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1 - Nota Introdutória 

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

programação de atividades e procede à identificação dos recursos envolvidos constituindo 

um instrumento fundamental de desenvolvimento e operacionalização do Projeto 

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

Neste espírito, o Plano de Atividades para o ano 2020/2021, cujo relatório intercalar 

referente às atividades programadas para o 3º período agora se apresenta, teve a 

participação e colaboração do órgão de gestão, professores, funcionários, bem como dos 

alunos e teve em conta as atividades constantes no referido documento. 

Após um 2º período marcado pelo regresso ao ensino à distância, o 3º período letivo 

desenvolveu-se em regime de ensino presencial. Contudo, muitas das restrições e 

condicionalismos provocados pela pandemia Covid-19 mantiveram-se, o que proporcionou 

que várias atividades programadas não tivessem sido realizadas. Outras, embora que de 

num modo condicionado e diferente do habitual, foram concretizadas e estarão elencadas 

nas páginas que se seguem. 

Reforçamos, mais uma vez, que todas as atividades e iniciativas descritas neste 

documento, agrupadas em função do seu âmbito de intervenção, foram programadas numa 

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

Educativo da Escola, através da aquisição/desenvolvimento de competências que 

reforcem valores culturais de ordem cognitiva, valores históricos, estéticos e artísticos, 

patrimoniais e/ou de identidade local, valores de ordem moral e espiritual e, ainda, 

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

 
 

2 - Objetivos Gerais 

Apostamos numa educação integral, no desenvolvimento de valores, atitudes e práticas 

que contribuam para a formação de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade 

democrática.  

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

Atividades: 

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

intervenção comunitária, a sua autonomia; 

 Fomentar a inter-relação entre o saber e o saber fazer; 
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 Estimular nos jovens uma consciência de preservação e respeito pelo património 

natural e cultural; 

 Promover a qualidade do ensino; 

 Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar; 

 Desenvolver sentimentos de amizade e afeto; 

 Desenvolver hábitos de vida saudável; 

 Fomentar o espírito e a curiosidade científica; 

 Promover a interdisciplinaridade; 

 Enriquecer a experiência do aluno promovendo o seu desenvolvimento integral; 

 Consolidar a aquisição de competências mediante a concretização dos conteúdos 

lecionados nas aulas; 

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

formação; 

 Apostar em iniciativas facilitadoras do sucesso individual e institucional; 

 Abrir a Escola à comunidade e à participação dos diversos atores educativos 

(professores, pais, alunos, funcionários e auxiliares de ação educativa); 

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

 Implicar os Departamentos, Conselhos de Curso e Conselhos de Turma em Projetos 

comuns, incentivando a criação de um espaço para a reflexão, o diálogo e a partilha 

de experiências; 

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

entre escolas; 

 Incentivar o uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 Desenvolver a capacidade de pesquisar, tratar, produzir e comunicar informação 

através das novas Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Promover a atividade física e desportiva na escola; 

 Promover uma nova visão de aprender e fazer Matemática; 

 Divulgar línguas e culturas; 

 Despertar o gosto pela leitura e pela escrita; 

 Desenvolver a capacidade de comunicação e expressão; 

 Motivar para uma educação que não se confine à escola; 

 Desenvolver capacidades de participação e intervenção crítica; 

 Criar condições para que o aluno se afirme como ser social e solidário.  
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3 - Avaliação do Plano Anual de Atividades 

Para uma avaliação do PAA mais rigorosa e eficaz, foram consideradas as planificações e 

relatórios de atividades inscritas no mesmo. Estas planificações e relatórios elaborados 

pelo(s) professor(es) responsáveis por cada atividade ou projeto, são a base na qual se 

sustenta o presente documento e funcionam, ao mesmo tempo, pela reflexão que exige, 

como farol orientador do PAA no presente e nos próximos anos letivos. 

Assim, crê-se que, na globalidade, num contexto de fortes condicionalismos provocados 

pela pandemia, durante ano letivo: 

 Se implementaram práticas que foram de encontro às metas estabelecidas; 

 Foram divulgados conceitos pluridisciplinares que relacionaram as diversas áreas do 

saber; 

 As atividades de cariz cultural foram contempladas, visando criar laços entre a 

comunidade e a própria escola, desenvolvendo o respeito pela diversidade; 

 As atividades foram adequadas ao público-alvo; 

 A aposta numa escola dinâmica e empreendedora se concretizou. 

Com base nos dados fornecidos pelos relatórios dos docentes e coordenadores apresenta-

se, de seguida, uma breve reflexão. 

 

3.1 – Coordenação Departamento de Línguas 

Atividade Concurso “Soletrando/ Spelling” – Inglês  
Data de 
realização Durante o 2º e 3º período.  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1ºA – Rafael Silva 
1ºFC – Maria Gonçalves 
1º C – Bárbara Rodrigues 
2º A – Ivo  
2ºB/C – Miguel Baptista 
3º FC/FR – Inês Mourão 

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 
 

Professores 
responsáveis 

Maria José Gomes 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Salientou-se o sentido de responsabilidade e entusiasmo de vários alunos 
participantes, pelo que atividade é avaliada positivamente. Contudo, 
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verificou-se um grupo de alunos com dificuldades na língua Inglesa que 
manifestou pouco empenho. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade  

 

3.2 - Coordenação Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

Atividade Dia Mundial da Higiene das Mãos 

Data de 
realização 

11/03/2021 
 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

3ºFR/FC 

Objetivos 
Específicos 

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. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar os hábitos dos alunos. 
 

Professores 
responsáveis 

Marta Sá 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Esta experiência permitiu uma maior consciencialização dos procedimentos 
mais adequados para a correta lavagem e higienização das mãos, mostrando 
como os “germes brilhantes” se acumulam nas mãos, motivando, "educando" 
e prevenindo os alunos para o dia a dia, reforçando o conceito: “Protege-te a 
ti e estás a proteger os outros”. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Nada a assinalar.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/simulacao-dos-germes-nas-maos  

 
Atividade Dia Mundial da Consciencialização do Autismo 
Data de 
realização 

05/04/2021 
 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1.º J e 2.º J: produção e distribuição dos laços; visualização do Filme “O Farol 
das Orcas”; conversa com a Encarregada de Educação do aluno Miguel 
Fernandes, da turma 1.º B, presencialmente; degustação da bola. 
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Aluno Miguel Fernandes, da turma 1.º B: confeção da bola de carne 
1.º A; 1.º B/FC e 1.º C: conversa com a Encarregada de Educação do aluno 
Miguel Fernandes da turma 1.º B, digitalmente, através da plataforma Teams. 

Objetivos 
Específicos 

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. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Promover a formação integral dos alunos. 
Professores 
responsáveis 

Ana Margarida Rego 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
 o filme captou o interesse e a atenção de todos, contribuindo para promover 

a formação integral dos alunos; 
 a motivação e a felicidade do aluno Miguel na confeção da bola de carne; 
 o testemunho da D. Helena Silva e o impacto que teve nos alunos e nos 

professores que assistiram; 
 o momento de convívio, cumprindo as regras de DGS. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
No próximo ano letivo, a comemoração desta data deve prever na proposta a 
incluir no Plano Anual de Atividades a realização de um coffee break com 
características semelhantes ao deste ano. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/dia-mundial-da-consciencializacao-do-
autismo  

 

Atividade Dia Mundial da Terra 

Data de 
realização 

22/04/2021 
 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

De entre as turmas participantes, realçar o empenho da turma 1.º B e 1.º FC. 
Nas restantes turmas, muitos alunos demonstraram pouco interesse e 
abstraíram-se da atividade proposta, principalmente no 1.º A. 

Objetivos 
Específicos 

Consciencializar os alunos para uma situação que, nos nossos dias, é um 
problema para o futuro da Humanidade;  
Veicular o conceito de Aquecimento Global;  
Dar exemplos de consequências do Aquecimento Global;  
Identificar medidas para mitigar o Aquecimento Global.  

Metas e 
Objetivos do 

Promover a formação integral dos alunos. 
Melhorar as atitudes dos alunos. 
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Projeto 
Educativo 
Professores 
responsáveis 

José Filipe Pereira Seves da Silva 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Filme retrata de modo clarividente a questão do Aquecimento Global; 
envolvimento de algumas turmas na atividade supracitada. 
 
Pontos fracos:  
Pouco empenho e participação do 1.ª A. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
No próximo ano, desenvolver uma estratégia de introdução e motivação ao 
tema mais adequada ao perfil das turmas. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/comemoracao-do-dia-mundial-da-terra 
 

 

Atividade Comemoração do Dia da Europa 
Data de 
realização 07/05/2021 a 11/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Ordenação e exposição das bandeiras: 3.º B do Curso Profissional Técnico de 
Produção Agropecuária e 3.ºC do Curso Profissional Técnico de Gestão Equina. 
Jogos interativos em sala de aula: Todas as turmas (com a colaboração de 
vários docentes). 

Objetivos 
Específicos 

- Assinalar a data 09 de maio (Dia da Europa). 
- Relembrar direitos e deveres enquanto cidadãos europeus. 
- Consolidar informações relativas à geografia, política, economia, sociedade 
e cultura europeia. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Promover a formação integral dos alunos. 
Melhorar a atitude dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Tânia Ribeiro 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Na generalidade, os alunos empenharam-se na atividade, colaborando na 
ordenação e exposição das bandeiras. 
Gostaram de manusear as bandeiras, comparando-as, apontando pormenores 
das mesmas e tentando associá-las aos respetivos países. 
Os jogos foram muito bem recebidos pelas turmas que em conjunto tentavam 
acertar nas várias opções que as questões apresentavam. 
Pontos fracos:  
Nada a registar. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Ser uma atividade que envolva toda a comunidade escolar. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/comemoracao-do-dia-da-europa-9-de-maio 
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3.3 – Coordenação Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Atividade Desafios de Matemática 

Data de 
realização 

04/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Os alunos que participaram foram: 
Francisco Barbosa, nº 1775 da turma 1.º FC; Rita Gonçalves, nº 1743 da turma 
1.º A; Tiago Vilaça, nº 1773 da turma 1.º C; Guilherme Batista, nº1692 da 
turma 2ºA; Pedro Ferreira, nº 1732 da turma 2.º J; Albino Batista, 1737 do 2.ºJ; 
Ana Francisca Ribeiro, nº 1650 da turma 3ºC; Carolina Gonçalves, nº1787 da 
turma1.ºFC; Tiago Silva, nº1734 da turma 2.º J; Margarida Gonçalves, nº1786 
da turma 1.º FC; Roberto Silva, nº 1771 da turma1.ºC; Ana Filipa Fernandes, 
nº1791 da turma 1.ºJ; César Nogueira, nº1792 da turma1.º J; Rafael Silva, 
nº1751 da turma1.ºA; Simão Gomes, nº1782 da turma1.ºC; Inês Mourão, nº1601 
da turma3.º BC; Lucas Graça, nº1795 da turma 2.ºJ; Ana Pereira, nº1759 da 
turma1.ºC. 

Objetivos 
Específicos 

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. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis 

Elsa Lopes e Manuela Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Esta atividade foi bem aceite na comunidade escolar, uma vez que suscitou 
interesse e curiosidade nos alunos da escola. Os alunos tiveram oportunidade 
de discutir eventuais resoluções, apresentavam hipóteses de respostas, 
seleccionavam informação, elaboraram estratégias de resolução diferenciados 
e procuravam as professoras para tentar obter algum feedback. Foi um método 
de levar os alunos a estudar matemática de forma lúdica. 
 
Pontos fracos:  
 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Nada a referir. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/desafios-matematicos  
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3.4 – Curso Profissional Técnico de Produção Agropecuária 

Atividade Palestra sobre “Agricultura de Precisão”. 
Data de 
realização 

09/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todos os alunos do 3 A. 

Objetivos 
Específicos 

- Avaliação de um conjunto de fatores e parâmetros para estudo de uma 
cultura com recurso a drones; 
-Apresentação da elaboração dos mapas da informação recolhida sobre: solo; 
água; temperatura; doenças e carências. 
- Projeção para situações futuras e possibilidade de antecipação de 
resultados nefastos e respetiva correção; 
- Sessão prática sobre cuidados a ter na manipulação de um drone. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis Gracinda Alves 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
- Atividade muito importante; 
- Os alunos estavam focados, interessados e muito participativos. 
- Muito interesse no tema; 
- Os alunos demonstraram interesse e saber mais; 
- Aumentar a carga horária desta palestra; 
- Partilharam que a escola estava atenta à evolução no mercado profissional; 
- Este contacto possibilitou a ideia de os alunos alem de trabalhar como 
prestadores de serviços; 
- Poderiam trabalhar como prestadores de serviços, neste trabalho, de 
levantamento com drones. Atendendo que se caminha para esse futuro. 
Pontos fracos:  
- Atendendo às restrições do COVID não foi possível o ajuntamento das 
turmas 3 A e 3 B. 
 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar. 
Sugestões de melhoria 
- Para a próxima sugeria um dia completo; 
- De manhã a componente teórica; 
- De tarde a componente prática. 
- O envolvimento da outra turma do 3 B; 
- Disponibilidade de tempo para comandar o drone; 
- Seria muito interessante para, os alunos, trabalharem os dados recolhidos 
pelo drone em programa informático e verificarem os resultados e 
prognósticos que essa informação forneceria. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 
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3.5 – Curso Profissional Técnico de Gestão Equina 

Atividade Concurso de Saltos Nacional A / Alfeizerão 
Data de 
realização 

21 a 23/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Inês Silva com Geneve 
1º dia  
6º Lugar 
2º dia  
5º Lugar 
3º dia  
13º Lugar 
O resultado desta prova foi muito positivo. 

Objetivos 
Específicos 

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; 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis Luísa Espadanal 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar. 
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/ines-silva-com-boas-classificacoes-no-
concurso-de-saltos-nacional-a-em-alfeizerao  

 
Atividade Concurso de Saltos Nacional A / Golegã 
Data de 
realização 

28 a 30/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Inês Silva com Geneve 
1º dia 100cm 
16º Lugar 
2º dia 100cm 
6º Lugar 
3º dia 110cm 
37º Lugar 

Objetivos 
Específicos 

Reconhecer a importância do cavalo a nível nacional e internacional; 
Observar a utilização do cavalo na vertente desportiva; 
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Proporcionar aos alunos a possibilidade de concorrer em provas regionais; 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Luísa Espadanal 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar. 
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/ines-silva-com-bons-resultados-no-csn-a-
na-golega  

 

Atividade 
Concurso Regional de Obstáculos/ Sabino Saddle Tour 2021, 1ª 
classificativa, Barcelos 

Data de 
realização 

23/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Cruzes: 
4º Felipe Paneque com Lincon 
10º Samantha Ferreira com Ídolo 
11º Alex Gonçalves com Corleone Don 
12º Soraia Poço com Liquida 
13º Rodrigo Fernandes com Lincon 
14º Tiago Vilaça com Ídolo 
Prova de 50 cm: 
9º Hugo Pedra com Hífen 
10º Alexandra Rodrigues com Lord 
11º Inês Assis com Lincon 
14º Sara Cunha com Jaguar 
15º Samantha Ferreira com Ídolo 
20º Beatriz Ribeiro com Isack 
21º Linda Rodrigues com Preta 
23º Alex Gonçalves com Corleone Don 
27º Tiago Vilaça com Ídolo 
Prova de 70 cm: 
8º Sara Cunha com Jaguar 
10º Alexandra Rodrigues com Lord 
13º Francisca Pereira com Isack 
14º Beatriz Ribeiro com Isack 
15º José Nuno Lima com Ginkie 
19º Hugo Pedra com Hífen 
21º Soraia Poço com Liquida 
23º Catarina Torres com Uster Saint Jean 
24º Joana Pinto com Liquida 
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Prova de 90 cm; 
8º Rita Silva com Hequito 
10º José Nuno Lima com Ginkie 
13º Catarina Torres com Uster Saint Jean 
Prova de 100 cm; 
9º Pedro Veloso com Soda Woallas 
11º José Nuno Lima com Ginkie 
13º Rita Silva com Hequito 
15º Catarina Torres com Uster Saint Jean 
16º Sara Cunha com Jaguar 
17º Alexandra Rodrigues com Lord 
Prova de 110 cm; 
3º Pedro Veloso com Soda Woallas 
De uma forma geral o resultado desta prova foi muito positivo, pois foram vários os alunos a 
pontuar para as Tours nas diferentes provas.  

Objetivos 
Específicos 

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; 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis Luísa Espadanal 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar. 
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/1-classificativa-da-sabino-saddle-tour-
na-quinta-d-alvarenga-barcelos  

 

Atividade 
Concurso Regional de Obstáculos/ Sabino Saddle Tour 2021, 2ª 
classificativa, Ponte de lima 

Data de 
realização 

30/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Cruzes: 
8º Felipe Paneque com Lincon 
Prova de 50 cm: 
2º José Gonçalves com Corleone Don 
5º Linda Rodrigues com Preta 
13º Francisca Pereira com Hego 
14º Rodrigo Fernandes com Lincon 
17º Roberto Silva com Himalaia 
22º Felipe Paneque com Lincon 
25º Tiago Vilaça com Isack 
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27º Samantha Ferreira com Ídolo 
Prova de 70 cm: 
10º Beatriz Ribeiro com Isack 
13º Francisca Pereira com Isack 
17º Isabel Marques com Hego 
21º Inês Assis com Lincon 
22º Francisca Pereira com Hego 
26º José Gonçalves com Corleone Don 
27º Hugo Pedra com Hífen 
Prova de 90 cm; 
4º Catarina Torres com Uster Saint Jean 
8º José Nuno Lima com Ginkie 
9º Alexandra Rodrigues com Lord 
10º Hugo Pedra com Hífen 
11º Rita Silva com Hequito 
12º Sara Cunha com Jaguar 
Prova de 100 cm; 
2º Catarina Torres com Uster Saint Jean 
7º Pedro Veloso com Soda Woallas 
8º José Nuno Lima com Ginkie 
10º Rita Silva com Hequito 
11º Alexandra Rodrigues com Lord 
15º Sara Cunha com Jaguar 
Prova de 110 cm; 
2º Pedro Veloso com Soda Woallas 
De uma forma geral o resultado desta prova foi muito positivo, pois foram vários os alunos a 
pontuar para a Tour nas diferentes provas.  

Objetivos 
Específicos 

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; 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis Luísa Espadanal 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/2-classificativa-da-sabino-saddle-tour-
na-expolima  

 

Atividade 
Concurso Regional de Obstáculos/ Sabino Saddle Tour 2021, 3ª 
classificativa, Sport Club do Porto 
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Data de 
realização 

14/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Prova de 70 cm: 
34º Soraia Poço com Liquida 
25º Isabel Marques com Liquida 
Prova de 90 cm; 
12º Alexandra Rodrigues com Lord 
15º Sara Cunha com Jaguar 
20º Hugo Pedra com Hífen 
Prova de 100 cm; 
10º Pedro Veloso com Soda Woallas 
14º José Nuno Lima com Ginkie 
17º Rita Silva com Hequito 
18º Sara Cunha com Jaguar 
20º Hugo Pedra com Hífen 
Prova de 110 cm; 
2º Pedro Veloso com Soda Woallas 
De uma forma geral o resultado desta prova foi muito positivo, pois foram vários os alunos a 
pontuar para a Tour nas diferentes provas.  

Objetivos 
Específicos 

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; 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis Luísa Espadanal 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/3-classificativa-da-sabino-saddle-no-sport-
club-do-porto  

 
 

Atividade 
Concurso Regional de Obstáculos/ Sabino Saddle Tour 2021, 4ª 
classificativa, Quinta da Granja, Felgueiras 

Data de 
realização 

04/07/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Prova de 70 cm: 
José Gonçalves com Corleone Don 
 
Prova de 90 cm; 
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Sara Cunha com Jaguar 
Hugo Pedra com Hífen 
Hugo Pedra Corleone Don 
 
Prova de 100 cm; 
Pedro Veloso com Soda Woallas 
José Nuno Lima com Ginkie 
Rita Silva com Hequito 
Sara Cunha com Jaguar 
Hugo Pedra com Hífen 
Hugo Pedra Corleone Don 
 
Prova de 110 cm; 
3º Pedro Veloso com Soda Woallas 
José Nuno Lima com Ginkie 
Rita Silva com Hequito 

Objetivos 
Específicos 

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; 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis Tiago Brito 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade  

 
 
 
 

Atividade 
Concurso Regional de Dressage / Trofeu SF feeding, 1ª classificativa, 
Barcelos 

Data de 
realização 

02/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Prova Preliminar 1: 
6º Francisca Pereira com Hego 
7º José Gonçalves com Hego 
10º Samantha Ferreira com Hiza 
11º Hugo Guerra com Idolo 
Prova Preliminar 2: 
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5º Joana Pinto com Hego 
8ºAna Catrina Oliveira com Liquida 
9º Soraia Poço com Liquida 
Prova elementar 1; 
2º Rita Silva com Hequito 
3º José Nuno Lima com Ginkie 
4º Sara Cunha com Jaguar 

Objetivos 
Específicos 

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; 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis Luísa Espadanal 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 
Atividade Concurso Regional de Dressage  ACATE 
Data de 
realização 

06/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Prova elementar 2; 
1º Rita Silva com Hequito 
 

Objetivos 
Específicos 

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 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis Luísa Espadanal 

Pontos fortes:  
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Balanço Final 
da Atividade 

A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/a-epadrpl-no-concurso-dressage-
regional-em-viana-do-castelo  

 

Atividade 
Concurso Regional de Dressage, 2ª classificativa / Trofeu SF feeding no 
Centro Hípico Loureiro Velho em Guimarães 

Data de 
realização 

20/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Prova elementar 1: 
1º lugar Soraia Poço com Trifólio 
Prova elementar 2: 
1º lugar Rita Silva com Hequito 

Objetivos 
Específicos 

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 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Luísa Espadanal 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma forma 
geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um cumprimento das 
regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo no dia-a-dia para se 
obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 
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Link da Notícia 
da Atividade 

 

 
Atividade Exame de sela 4 
Data de 
realização 

20/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Tiago Vilaça com Idolo 
Joana Pinto com Hego e Liquida 
Francisca Pereira com com Hego 
Soraia Poço com Trifólio e Liquida 
Hugo Pedra com Hifen 
Alexandra Rodrigues com Lord 
Ana Catarina Oliveira com Liquida 
Catarina Torres com Uster ST Jean 
Samantha Ferreira com Idolo 
José Gonçalves com Isack 
Linda Rodrigues com Liquida e Lincon 
Ana Francisca Ribeiro com Lincon 

Objetivos 
Específicos 

Facultar aos nossos alunos a licença de praticante, dando-lhes assim a 
possibilidade de competir em provas nacionais de Dressage, Obstáculos e 
Concurso Completo de Equitação, bem como a possibilidade de poder obter 
os resultados qualificativos para o Exame de Treinadores 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 provas regionais; 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis Nuno Carvalho 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A atividade decorreu de uma forma muito positiva com os alunos de uma 
forma geral a se dedicarem com motivação e empenho. Houve um 
comprimento das regras estabelecidas pelos docentes 
Com esta atividade era pretendido acima de tudo que os alunos tenham 
presente que é muito importante o trabalho do cavalo e cavaleiro no dia-a-dia 
para se obter bons resultados na competição e que ganhem valências e 
conhecimentos. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/exame-de-sela-4  
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3.6 – Atividades no âmbito do Curso de Educação e Formação 

Atividade Visita de Estudo ao 16º Festival de Jardins de Ponte de Lima 
Data de 
realização 

03/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Turma 1ºJ 

Objetivos 
Específicos 

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 
Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal, social e 
equestre. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos;  
Melhorar as atitudes dos alunos: promover a formação dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Maria Antónia Côrte – Real 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Os alunos mostraram interesse no que estavam a visitar, colocaram questões 
e souberam bem relacionar o jardim e o tema em causa em cada criação. 
Pontos fracos:  
Neste tipo de visita o guia é o professor e como tal tem a sua própria 
interpretação que eventualmente pode ser diferente de quem o criou, tinha 
muito interesse conseguir falar com os criadores. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Poder visitar os jardins aquando da sua construção seria mais enriquecedor 
para os alunos.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 
 
3.7 – Projetos Pedagógicos 

Atividade School 4 all 
Data de 
realização 

 Durante o ano letivo 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

3º FR/FC e 1º J  

Objetivos 
Específicos 

Articular, vertical, horizontal e transversalmente conteúdos, 
atividades/projetos e metodologias.  
Intensificar o nível de envolvimento e participação dos pais e encarregados de 
educação;  
Melhorar as atitudes dos alunos;  
Reduzir o absentismo e a desistência. 

Metas e 
Objetivos do Melhorar o grau de satisfação da comunidade educativa;  
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Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis Cristina Poço 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
 
Pontos fracos:  
Devido à pandemia não foi possível fazer tantas sessões como seria desejável 
e fazer um trabalho de proximidade com a fantástica equipa da CMPL.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
 
Sugestões de melhoria 
Valorizar mais a identificação dos alunos feita pelo Diretor de Turma. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 
 
3.8 – Outras Atividades 

Atividade Orçamento Participativo 
Data de 
realização 

Durante a semana do dia 17/05/2021 ao dia 21/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todos os alunos foram convidados a apresentar propostas e todos foram 
convidados a votar na proposta final. Proposta aceite: 1.º B/FC. 

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis Cristina Poço 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Número de propostas apresentadas. 
 
Pontos fracos:  
Algumas propostas ultrapassavam o orçamento base de 500€ 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
 
Sugestões de melhoria 
Foram várias as propostas apresentadas, mas a maioria não reunia as condições 
para aprovação por excederem o orçamento, contudo achamos que deve o 
conselho administrativo, apoiar conforme previsto em legislação, as propostas 
que excedam o valor, mas que sejam uma mais valia para os alunos e para a 
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escola de forma a valorizar a participação democrática dos alunos 
proponentes. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 
 
3.9 – Projeto Cidadania e Desenvolvimento 

Atividade Dinamização da Campanha “Dar uma mão solidária ao Dinis” 
Data de 
realização Ao longo do ano letivo.  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todas as turmas da Escola e toda a comunidade educativa. 

Objetivos 
Específicos 

Preparar os alunos para serem cidadãos democráticos, participativos e 
humanistas. 
Garantir a promoção da educação ambiental e do desenvolvimento 
sustentável. 
Promover o respeito pelos direitos humanos, tanto a nível individual como 
social. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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. 

Professores 
responsáveis 

Eugénia Gonçalves 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
À Escola, orientada pelos valores da responsabilidade, da cidadania, da 
participação, do respeito, da equidade, da solidariedade e da 
sustentabilidade, compete cumprir a sua missão. Esta campanha é apenas um 
pequeno passo nessa missão, que, além de ajudar o planeta, pode fazer a 
diferença na vida do Dinis e dos nossos alunos em formação. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Inutilização de parte dos materiais utilizados (luvas e sacos de plástico). 
Sugestões de melhoria 
Nenhuns. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/campanha-dar-uma-mao-solidaria-ao-dinis-
rececao-ao-dinis-e-a-sua-mae 

 

Atividade 
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. 

Data de 
realização 

Ao longo do ano letivo 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

3.ºA, 3.ºB/C, 1.ºJ, 1.ºA, 1.º B/FC e 1.ºC,2ºA, 2ºB/C e 2ºJ. 



 

  Relatório Intercalar do 3.º período do 
Plano Anual de Atividades de 2020/2021 | EPADRPL 

Página 23 de 53 

Objetivos 
Específicos 

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 educação para 
a saúde – educação sexual; 
Contribuir para a definição de políticas em matéria de comportamentos 
aditivos e dependências. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis Susana Barbosa 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Como pontos fortes podem-se elencar um conjunto de regras e princípios que 
as enfermeiras focaram e que os jovens devem considerar, no sentido de se 
prevenirem dos perigos que existem na sociedade. De uma forma geral, todos 
foram alertados nas responsabilidades civis e sociais. 

Pontos fracos:  
 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar.  
Sugestões de melhoria 
Nada a registar. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 

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

Data de 
realização 

 Durante a semana do dia 17/05/2021 ao dia 21/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

As turmas dos 3.º Anos e alunos dos 1.ºanos.  

Objetivos 
Específicos 

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.  

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis Goreti Barros 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A robusta interdisciplinaridade que foi estabelecida, pelo trabalho 
colaborativo, pelo envolvimento da comunidade educativa e acima de tudo 
pela aprendizagem materializada.  
 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  



 

  Relatório Intercalar do 3.º período do 
Plano Anual de Atividades de 2020/2021 | EPADRPL 

Página 24 de 53 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Inutilização de parte dos materiais utilizados (luvas e sacos de plástico). 
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/semana-da-leitura-e-da-interculturalidade-
sabores-e-mapa-mundo  

 

Atividade 
Palestra/ sensibilização sobre a violência no namoro/violência 
doméstica. 

Data de 
realização 

 16/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1º C 

Objetivos 
Específicos 

Sensibilizar os alunos para a problemática dos comportamentos abusivos;  
Melhorar hábitos e comportamentos sociais. 
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). 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis Maria José Gomes 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Os alunos participaram com bastante entusiasmo e interesse. Foi trabalhado 
propositadamente de forma provocadora o que levou a uma grande e 
emotiva participação dos alunos. É um tema que possibilita abordar muitas 
nuances, e que, no meu entender, deve ser constantemente trabalhado.  
 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
 
Sugestões de melhoria 
Alargar a atividade às restantes turmas. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 

Atividade 
Palestras dadas pela Polícia de Segurança Pública sobre: “Diversão 
noturna”; “Drogas” e “Álcool e Drogas”. 

Data de 
realização 

 Durante o mês de Junho de 2021 
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Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

3.ºA, 3.ºB/C, 1.ºJ, 1.ºA, 1.º B/FC e 1.ºC. 

Objetivos 
Específicos 

Contribuir para que os jovens tenham comportamentos mais saudáveis; 
Desmistificar os diferentes perigos e riscos que podem suceder. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis 

Goreti Barros 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Como pontos fortes podem-se elencar um conjunto de regras e princípios que 
os Senhores Agentes focaram e que os jovens devem considerar, no sentido de 
se prevenirem dos perigos que a diversão noturna pode comportar. No 
computo geral, todos foram alertados nas responsabilidades civis e sociais que 
estão previstas na Constituição Portuguesa, prevenindo comportamentos de 
risco e antecipando a ocorrência para possíveis atos geradores de insegurança 
nos convívios sociais, assim como no dia a dia na nossa Escola. Realçaram que 
os jovens e adolescentes devem entender o que são drogas e o que elas 
provocam no organismo, fortalecendo a teoria de que o conhecimento é a 
melhor arma contra o uso indevido de drogas, instrumento eficaz para a 
prevenção. Espera-se que com estas reflexões, esclarecimentos e informações 
trabalhadas sejam efetivamente aproveitadas por cada aluno em suas escolhas 
de vida e que possam contribuir para a formação de pessoas responsáveis, 
autónomas, solidárias, exercendo em consciência os valores da Cidadania. 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar. 
Sugestões de melhoria 
Nada a referir.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/acao-de-sensibilizacao-promovida-pela-psp-no-
ambito-da-componente-de-cidadania-e-desenvolvimento-turmas-do-3-ano  

 

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

Data de 
realização 

Ao longo do ano letivo  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1.º A; 1.ºB/FC e 3.º B/FC na construção da campanha. 
Toda a comunidade escolar nas doações. 

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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 EE.  

Professores 
responsáveis Clara Fernandes 

Pontos fortes:  
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Balanço Final 
da Atividade 

O ponto forte foi sem dúvida a preocupação e o espírito solidário demonstrado 
pelos nossos alunos, docentes e não docentes que ao estarem atentos às 
necessidades demonstradas na página de facebook da ALAAR trouxeram de 
imediato doações que foram de encontro aos pedidos, tal como a alimentação 
húmida para os animais sénior. 
Pontos fracos:  
Como ponto fraco considera-se que era necessário reforçar a campanha em 
várias alturas do ano e não só no início ou fim, mas dadas as contingências da 
pandemia a campanha esmoreceu um pouco ao longo do E@D.  
Também por questões de logística não foi possível a visita às instalações. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar. 
Sugestões de melhoria 
No próximo ano letivo, organizar uma visita às instalações, uma tarde de 
voluntariado (passeio com os animais, limpeza do jardim, ...) 
Mais reforços da campanha ao longo do ano. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/inicio-da-campanha-para-a-alaar-participa  

 
Atividade Ciência Cidadã 
Data de 
realização 

Ao longo do ano letivo  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

3.ºA, 3.ºB/C, 1.ºJ, 1.ºA, 1.º B/FC e 1.ºC,2ºA, 2ºB/C e 2ºJ. 

Objetivos 
Específicos 

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. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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. 

Professores 
responsáveis Susana Barbosa 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Como pontos fortes pode-se referir a importância de os alunos saberem as 
diferenças entre espécies invasoras, exóticas e nativas.  
Espera-se que com estas reflexões, esclarecimentos e informações trabalhadas 
sejam efetivamente aproveitadas por cada aluno e que possam contribuir para 
o seu conhecimento. 
Pontos fracos:  
 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar. 
Sugestões de melhoria 
No próximo ano letivo, organizar uma visita às instalações, uma tarde de 
voluntariado (passeio com os animais, limpeza do jardim, ...) 
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Mais reforços da campanha ao longo do ano. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/projeto-ciencia-cidada-participa  

 
Atividade Programa de Competências Socioemocionais 
Data de 
realização 

3º período 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

1.ºA, 1.º B/FC e 1.ºC. 

Objetivos 
Específicos 

Melhorar as competências socioemocionais dos/as alunos(as); Melhorar a 
atitude sobre si próprio, os outros e a escola; Reduzir problemas 
comportamentais; 
Reduzir stress emocional;  
Promover sucesso escolar.  

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis 

Liliana Castro 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Intervenção numa área fundamental na regulação de emoções e na regulação 
do comportamento. 
Os alunos terem gostado das sessões e terem participado ativamente.  
Pontos fracos:  
A falta de agenda para se dedicar mais tempo à implementação do Programa. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar. 
Sugestões de melhoria: 
Ser possível dedicar mais tempo a essa atividade dada a importância da 
Promoção de Competências Socioemocionais para a auto-regulação de 
emoções e a regulação comportamental.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/programa-de-promocao-de-competencias-
socioemocionais-1-sessao 

 
 
3.10 – Eco-Escolas 

Atividade Caminhada pela margem do Rio Lima com recolha de lixo para reciclagem 
Data de 
realização 

26/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todos os alunos das turmas 1ºJ, 1ºB/FC e 1ºC. 

Objetivos 
Específicos 

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; 
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Desenvolver o respeito pelas regras da atividade e de preservação do espaço 
natural; 
Fomentar hábitos de vida ativa e saudável. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Reduzir o absentismo e a desistência; 

Melhorar as atitudes dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Susana Barbosa 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Na generalidade, os alunos empenharam-se na atividade, colaborando na 
recolha dos resíduos (plásticos, metais, papéis, vidros, etc.) encontrados nas 
bermas dos caminhos por onde passaram, bem como nas margens do rio Lima, 
na ecovia.  
Destaca-se pela positiva o entusiasmo e empenho dos alunos na recolha dos 
resíduos, bem como o seu comportamento exemplar. 
 
Pontos fracos:  
Nada a registar.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Inutilização de parte dos materiais utilizados (luvas e sacos de plástico). 
Sugestões de melhoria 
Ser uma atividade que envolva toda a comunidade escolar 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/caminhada-pela-margem-do-rio-lima-
com-recolha-de-lixo-para-reciclagem     

 

Atividade “Dia Mundial do Ambiente” (Peddy Paper) 

Data de 
realização 

03/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Turma 3ºB/C, 1ºA, 1ºB/FC, 1ºC 

Objetivos 
Específicos 

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. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis Susana Barbosa 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Os alunos demonstraram entusiasmo pela atividade e cumpriram as regras 
estabelecidas. 
 
Pontos fracos:  
As respostas dos alunos às questões colocadas foram, maioritariamente, 
erradas, o que significa que a temática “meio ambiente” deverá continuar a 
ser trabalhada nas aulas em regime de interdisciplinaridade. 
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Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Nada a referir. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 
 
3.11 – Desporto Escolar 

Atividade 
Treinos e Competições (“Opens”) dos 2 grupos-equipa do Desporto 
Escolar 

Data de 
realização Ao longo do ano letivo 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Alunos das turmas 1ºA, 1ºB/FC, 1º C e 2º B/C. 

Objetivos 
Específicos 

Contribuir para a ocupação saudável dos tempos livres; 
Motivar os alunos para as atividades escolares e reduzir o abandono escolar; 
Proporcionar, dentro da escola, atividades desportivas de carácter 
recreativo/lúdico, de formação e orientação desportiva. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis 

Filipe Martins 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Os alunos participaram nos treinos com muito entusiasmo, tendo-se 
empenhado em desenvolver a técnica de nado. Salienta-se também o sentido 
de compromisso de alguns alunos que foram totalmente assíduos.  
Pontos fracos:  
A abertura tardia das piscinas municipais e o fecho das mesmas antes do final 
do 3º período. 
A não realização dos “opens” de natação, que tornaram inviável as vivências 
oriundas dos momentos competitivos com alunos de outras escolas. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Procurar que se inscrevam mais alunos.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade  
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3.12 - Gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação 

Atividade Orientação Escolar e Profissional 
Data de 
realização Ao longo do 3º período 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

3ºA; 3ºB/C e 3ºFC/FR. 

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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. 

Professores 
responsáveis 

Liliana Castro 

Balanço Final 
da Atividade 

Tanto as sessões grupais como as individuais correram bem e o resultado foi 
bastante positivo. 
Vinte e um alunos estão com intenções de prosseguir estudos. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
O CV dos alunos poder ser criado no grupo turma 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade  

 

 
Atividade “Motiva-te” 
Data de 
realização Ao longo do 3º período 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Aluno do 1ºJ e aluno do 2ºJ. 

Objetivos 
Específicos 

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.  

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Reduzir o absentismo e a desistência. 

Professores 
responsáveis 

Liliana Castro 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A articulação entre SPO e Diretores de Turma. 
Pontos fracos:  
A desistência de um aluno. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 



 

  Relatório Intercalar do 3.º período do 
Plano Anual de Atividades de 2020/2021 | EPADRPL 

Página 31 de 53 

Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
O CV dos alunos poder ser criado no grupo turma 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade  

 
Atividade Apoio Psicológico e Apoio Psicopedagógico 
Data de 
realização Ao longo do ano 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

44 alunos distribuídos pelas diferentes turmas da escola. 

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis 

Liliana Castro 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A resposta dada a grande parte das referenciações; melhorias ao nível 
emocional; melhorias ao nível do processo da aprendizagem; melhorias na 
regulação comportamental; aumento de autoestima; aumento da 
autoconfiança. 
Pontos fracos:  
Falta de agenda para o atendimento de todas as referenciações; diminuição 
acentuada da frequência das sessões em momentos dedicados à Orientação 
Vocacional e à Divulgação da Oferta Formativa, pelo facto da carga horária da 
técnica ser a meio tempo. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Aumentar a carga letiva da Técnica afeta ao SPO para assim poder cumprir 
plenamente com todas as tarefas do SPO sem que o cumprimento de uma 
atividade prejudica outra. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade  
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3.13 – Gabinete de Mediação de Comportamentos 

Atividade Concurso “Logótipo”  
Data de 
realização 15/10/2021 a 27/04/2021 (stand by devido a COVID de 15/1 a 19/4) 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

No decorrer desta atividade estiveram envolvidos um total de 31 alunos de 9 
turmas. 

Objetivos 
Específicos 

Estimular a participação voluntária dos alunos em atividades psicoeducativas 
e despertar a criatividade dos alunos através da arte.  

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar as atitudes dos alunos.  

Professores 
responsáveis 

Íris Bidarra 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
- Trabalhar a espontaneidade, criatividade, imaginação, pensamento 
crítico. 
- Possibilidade de desenvolvimento da atividade em grupo garantindo 
relações de convivência. 
- O anúncio da atividade foi disponibilizada no Website da escola 
https://www.eppl.pt/noticia/concurso-logotipo-para-o-gmc.  
- Foi realizada uma notícia sobre o resultado da atividade e disponibilizada 
no Website da escola: https://www.eppl.pt/noticia/resultados-do-
concurso-logotipo-vencedor-do-concurso-logotipo. 

Pontos fracos: 
Nada a registar.   
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Para um futuro, a participação de um maior número de alunos. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Não 

Link da Notícia da 
Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/resultados-do-concurso-logotipo-vencedor-do-
concurso-logotipo    

  
Atividade  Mural Interativo do GMC 
Data de 
realização  janeiro 2021 a junho 2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

A atividade foi disponibilizada a toda a comunidade educativa (alunos, 
docentes, encarregados de educação e tutores legais dos alunos).  
Disponibilizada para todas as turmas da escola:  
1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºFC, 1ºJ, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºJ, 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºFC, 3ºFR.  

Objetivos 
Específicos 

Disponibilizar recursos e ferramentas, tutoriais e diversos materiais pedagógicos de apoio a 
comportamentos Positivos e saudáveis.  

 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar as atitudes dos alunos.  

Professores 
responsáveis 

Íris Bidarra 
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Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Partilha de material online.  
Disponibilização de materiais e conteúdos didáticos e pedagógicos.  
Acesso para todos.  
Pontos fracos: 
Nada a registar.   
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Para futuro incluir e diversificar o conteúdo disponibilizado, com novas 
campanhas de prevenção e promoção de comportamentos saudáveis.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade  

 
Atividade   Clube Meditação “Mindfulness” 
Data de 
realização  2/10/2020 a 15/06/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Um total de 8 turmas: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºJ, 2º J, 3ºB, 3ºFC, 3ºFR.  
Um total de 54 alunos identificados na tabela do ponto 2 Preparação da 
Atividade, do presente relatório.  

Objetivos 
Específicos 

Realizar atividades que induzem à promoção do autoconhecimento, à 
melhoria da autoestima e da confiança com momentos de relaxamento, 
treinando o corpo e a mente a viver o momento presente. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar as atitudes dos alunos.  

Professores 
responsáveis 

Íris Bidarra 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
- promoção do autoconhecimento  
- melhoria da autoestima  
- aumento da confiança  
- momentos de relaxamento  
- percepção dos sentidos do corpo humano  
- repensar os seus objetivos presentes e futuros  
- desenvolvimento da estética  
Pontos fracos: 
Nada a registar.   
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Para futuro incluir e diversificar o conteúdo disponibilizado, com novas 
campanhas de prevenção e promoção de comportamentos saudáveis.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade  

 
Atividade “Pontes diferentes “Sou diferente!… e depois?” 
Data de 
realização  2/10/2020 a 15/06/2021 
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Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Estiveram envolvidos 3 turmas, respetivamente as 1ºA, 1ºJ e 3ºB.  
Participaram um total de 8 alunos:  
Hélder Tiago Araújo; Diana Luísa Fernandes Lopes; Hélder Miguel Correia Trindade; 
Marco Ferreira; Ana Filipa Fernandes; César Durães Nogueira; Bruno Alexandre  Gomes 
Silva; Marcelo Rafael Araújo Faria  

Objetivos 
Específicos 

Trabalhar as competências sociais e relacionais dos alunos, contribuindo para 
a reflexão e concretização do seu projeto de vida.  

Sensibilizar para a importância do respeito entre pares e da implementação 
de comportamentos assertivos. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar as atitudes dos alunos.  

Professores 
responsáveis 

Íris Bidarra 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Reflexão sobre o seu projeto de vida.  
Utilização da ação tecnológica Storyboarthat, um contador de histórias de 
forma digital. Os alunos divertiram-se ao criar o seu ambiente e a sua 
história.  
Utilização de uma metodologia ativa.  
Pontos fracos: 
Notou-se que os alunos demonstravam dificuldades no desenvolvimento de 
texto, para a construção de portfólio.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Abrir a atividade à participação de um grupo maior de alunos.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade  

 
 
3.14 – EQAVET 

Atividade 
Palestras/ Visitas a Instituições do Ensino Superior/ Sessões de 
Divulgação da sua oferta formativa 

Data de 
realização 

6 de abril de 2021 (ESTG-IPVC) 
27 de maio de 2021 (ESA-IPVC) 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Sessão de divulgação da ESTG-IPVC: alunos da turma 3.º FC/FR 
Sessão de divulgação da ESA-IPVC: 18 alunos do 3.º A e do 3.º B/C  

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Aumentar o número de alunos que ingressam no ensino superior.  
Promover a visibilidade da identidade e da ação da Escola. 

Professores 
responsáveis 

Rute Alves 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Oportunidade de esclarecer dúvidas relativamente aos cursos que os alunos 
tencionam frequentar. 
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Pontos fracos: 
▪ Dificuldade em conseguir meio de transporte disponível que permita a visita 
às instalações das Instituições do Ensino Superior, pelas quais os alunos 
revelem maior interesse. 
▪ Na sessão de divulgação da ESA, o Professor Raúl Rodrigues caracterizou a 
ESA e divulgou toda a oferta formativa desta instituição, nomeadamente os 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais, as Licenciaturas e os Mestrados. No 
entanto, foi divulgado de forma bastante pormenorizada o curso de que é 
coordenador, não tendo o Professor toda a informação necessária para 
esclarecer os alunos relativamente a outros cursos. 
 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Conseguir meio de transporte disponível que permita a visita às instalações 
das Instituições do Ensino Superior, pelas quais os alunos revelem maior 
interesse. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/prosseguimento-de-estudos-sessao-de-
divulgacao-da-oferta-formativa-da-esa-ipvc  

 

Atividade 
Publicação de ofertas de emprego semanalmente na página eletrónica 
da escola. 

Data de 
realização Ao longo do ano letivo.  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Alunos e Ex-alunos, que consultaram as ofertas de emprego em 
https://www.eppl.pt/ofertas-emprego   

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Aumentar o número de alunos que ingressam no ensino superior.  
Promover a visibilidade da identidade e da ação da Escola. 

Professores 
responsáveis 

Odete Laja 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Promover a colocação dos alunos e ex-alunos no mercado de trabalho. 
Aumentar a empregabilidade para o mercado de trabalho. 
Pontos fracos: 
Escassez de ofertas de emprego para o Curso Profissional Técnico de Gestão 
Equina, dificultando a divulgação de ofertas de emprego nesta área e, 
consequentemente, contribuindo diminutamente para aumentar a 
empregabilidade dos diplomados deste curso.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Nada a referir. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade https://www.eppl.pt/ofertas-emprego   
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Atividade 
Recolha de sugestões de melhoria no âmbito do EQAVET na página da 
escola. 

Data de 
realização 

Ao longo do ano letivo.  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Alunos e Ex-alunos, que consultaram as ofertas de emprego em 
https://www.eppl.pt/ofertas-emprego   

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis 

Rute Alves 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A divulgação é feita junto de todos os alunos das turmas iniciais e respetivos 
Encarregados de Educação, bem como junto dos parceiros relevantes para a 
oferta formativa da EPADRPL. 
Pontos fracos: 
Não foi recolhida nenhuma sugestão de melhoria durante este ano letivo 
através deste formulário. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Reforçar a divulgação junto de todos os stakeholders internos e externos. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade https://www.eppl.pt/form/view.php?id=11468 

 

Atividade 

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

Data de 
realização 

No final da Formação em Contexto de Trabalho (ao longo do ano letivo) 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Alunos e Ex-alunos, que consultaram as ofertas de emprego em 
https://www.eppl.pt/ofertas-emprego   

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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. 

Professores 
responsáveis 

Rute Alves 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A divulgação dos inquéritos e dos relatórios é feita na página eletrónica da 
Escola em https://www.eppl.pt/v0Q, possibilitando a análise por todos os 
stakeholders internos e externos. 
Pontos fracos: 
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Nem sempre é possível aplicar o inquérito informaticamente, por 
constrangimentos dos empresários ao nível de tempo disponível ou de 
dificuldades na utilização da tecnologia. Nessas situações, o inquérito é 
preenchido em papel, sendo necessário posteriormente introduzir as 
respostas no formulário respetivo. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Reforçar a divulgação junto de todos os stakeholders internos e externos. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade https://www.eppl.pt/form/view.php?id=11468 

 

Atividade 

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

Data de 
realização Ao longo do ano letivo. 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Questionário de Expectativas: alunos do 1.º ano do Ensino Profissional 
Satisfação de Curso: todos os alunos que preencheram os inquéritos de 
Avaliação de Reação do 1.º e 2.º semestre. 
Satisfação com a Entidade/Orientador de FCT: alunos de 2.º e 3.º ano de todos 
os cursos do Ensino Profissional (o inquérito será aplicado aos alunos da turma 
3.º FC/FR no fim do estágio). 

Objetivos 
Específicos 

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

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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. 

Professores 
responsáveis 

Rute Alves 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A divulgação dos inquéritos e dos relatórios é feita na página eletrónica da 
Escola em https://www.eppl.pt/v0Q, possibilitando a análise por todos os 
stakeholders internos e externos. 
Pontos fracos: 
A aplicação do inquérito de satisfação de curso a todos os alunos é morosa. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Reforçar a divulgação junto de todos os stakeholders internos e externos. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia da 
Atividade 

 
https://www.eppl.pt/documentos/2020-
2021/EQAVET/RelatorioInqExpetativa2023.pdf 
 
https://www.eppl.pt/documentos/2020-
2021/EQAVET/1__ordm__semestre_2020_2021_Relato__rio_de_Avaliac__a__
o_de_Reac__a__o.pdf 
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https://www.eppl.pt/documentos/2019-
2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_da_avaliac__a__o_da_satisfac__a__o_d
o_aluno_com_a_FCT___3A_3B_3C_2020_2021.pdf 
 

 
 
3.15 – Biblioteca Escolar 

Atividade Clube de Leitura /Tertúlias 
Data de 
realização Primeiro período 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todas as turmas da escola. 

Objetivos 
Específicos 

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. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Motivação extra dos alunos envolvidos; 
Respeito demonstrado pelas turmas/alunos pelos colegas leitores. 
 
Pontos fracos: 
Maior envolvimento de todos no projeto; 
Maior participação/preparação para o desenvolvimento do projeto. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Nada a registar 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade https://www.eppl.pt/noticia/clube-de-leitura  

 
Atividade Oito Mulheres, Oito Autoras 
Data de 
realização 08 de Março de 2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Turma 3ºA  

Objetivos 
Específicos Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 
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Professores 
responsáveis 

Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A exposição foi alterada para a Semana da Leitura. Os cartazes da exposição 
da poetisa Florbela Espanca estiveram na BE e a sua poesia lida por alunos do 
3ºA, foi gravada no padlet da Semana da Leitura. 
 
Pontos fracos: 
 A atividade não se realizou como o previsto, atendendo ao confinamento 
obrigatório Covid 19. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade https://bibliotecaeppl.blogspot.com/ 

 
Atividade Participação no Concurso Nacional de Leitura do PNL 
Data de 
realização Abril de 2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Foram seleccionados dois alunos ao nível de escola (Guilherme Batista do 2ºA 
e Felipe Paneque do 3ºC). 
O aluno Guilherme Batista do 2ºA, foi seleccionado para a fase intermunicipal. 

Objetivos 
Específicos 

O objetivo principal do Concurso Nacional de Leitura é estimular o gosto e o 
prazer da leitura para melhorar o domínio da língua portuguesa, a 
compreensão leitora e os hábitos de leitura. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Igualdade de oportunidades para os alunos do Ensino Profissional; 
Os alunos envolvidos estavam muito motivados para a participação; 
Participação da escola numa actividade Nacional. 
 
Pontos fracos: 
Poucos alunos envolvidos no projeto; 
Pouco tempo para a leitura fora da sala de aula; 
O facto dos alunos se encontrarconfinados não permitiu o acompanhamento 
desejável; 
O desenvolvimento do concurso foi on-line e a animação do evento não foi 
tão rico como o de versões anteriores.  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Dinamizar a atividade logo no início do ano letivo, envolvendo todos os 
professores de português; 
Criar uma prova específica, com uma obra seleccionada pela equipa da BE, 
do tipo da prova final. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 



 

  Relatório Intercalar do 3.º período do 
Plano Anual de Atividades de 2020/2021 | EPADRPL 

Página 40 de 53 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/fase-intermunicipal-do-concurso-
nacional-de-leitura  

 
Atividade A matemática para que serve? 
Data de 
realização 08 de Maio de 2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todas as turmas.  

Objetivos 
Específicos 

Desenvolver a leitura das ciências; 
Construção de modelos matemáticos. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
O cartaz teve impacto da comunidade escolar; 
A atividade permitiu a reflexão sobre as aprendizagens. 
 
Pontos fracos: 
  
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://bibliotecaeppl.blogspot.com/ 

 
Atividade Semana da leitura e da Interculturalidade 
Data de 
realização 

17 a 21/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todas as turmas participaram nas atividades propostas. No que respeita às 
atividades em espaços confinados, respeitaram-se as regras de prevenção 
Covid19, estando apenas uma turma presente. 

Objetivos 
Específicos 

Estimular o gosto e o prazer da leitura; 
Melhorar o domínio da língua portuguesa; 
Melhorar as literacias da leitura; 
Promover hábitos de leitura,  
Valorizar o saber ser saber estar; 
Valorizar o outro respeitando-o; 
Reconhecer a importância das diferenças 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Paula Oliveira em articulação com o Departamento de Línguas e com a 

colaboração de Tânia Ribeiro e Goreti Barros.  
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Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Participação ativa de representantes de todos os intervenientes da 
comunidade escolar (professores, alunos/associação de estudantes, 
assistentes operacionais e encarregados de educação); 
Os alunos foram submetidos a novas situações/experiencias; 
O acompanhamento dos convidados à exploração e convite para as nossas 
redes sociais, criaram uma dinâmica de saber ser saber estar de grande 
importância para o futuro; 
Mais uma vez, houve reforço para o respeito pelas diferenças e 
oportunidades. 
Pontos fracos: 
Atendendo ao confinamento Covid 19, as atividades foram desenvolvidas de 
forma faseada pelas várias turmas (nem todos os alunos participaram em 
todas as atividades). 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Planificar a atividade no início do ano para reforçar ainda mais a 
interdisciplinaridade 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://www.eppl.pt/noticia/semana-da-leitura-e-da-interculturalidade-os-
nossos-leitores-e-as-suas-leituras 
 
https://www.eppl.pt/noticia/semana-da-leitura-e-da-interculturalidade-
sessao-com-dr-pavel-modernell 
 
https://www.eppl.pt/noticia/semana-da-leitura-e-da-interculturalidade-
sabores-e-mapa-mundo 
 
https://www.eppl.pt/noticia/semana-da-leitura-e-da-interculturalidade-
encontro-com-o-escritor-rui-coelho 
 
https://www.eppl.pt/noticia/semana-da-leitura-e-da-interculturalidade-
sessao-de-encerramento  

 
 
Atividade Construção de recurso “Caixa de ideias” 
Data de 
realização 

25/05/2021 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Não houve requisições. 

Objetivos 
Específicos Promover a escrita criativa. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
 
Pontos fracos: 
Não houve requisições. 
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Desconhecimento dos materiais para requisição. 

Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Apostar da divulgação e finalidade do equipamento; 
A equipe da BE deve trabalhar sempre que possível em articulação com os 
professores; 
Rever a utilidade do equipamento; 
Propor uma atividade específica para usar o equipamento. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade  

 

Atividade 
Criação de worshops de elaboração de trabalhos: 
Como fazer uma bibliografia. Como fazer uma apresentação. 

Data de 
realização 

Ao longo do ano 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Todas as turmas, em especial os terceiros anos. 
 

Objetivos 
Específicos Melhorar as aprendizagens. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 

Professores 
responsáveis 

Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Os alunos saíam mais confiantes dos trabalhos efetuados; 
Os alunos transmitiram saberes aos seus pares. 
 
Pontos fracos: 
Nem sempre o aluno tinha consciência ou conhecimento do trabalho a 
desenvolver; 
O conhecimento do que pode fazer na biblioteca não está bem definido. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Os professores devem apresentar sempre um guião para entregar ao aluno 
com os pontos a desenvolver no trabalho que vão apresentar; 
 
A Biblioteca deve definir com os órgãos de gestão a forma da sua utilização, 
para melhorar a informação junto dos alunos. 
 
A página da BE na página da https://eppl.pt está pouco visível. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

https://bibliotecaeppl.blogspot.com/ 
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Atividade Exposições Temáticas 
Data de 
realização Ao longo do ano.  

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

As atividades destinam-se à comunidade escolar em geral. 
Nalgumas exposições, foram envolvidos alunos de várias turmas que de forma 
voluntária participaram na preparação dos conteúdos e materiais para as 
exposições na BE e placard da BE. 

Objetivos 
Específicos 

Melhorar a aprendizagem; 
Sensibilizar para os problemas da actualidade; 
Reforçar o conhecimento; 
Promover a articulação curricular com os projetos de Ed.Cidadania. 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis 

Paula Oliveira 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
A dinamização das exposições, foi ganhando consistência na articulação com 
as áreas não disciplinares Eco-escolas e Cidadania e Desenvolvimento.  
A articulação disciplinar com o departamento de Línguas foi uma constante. 
 
Pontos fracos: 
Desajuste temporal das exposições, pois havia uma ou outra actividade que 
no seu conceito se repetia na dinâmica disciplinar. 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
A equipe da BE deve analisar o PAA no seu geral e em articulação com as 
demais disciplinas, ajustar as suas propostas sob o ponto de vista temporal. 
Ao juntar esforços, as atividades decorrerão mas fortes e com mais 
visibilidade na comunidade escolar.  
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade https://bibliotecaeppl.blogspot.com/ 
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3.16 – Atividades no âmbito da Divulgação da Oferta Formativa 

Atividade Divulgação da oferta formativa 
Data de 
realização Ao longo do 3º período 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Psicólogos e respetivos diretores das escolas dos distritos de Braga e de Viana 
do Castelo; centros hípicos; encarregados de educação e futuros alunos. 

Objetivos 
Específicos  Divulgar a oferta e a ação formativa da escola 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

atividades/projetos e metodologias. 
Professores 
responsáveis 

Liliana Castro 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes:  
Aumento muito significativo de inscrições nos cursos profissionais; aumento do 
número de visitas à Escola; maior articulação entre a equipa do Diretor e as 
outras escolas e os encarregados de educação. 
 
Pontos fracos: 
Poucos alunos em situação de poderem frequentar um CEF tipo 2 por ser 
ideologia nas escolas não se praticarem retenções, e por outro lado, o perfil 
dos alunos para os CEF’s  não ser ajustado à situação atual. 
 
Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade 

 

 

Atividade 

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  

Data de 
realização Ao longo do ano letivo 

Turmas/Alunos 
efetivamente 
participantes 

Toda a comunidade educativa. 

Objetivos 
Específicos 

Divulgar a oferta e a ação formativa da escola. 
 

Metas e 
Objetivos do 
Projeto 
Educativo 

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

Professores 
responsáveis 

Eugénia Gonçalves 

Balanço Final 
da Atividade 

Pontos fortes: 
Apesar do período de confinamento a que a Escola foi sujeita, foi possível 
difundir um número muito significativo de atividades de relevo. 
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Ocorrências, materiais danificados, inutilizados ou outros 
Nada a registar 
Sugestões de melhoria 
Reforçar difusão das atividades nos jornais locais e regionais. 
Atividade a repetir no próximo ano letivo? 
Sim 

Link da Notícia 
da Atividade Ver página da escola, instagram e página de facebook da EPADRPL. 
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4 – Atividades não realizadas (previstas para o 3º período ou a finalizar durante o mesmo)  

Departamento do 
Professor 

Responsável / 
Secção 

Atividades não realizadas Justificação 

Projetos 
Pedagógicos 

GIAA 
Sessões Dinamizada pela Equipa 

de Saúde Escolar 
 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Outras Atividades 

Comemoração da Língua Inglesa 
(exposição / quiz) 

Esta atividade não foi levada a efeito 
uma vez que a docente esteve de 

assistência à família nessas semanas. 

“Afixar para fixar”. 
Afixação de versos, frases 

emblemáticas ou imagens de 
escritores portugueses, ingleses 

e espanhóis nos degraus das 
escadas ou em paredes. 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos de tempo 

provocados pela pandemia. 

Semana da Europa 
Webinar sobre os órgãos da EU 

(eurodeputado ou um 
representante parlamentar) 

Indisponibilidade do eurodeputado. 

Atividades no 
âmbito do CEF 

Visita de estudo ao Jardim 
Botânico do Porto e Serralves 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos de tempo 

provocados pela pandemia. 

 
 
 

Atividades no 
âmbito do  Curso 

Técnico de 
Produção 

Agropecuária  

Visita de estudo ao centro de 
Agricultura de Merelim - Braga 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Exame para atribuição de 
Licença de Condução de Veículos 

Agrícolas 

As entidades competentes cancelaram, 
por tempo indeterminado, a atribuição 
das licenças de condução de veículos 

agrícolas por parte das escolas 
profissionais. 

Palestra / Workshop sobre os 
Apoios Financeiros na Agricultura 

A pandemia impossibilitou a realização 
da palestra planificada. Os serviços da 
DRAPN informaram que até dezembro 
de 2021 estas ações não podem ser 

desenvolvidas. 

Palestras e Workshops 
(monitorização e identificação 

de pragas e doenças das plantas) 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Visita à Empresa Biodiversus e 
HidroFlora 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Visita ao Festival de Jardins (PA) 

A interrupção das atividades letivas no 
2º período adiantou a lecionação dos 

conteúdos dos módulos , 
impossibilitando desse modo, esta 

visita. 
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Visita a explorações agrícolas de 
diversos setores 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Visita à Feira Agrícola de 
Santarém 

Evento cancelado devido à pandemia 
de Covid-19. 

Visita em contexto de aula a 
Exploração Extensiva de raças 

autóctones 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Curso de Preparadores e 
Manejadores de Animais a 

Concurso 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Concurso nacional Pecuários da 
raça Holstein Frísia 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Festa do Vinho Verde Evento cancelado devido à pandemia 
de Covid-19. 

Atividades no 
âmbito da 

divulgação da 
oferta formativa 

Divulgação da oferta formativa: 
- Participação em Mostras de 

Escolas e Feiras de Profissões em 
escolas com público-alvo. 

- Participação no “Qualifica 
2021” 

 Estas atividades não puderam ser 
realizadas por força quer do 

confinamento, quer das medidas de 
saúde decretadas no âmbito da 

pandemia da COVID-19. 

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 

Esta atividade não foi realizada por 
força quer do confinamento, quer das 

medidas de saúde decretadas no 
âmbito da pandemia da COVID-19. 

Atividades no 
âmbito do Curso 

Técnico de Gestão 
Equina 

Protocolo Barroca D’Alva 2021 
Juízes de obstáculos 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Exame de Treinadores de Grau I Esta atividade decorrerá em Setembro 
de 2021. 

Campeonato 
Escolar de Hipismo 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Taça de Portugal 
Interescolar 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

CSI - Concurso Internacional de 
Saltos 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 
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Campeonato Regional de Ensino 
Norte 

Esta atividade não se realizou devido 
ao cancelamento da Festa do Vinho 
Verde, evento no qual se realizaria 

este campeonato. 

Participação Concursos 
Completos de Equitação 

Evento cancelado devido à pandemia 
de Covid-19. 

Feira do Cavalo de 
Ponte de Lima 

Evento cancelado devido à pandemia 
de Covid-19. 

Atividades no 
âmbito dos Cursos 

Técnico de 
Restaurante-Bar e 

Cozinha-
Pastelaria 

Visita de estudo a Lisboa a uma 
visita a uma unidade hoteleira 

de renome boutique hotel 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Visita de estudo de 
Final de Curso às Unidades 

Hoteleiras do Algarve 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Visita de Estudo às instalações 
do Macdonald’s de Ponte de 

Lima. 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Atividades no 
âmbito do 
EQAVET 

Dia do Parceiro 
Constrangimentos relacionados com a 

pandemia. 
Participação em feiras de 

atividades económicas, que 
promovam o emprego e o 
empreendedorismo (por 

exemplo, Feiras na ExpoLima; 
Agrosemana, ExpoBarcelos; 

AGRO, entre outras) 

Constrangimentos relacionados com a 
pandemia. 

Atividades no 
âmbito do Eco-

Escolas 

Palestra: Sensibilização para a 
preservação dos Recursos 

Naturais. 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Biblioteca Escolar 
(BE) 

À descoberta do Poema 
Descobrir os poetas na música 

portuguesa. 

Esta atividade não foi levada a efeito 
devido aos constrangimentos 

provocados pela pandemia de Covid-
19. 

Sugestões dos 
Encarregados de 

Educação e Alunos 

Visita (contexto de aula) ao 
campo de Golf 

Não foi possível concretizar esta 
atividade, pois após o regresso ao 

ensino presencial não houve tempo.  
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5 – Atividades realizadas não previstas no PAA 
 

 
 
 
6 – Conclusões  

Para o presente ano letivo estavam previstas um total de 139 atividades. Dessas, 

82 foram concretizadas ao longo do ano letivo e as restantes 57 não foram levadas a efeito 

pelos motivos mencionados no ponto 4 deste documento.  

Em termos percentuais, as 82 atividades levadas a efeito perfazem uma média de 

concretização de 59%. Esta taxa de concretização encontra-se abaixo do expectável, 

todavia a mesma é explicável pelos constrangimentos provocados pela pandemia que, 

durante o segundo período, nos levaram a um novo estado de confinamento, 

impossibilitando a realização de muitas das atividades previstas. Por outro lado, a 

pandemia que nos tem assolado levou a que as entidades organizadoras de eventos, feiras, 

concursos e campeonatos, os cancelassem, impossibilitando desse modo a participação 

dos nossos alunos nos mesmos.  

Tal como está bem patenteado no seu Projeto Educativo (PE), o objetivo central da 

EPADRPL é garantir o sucesso educativo dos alunos, nas suas diversas dimensões. 

Relembramos que as metas traçadas, qualificáveis e/ou quantificáveis, encontram-se 

agrupadas em três domínios: “Prestação do Serviço Educativo”; “Resultados” e 

“Organização e Gestão da Escola”. Assim, tomando o Projeto Educativo e as suas metas 

como referencial, procuraremos, de seguida, fazer o ponto de situação e verificar o 

contributo das atividades do PAA realizadas ao longo do ano letivo para a consecução das 

Departamento/Secção Atividades realizadas Avaliação 

Curso Técnico de 
Restaurante-Bar e 
Cozinha-Pastelaria 

Jantar de encerramento do 
“Europea International 
Seminar and General 
Assembly”, evento, 

promovido pela Associação 
Portuguesa de Escolas 
Profissionais Agrícolas 

(APEPA) 
 

Os alunos tiveram um excelente 
desempenho, tendo a sua 
prestação sido elogiada, a todos os 
níveis, por todos os intervenientes 
no evento. 

Departamento de 
Línguas Iguarias na Língua Inglesa 

Os alunos empenharam-se 
bastante nesta atividade, 
demonstrando estar motivados 
para a mesma. A boa disposição 
este presente em todas as etapas 
do trabalho. Atividade a repetir o 
próximo ano letivo. 
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metas do PE nos domínios “Prestação do Serviço Educativo” e “Organização e Gestão 

da Escola”. 

 
- Prestação do Serviço Educativo – 

 
1 - Executar, no final de cada ano letivo, no mínimo, 50 atividades/projetos nacionais 
ou de escola que visam o desenvolvimento integral dos alunos. 
Ao longo do ano letivo foram realizadas 45 atividades que foram de encontro à meta 

traçada, a saber:  

“Eleição Associação de Estudantes”; “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”; 

“Dia Mundial da Saúde Mental”; “ Dia Internacional para a Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres”; “ Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos”; “ 

Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado”; “ Recolha de Roupas e 

Brinquedos”; “Sessão de sensibilização sobre a ação do Gabinete de Mediação na 

Escola”;  “Vamos à Biblioteca (Visitas guiadas aos alunos – formação de utilizadores)”; 

“Exposição de Prémios Nobel da Literatura”; “Magusto/Convívio (S. Martinho da 

EPADRPL)”; “Concurso Soletrando – Português – Etapa Final”; “Dia Mundial 

Discriminação Racial”; “Dia dos Namorados”; “Dia da Internet Segura”; “Orientação 

Escolar e Profissional”; “Desafios de Matemática”; “School 4All”; “Orçamento 

Participativo”; “Semana da Leitura - atividades diversas”; “Dia Mundial da Higiene das 

Mãos”; “Dia da Europa”; “Visita de estudo ao Festival Internacional de Jardins de Ponte 

de Lima”; “Palestras Agricultura de precisão”; “Palestras/ Visitas a Instituições do 

Ensino Superior/Sessões de Divulgação da sua oferta formativa”; “Recolha de sugestões 

de melhoria no âmbito do EQAVET na página da escola”; “Palestra sobre a violência no 

namoro/ violência doméstica”; “Palestras dadas pela Polícia de Segurança Pública sobre 

:“Diversão noturna” e “Drogas”; “Comemoração do Dia Mundial da Diversidade Cultural 

e para o Diálogo e o Desenvolvimento”; “Dinamização da Campanha “Dar uma mão 

solidária ao Dinis”; “Campanha Solidária de angariação de alimentos e outros bens para 

a ALAAR”; “Palestras dadas por profissionais de saúde, nomeadamente do Instituto da 

juventude de Viana do Castelo e pela Sr.ª Enfermeira Mónica Morais”; “Dia Mundial da 

Terra”; “Caminhada pela margem do Rio Lima com recolha de lixo para reciclagem”; 

“Dia Mundial do Ambiente (Peddy Paper)”; “Treinos e Competições (“Opens”) dos 2 

grupos-equipa do Desporto Escolar”; “Concurso Logótipo”; “Mural interativo do GMC”; 

“Clube Meditação Mindfulness”; “Pontes diferentes: “Sou diferente!… e depois?”; 

“Clube de Leitura/tertúlias”; “Exposições temáticas da BE”; “Participação no Concurso 
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Nacional de Leitura do PNL”; “Criação de worshops de elaboração de trabalhos, como 

fazer uma bibliografia e como fazer uma apresentação”; “A matemática para que 

serve?”.  

A meta das 50 atividades não foi atingida, mas as 45 atividades realizadas que se 

enquadraram neste item são um valor digno de realce, dados os fortes constrangimentos 

à realização de atividades.  

 
2 - Executar, no final de cada ano letivo, no mínimo, 1 atividade/projeto de promoção 
da leitura. 
A remodelação e valorização da Biblioteca Escolar (BE) permitiu uma dinâmica 

importante no que à promoção da leitura diz respeito. A meta traçada foi amplamente 

atingida. 

 

3 - Executar, no final de cada ano letivo, no mínimo, 1 atividade/projeto de promoção 
da boa utilização de Tecnologias de Informação e da Internet. 
Esta meta foi atingida através da realização da atividade: “Dia da Internet Segura”. 

4 - Realizar anualmente, no mínimo, 6 atividades/projetos de articulação curricular 
entre as componentes de formação dos cursos. 
Ao longo do ano letivo identificamos 10 atividades que se enquadram na desejada 

articulação curricular entre as componentes de formação dos cursos: “Comemoração do 

Dia Internacional dos Direitos Humanos”; “Miminhos de Natal”; “Desafios de 

Matemática; “Semana da Leitura - atividades diversas”; “Dia da Europa”; “Palestras 

dadas pela Polícia de Segurança Pública sobre: diversão noturna e drogas”; 

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

Desenvolvimento”; “Palestras dadas por profissionais de saúde, nomeadamente do 

Instituto da juventude de Viana do Castelo e pela Sr.ª Enfermeira Mónica Morais”; “Dia 

Mundial da Terra”; “Participação no Concurso Nacional de Leitura do PNL”. 

Concluímos, deste modo, que a meta traçada foi plenamente alcançada.  

 

5 - Realizar anualmente, no mínimo, 20 atividades/ projetos de articulação entre turmas 
de um mesmo curso.  
No decurso do presente ano letivo foram levadas a efeito 10 atividades que podemos 

enquadrar no item “projetos de articulação entre turmas de um mesmo curso”, 

designadamente: “Vindimas”; “Concurso “Soletrando/ Spelling” – Inglês”; “Desafios de 

Matemática”; “Concurso Regional de Obstáculos/ Sabino Saddle Tour 2021, 1ª 

classificativa, Barcelos”; “Concurso Regional de Obstáculos/ Sabino Saddle Tour 2021, 
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2ª classificativa, Ponte de lima”; Concurso Regional de Obstáculos/ Sabino Saddle Tour 

2021, 3ª classificativa, Sport Club do Porto”; “Concurso Regional de Dressage / Troféu 

SF feeding, 1ª classificativa, Barcelos”; “Concurso Regional de Dressage  ACATE”; 

“Concurso Regional de Dressage, 2ª classificativa / Troféu SF feeding no Centro Hípico 

Loureiro Velho em Guimarães”; “Exame de sela 4”. 

O facto de grande parte dos eventos que proporcionariam uma articulação entre alunos 

de diferentes turmas do mesmo curso, ter sido cancelada, originou que a meta 

estabelecida de 20 atividades não tenha sido alcançada. Ficámo-nos, assim, por uma 

taxa de concretização de 50%. 

6 -  Realizar anualmente, no mínimo, 20 atividades/ projetos de articulação entre 
cursos. 
Durante o ano letivo realizamos  foram realizadas 21 atividades que foram de encontro 

às atividades/ projetos de articulação entre cursos, designadamente: 

“Magusto/Convívio (S. Martinho da EPADRPL)”; “Exposição de Prémios Nobel da 

Literatura”; “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”; “Miminhos de Natal”; 

“Concurso Soletrando – Português – Etapa Final”; “Dia Mundial Discriminação Racial”; 

“Recolha de Roupas e Brinquedos”; “Dia dos Namorados”; “Dia da Internet Segura”; 

“Concurso “Soletrando/ Spelling” – Inglês”; “Desafios de Matemática”; “Comemoração 

do Dia Mundial da Diversidade Cultural e para o Diálogo e o Desenvolvimento”; 

“Palestras dadas pela Polícia de Segurança Pública sobre: diversão noturna e álcool e 

drogas”; “Campanha Solidária de angariação de alimentos e outros bens para a ALAAR”; 

“Caminhada pela margem do Rio Lima com recolha de lixo para reciclagem”; “Dia 

Mundial do Ambiente (Peddy Paper)”; “Treinos e Competições (“Opens”) dos 2 grupos-

equipa do Desporto Escolar”; “Concurso “Logótipo”; “Palestras/ Visitas a Instituições 

do Ensino Superior/ Sessões de Divulgação da sua oferta formativa”; “Participação no 

Concurso Nacional de Leitura do PNL”; “Semana da leitura e da Interculturalidade”. 

Concluímos, deste modo, que a meta traçada foi plenamente alcançada. 
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- Organização e Gestão da Escola – 

 
7 – Assegurar a realização de, pelo menos, 10 atividades por ano com a comunidade, na 
área da cooperação e da solidariedade social. 
Até ao final do ano letivo foram realizadas 5 atividades que foram de encontro à meta 

traçada, designadamente: “Recolha de Roupas e Brinquedos”; “Miminhos de Natal”;  

“Campanha Solidária de angariação de alimentos e outros bens para a ALAAR”; 

“Caminhada pela margem do Rio Lima com recolha de lixo para reciclagem”; 

“Campanha dar uma mão solidária ao Dinis”. 

Consideramos que esta meta é bastante ambiciosa, aconselhando-se um maior número 

de propostas neste âmbito no próximo PAA, pois só assim será possível atingir a meta 

de 10 atividades com a comunidade na área da cooperação e da solidariedade social.  

8 – Assegurar a divulgação de, pelo menos, 10 atividades por ano com a comunidade, na 
área da cooperação e da solidariedade social. 
Até ao final do ano letivo foram divulgadas as 5 atividades realizadas neste âmbito: 

“Recolha de Roupas e Brinquedos”; “Miminhos de Natal”;  “Campanha Solidária de 

angariação de alimentos e outros bens para a ALAAR”; “Caminhada pela margem do Rio 

Lima com recolha de lixo para reciclagem”; “Campanha dar uma mão solidária ao Dinis”. 

Esta meta está dependente da realização das já referidas atividades com a comunidade 

na área da cooperação e da solidariedade social. 


