
1. Email *

2.

Marcar apenas uma oval.

Aluno

Docente

Não Docente

Encarregado de Educação

Parceiro

Oferta Formativa | Cursos Profissionais

3.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe / não responde

Planos Curriculares

Curso Pro�ssional TGE: 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 do ano letivo 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 Profissional Técnico/a de Gestão Equina? *



4.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sabe / não responde

5.

Marcar tudo o que for aplicável.

2998 Embarque e desembarque de equinos

8706 - Modalidades equestres - Dressage

8707 - Modalidades equestres - Obstáculos

8708 - Modalidades equestres - Concurso Completo de Equitação

3002 - Equinicultura - generalidades sobre desbaste

6748 - Desbaste - trabalho montado

8715 - Patologia equina

8716 - Noções de melhoramento genético em equinos

Nenhuma das anteriores.

6.

Marcar tudo o que for aplicável.

Sim

Não

Não sabe / não responde

Considera que a formação tecnológica do Plano Curricular do Curso Profissional Técnico/a de Gestão

Equina deve ser alterada?

*

Se respondeu SIM à pergunta anterior, qual das UFCDs opcionais do Referencial da Formação da Formação

Tecnológica que integram o Plano Curricular atual considera importante eliminar?

Considera importante acrescentar ao Plano Curricular do curso UFCDs opcionais do Referencial da Formação

da Formação Tecnológica? NOTA: Implica aumento da carga horária total do curso.



7.

Marcar tudo o que for aplicável.

8709 - Atrelagem

6864 - Siderotecnia - desenvolvimento

8710 - Siderotecnia - ferração ortopédica

8711 - Casco natural

8712 - Higiene e segurança aplicada à ferração

8713 - Técnicas de forja aplicadas à ferração

8714 - Ferração desportiva

3460 - Cartografia e orientação

3472 - Treino de técnicas de randonnée equestre de competição (TREC)

3453 - Centros de turismo equestre - gestão

8717 - Princípios e metodologias de treino em equinos

8718 - Podologia em equinos

8719 - Etologia dos equinos

8720 - Massagem de equinos

6813 - Equinicultura - higiene e saúde

6817 - Equinicultura - inseminação artificial - iniciação

6865 - Tratamento e gestão de efluentes de atividades pecuárias

6852 - proteção de ruminantes e quinos em transporte de longa duração

2854 - Código da estrada

2855 - Condução do trator com reboque e máquinas agrícolas

9596 - Condução e operação com o trator em segurança

7852 - Perfil e potencial do empreendedor - diagnóstico / desenvolvimento

7854 - Plano de negócio - criação de micronegócios

Empregabilidade

8.

Observações / Sugestões de Melhoria

9.

Se respondeu SIM à pergunta anterior, selecione todas as UFCDs opcionais do Referencial da Formação da

Formação Tecnológica que considera importante incluir no Plano Curricular do curso? NOTA: Implica

aumento da carga horária total do curso.

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

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

para o ano letivo 2022/2023.
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