursos naturais. 

Melhorar as 
atitudes e valores 
dos alunos 

Prof. Responsável: 

Paula Veiga 
 

Prof. Colaborador: 

 Prof. Mário 

Almeida 

Auditório 

Recursos 
existentes na 

Escola 
(Computador 

com Internet + 
projector; 
Auditório) 

Data a 
calendarizar 

Turmas 1.º ano 
Sim, através da 

difusão nas redes 
sociais 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO DESPORTO ESCOLAR 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 
do PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

 

 

 

 

Corta-Mato 
Escolar 

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

Reduzir o 
absentismo e a 
desistência. 

Melhorar as 
atitudes dos alunos. 

 
 

 
 

 
Prof. Responsáveis: 

Filipe Martins 
Elisário Cunha 

 

 
 
 
 

Escola 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

dezembro 

 
 
 
 

 
 
Todos os alunos 

da escola 

 
 
 
 
 
 
 
Não 

 
 

 

 

Corta-Mato 
Distrital 

Promover o convívio e a 
prática desportiva; 
Aplicar os conteúdos 
abordados nas aulas de 
Educação Física; 
Possibilitar atividades de 
superação e demonstração 
de competências individuais; 

 
Reduzir o 
absentismo e a 
desistência. 

Melhorar as 
atitudes dos alunos. 

 

 
 

 
Prof. Responsável: 

Filipe Martins 
 

Prof. Colaborador: 

Elisário Cunha 
 

 
 
 
 

Caminha 

 
 
 
 

Autocarro e 
reforço 

alimentar. 
 

 
 
 
 
 
 

fevereiro 
 

(a definir) 

 
 
 
 

 
 

20 alunos 
(apurados no 
Corta-Mato 

 
 
 
 
 
 
 
Não 
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 Incentivar comportamentos 
éticos, através da 
cooperação nas atividades 
desportivas de forma cívica, 
responsável e 
aplicando/cumprindo os 
valores e os princípios da 
ética desportiva; 
Fomentar o gosto e o 
interesse pelas atividades 
desportivas; 
Intercâmbio de boas práticas 
desportivas entre alunos das 
escolas do distrito. 

Escolar) + 2 
professores 

Treinos e 
Competições 
(“Opens”) 

dos 2 
grupos-

equipa do 

Desporto 
Escolar 

Contribuir para a ocupação 
saudável dos tempos livres; 
Motivar os alunos para as 
atividades escolares e 
reduzir o abandono escolar; 

Proporcionar, dentro da escola, 
atividades desportivas de 
carácter recreativo/lúdico, de 
formação e orientação 
desportiva. 

Reduzir o 
absentismo e a 
desistência. 

Melhorar as 
atitudes dos alunos. 

 

Prof. Responsáveis: 

Filipe Martins 
Elisiário Cunha 

 

Escola 
Autocarro para 
as 
competições. 

Todo o ano letivo 

Grupos-equipa 
de Natação e 

Desportos 
Adaptados-

Natação 

 
 
Sim 
(Convite aos 
Encarregados de 
Educação para 
assistirem às provas 
realizadas aos 
sábados) 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DA DIVULGAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 
PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-
alvo 

Envolvimento dos 
Encarregados de 

Educação 

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

Divulgar a 
oferta e a ação 
formativa da 
escola 
 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 

Prof. Responsável: 

Eugénia 
Gonçalves 

 
Prof. 

Colaboradores: 

Psicóloga 
Diretores de 

Curso 

Ponte de 
Lima 

Carrinha, ecrã, vídeo 
promocional, 

folhetos, fichas de 
pré-inscrição, 

brindes de oferta, 
material de cozinha 
e bar, material de 

agricultura, material 
de gestão equina. 

Março de 2020 

A 
comunidad
e escolar e 

a 
comunidad
e em geral 

 
 
 
 
 

Não 

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

Divulgar a 
oferta e a ação 
formativa da 
escola 
 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 

Prof. Responsável: 

Psicóloga Liliana 
 

Prof. 

Colaboradores: 

Eugénia 
Gonçalves 

Diretores de 
Curso 

Escola 
Computador, 

internet 
1º e 2.º Período 

Psicólogos 
e 

respetivos 
diretores 

das 
escolas 

com 
público-

alvo; 
centros 
hípicos. 

 
 
 

Não 
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Divulgação da oferta 
formativa: 
- Participação em 
Mostras de Escolas e 
Feiras de Profissões 
em escolas com 
público-alvo. 
- Participação no 
“Qualifica 2021” 

Divulgar a 
oferta e a ação 
formativa da 
escola 
 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias 

Prof. Responsável: 

Eugénia 
Gonçalves 

 
Prof. 

Colaboradores: 

Psicóloga 
Diretores de 

Curso 

Locais 
diversos 

Carrinha, ecrã, vídeo 
promocional, 

folhetos, fichas de 
pré-inscrição, 

brindes de oferta, 
trator, cavalo, 

material de cozinha 
e bar. 

2.º e 3º Período 

A 
comunidad
e escolar e 

a 
comunidad
e em geral 

Não 

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

Divulgar a 
oferta e a ação 
formativa da 
escola 
 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
 

Prof. Responsável: 

Eugénia 
Gonçalves 

 
Prof. 

Colaboradores: 

Rute Alves 
Clara Fernandes 

Tânia Ribeiro 
Psicóloga 

Diretores de 

Curso 

Escola 

Computador; 
Internet; câmara 
fotográfica/de 

filmar; 
serviço de design; 
serviço de gráfica 

Ao longo do ano 
letivo 

A 
comunidad
e escolar e 

a 
comunidad
e em geral 

Não 

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

Divulgar a 
oferta e a ação 
formativa da 
escola 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
Melhorar as atitudes dos 
alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 
 

Prof. Responsável: 

Eugénia 
Gonçalves 

 
Prof. 

Colaboradores: 

Rute Alves 
Clara Fernandes 

Tânia Ribeiro 
Psicóloga 

Diretores de 

Curso 

Escola 

Computador; 
Internet; câmara 
fotográfica/de 

filmar; 
serviço de design; 
serviço de gráfica 

Ao longo do ano 
letivo 

A 
comunidad
e escolar e 

a 
comunidad
e em geral 

 
 
 
 

Não 

 
 



 
 
 
 
 
 

  Plano Anual de Atividades 2020/2021 | EPADRPL 

  Aprovado em reunião de Conselho Geral de 23 de dezembro de 2020 
Página 51 de 60 

 
 

 

ATIVIDADES DO SPO  
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 

do PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarizaçã
o  

Público-
alvo 

Envolviment
o dos 

Encarregado
s de 

Educação 

Orientação 
Escolar e 
Profissional 

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

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Reduzir o absentismo 
e a desistência. 
Aumentar a 
Empregabilidade 
para o mercado de 
trabalho. 
Aumentar o número 

de alunos que 

ingressam no ensino 

superior. 

 
Psicóloga 

Gabinete do 
Serviço de 

Psicologia e 
Orientação 

Entrevista 
individual, 

COPS 

Sempre que 
um aluno 

necessite e 
especificamen
te no final do 

2º período 
com alunos do 

2ºJ e com 
alunos dos 12º 

anos no 
terceiro 
período 

Alunos da 
escola 

Sim 

Apoio 
psicológico e 
psicopedagógIco 

Promover o sucesso escolar; Identificar 
dificuldades e necessidades que estão 
na base de problemas de 
aprendizagem, explorando estilos de 
aprendizagem; fomentar o treino para 
o trabalho autónomo e a motivação 
para o estudo; promover o 
desenvolvimento de competências 
para o estudo; Intervir ao nível do 
desenvolvimento da auto estima, das 
competências de relacionamento 
interpessoal e da prevenção de 
comportamentos de risco; Desenvolver 
ações dirigidas ao controlo de 

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

Psicóloga 

Gabinete do 
Serviço de 

Psicologia e 
Orientação 

Ficha de 
identificação; 

anamnese; 
programas de 
auto-estima; 
programas de 
desenvolvimen

to de 
competências 

Ao longo do 
ano 

Alunos da 
escola 

Sim 
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ansiedade;  acompanhar alunos com 
necessidades educativas especificas, 
em colaboração com a EMAEI; definir 
estratégias educativas e apoios 
especializados adequados. 

“Motiva-te” 

Promover uma adequada integração 
dos alunos, prevenindo a fuga à 
escolaridade, o abandono precoce e o 
absentismo sistemático; Identificar e 
analisar as causas do insucesso escolar 
e propor medidas tendentes à sua 
eliminação. Sensibilizar os alunos, as 
famílias e a comunidade em geral, 
para as vantagens da qualificação 
profissional no acesso ao mundo do 
trabalho. 

Reduzir o absentismo 
e a desistência.  

Psicóloga 
Serviço de 

Psicologia e 
Orientação 

Ficha de 
identificação; 

anamnese 

Ao longo do 
ano 

Alunos da 
escola e 

comunidad
e em geral 

Sim 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO GABINETE DE MEDIAÇÃO DE COMPORTAMENTOS 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 
PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento 
dos Encarregados 

de Educação 

Sessão de 
Sensibilização 
sobre a ação do 
Gabinete de 
Mediação na 
Escola 

Apresentar o Gabinete 
de Mediação de 
Comportamentos - GMC 

 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 

Íris Bidarra 
 

Prof. Colaboradores: 

Diretores de 
Turma 

Salas de aula Audiovisuais 
outubro 

e 
novembro 

Todas as 
turmas 

e 
Diretores de 

turma 

Não 

Concurso 
“Logótipo” 
(Criação de um 
símbolo para o 
Gabinete de 
Mediação) 

Estimular a participação 
voluntária dos alunos 
em atividades 
psicoeducativas. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 

Íris Bidarra 
 

Prof. Colaboradores: 

Clara Fernandes 

Gabinete de 
Mediação. 

Conteúdo 
multimédia, 

Computadores, 
recurso 
material 

diversificado 

Outubro, 
Novembro e 
Dezembro 

(finalização em 
Fevereiro) 

Todas as 
turmas 

Não 

Mural interativo 
do GMC 
(Criação de um 
mural online onde 
será 
disponibilizado 
material referente 
ao Gabinete) 
 

Disponibilizar recursos, 
ferramentas e 
plataformas, tutoriais e 
diversos materiais 
pedagógicos de apoio a 
comportamentos 
Positivos e Saudáveis 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 Prof. Responsável: 

Íris Bidarra 
 

Prof. Colaboradores: 

Clara Fernandes 

Site da 
escola; 

Gabinete de 
Mediação. 

Quadro visual 
dinâmico 

interativo para 
partilhar 
conteúdo 

multimédia; 
(Padlet ou 

outro 
equivalente) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

Escolar 
Sim 

Clube Meditação 
“Mindfulness” 
(Realização de 
atividades que 
induzem ao 
relaxamento e 
promovem 

Treinar o corpo e a 
mente a viver o 
momento presente,  
Promoção de 
autoconhecimento, 
aumentar a autoestima, 
e confiança. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 

Íris Bidarra 
 

Prof. Colaboradores: 

Professores em 
aula no momento 

da atividade 

Espaços 
verdes da 

escola 

Audiovisuais; 
Polidesportivo; 

Plantas 
aromáticas da 

escola; 
Espaços verdes 

da escola. 

1 vez por período 

Alunos 
identificados 
com Plano 
Individual 

Não 
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emoções 
positivas) 

 

 
Pontes diferentes 
  
“Sou diferente!… 
e depois?” 
 
(Desenvolvimento 
de um portefólio 
individual 
retratando o 
autoconhecimento 
do aluno no seu 
curso profissional) 
 
 
 

Trabalhar competências 
sociais e relacionais dos 
alunos. 
  
Sensibilizar para a 
importância do respeito 
entre pares e da 
implementação de 
comportamentos 
assertivos. 

Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 

Íris Bidarra 
 

Prof. Colaboradores: 

Professores em 
aula no momento 

da atividade 

Gabinete de 
Mediação. 

 

Audiovisuais; 
Portefólio. 

Ao longo do ano 

Alunos 
identificados 
com Plano 
Individual 

Não  
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos do 
PEE 

Organização: 
(Professor 

Responsável) 
(Professor 

acompanhante/ 
colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-alvo Envolvimento 
dos Encarregados 

de Educação 

“Vamos à 
Biblioteca” 
 
 - Visitas guiadas 
aos alunos – 
formação de 
utilizadores 

Conhecer a Biblioteca e 
as normas de utilização 
dos diferentes espaços; 
 Conhecer a organização 
das bibliotecas em 
geral; 
 Estimular a 
comunidade educativa 
para a utilização da BE; 
 Fomentar a autonomia 
dos utilizadores da BE. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
actividades/projetos e 
metodologias. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Setembro e 
Outubro 

Alunos da 
escola 

Não 

Clube de 
Leitura/tertúlias 

Motivar para a Leitura; 
Desenvolver a 
autonomia. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Obras a 
selecionar 

Novembro, 
Fevereiro e Maio 

Alunos da 
escola 

Não 

 
Exposição de 
Prémios Nobel da 
Literatura 
Seleção de 
discursos de 
alguns escritores 
e leitura. 

Articulação com a 
Biblioteca Municipal 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Novembro 
 

Comunidade 
escolar 

Sim 

Exposições 
temáticas: 
Dia do Combate 
ao bulling 20 
outubro; 

Melhorar a 
aprendizagem; 
Promover a articulação 
curricular 

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

Prof. 
Responsável: 
Paula Oliveira 

 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

20 outubro 
15 de março 
22 de março 
8 de março 

Alunos da 
escola 

Não 
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Dia do 
consumidor 15 
março; 
Dia Mundial da 
água 22 março; 
Dia Mundial para 
a igualdade 8 
março. 

com os projetos de 
Ed.Cidadania 

Articular, vertical, 
horizontal e 
transversalmente 
conteúdos, 
atividades/projetos e 
metodologias. 

 
 
Participação no 
Concurso 
Nacional de 
Leitura do PNL 
 

Estimular o gosto e o 
prazer da leitura; 
Melhorar o domínio da 
língua portuguesa, a 
compreensão leitora e 
os hábitos de leitura. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Sala de aula 
Biblioteca 

Escolar (BE) 
Biblioteca 
Municipal 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Janeiro Alunos 

 
 
 

Não 

 
Exposição  
8 Mulheres 8 
Autoras 

Articulação com a 
Biblioteca Municipal 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

 
março 

Comunidade 
escolar 

Sim 

Criação de 
worshops de 
elaboração de 
trabalhos; 
Como fazer uma 
bibliografia; 
Como fazer uma 
apresentação 

Melhorar as 
aprendizagens. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE)

  

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Alunos da 

escola 

 
 
 

Não 

Construção de 
recurso “Caixa 
de ideias”: 
A equipe da BE 
organiza um 
conjunto de 
caixas secretas, 
que podem ser 
requisitadas para 
sala de aula 
como elemento 
dinamizador da 
escrita criativa. 

Promover a escrita 
criativa. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE)

  

Biblioteca 
Escolar (BE)

  
Ao longo do ano 

Alunos da 
escola 

Não 
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Ler Poesia 
Promover o gosto pela 
leitura 
 Poética. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Sala de aula 
Biblioteca 

Escolar (BE) 
Docentes 

Ao longo do ano Alunos da 
escola 

Não 

À descoberta do 
Poema 
Descobrir os 
poetas na música 
portuguesa. 

Promover o gosto pela 
leitura poética; 
Identificar o poema 
como elemento 
musical. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Sala de aula Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano Alunos da 
escola 

Não 

Apoio direto aos 
utilizadores 

Melhorar as 
aprendizagens 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

BE Todo o ano letivo 
Alunos da 

escola 
Não 

 
A matemática 
para que serve? 
 
 

Desenvolver a leitura 
das ciências; 
Construção de modelos 
matemáticos. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Elsa Lopes 
Manuela Oliveira 

Sala de aula Biblioteca 
Escolar (BE) 

 

Ao longo do ano Alunos da 
escola 

Não 

 
 
Coordenação da 
circulação do 
fundo 
documental pela 
escola 

Garantir a 
funcionalidade da BE; 
Contribuir para o seu 
desenvolvimento. 

Promover a 
autoavaliação, gestão 
da qualidade e 
implementação de 
processos de melhoria 
na escola. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

escolar 

 
 
 

Não 

Reforço do fundo 
documental 

Garantir a 
funcionalidade da BE; 
Contribuir para o seu 
desenvolvimento. 

Promover a 
autoavaliação, gestão 
da qualidade e 
implementação de 
processos de melhoria 
na escola. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

escolar 

 
 
 

Não 

Elaboração de 
Guiões/Tutoriais 

Melhorar a 
aprendizagem. 

Melhorar o 
desempenho escolar 
dos alunos. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Blog da BE Todo o ano letivo 
Alunos da 

escola 
Não 

Registo, 
catalogação e 
informatização 

Garantir a 
funcionalidade da BE; 

Promover a 
autoavaliação, gestão 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

escolar 
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do fundo 
documental. 

Contribuir para o seu 
desenvolvimento. 

da qualidade e 
implementação de 
processos de melhoria 
na escola. 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 
 

Não 

Recolha de 
evidências para 
medir o impacto 
da BE. 

Avaliação continua 

Promover a 
autoavaliação, gestão 
da qualidade e 
implementação de 
processos de melhoria 
na escola. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

escolar 

 
 
 

Não 

Manual de 
procedimentos; 
Regulamento 
interno; 
PAA. 

Elaboração de 
documentos 
estruturantes 

Promover a 
autoavaliação, gestão 
da qualidade e 
implementação de 
processos de melhoria 
na escola. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

escolar 

 
 
 

Não 

Elaboração de 
planos e 
relatórios 
inerentes às 
atividades 
propostas. 

Avaliação continua 

Promover a 
autoavaliação, gestão 
da qualidade e 
implementação de 
processos de melhoria 
na escola. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

escolar 

 
 
 

Não 

Elaboração da 
página da BE e 
sua atualização 

Divulgação de 
atividades 
Formação 

Promover a 
autoavaliação, gestão 
da qualidade e 
implementação de 
processos de melhoria 
na escola. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

escolar 

 
 
 

Não 

Elaboração da 
avaliação da BE, 
usando o MABE. 

Avaliação 

Promover a 
autoavaliação, gestão 
da qualidade e 
implementação de 
processos de melhoria 
na escola. 

Prof. Responsável: 

Paula Oliveira 
 

Prof. Colaboradores: 

Equipa da BE 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Biblioteca 
Escolar (BE) 

Ao longo do ano 
Comunidade 

escolar 

 
 
 

Não 
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SUGESTÕES DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS (AO)  
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 

do PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarizaçã
o  

Público-
alvo 

Envolviment
o dos 

Encarregado
s de 

Educação 

Magusto/Convív
io  
(S. Martinho da 
EPADRPL) 

Assinalar a data; 
Promover o convívio entre alunos. 

Reduzir o 
absentismo e a 
desistência. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos 

Prof. Responsáveis: 

Filipe Martins 

Rute Alves 
Prof. 

Colaboradores: 

Elsa Lopes 

Marta Sá 

Goreti Barros 

Elisário Cunha 

Mário Almeida 

Susana Barbosa 

Hélder Caridade 

Manuela 

Oliveira 

João Paulo 

Fernandes 

Cantina 

Cada aluno 
colabora com 

algum 
alimento/bebi

da. 

Dia de S. 
Martinho (11 

de Novembro) 

Toda a 
comunidad
e escolar 

Sim (através 
do 

fornecimento 
de alimentos 

para o 
convívio) 

Peça de teatro 
/Representação 

Desenvolver o trabalho em equipa. 
Desenvolver a imaginação e 
concentração. 

Reduzir o 
absentismo e a 
desistência. 
Melhorar as atitudes 
dos alunos. 
 

Prof. Responsável: 
Elisário Cunha 

Prof. 

Colaboradores: 

Eugénia 

Gonçalves 

Rute Alves 

Filipe Martins 

 

Jardim da 
escola 

Textos 
Dramáticos 
Vestuário 

Março 

Comunidad
e escolar e 
Encarregad

os de 
Educação 

Sim 
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SUGESTÕES DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS  
Atividade (s) Objetivos Metas e Objetivos 

do PEE 
Organização: 

(Professor 
Responsável) 

(Professor 
acompanhante/ 

colaborador) 

Local da 
atividade 

Recursos Calendarização  Público-
alvo 

Envolvimento 
dos 

Encarregados 
de Educação 

Visita (contexto 
de aula) ao 
campo de Golf 

Observar e perceber o modo de fazer a 
manutenção do relvado.  

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

Prof. Responsável: 

Odete Laja 
 

Campo de Golf 
de P. Lima 

Carrinha 3.º período Turmas CEF Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


