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Não Docente
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Oferta Formativa | Cursos de Educação e Formação
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Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe / não responde

Planos Curriculares

CEF: Consulta para de�nição da ofe�a formativa 2022/2023
O ajustamento da oferta de qualificações às necessidades da economia e do mercado de trabalho é um objetivo estratégico 
para o desenvolvimento económico e social da região e do país. 

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima (EPADRPL) encontra-se a elaborar a sua 
proposta de oferta de Cursos de Educação e Formação de Jovens do Ensino Básico e de Cursos Profissionais, tendo em 
consideração o objetivo estratégico referido, a capacidade instalada da Escola e a perspetiva de procura por parte dos 
alunos. 

Neste sentido, vimos solicitar a V.ª Exa. que, com o conhecimento que tem da Escola e da região e identificando e 
analisando as necessidades locais/da região, participe na definição da oferta formativa 2022/2023, preenchendo o presente 
inquérito. 

Este inquérito encontra-se dividido em quatro partes, designadamente (1) oferta formativa; (2) planos curriculares; (3) 
empregabilidade; e (4) observações/sugestões de melhoria. 

*Obrigatório

Tipo de Stakeholder *

Deve a EPADRPL manter o Curso de Educação e Formação T2 Operador de Jardinagem? *
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Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe / não responde

5.

Marcar tudo o que for aplicável.

3080 Instalação de relvados – placas

3081 Atividade profissional - espaços verdes

2853 Trator e máquinas agrícolas - constituição, funcionamento, manutenção e regulação

2855 Condução do trator com reboque e máquinas agrícolas

3085 Património arbóreo ornamental português

3086 Árvores ornamentais

3087 Escalada a árvores

3088 Poda seletiva

3089 Poda com material mecânico

3090 Tratamentos complementares à poda

2886 Empresa agrícola

2887 Princípios básicos de economia e fiscalidade

2888 Cadernos de contabilidade agrícola

2889 Gestão da empresa agrícola

6392 Distribuição e comercialização de produtos fitofarmacêuticos

9261 Produtos fitofarmacêuticos - uso sustentável – atualização

Empregabilidade

6.

Observações / Sugestões de Melhoria

Considera que devemos integrar UFCDs complementares à formação tecnológica do Plano Curricular do

Curso de Educação e Formação Tipo 2 - Operador de Jardinagem?

*

Se respondeu SIM à pergunta anterior, qual das Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD)

complementares do Referencial da Formação da Formação Tecnológica considera importante incluir no Plano

Curricular?

Que estratégias pode a EPADRPL implementar para melhorar a empregabilidade dos alunos?



7.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Registe aqui as suas observações e/ou sugestões de melhoria relativamente à definição da oferta formativa

2022/2023.
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