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“Ensinar é apenas ajudar a aprender.” 

Eric Mazur 
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1. Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento de organização e gestão da escola e visa 

sistematizar e contextualizar as atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 2016/17, em 

articulação com o Projeto Educativo (PE). 

Deste PAA fazem parte os objetivos que irão orientar a atuação pedagógica da escola, quer na 

sua componente curricular, que na componente extracurricular. 

As atividades propostas valorizam a diversidade, a pertinência educativa, abertura à 

comunidade, não descorando a formação científica, sociocultural, tecnológica, desportiva, 

recreativa e cívica dos alunos e que contribuem para a implementação do PE da escola. 

Após a análise que se realizou aos resultados das taxas de conclusão verificou-se ser urgente 

melhorar as mesmas, bem como reduzir as taxas de abandono e absentismo. Assim, durante o 

mês de Julho os docentes/formadores tiveram a oportunidade de participar na Formação 

Pedagógica para Professores (organizada e desenvolvida em parceria com o ISEC) que teve 

como objetivo o repensar de metodologias, estratégias e a utilização das novas tecnologias 

para que o planeamento dos módulos possa ser pensado de forma mais eficaz e que eleve o 

sucesso dos nossos alunos. A escola tem, também, como objetivo realizar parcerias com 

entidades de cariz pedagógico, nomeadamente com a Universidade Católica do Porto (SAME), 

tendo em vista a contínua melhoria do sistema educativo com base nas boas práticas 

decorrentes de um plano de inovação organizacional de aprendizagem para o sucesso 

educativo. 

Em paralelo refizeram-se documentos estratégicos da escola, de forma a tornar mais 

esclarecedor para docentes/formadores mas principalmente para os alunos o que se pretende 

com o Projeto Tecnológico (PT), Prova de Aptidão Profissional (PAP) e Formação em Contexto 

de Trabalho (FCT) e a forma como serão avaliados em cada uma destas componentes. Fez-se 

também o Guia do Aluno, distribuído em CD no início do ano letivo, que permitirá uma leitura 

mais acessível do regulamento da escola. Todos estes documentos estão disponibilizados no 

moodle e site da escola. 

E porque a ligação ao mundo do trabalho é de extrema importância para a formação dos 

nossos alunos é um objetivo da escola sedimentar a relação com as empresas e instituições 

com quem tem parcerias estabelecidas para a formação em contexto de trabalho, mas 

também com aquelas com quem desenvolve atividades conjuntas ao longo do ano. 

Por fim, mas não menos importante, sentiu-se necessidade de “dar voz” aos nossos alunos. 

Neste âmbito realizar-se-á no início do ano letivo um inquérito aos alunos com o qual se 

pretende avaliar o que os alunos pensam sobre as instalações e atividades desenvolvidas na 

escola. A partir deste ano letivo são os alunos que elegem os alunos que farão parte do quadro 

de mérito na categoria de aluno mais cooperante. 
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Objetivos e Metas: 

Objetivos: 

 Desenvolver competências académicas, pessoais, profissionais e sociais dos alunos 

para o exercício da profissão nas áreas dos cursos em funcionamento; 

 Facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência profissional 

preparando-os para uma adequada inserção profissional; 

 Aumentar a qualidade do ensino, com vista a melhorar os resultados académicos dos 

alunos; 

 Desenvolver o espirito crítico, incentivar a curiosidade, a criatividade e o rigor, 

sensibilizando os alunos para a valorização dos Conhecimentos e Aptidões; 

 Valorizar a escola como participante ativa na formação cívica e moral (Atitudes) dos 

alunos;  

 Promover projetos interdisciplinares. 

 

Metas: 

 Reformular os documentos referentes ao planeamento dos módulos e atividades 

didáticas; 

 Reformular o regulamento interno; 

 Elaborar o Projeto Educativo para o triénio 2016/2019; 

 Reduzir em 30% a taxa de abandono nos cursos profissionais (nas turmas de 1º ano do 

ciclo de formação); 

 Reduzir em 10% o absentismo no ano letivo 2015/16; 

 Aumentar para 80%a taxa de conclusão dos cursos, no fim da formação (tendo em 

conta os alunos que chegam ao 3º ano do ciclo de formação); 

 Obter uma taxa de empregabilidade e/ou prosseguimento de estudos de 65% para os 

alunos que concluem o ciclo de formação; 

 Avançar no processo de Implementação de Garantia da Qualidade (EQAVET). 
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2. Cursos e Turmas 

 

 Curso Turma(s) 

 
 
 

Cursos Profissionais 
1º Ano 

Curso Profissional de Restauração Variante 
Cozinha-Pastelaria 

15CP 
16CP 
 

Curso Profissional de Restauração Variante 
Restaurante-Bar 

9RB 

Curso Profissional de Pastelaria e Padaria 1PP 

Curso Profissional Turismo Ambiental e Rural 11TAB 

Curso Profissional Apoio à Infância 8AI 

Curso Profissional Proteção Civil 8PC 

 
 

Cursos Profissionais 
2º Ano 

Curso Profissional de Restauração Variante 
Cozinha-Pastelaria 

13CP 
14CP 

Curso Profissional de Restauração Variante 
Restaurante-Bar 

8RB 

Curso Profissional Turismo Ambiental e Rural 10TAB 

Curso Profissional Apoio à Infância 7AI 

Curso Profissional Proteção Civil 7PC 

 
 

Cursos Profissionais 
3º Ano 

Curso Profissional de Restauração Variante 
Cozinha-Pastelaria 

11CP 
12CP 

Curso Profissional de Restauração Variante 
Restaurante-Bar 

7RB 

Curso Profissional Turismo Ambiental e Rural 9TAB 

Curso Profissional Proteção Civil 6PC 

Curso Vocacional 
Secundário – 1º Ano 

Curso Vocacional de Cozinha-Pastelaria 2VSCP 

Curso Vocacional 
Secundário – 2º Ano 

Curso Vocacional de Cozinha-Pastelaria 1VSCP 

CEF Tipo II – 1º Ano Operador de Distribuição 20EFJ 
21EFJ 

CEF Tipo III Pasteleiro/Padeiro 23EFJ 

Curso Vocacional 
Básico - 2º Ano 

Curso Vocacional Básico Cozinha/ Restaurante/ 
Andares 

1VCRA2 
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2.1. Divisão de Cursos por Departamentos 

 

Departamento de Hotelaria e Turismo 

Curso Profissional de Restauração Variante 
Cozinha-Pastelaria 

Curso Profissional de Restauração Variante 
Restaurante-Bar 

Curso Profissional de Pastelaria e Padaria 

Curso Profissional Turismo Ambiental e Rural 

Curso Vocacional de Cozinha-Pastelaria 

Curso Vocacional Básico Cozinha/ Restaurante/ 
Andares 

CEF – Pasteleiro / Padeiro 

Departamento das Ciências e Educação 

Curso Profissional Apoio à Infância 

Curso Profissional Proteção Civil 

CEF - Operador de Distribuição 

 

2.1.1. Curso Profissional de Restauração variante Cozinha-Pastelaria 

Objetivos: 

 Aumentar a ligação dos conteúdos das disciplinas às necessidades atuais do mercado 

de trabalho; 

 Promover uma forte ligação aos empregadores (entidades de FCT e/ou outras); 

 Promover uma maior interdisciplinaridade entre as disciplinas de cada ano do curso; 

 Desenvolver um projecto de curso; 

Metas: 

 Diminuir o absentismo em 3% nas turmas de 1º ano; 

 Aumentar em 10% o número de módulos concluídos, dentro do período de 

leccionação dos mesmos, nas turmas de 1º ano; 

 Aumentar em 5% o número de módulos concluídos, dentro do período de leccionação 

dos mesmos, nas turmas de 2º ano; 

 Inclusão no apoio tutorial dos alunos de 3º ano que tenham entre 10 e 20 módulos em 

atraso; 

 Apresentação e Defesa das PAP’s por parte de 80% dos alunos de 3º ano; 

 Colocação em FCT de 80% dos alunos do 3º ano; 

 Apresentação e Defesa dos PT’s por parte de 75% dos alunos de 2º ano; 

 Colocação em FCT de 85% dos alunos do 2º ano; 

 Conclusão de 80% dos alunos do 3º ano. 
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2.1.2. Curso Profissional de Restauração variante Restaurante-Bar 

Objetivos: 

 Aumentar a ligação dos conteúdos das disciplinas às necessidades atuais do mercado 

de trabalho; 

 Promover uma forte ligação aos empregadores (entidades de FCT e/ou outras); 

 Promover uma maior interdisciplinaridade entre as disciplinas de cada ano do curso; 

 Valorizar a componente de Bar (dar mais enfase à parte prática desta área); 

 Desenvolver um projecto de curso. 

Metas: 

 Diminuir o absentismo em 3% nas turmas de 1º e 2º ano; 

 Aumentar em 10% o número de módulos realizados, dentro do período de leccionação 

dos mesmos, na turma de 2º ano; 

 Inclusão no apoio tutorial dos alunos de 3º ano que tenham entre 10 e 20 módulos em 

atraso; 

 Apresentação e Defesa das PAP’s por parte de 70% dos alunos de 3º ano; 

 Colocação em FCT de 70% dos alunos do 3º ano; 

 Apresentação e Defesa dos PT’s por parte de 75% dos alunos de 2º ano; 

 Colocação em FCT de 55% dos alunos do 2º ano; 

 Conclusão de 70% dos alunos do 3º ano. 

 

2.1.3. Curso Profissional de Pastelaria-Padaria 

 

Objetivos: 

 Desenvolver a ligação dos conteúdos das disciplinas às necessidades atuais do 

mercado de trabalho; 

 Promover uma forte ligação aos empregadores (entidades de FCT e/ou outras); 

 Promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas de cada ano; 

 Desenvolver um projecto de curso. 

 

Metas: 

 Diminuir o absentismo em 5%; 

 Aumentar em 10% o número de módulos realizados, dentro do período de leccionação 

dos mesmos. 

 

2.1.4 Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

 

Objetivos: 

 Aumentar a ligação dos conteúdos das disciplinas às necessidades atuais do mercado 

de trabalho; 

 Promover uma forte ligação aos empregadores (entidades de FCT e/ou outras); 

 Promover a versatilidade dos formandos face às exigências do perfil profissional; 

 Promover uma maior interdisciplinaridade entre as disciplinas de cada ano do curso; 
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 Desenvolver um projecto de curso. 

Metas: 

 Diminuir o absentismo em 3%, na turma de 2º ano; 

 Aumentar em 12% o número de módulos realizados, dentro do período de leccionação 

dos mesmos, na turma de 2º ano; 

 Inclusão no apoio tutorial dos alunos de 3º ano que tenham entre 10 e 20 módulos em 

atraso; 

 Apresentação e Defesa das PAP’s por parte de 70% dos alunos de 3º ano; 

 Colocação em FCT de 70% dos alunos do 3º ano; 

 Apresentação e Defesa dos PT’s por parte de 65% dos alunos de 2º ano; 

 Colocação em FCT de 65% dos alunos do 2º ano; 

 Conclusão de 70% dos alunos do 3º ano. 

 

2.1.5 Curso Vocacional Secundário Cozinha-Pastelaria 

Objetivos: 

 Aumentar a ligação dos conteúdos das disciplinas às necessidades atuais do mercado 

de trabalho; 

 Promover uma forte ligação aos empregadores (entidades de FCT e/ou outras); 

 Promover uma maior interdisciplinaridade entre as disciplinas de cada ano do curso; 

Metas: 

 Diminuir o absentismo em 5% na turma de 1º ano 

 Aumentar em 10% o número de módulos realizados, dentro do período de leccionação 

dos mesmos; 

 Conclusão de 65% dos alunos do 2º ano. 

 

2.1.6 Curso Vocacional Básico Cozinha/Restaurante/Andares 

 

Objetivos: 

 Desenvolver nos formandos o gosto pelas aprendizagens; 

 Adequar os conteúdos programáticos às reais necessidades dos formados; 

 Promover uma maior interdisciplinaridade entre as disciplinas; 

 Aumentar as atividades práticas em todas as disciplinas; 

 Fazer o encaminhamento dos alunos para o prosseguimento de estudos. 

 

Metas: 

 Conclusão do curso por parte de 55% dos alunos. 
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2.1.7. CEF – Pasteleiro/Padeiro 

 

Objetivos: 

 Desenvolver nos formandos o gosto pelas aprendizagens; 

 Adequar os conteúdos programáticos às reais necessidades dos formados; 

 Promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas; 

 Estimular as atividades práticas em todas as disciplinas; 

 Fazer o encaminhamento dos alunos para o prosseguimento de estudos. 

 

Metas: 

 Conclusão do curso por parte de 90% dos alunos. 

 

2.1.8. Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância 

 

Objetivos: 

 Aumentar a ligação dos conteúdos das disciplinas às necessidades atuais do mercado 

de trabalho; 

 Promover uma forte ligação aos empregadores (entidades de FCT e/ou outras); 

 Promover uma maior interdisciplinaridade entre as disciplinas de cada ano do curso; 

 Desenvolver um projecto de curso. 

 

Metas: 

 Conclusão dos módulos em atraso, até ao final do ano lectivo, por parte de 50% dos 

alunos; 

 Apresentação e Defesa dos PT’s por parte de 90% dos alunos de 2º ano; 

 Colocação em FCT de 90% dos alunos do 2º ano; 

 

2.1.9. Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil 

 

Objetivos: 

 Aumentar a ligação dos conteúdos das disciplinas às necessidades atuais do mercado 

de trabalho; 

 Promover uma forte ligação aos empregadores (entidades de FCT e/ou outras); 

 Promover a versatilidade dos formandos face às exigências do perfil profissional; 

 Promover uma maior interdisciplinaridade entre as disciplinas de cada ano do curso; 

 Aumentar as actividades práticas das disciplinas, nomeadamente nas disciplinas da 

componente técnica; 

 Desenvolver um projecto de curso. 

 

Metas: 

 Diminuição do absentismo em 3% nas turmas de 1º e 2º ano; 

 Aumentar em 12% o número de módulos realizados, dentro do período de leccionação 

dos mesmos, nas turmas de 1º e 2º ano; 
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 Inclusão no apoio tutorial dos alunos de 3º ano que tenham entre 10 e 20 módulos em 

atraso; 

 Apresentação e Defesa das PAP’s por parte de 90% dos alunos de 3º ano; 

 Colocação em FCT de 90% dos alunos do 3º ano; 

 Apresentação e Defesa dos PT’s por parte de 65% dos alunos de 2º ano; 

 Colocação em FCT de 65% dos alunos do 2º ano; 

 Conclusão de 90% dos alunos do 3º ano. 

 

2.1.10. CEF – Operador de Distribuição 

 

Objetivos: 

 Desenvolver nos formandos o gosto pelas aprendizagens; 

 Adequar os conteúdos programáticos às reais necessidades dos formados; 

 Promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas; 

 Estimular as atividades práticas em todas as disciplinas. 

 

Metas: 

 Diminuir em 5% o absentismo das duas turmas; 

 Aumentar para 60% o número de módulos concluídos pelos alunos das 2 turmas. 

 

3. Organização Pedagógica  

 

 
Direção 

Pedagógica 

Presidente da Direção Pedagógica José Luis da Luz Furtado 

Diretora Pedagógica Adjunta Celisa Maria Capa de Noronha 
Afonso 

Supervisor Pedagógico – Área de 
Hotelaria e Turismo 

Filipa Patrícia Batista Lopes 
Antunes 

Supervisor Pedagógico – Área das 
Ciências e Educação 

Carla Alexandra Rua Escudeiro 
Dias 

 

 
 
 
 
 
 

Coordenadores de 
Curso 

Curso Profissional de Restauração 
variante Cozinha-pastelaria 

Filipa Patrícia Batista Lopes 
Antunes 

Curso Profissional de Restauração 
variante Restaurante-Bar 

José Manuel Lopes Martins 

Curso Profissional de Pastelaria e 
Padaria 

Igor José Ferreira Marques 

Curso Profissional de Turismo 
Ambiental e Rural 

Maria Manuela Marques Gouveia 
Augusto 

Curso Profissional de Apoio à infância Rita Paula Lopes Carretero 

Curso Profissional de Proteção Civil Patrícia Isabel Caneja Vilaça 

Curso Vocacional Secundário Cozinha-
Pastelaria 

Nuno António Fontes Antunes 

CEF – Operador Comercial (Tipo II) José Manuel Soares Cavacas 

CEF – Pastelaria e Padaria (Tipo III) Igor José Ferreira Marques 
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Vocacional Básico – Cozinha/ 
Restaurante / Andares 

Maria Manuela Marques Gouveia 
Augusto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadores Educativos de 
Turma 

11CP Isabel Lúcia Lopes dos Santos Martins 

12CP Pedro Miguel Vicente Filipe 

13CP Sandra Luísa Pires Paiva Pereira  

14CP Sandra Luísa Pires Paiva Pereira 

15CP Ricardo Miguel Malheiro do Carmo 

16CP Patrícia Isabel Caneja Vilaça 

7RB Rubina Maria Teixeira Gois 

8RB Cláudia Sofia de Jesus Pires 

9RB Pedro Miguel Vicente Filipe 

9TAB Tiago Filipe Grilo Nunes 

10TAB Alexandra Sofia Agostinho Bispo 

11TAB Maria Manuela Marques Gouveia Augusto 

1PP Maria Manuela Marques Gouveia Augusto 

7AI Cristina Maria Duarte Teodósio 

8AI Cláudia Sofia de Jesus Pires 

6PC Rubina Maria Teixeira Gois 

7PC Patrícia Isabel Caneja Vilaça 

8PC Rui Paulo da Silva Frade Ribeiro 

1VSCP Rita Paula Lopes Carretero 

2VSCP Rita Paula Lopes Carretero 

20EFJ José Manuel Soares Cavacas 

21EFJ José Manuel Soares Cavacas 

22EFJ Ana Luísa Lopes Almeida 

1VCRA2 Ana Cristina Carvalho Flores 

 

De forma a melhorar a qualidade do trabalho pedagógico foram criadas áreas curriculares, que 

se organizam por disciplinas ou áreas de formação. Os docentes/formadores de cada área 

curricular reúnem-se no inicio do ano e uma vez por trimestre afim de: 

 Elaborar planificações; 

 Discutir e uniformizar critérios de avaliação; 

 Organizar atividades e visitas de estudo; 

 Sugerir a compra de materiais pedagógicos; 

 Contribuir para um ensino de qualidade. 
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Áreas 
Curriculares 

 Disciplinas Responsável 

 
Línguas 

Português 
Inglês 
Francês 

 
Cristina Maria Duarte 
Teodósio 

 
Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Matemática 
Física e Química 
Biologia e Geologia 
TIC 
Ambiente e Desenvolvimento 
Rural 
Meio Ambiente e Proteção Civil 

 
 
Maria João Milheiras de 
Oliveira 

 
Ciências Sociais e 

Humanas 

Área de Integração 
Psicologia 
Sociologia 
História 
Geografia 
Relações Publicas 
Economia 

 
 
Cláudia Sofia de Jesus Pires 

 
Expressões 

Educação Física 
Expressão Plástica 
Expressão Dramática 
Expressão Musical 
Expressão Corporal 

 
Sandra Luísa Pires Paiva 
Pereira 

 

Com o objetivo de apoiar, os alunos, com maiores dificuldades em atingir as competências 

propostas para cada módulo, e tendo em atenção as disciplinas em que os alunos revelam 

maiores dificuldades foram criados apoios às seguintes disciplinas: 

 

Disciplina Professor Horário 

Português Rita Paula Lopes Carretero Quarta-feira das 14h às 15.30m 

Matemática Rui Paulo da Silva Frade Ribeiro Quarta-feira das 16h às 17.30m 

Inglês Cristina Maria Duarte Teodósio Quarta-feira das 14.15m às 15.45m 

TIC Rubina Maria Teixeira Gois Quarta-feira das 16h às 17.30m 

 

Os alunos podem recuperar módulos em atraso nos apoios. 

 

4. Estruturas de Apoio 

 

Estrutura Técnico 

Gabinete de Apoio ao Estudante Joana Cristina Costa Capelinha 

Provedor do Aluno Sandra Luísa Pires Paiva Pereira 

Centro de Recursos Inês Morais Gomes Costa 

Gabinete de Comunicação e Imagem José Manuel Fialho Fernandes 
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4.1. Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) 

 

O Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) é um serviço de psicologia que tem como principais 

atividades: 

 Avaliações psicopedagógicas; 

 Aconselhamento/acompanhamento dos alunos; 

 Apoio Tutorial; 

 Programas de Prevenção e Ações de Sensibilização; 

 Orientação Vocacional e Profissional; 

 Apoio à Inserção Profissional; 

 Avaliação de alunos com necessidades Educativas. 

 

Compete ao GAE: 

 Promover o sucesso escolar dos estudantes através da avaliação das barreiras e 

bloqueios que dificultam as aprendizagens; 

 Orientar os estudantes nos múltiplos desafios com que são confrontados durante o 

seu percurso escolar de modo a que possam enfrentar com êxito a sua transição, 

integração e permanência na escola; 

 Proporcionar apoio e acompanhamento psicopedagógico aos alunos com vista ao 

desenvolvimento das suas competências cognitivas, pessoais e sociais; 

 Apoiar na reflexão sobre as diferentes vias vocacionais e profissionais, em todos os 

ciclos de estudo; 

 Implementar programas de prevenção que ajudem a manter um clima social de escola 

positivo e promotor de aprendizagens, nomeadamente na área da promoção da saúde 

e prevenção de comportamentos de risco; 

 Promover ações de apoio à transição para o mercado de trabalho de alunos e ex-

alunos, através do desenvolvimento de atividades relacionadas com a procura ativa de 

emprego e outras inseridas no âmbito da inserção profissional; 

 Assegurar a divulgação da oferta formativa ministrada na Escola junto dos potenciais 

candidatos/pais e encarregados de educação e das escolas/centros de 

formação/outras instituições. 

 

Metas: 

 Analisar os casos encaminhados pelos OET’s, docentes/formadores e/ou outros 

técnicos e encaminha-los, sempre que se justifique, para os serviços competentes; 

 Fazer o acompanhamento/atendimento de alunos encaminhados ou que solicitaram 

apoio individualmente; 

 Fazer o acompanhamento psicopedagógico de 30 alunos; 

 Participar em 22 conselhos de turma trimestralmente; 

 Promover 28 sessões de orientação profissional ou vocacional para as turmas de fim 

de ciclo (4 sessões/turma) e 100 sessões individuais; 

 Fazer a divulgação da oferta formativa da ano letivo seguinte em 15 escolas e/ou 

feiras; 

 Efetuar a avaliação e seriação de pelo menos 150 candidatos ao próximo ano letivo; 
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 Participar nas reuniões da Rede Social de Freguesia. 

 

4.2. Provedor do Aluno 

 

O Provedor do Aluno tem como função a defesa e a promoção dos direitos e interesses dos 

alunos no âmbito da escola. 

 

Compete ao Provedor do Aluno: 

 

 Apreciar queixas dos alunos sobre matérias pedagógicas e matérias administrativas 

com elas conexas, assim como sobre outros aspetos da sua vida académica; 

 Recolher a informação necessária à compreensão da queixa apresentada, contando 

com o dever de cooperação de toda a comunidade educativa; 

 Dirigir aos órgãos competentes da escola, as recomendações escritas que considere 

adequadas à prevenção e reparação das situações verificadas, acautelando o 

cumprimento da lei em vigor e do regulamento interno; 

 Apresentar anualmente um relatório circunstanciado da sua atividade à Direção 

Pedagógica, que promove a divulgação e desencadeia as medidas que considere 

adequadas. 

 

Metas: 

 Analisar, tratar e encaminhar as queixas apresentadas pelos alunos. 

 

4.3. Centro de Recursos 

 

O centro de recursos disponibiliza a toda a alunos e docentes/formadores, em sistema de livre 

acesso, um conjunto diversificado de recursos e atividades de apoio ao processo de ensino - 

aprendizagem, cumprindo objetivos curriculares e de suporte a atividades e projetos de 

âmbito extra - curricular, bem como recursos informativos e de lazer de forma a responder a 

necessidades intelectuais e formativas dos membros da comunidade educativa. Contribui para 

a criação de situações de aprendizagem diversificada, reforçando o trabalho colaborativo com 

as restantes estruturas pedagógicas da escola e promove o desenvolvimento, de forma 

integrada, das competências de literacia dos alunos, cumprindo assim funções informativas, 

educativas, culturais e recreativas. 

 

Assim, cabe-lhe: 

 Desenvolver e aprofundar, nos membros da comunidade educativa, uma cultura cívica, 

científica, tecnológica e artística enquanto formas de estar e ser consciente e livre no 

mundo; 

 Apoiar e promover os objetivos educativos definidos de acordo com as finalidades e 

currículo da escola, nomeadamente com o seu Projeto Educativo; 

 Promover a plena utilização e integração dos recursos pedagógicos existentes, 

apoiando a comunidade educativa na execução de trabalhos e projetos de âmbito 

curricular e de articulação e diversificação curricular; 
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 Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos em 

situações de ensino - aprendizagem, apoiando os professores na planificação e criação 

de situações de aprendizagem, divulgando e incentivando o uso e integração dos 

recursos materiais e de informação na atividade pedagógica, de forma a promover o 

desenvolvimento das literacias cruciais à construção do conhecimento e à progressão 

nas aprendizagens; 

 Apoiar/desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na 

consulta, tratamento e produção de informação, tais como: selecionar, analisar, 

criticar e utilizar documentos; desenvolver um trabalho de pesquisa ou estudo, 

individualmente ou em grupo, por solicitação do professor ou de sua própria iniciativa 

e produzir sínteses informativas em diferentes suportes; 

 Promover atividades de animação/formação no sentido de associar a leitura, os livros, 

os jogos e a frequência do centro de recursos à ocupação lúdica de tempos livres. 

 Defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são essenciais 

à construção de uma cidadania efetiva e responsável, incutindo espírito de cooperação 

e partilha. 

 

Atividades Diárias Jogos de Mesa (xadrez, damas, uno, etc…), Noticia do Dia, Filmes, 
Musica, Leitura, Apoio ao Estudo. 

Clubes Serão criados após análise ao inquérito realizado aos alunos. 

Outubro 7/10 - Dia do Sorriso 

20/10 – Dia da Estatística 

31/10 - Halloween 

Novembro 14/11 – Dia do Enoturismo 

16/11 – Dia Nacional do Mar 

21/11 – Dia Mundial do Olá 

25/11 – Dia Nacional do Empresário 

30/11 – Dia da Segurança no Computador 

Dezembro De 5 a 16/12 – Atividades alusivas ao Natal (musicas, filmes, 
decoração de natal) 
Organização do evento “A EPAV Tem Talento” 

Atividades de 2º e 3º 
período 

São programadas em Dezembro e em Março, tendo em conta a 
avaliação do período anterior e os interesses manifestados pelos 
alunos. 

 

Metas: 

 Continuar a reformulação do espaço do centro de recursos; 

 Aquisição de novos materiais lúdico-pedagógicos; 

 Desenvolver atividades lúdico-pedagógicas à hora de almoço; 

 Participar ativamente nas 3 semanas de hotelaria e turismo e ciências da educação; 

 Desenvolver, no ano letivo, em parceria com docentes/formadores de 8 atividades 

pedagógicas; 

 Desenvolver, no ano letivo, por iniciativa do técnico do centro de recursos, de 5 

atividades. 

 

4.4. Gabinete de Comunicação e Imagem 
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O gabinete de comunicação é entendido como uma estrutura de apoio ao posicionamento e 

reforço da identidade da escola. Assim, cabe-lhe, em particular e, sempre que necessário em 

estreita colaboração com as restantes áreas da escola, assegurar: 

 A definição da estratégia de comunicação e publicidade, promoção e eventos, 

comunicação institucional); 

 O desenvolvimento de ações de comunicação que visem reforçar a notoriedade da 

escola; 

 A cobertura dos eventos que constam do PAA da EPAV; 

 A coordenação da produção de conteúdos institucionais nos canais internos e 

externos; 

 A ligação entre a escola e os meios de comunicação externos. 

 

Metas: 

 Reformular o site da EPAV; 

 Participar em 10 eventos exteriores; 

 Coordenar a “construção” de 12 newsletters; 

 Operacionalizar o envio de 12 newsletters; 

 Produzir 20 notícias/ano; 

 Publicar 5 notícias/ano em meios de comunicação externos. 

 

5.Calendário Escolar 

 

5.1. Cursos Profissionais, Curso Vocacional Básico e CEF´s 

 

1º Período Inicio: 12 de Setembro de 2016 
Termo: 16 de Dezembro de 2016 

2º Período Inicio: 3 de Janeiro de 2017 
Termo: 4 de Abril de 2017 

3º Período Inicio: 19 de Abril de 2017 
Termo: 30 de Junho de 2017 

 

5.2. Curso Vocacional Secundário 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Letivo Inicio. 12 de Setembro de 2016 
Termo. 31 de Julho de 2017 

Interrupções Letivas 23/12/2016 
26/12/2016 
02/01/2017 
27/02/2017 
28/02/2017 
17/04/2017 
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5.3. Calendarização de Atividades Escolares 

 

5.3.1. Avaliação Diagnóstica 

 

A todas as disciplinas na 1ª aula de cada módulo. 

 

5.3.2. Provas de Aptidão Profissional (PAP’s) -3ºs anos 

 

Calendarização das PAP’s: 

De 12/09/2016 a 24/03/2017 
 

Sessões de Apoio à PAP (todas as semanas) 

De 10/10/2016 a 14/10/2016 
 

Entrega do anteprojecto de PAP 

De 17/10/2016 a 21/10/2016 
 

Aprovação do anteprojecto de PAP 

De 03/01/2017 a 06/01/2017 Entrega do Relatório Intermédio + 1ª Ficha de 
Autoavaliação 

De 16/01/2017 a 20/01/2017 Publicação da avaliação do Relatório 
Intermédio  

Até 10/03/2017 Conclusão e entrega do Relatório Final da 
PAP + 2ª Ficha de Autoavaliação 

De 13/03/2017 a 24/03/2017 Correções finais do Relatório Final e 
Preparação da Apresentação e Defesa da PAP 

De 27/03/2017 a 07/04/2017 
 

Apresentação e Defesa da PAP 

 

5.3.3. Projetos Tecnológicos (PT’s) – 2ºs anos 

 

Calendarização dos PTS’s: 

De 24/10/2016 a 28/10/2016 
 

Entrega do tema/problema do PT 

De 31/10/2016 a 04/11/2016 
 

Aprovação do tema/problema do PT 

De 14/11/2016 a 18/11/2016 Entrega do guião e cronograma de tarefas a 
executar (planificação) 

De 21/11/2016 a 24/03/2017 Execução do Projeto  

De 27/03/2017 a 31/03/2017 Entrega do projeto final 

De 24/04/2017 a 28/04/2017 Entrega do projeto, pelo coordenador, para 
as correções finais 

De15/05/2017 a 19/05/2017 
 

Defesa e Apresentação dos PT’s 
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5.3.4.Semanas de Hotelaria e Turismo e Ciências e Educação 

 

1º Período – Semana de 14 a 18 de Novembro de 2016 

2º Período – Semana de 6 a 10 de Março de 2017 

3º Período – Semana de 5 a 9 de Junho de 2017 

 

5.3.5. Festa de Final de Ano e Entrega de Diplomas 

 

Dia 14 de Julho de 2017 

 

6. Atividades de Preparação do Ano Letivo 

 

5 de Setembro 

10.30m - Reunião da Direção Alargada 
12h – Reunião do setor da Portaria e Vigilância 
14.30m – Reunião do setor da Secretaria 
16h – Reunião do Departamento de Hotelaria 

6 de Setembro 

10.30m – Reunião das Áreas Curriculares 
11.30m - Reunião de OET’s 
14.30m – Conselho Pedagógico 
17h – Reunião Geral de Professores 

7 de Setembro Conselhos de Curso (todo o dia) 

8 de Setembro Conselhos de Curso (todo o dia) 

9 de Setembro 

Apresentação: 
9.45m – Apresentação do 2º e 3ºs anos 
11.30m – Apresentação dos 1ºs anos 
12.30m – Receção aos Pais e EE 
 
14h – Formação para novos professores (DBGEP, Quadro Interativo) 

 

7. Projetos de Escola 

 

7.1. Eco Escolas 

 

Técnico Responsável: João Pedro da Cruz Pinto Ângelo 

 

O programa Eco Escolas é um programa internacional que pretende encorajar ações e 

reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade. 

A EPAV faz parte da rede Eco Escolas desde o ano 2008-2009, tendo obtido sempre a bandeira. 

Para este ano letivo estão previstas as seguintes atividades:  

 

Durante todo o ano Ponto de Reciclagem 

Durante todo o ano Compostagem 

07 de Outubro de 2016 Vindimas 

19 de Outubro de 2016 Dia da Horta 

24 de Outubro de 2016 Dia do Pomar da Escola 

03 de Novembro de 2016 Construção da Horta da Escola 
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11 de Novembro de 2016 Dia de S. Martinho 

16 de Novembro de 2016 Dia Nacional do Mar 

 Hastear da Bandeira Verde 

06 de Dezembro de 2016 Dia Mundial da Conservação da Vida Selvagem 

21 de Março de 2017 Dia da Árvore e Dia da Água 

21 de Abril de 2017 Dia Mundial da Terra e Dia Mundial do 
Ambiente 

24 de Maio de 2017 Dia Mundial Internacional da Biodiversidade 

A definir  Reciclagem – Visita de Estudo – ERP Portugal 

 

Metas: 

 Envolver 35% da comunidade escolar no processo de implementação do programa; 

 

7.2. Desporto Escolar  

 

Técnico Responsável: Pedro Miguel Vicente Filipe 

 

Com o desporto escolar pretende-se criar condições para a prática, regular, de desporto em 

ambiente escolar, como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida 

saudáveis. 

 

Metas: 

 Realizar 1 campeonato, inter-turmas, de futebol; 

 Realizar 1 campeonato, inter-turmas, de Andebol; 

 Realizar 3 semanas do Desporto (1 em cada período); 

 Construir em colaboração com o programa eco-escolas, um circuito de manutenção na 

escola (no espaço da quinta); 

 Realizar em colaboração com o programa eco-escolas, aulas de equitação. 

 

7.3. Semana Aberta  

 

Técnicos Responsáveis: Joana Cristina Costa Capelinha e Inês Morais Gomes Costa 

 

A semana aberta é um momento privilegiado do ano letivo em que a EPAV apresenta à 

comunidade escolar, à comunidade em geral e onde são convidadas as escolas do ensino 

básico do concelho de Sintra e dos concelhos limítrofes, as boas práticas desenvolvidas no 

âmbito dos diferentes cursos. 

No presente ano letivo a semana aberta irá decorrer no mês de maio 

 

Metas: 

 Envolvimento de todos os cursos na semana aberta; 

 Recebermos, na EPAV, a visita de 4 escolas básicas. 
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7.4. Semanas Temáticas – Semana da Hotelaria e Turismo e das Ciências e Educação 

Responsáveis: Coordenadores de Curso 

Pelo 5º ano consecutivo a EPAV vai realizar em cada período a Semana da Hotelaria e Turismo 

e das Ciências e Educação. Estas semanas pretendem trazer uma dinâmica mais prática à 

escola, sendo pautada por workshops, palestras, visitas de estudo e concursos. Estas semanas 

são um momento privilegiado para os alunos contactarem com experiências diferentes e com 

empresas e técnicos das suas áreas de estudo. 

 

Metas: 

 Realizar 3 semanas temáticas;  

 Realizar em cada semana 10 eventos. 

 

7.5. Inglês Técnico 

 

O turismo e a hotelaria são um negócio global e extremamente competitivo. Responsável por 

8,8% dos empregos gerados no mundo. Ao viajar para diferentes lugares a trabalho, eventos 

ou lazer, os visitantes utilizam serviços de hospedagem, alimentação, realizam visitas, reuniões 

e fazem compras. Em todas estas oportunidades as pessoas precisam interagir em diversos 

níveis. É aqui que entra a importância de um idioma como o inglês. 

 

É no sentido de dar resposta às necessidades do mercado de trabalho e tendo consciência que 

o domínio do inglês é um fator decisivo para a empregabilidade que as turmas de 2º ano, dos 

cursos de cozinha-pastelaria, restaurante-bar e turismo ambiental e rural terão 1 módulo de 

inglês técnico. As turmas de 1º ano já têm esta disciplina no seu currículo. 

 

Metas: 

 25h de inglês técnico para as 4 turmas de 2º ano. 

 

7.6. TIC 

 

Após avaliação do referencial da disciplina de TIC e da verificação da desadequação do mesmo 

aos pré-requisitos dos alunos e das necessidades que os mesmos têm face ao perfil de saída 

dos seus cursos, a EPAV decidiu este ano letivo, fazer adequações ao mesmo. Assim, o 

referencial foi adaptado da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos e Conteúdos Horas por 
conteúdos 

Total de horas do 
módulo 

Mod 1 Gestão de Base de Dados: 
Word 
Criação de Apresentações 

 
10h 
20h 

 
30h 

Mod 2 Folha de Calculo  40h 

Mod 3 Criação de Páginas Web: 
Gestão de Base de Dados 
Correio electrónico e internet 

 
20h 
10h 

 
30h 
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7.7. Restaurante Sarrazola (Almoços Pedagógicos e Jantares Temáticos) 

 

Responsáveis: Formadores Chefes de Cozinha e Chefes de Sala 

 

Este espaço, integrado no Hotel de Aplicação Sarrazola House, tem como principal objetivo a 

aplicação prática e o aprofundamento dos conhecimentos dos nossos alunos dos cursos de 

restaurante-bar, cozinha-pastelaria e pastelaria-padaria. 

 

As ementas apresentadas no Restaurante Sarrazola são definidas pelos chefes de cozinha e de 

pastelaria de acordo com as temáticas que são abordadas nas aulas práticas da disciplina de 

serviços de cozinha e pastelaria. Posteriormente a organização e tipologia do serviço é definida 

pelos chefes de sala, seguindo os objetivos específicos da disciplina de serviços de restaurante/ 

e bar. Esta articulação entre as duas áreas de formação assume também uma vertente 

importante da formação no que diz respeito a aspetos como o trabalho em equipa e a 

coordenação entre diversos departamentos que, para atingir um serviço de qualidade, são 

fundamentais. 

 

Turmas finalistas De Setembro a Março 

2ºs Anos De Março a Maio 

1ºs Anos Junho 

 

Metas: 

 Realização de 2 Almoços pedagógicos semanais -  Terças e Quintas-feiras (em período 

letivo); 

 Realização de 1 jantar temático/mês (em período letivo). 

 

7.8. Refeitório 

 

Este espaço tem como principal objetivo a aplicação prática dos nossos alunos de cozinha-

pastelaria. É confecionada, diariamente, uma refeição composta por: sopa, prato de carne ou 

peixe e por vezes sobremesa. As ementas são definidas pelo Chefe responsável pelo refeitório 

ouvidos os diversos formadores. 

 

Metas: 

 Confeção diária das refeições servidas no refeitório (em período letivo) 

 

7.9. Festas e Comemorações 

 

Responsável: Direção Pedagógica em parceria com os membros da comunidade escolar. 

 

São atividades que se realizam fora do âmbito das disciplinas, podendo e devendo ter a 
colaboração dos diversos cursos, que pretendem proporcionar a relação entre os diversos 
membros da comunidade escolar. 
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Atividades a desenvolver: 

 Atividades da Rede Social de Freguesia 

 Festival da Maçã Reineta 

 Festa de Natal 

 Carnaval 

 Festa de Fim de Ano letivo 

 

Metas: 

 Envolver duas turmas em cada atividade; 

 Participação de 50% dos alunos finalistas na festa de Fim de Ano Letivo; 

 Participação de 50% dos alunos do Quadro de Mérito na festa de Fim de Ano Letivo; 

 

7.10. Projetos Integradores de Curso (Ano/Turma) 

 

Os jovens que escolhem a EPAV têm como objetivo frequentar um curso profissional e 

encontrar nesta modalidade de ensino, essencialmente, um ensino diferente, de qualidade, de 

caracter prático, que lhes proporcione uma formação académica mas também uma formação 

prática. Esperam que lhes sejam facultados os meios e instrumentos de trabalho mais 

adequados e inovadores que lhes permita desempenhar as competências exigidas no perfil de 

saída dos seus cursos.  

 

A Formação em Contexto de Trabalho, é ponto alto da formação prática dos alunos, são 

momentos privilegiados para complementar e aprofundar os conhecimentos, as aptidões e 

atitudes adquiridos em contexto escolar. 

 

Contudo, a escola entende que a formação dos seus alunos ultrapassa estes domínios 

(curricular e FCT) e entendeu, pela primeira vez, promover o desenvolvimento de Projetos 

Integradores de Curso.  

 

De forma a dar conhecimento, a toda a comunidade escolar, das atividades/trabalho 

desenvolvidas pelas turmas dos diversos cursos, foi disponibilizado a cada curso um quadro de 

cortiça onde estes são expostos, funcionando estes placard como Portefólio do Curso. 

 

Metas: 

 Conseguir que haja 1 Projeto Integrador por curso, num total 6 projetos; 

 Mudança mensal dos trabalhos exposto nos Placard – Portefólio do Curso. 

 

Projeto Integrador do Curso de Cozinha-Pastelaria e do Curso de Padaria e Pastelaria – 

Cozinha e Doçaria Tradicional Saloia 

 

Com este projeto pretende-se que seja construído, juntamente com os alunos, atividades e 

trabalhos de cariz pedagógico, de modo a que estes consigam desenvolver as suas 
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capacidades, tanto a nível técnico, bem como a nível cognitivo. A abordagem deste tema irá 

levar a que as disciplinas, desenvolvam atividades relacionadas com o tema.  

 

Disciplinas envolvidas: Serviços Específicos (Cozinha, Pastelaria e Padaria) na realização 

eventos sob o tema a gastronomia saloia, Educação Física /Dança, com as danças tradicionais 

saloias, Português, Área de Integração, Gestão e Controlo. 

 

Projeto Integrador do Curso de Restaurante-Bar – Universidade do Vinho “Vinoteca de 

Colares” 

 

Um espaço com biblioteca e vinhos de Colares onde se poderá acedera bibliografia sobre vinho 

em diferentes línguas, provar diferentes vinhos e produtos regionais. 

 

Disciplinas envolvidas: Serviços Específicos, Restaurante, Bar, Português, Inglês, Matemática, 

Gestão e Controlo, TIC. 

 

Projeto Integrador do Curso de Turismo Ambiental e Rural – Percurso Turístico de Elétrico 

Sintra-Praia das Maçãs 

 

Pretende-se que os alunos pesquisem o surgimento e história do elétrico e efetuem o 

levantamento da oferta turística cultural e natural das localidades pelas quais o elétrico passa. 

 

Após esta fase os alunos deverão elaborar uma apresentação a realizar durante o percurso em 

português, inglês e francês. Posteriormente os alunos, selecionados, farão essa apresentação 

aos passageiros durante o percurso do elétrico. 

 

Disciplinas envolvidas: Português, História, Francês, Inglês, TTG e TAA. 

 

Projeto Integrador do Curso de Apoio à Infância – Literatura Infantil 

 

Este projeto consiste em aguçar o prazer pela leitura, confrontando a realidade e a fantasia. 

Também irá contribuir para a formação e desenvolvimento social, emocional e cognitivo da 

criança. 

 

Temos o exemplo da disciplina de português, em que o projeto consiste na elaboração de 

atividades que permitam ensinar às crianças alguns conceitos e valores na obra de António 

Vieira, «Sermão de Santo António aos Peixes». 

 

Através de jogos, espetáculos de fantoches, bandas desenhadas, pequenas narrativas 

adaptadas às diferentes faixas etárias.  

 

Os alunos deverão conseguir, de forma simbólica, explicar as qualidades/defeitos dos 

peixes/homens que o texto alegoricamente apresenta. 

Com isto pretende-se também cumprir os objetivos da retórica antiga que também se verifica 

no sermão de António Vieira: ensinar, agradar e influenciar, neste caso, os mais novos no 
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sentido de apreenderem e colocarem em prática os princípios morais e éticos veiculados no 

texto argumentativo. 

 

Disciplinas envolvidas: Português, TPIE e Expressões  

 

Projeto Integrador do Curso de Proteção Civil – Educar para a Proteção Civil 

 

Este projeto visa o envolvimento dos alunos do curso com a comunidade escolar bem como 

com a comunidade da freguesia de Colares. O projeto quer ir ao encontro dos objetivos 

enunciados na Lei de Bases da Proteção Civil. 

 

Numa primeira fase, os alunos irão realizar um trabalho aplicável no seu meio familiar como o 

plano de emergência familiar fazendo posteriormente a ponte para o meio social onde estão 

inseridos. 

 

Para a comunidade escolar e para a comunidade da freguesia de Colares, os alunos irão 

realizar atividades de identificação de riscos e irão ao encontro da população (na sua maioria 

idosa) para informar, formar e sensibilizar das medidas preventivas que podem tomar. 

Para a realização deste projeto os alunos querem estreitar laços com a comunidade 

envolvente e desenvolver competências pessoais e profissionais. 

 

Disciplinas envolvidas: Organização, Gestão e Planeamento; Tecnologias e Processos; Meio 

Ambiente e Proteção Civil; Relações Públicas; Português; Matemática; Área de Integração. 

 

7.11 Formação de docentes/formadores  

 

Após avaliação das necessidades de formação dos docentes/formadores da EPAV e com o 

intuito de dar resposta aos novos desafios, nomeadamente às qualificações baseadas em 

resultados de aprendizagem que serão uma realidade no próximo ano letivo, na EPAV, realizar-

se-ão ações de formação nas áreas das TIC – metodologias apoiadas na web, dos resultados de 

aprendizagem, estratégias de ensino diferenciado. 

 

Metas: 

 

 Visita a 1 escola em que o modelo de resultados de aprendizagem já esteja a ser 

aplicado – direção pedagógica, coordenadores, docentes/formadores; 

 Realização de ações de formação na área das TIC para 70% dos docentes/formadores; 

 Realização de ações de formação na área de Resultados de Aprendizagem para todos 

os formadores que no ano 2017/18 terão turmas baseadas em resultados de 

aprendizagem. 
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Plano de Atividades – GAE 

Atividade Data Atividades Objectivo 

Prevenção da Violência 
no Namoro 

 
 
 

25 Outubro 
2016 

 
 
 

 

Palestra no auditório sobre 
a prevenção da violência 
nas relações de intimidade 
juvenil. 

Sensibilizar os alunos 
para a importância de 
desenvolver 
relacionamentos 
saudáveis. 
Alertar para a 
gravidade das 
consequências da 
violência nos 
namoros. 

Projeto de 
Voluntariado – 

Namorar com Fair Play 

Ao longo do 
ano 

Formação obrigatória no 
mês de dezembro, durante 
as férias escolares. 

Constituir um grupo 
de alunos 
voluntários/as que 
desenvolvam e 
dinamizem um 
projeto na EPAV, 
sobre a temática da 
violência no namoro. 

Ação Dádiva de Sangue 
24 de 

Fevereiro de 
2017 

Palestra de sensibilização 
para a dádiva de sangue, no 
auditório. 

Evidenciar a 
importância da dádiva 
de sangue, 
enfatizando os 
comportamentos 
saudáveis e cívicos a 
adotar. 

Prevenção do 
Consumo de 

Substâncias Psicoativas 
2º Período 

 
Elaboração de um Guião de 
Procedimentos adaptado à 
escola 
 
Workshops sobre venda 
responsável de álcool e 
tabaco 

Implementação de 
medidas preventivas, 
com 
acompanhamento, 
supervisão e avaliação 
da DICAD. 
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Plano de Atividades -EcoEscolas 

Atividade Data Atividades Objectivo 

Campanha 
“Pilhão” 

Durante 
todo o ano 

lectivo 

Ponto de recolha de 
materiais usados tais 
como pilhas. 

Recolha do maior número de 
pilhas e posterior 
encaminhamento para a sua 
reciclagem. 

Campanha 
Electrão 

Durante 
todo o ano 

lectivo 

Ponto de recolha de 
materiais usados tais 
como lâmpadas, 
aparelhos eléctricos 
em fim de vida. 

Recolha do maior número de 
materiais usados e posterior 
encaminhamento para a sua 
reciclagem. 

Compostagem 
Durante 

todo o ano 
lectivo 

Separação dos 
resíduos orgânicos e 
aproveitamento para 
compostagem. 

Redução do número de idas 
ao lixo, e consequentemente 
redução do volume de lixo 
produzido e recolhido pelos 
serviços municipais. 
Produção de fertilizante 
orgânico para os jardins da 
escola. 

Vindima 
07 Outubro 

2016 
Vindima  

Envolver os alunos nas 
atividades agrícolas da 
Quinta escola. 
 

Dia da horta 
19 Outubro 

2016 

Pequena explicação 
sobre a Cultura da 
batata. 
Colheita da batata 
com a colaboração 
dos alunos. 

Sensibilizar os alunos para a 
importância de uma 
alimentação saudável. 

 
Envolver os alunos nas 
atividades da escola. 

Dia do Pomar da 
Escola 

24 Outubro 
2016 

Pequena explicação 
sobre – “A 
importância do 
Pomar na escola”. 
Apanha da fruta com 
a colaboração dos 
alunos. 

Sensibilizar os alunos para a 
importância da agricultura. 

 
Envolver os alunos nas 
atividades da escola. 

 

Construção da 
horta da escola 

03 
Novembro 

2016 

Sementeira e 
transplantação de 
hortícolas. 

Envolver os alunos nas 
atividades da escola. 

 
Alertar os alunos para a 
alimentação saudável. 

Dia de S. 
Martinho 

11 
Novembro 

2016 

Apanha das castanhas 
pelos alunos. 

Envolver os alunos nas 
atividades da escola. 
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Reciclagem 
Visita de estudo 
- ERP Portugal 

A agendar 

Centro de 
Sensibilização 
Ambiental ERP 
Portugal 

Sensibilizar os alunos para a 
importância da reciclagem 
no dia-a-dia e a sua 
importância para o futuro. 

Dia nacional do 
Mar 

16 
Novembro 

2016 

Documentário – “A 
pesca” e a 
“Aquacultura” 50min 
de duração cada. 

Informar os alunos para a 
diversidade da vida marinha 
na nossa costa. 

Dia Mundial da 
Conservação da 
Vida Selvagem 

06 
Dezembro 

2016 

Palestra (curta 
duração 50min) – 
**Convidar o Dr. 
António Crespo 

Sensibilizar os alunos para a 
importância da conservação 
das espécies selvagens. 

Dia da Árvore 
21 Março 

2017 

Hastear da bandeira; 
Plantação de árvores   

Dia da Água 
21 Março 

2017 

“A importância da 
preservação da água: 
como funciona uma 
ETAR?” – Visita a Etar 
do SMAS em Colares. 

Sensibilizar, educar e 
consciencializar as camadas 
mais jovens para atitudes e 
valores centrados no 
respeito pela natureza e pela 
preservação dos seus 
recursos. 

Dia Mundial da 
Terra & Dia 
Mundial do 
Ambiente 

21 Abril 
2017 

Visita ao “ Núcleo de 
Interpretação da 
Duna da Cresmina” 
(Contactar a 
entidade) 

Objectivo de dar a conhecer 
a fauna e flora únicas 
associadas ao sistema dunar 
Guincho-Cresmina. 

 

Dia Mundial 
Internacional da 
Biodiversidade 

24 Maio 
2017 

A designar 
Sensibilizar os alunos para a 
importância da conservação 
das espécies. 
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Plano de Atividades - Curso de Restauração – Cozinha/Pastelaria 

Atividade Objetivos Turma

s 

Docente/Formador Data 

Visita aos viveiros da 

marisqueira “César” na 

Ericeira 

Saber identificar os 

diferentes tipos de 

marisco, bem como 

a sua produção e 

preparação. 

11CP Lassalete Mendes Outubro 

Visita ao espaço de 

agricultura biológica, 

plantação de cogumelos 

shitake - Colares 

Interação e 

desenvolvimento na 

produção e 

elaboração de 

produtos biológico. 

2ºs e 

3ºs 

anos 

Filipa Antunes 

E  

Lassalete Mendes 

Outubro 

Visita à Adega de Colares Perceção dos 

métodos de 

preparação e 

produção do vinho. 

2ºs e 

3ºs 

anos 

 Novembro 

Passeio ao mercado do 

Martim Moniz e visita a 

um hotel  

Saber identificar as 

diferentes matérias-

primas. Perceção de 

uma unidade 

hoteleira 

2ºs e 

3ºs 

anos 

 Novembro 

Workshop - Trivalor    Dezembro 

Felizmente Há Luar! – 

visionamento da 

representação teatral da 

peça de Luís de Sttau 

Monteiro, texto 

trabalhado no módulo 

11.  

Interligar o contexto 

dos conteúdos 

programáticos dados 

em aula, com a 

visualização de uma 

peça de teatro. 

11CP e 

12CP 

Isabel Martins 

E  

Tiago Nunes 

Janeiro 

Frei Luís de Sousa – 

visionamento da 

representação teatral no 

Interligar o contexto 

dos conteúdos 

programáticos dados 

13CP e 

14CP 

Tiago Nunes Fevereiro 
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âmbito do estudo, no 

módulo 7, da obra de 

Almeida Garrett.  

em aula, com a 

visualização de uma 

peça de teatro. 

Memorial do Convento – 

visionamento de leitura 

encenada, no âmbito do 

estudo da obra de leitura 

obrigatória de José 

Saramago, no módulo 12. 

– Professora Isabel 

Martins 

 

 

Interligar o contexto 

dos conteúdos 

programáticos dados 

em aula, com a 

visualização de uma 

peça de teatro. 

11CP Isabel Martins Fevereiro 

Exposição de 

fotografias/ilustrações/d

esenhos dos alunos no 

âmbito do estudo da 

poesia impressionista de 

Cesário Verde, no 

módulo 8.  

 13CP e 

14 CP 

Tiago Nunes Fevereiro 

/Março 

Criação do «Jornal de 

Turma» com produções 

escritas dos alunos, 

desde notícias, 

reportagens, entrevistas, 

crónicas, artigos de 

opinião, anúncios 

publicitários, etc., 

durante o módulo 3.  

Desenvolver as 

capacidades de 

escrita criativa dos 

formandos 

Turma

s de 1º 

ano 

Tiago Nunes Fevereiro 

/Março 

Festival do Chocolate em 

Óbidos  

Adquirir 

conhecimentos, 

referentes à 

produção, 

preparação e 

15CP e 

16CP 

Filipa Antunes Fevereiro 
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confeção do 

Chocolate. 

Visita à Escola Cordon 

Bleu - Madrid 

Visitar uma escola de 

referência Mundial. 

Participar num 

workshop. 

Todas 

as 

turmas 

Filipa Antunes 2 a 4 de 

Março 

Os Maias  em Sintra – 

visita guiada ou 

«Descobre Tu Mesmo»  

Interligar o contexto 

dos conteúdos 

programáticos dados 

em aula, com a 

visualização de uma 

visita guiada. 

Turma

s de 2º 

ano 

Tiago Nunes Março 

/Abril 

Alimentaria e Horexpo  2ºs e 

3ºs 

anos 

Filipa Antunes Maio 

Recriação de 

cenas/quadros/episódios 

das várias obras em 

estudo, articulando 

várias disciplinas 

(ex: recriação do episódio 

do jantar no Hotel 

Central, de Os Maias, de 

Eça de Queirós, com 

confecção de pratos 

pelos alunos de Cozinha-

Pastelaria, serviço pelos 

alunos de Restaurante-

Bar, animação pelos 

alunos de Turismo 

Ambiental e Rural)  

 Todas 

as 

turmas 

Tiago Nunes Ao longo 

do ano 

letivo 

Quiz de Matemática,  

“Campeonato do jogo do 

vinte e quatro” e 

Obtenção dos dados 

para avaliação do 

percurso é feito em 

Todas 

as 

turmas 

Maria João 

Oliveira. 

Ao longo 

do ano 

letivo 
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Pedipaper . função da 

capacidade de 

realização de 

cálculos simples. 
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Plano de Atividades – Curso de Pastelaria e Padaria 

Atividade Objetivos Turmas Docente/Formador Data 

Workshop Maçanata Sensibilizar os alunos 

para a importância 

maçã reineta na 

zona. 

Envolver os alunos 

na preparação e 

confeção dos pastéis 

maçãnata. 

1PP Igor Marques 15 

Novembro 

Visita a um Hotel Sensibilizar os alunos 

para a importância 

da pastelaria no 

setor da hotelaria. 

Perceber o 

funcionamento duma 

pastelaria de hotel. 

1PP 

22EFJ 

Igor Marques 

Ana Luísa Almeida  

 

Semana Natalícia Sensibilizar os alunos 

para a importância 

da época natalícia na 

tradição familiar e a 

sua importância para 

o setor hoteleiro. 

Envolver os alunos 

nas atividades da 

escola 

1PP 

22EFJ 

Igor Marques 

Ana Luísa Almeida 

12 a 16 de 

Dezembro 

Visita a uma Panificadora Sensibilizar os alunos 

para a importância 

da panificação 

(pastelaria/padaria) 

no setor da hotelaria. 

Perceber o 

funcionamento duma 

1PP 

22EFJ 

Igor Marques 

Ana Luísa Almeida 

6 de 

Janeiro 
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panificadora. 

Conhecer e 

identificar os 

equipamentos de 

panificação 

Festival do Chocolate em 

Óbidos  Adquirir 

conhecimentos, 

referentes à produção, 

preparação e confeção 

do Chocolate.  

Adquirir 

conhecimentos, 

referentes à 

produção, 

preparação e 

confeção do 

Chocolate 

1PP 

22EFJ 

Igor Marques 

Ana Luísa Almeida 

Fevereiro 

Workshop chocolate  Preparar e 

conficionar bombons 

de chocolate. 

Preparar e 

confecionar peças 

artísticas em 

chocolate. 

1PP 

22EFJ 

Igor Marques 

Ana Luísa Almeida 

7 de 

Março 

Semana da Panificação Preparar e 

confecionar os 

diversos pães e com 

diversos recheios 

1PP 

22EFJ 

Igor Marques 

Ana Luísa Almeida 

6 a 9 de 

Junho 

Recriação de 

cenas/quadros/episódios 

das várias obras em 

estudo, articulando 

várias disciplinas 

(ex: recriação do episódio 

do jantar no Hotel 

Central, de Os Maias, de 

Eça de Queirós, com 

confecção de pratos 

pelos alunos de Cozinha-

 Todas 

as 

turmas 

Tiago Nunes Ao longo 

do ano 

letivo 
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Pastelaria, serviço pelos 

alunos de Restaurante-

Bar, animação pelos 

alunos de Turismo 

Ambiental e Rural)  

Quiz de Matemática,  

“Campeonato do jogo do 

vinte e quatro” e 

Pedipaper . 

Obtenção dos dados 

para avaliação do 

percurso é feito em 

função da 

capacidade de 

realização de 

cálculos simples. 

Todas 

as 

turmas 

Maria João 

Oliveira. 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 

  



Plano de Anual de Atividades | 2016/17 

 

36 
 

Plano de Atividades - Curso de Restauração – Restaurante-Bar 

Atividade Objetivos Turmas Docente/Formador Data 

Realização da Vindima Aprender a 

vindimar para 

depois vinificar 

(conhecer todo o 

processo da uva 

à garrafa) 

 José Martins 

E 

João Ângelo 

 

Outubro 

Visita à Adega de Colares Conhecer os 

processos de 

vinificação. 

 José Martins  

Visita a um Restaurante da 

Região 

Conhecer a 

estrutura interna 

de um 

restaurante e o 

seu 

funcionamento 

9RB José Martins  

Visita a um Hotel da Região Conhecer a 

estrutura interna 

de uma unidade 

hoteleira 

(receção, 

alojamento, 

economato, bar, 

restaurante, 

cozinha e áreas 

de serviço). 

 José Martins  

Concurso Mise-en-Place Aplicar 

conhecimentos 

de preparação do 

serviço de mesa 

(executar mise-

en-place para 

9RB José Martins 

 e  

Leida Rocha 

Novembro 
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duas pessoas de 

acordo com o 

menu elaborado 

pelo aluno) 

Gincana com Bandeja Testar a destreza 

com o transporte 

de uma bandeja 

(percorrer um 

circuito com uma 

bandeja com um 

copo e uma 

garrafa cheios de 

água, no menor 

tempo possível) 

8RB José Martins 

E  

Leida Rocha 

Novembro 

Concurso de Gin’s Aplicar os 

conhecimentos 

de preparação de 

Gin’s compostos 

7RB Leida Rocha 

E 

José Martins 

Novembro 

Visita à BTL Conhecer os 

mercados e as 

ofertas turísticas 

nacionais e 

estrangeiras  

 José Martins 

E  

Leida Rocha 

2º Período 

Concurso de cocktails sem 

álcool 

Aplicar 

conhecimentos 

de preparação de 

composições sem 

álcool 

8RB Leida Rocha 

E 

José Martins 

2ª Semana 

de Hotelaria 

e Turismo 

Workshop de 

flairbartending 

Saber distinguir 

um serviço de 

bar clássico e um 

serviço de bar 

moderno 

Adquirir noções 

 Leida Rocha 

E  

José Martins 

2º Período 
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básicas de flair. 

Visita às instalações da 

DELTA em Campo Maior 

Conhecer os 

tipos de café 

(origem e 

tratamento. 

Conhecer a 

indústria 

transformadora 

do café. 

Identificar os 

hábitos do 

consumo de café 

em Portugal. 

 José Martins  

Visita ao Casal de Santa 

Maria 

Conhecer os 

processos de 

plantação de 

uma vinha 

 Leida Rocha  

 

 

Workshop de decoração de 

cocktails 

Saber utilizar 

fruta como 

decoração de 

composições 

 Leida Rocha  

E  

José Martins 

3ª Semana 

de Hotelaria 

e Turismo 

Almoços Pedagógicos 

(terças e quintas-feiras) 

Aplicar os 

conhecimentos 

adquiridos em 

contexto 

formativo, ao 

contexto do 

mundo do 

trabalho. 

Todas 

as 

turmas 

 Durante 

todo o ano 

letivo 

Jantares Temáticos (uma 

vez por mês) 

Aplicar os 

conhecimentos 

adquiridos em 

contexto 

formativo, ao 

Todas 

as 

turmas 

 Durante 

todo o ano 

letivo 
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contexto do 

mundo do 

trabalho. 

Felizmente Há Luar! – 

Visionamento da 

representação teatral da 

peça de Luís de Sttau 

Monteiro, texto trabalhado 

no módulo 11.  

Interligar o 

contexto dos 

conteúdos 

programáticos 

dados em aula, 

com a 

visualização de 

uma peça de 

teatro. 

7RB Isabel Martins 

 

Janeiro 

Frei Luís de Sousa – 

visionamento da 

representação teatral no 

âmbito do estudo, no 

módulo 7, da obra de 

Almeida Garrett.  

Interligar o 

contexto dos 

conteúdos 

programáticos 

dados em aula, 

com a 

visualização de 

uma peça de 

teatro. 

8RB Tiago Nunes Fevereiro 

Memorial do Convento – 

visionamento de leitura 

encenada, no âmbito do 

estudo da obra de leitura 

obrigatória de José 

Saramago, no módulo 12. – 

Professora Isabel Martins 

 

 

Interligar o 

contexto dos 

conteúdos 

programáticos 

dados em aula, 

com a 

visualização de 

uma peça de 

teatro. 

7RB Isabel Martins Fevereiro 

Os Maias  em Sintra – visita 

guiada ou «Descobre Tu 

Mesmo»  

Interligar o 

contexto dos 

conteúdos 

programáticos 

Turmas 

de 2º 

ano 

Tiago Nunes Março/Abril 

Curso de Restauração – 
Restaurante-Bar 
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dados em aula, 

com a 

visualização de 

uma visita 

guiada. 

Recriação de 

cenas/quadros/episódios 

das várias obras em estudo, 

articulando várias 

disciplinas 

(ex: recriação do episódio 

do jantar no Hotel Central, 

de Os Maias, de Eça de 

Queirós, com confecção de 

pratos pelos alunos de 

Cozinha-Pastelaria, serviço 

pelos alunos de 

Restaurante-Bar, animação 

pelos alunos de Turismo 

Ambiental e Rural)  

 Todas 

as 

turmas 

Tiago Nunes Ao longo do 

ano letivo 

Quiz de Matemática,  

“Campeonato do jogo do 

vinte e quatro” e 

Pedipaper. 

A obtenção dos 

dados para 

avaliação do 

percurso é feita 

em função da 

capacidade de 

realização de 

cálculos simples. 

Todas 

as 

turmas 

Maria João 

Oliveira. 

Ao longo do 

ano letivo 
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Plano de Atividades - Curso de Turismo Ambiental e Rural 

Atividade Objetivos Turmas Docente/Formador Calendarização 

Preparação, 

decoração e 

animação dos 

jantares temáticos 

Aquisição e 

competências 

técnicas e 

organizacionais da 

atividade 

profissional. 

Desenvolver 

hábitos de trabalho 

e adquirir sentido 

de 

responsabilidade. 

9TAB 

10TAB 

11TAB 

Manuela Augusto  

E 

Alexandra Bispo 

 

Todos os 

jantares 

temáticos 

organizados ao 

longo do ano 

letivo. 

Organização das 

semanas de 

hotelaria e turismo: 

Acompanhamento 

dos convidados e 

prestar informações 

sobre as mesmas 

Desenvolver o 

sentido de 

responsabilidade e 

as relações 

humanas. 

9TAB 

10TAB 

11TAB 

Manuela Augusto  

E  

Alexandra Bispo 

Nas semanas de 

hotelaria e 

turismo 

organizadas 

uma vez por 

período. 

EPAV tem Talento Consolidar as 

aprendizagens 

realizadas, 

desenvolver o 

sentido de 

responsabilidade e 

as técnicas 

organizacionais 

relevantes na 

atividade 

profissional. 

9TAB Manuela Augusto 

E 

Alexandra Bispo 

15 de Dezembro 
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La Chandeleur Preparação e 

execução do serviço 

de mesas. 

Preparação de 

pequenas 

confeções em 

pastelaria. 

 

1VCRA2 Manuela Augusto 2 de Fevereiro 

Palestra  

“Biodiversidade e 

Conservação de 

Espécies Animais” 

Compreender os 

principais 

problemas da 

diminuição da fauna 

face à perda de 

habitats. 

Compreender a 

problemática da 

preservação das 

espécies em Jardins 

Zoológicos; 

Aprender o modo d 

e funcionamento de 

um Jardim 

Zoológico 

9TAB 

11TAB 

João Ângelo 16 de Fevereiro 

de 2017 

Aulas práticas em 

receção 

Apoio em 

housekeeping 

Apoio aos 

pequenos-almoços 

Aquisição de novas 

aprendizagens em 

contexto de 

formação e 

Desenvolver a 

versatilidade na 

área de hotelaria e 

turismo 

9TAB 

10TAB 

Manuela Augusto 2º e 3º período 

Quiz de 

Matemática,  

“Campeonato do 

A obtenção dos 

dados para 

avaliação do 

Todas 

as 

turmas 

Maria João 

Oliveira. 

Ao longo do ano 

letivo 
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jogo do vinte e 

quatro” e Pedipaper 

. 

percurso é feita em 

função da 

capacidade de 

realização de 

cálculos simples. 
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Plano de Atividades - Curso de Proteção Civil 

Atividade Objetivos Turmas Docente/Formador Calendarização 

Elaboração do 

plano de 

emergência 

familiar na 

habitação de 

cada (incluindo 

as plantas de 

emergências e a 

identificação 

dos riscos e 

ponto de 

encontro mais 

adequado e 

mais seguro 

para as suas 

famílias se 

encontrarem 

caso ocorra uma 

emergência). 

Sensibilizar cada aluno 

para ser um agente de 

protecção civil junto da 

família e amigos. 

Identificar os riscos da 

sua habitação e saber 

como atuar em caso de 

emergência. 

7PC Patrícia Vilaça setembro de 

2016 

Participação no 

Workshop 

“Proteção nos 

trabalhos em 

altura” (no 

âmbito do 

Congresso de 

Segurança e 

Saúde do 

Trabalho 

organizado pela 

Associação 

Empresarial de 

Participação num 

salvamento promovido 

pela entidade formadora 

e saber qual o 

procedimento a ter em 

caso de queda em altura. 

6PC Mónica Gomes 11 de outubro 

de 2016 
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Sintra).  

Participação na 

palestra sobre o 

espaço - 

observação e 

exploração do 

espaço e o 

espaço no dia-a-

dia - no 

auditório com o 

Investigador 

Mário Lino da 

Silva.  

A palestra serviu como 

inspiração para a 

aprendizagem das 

ciências, tecnologias e 

matemática com o 

objetivo de promover o 

interesse dos alunos 

nestas disciplinas e 

incentivar carreiras 

científicas e de 

engenharia. 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Mónica Gomes 12 de outubro 

de 2016 

Participação no 

exercício 

público “A Terra 

Treme 2016” - 

sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este exercício pretende 

ser um alerta e 

sensibilizar a 

comunidade escolar 

sobre como agir antes, 

durante e depois da 

ocorrência de um sismo. 

O exercício ajudará a 

comunidade escolar a 

conhecer e praticar os 3 

gestos que podem salvar 

vidas em caso de sismo.  

Os 3 gestos BAIXAR, 

PROTEGER, AGUARDAR 

são a melhor resposta 

para nos podermos 

salvar em caso de 

sismo." 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Patrícia Vilaça 13 de outubro 

de 2016 
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Comemoração 

do Dia 

Internacional 

para a Redução 

de Catástrofes - 

Palestra 

"Impacte das 

Alterações 

Climáticas no 

Aumento das 

Catástrofes 

Naturais" - 

auditório - Eng.ª 

Cândida Rocha 

(APEA/ULHT). 

"O dia 13 de outubro foi 

instituído pelas Nações 

Unidas como “Dia 

Internacional para a 

Redução de Catástrofes” 

com o intuito de 

sensibilizar os governos, 

organizações e cidadãos 

para a necessidade de 

desenvolverem ações 

que contribuam para 

prevenir riscos e reduzir 

vulnerabilidades, 

aumentando a resiliência 

das comunidades e a 

capacidade de 

antecipação e resposta 

face à ocorrência de 

acidente graves ou 

catástrofes. “Viver para 

contar” é o tema de 

2016, com o objetivo de 

diminuir a mortalidade 

em cenários de 

catástrofe.  

No âmbito das 

comemorações deste 

dia, a EPAV recebeu a 

Eng.ª Cândida Rocha que 

falou do impacte das 

alterações climáticas no 

aumento das catástrofes 

naturais. 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Patrícia Vilaça 13 de outubro 

de 2016 
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Participação na 

formação 

"Prevenir para 

Proteger" (no 

âmbito do plano 

de segurança 

interno da 

escola). 

Esta ação de 

sensibilização teve como 

objetivo informar e 

sensibilizar os alunos 

presentes das suas 

funções aquando de uma 

evacuação em sala de 

aula: o delegado de 

turma é o chefe de fila e 

orienta os alunos para o 

ponto de encontro e o 

cerra fila é aquele que 

não permite que 

ninguém volte para trás. 

No caso de uma situação 

real, se os alunos com 

estas funções não 

estiverem presentes, o(a) 

Professor(a) responsável 

dará indicação de quem 

assumirá as funções. 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Patrícia Vilaça e Rui 

Ribeiro 

16 de 

Novembro de 

2016 

 

Realização de 

um vídeo sobre 

os 

procedimentos 

de evacuação 

numa sala de 

aula. 

Sensibilizar a 

comunidade escolar para 

os procedimentos de 

evacuação a ter em caso 

de emergência. 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Patrícia Vilaça e Rui 

Ribeiro 

17 de 

Novembro de 

2016 

Aulas práticas 

no Quartel dos 

Bombeiros 

Voluntários de 

Almoçageme. 

Nestas aulas os alunos 

irão ter a oportunidade 

de contactar com 

equipamentos que de 

outra forma não seria 

possível e têm estado a 

7PC Luís Ramos Durante o 1.º 

Período 
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aplicar na prática os 

conhecimentos 

adquiridos nas aulas 

teóricas. 

Aulas práticas 

no Quartel dos 

Bombeiros 

Voluntários de 

Almoçageme. 

Nestas aulas os alunos 

irão ter a oportunidade 

de contactar com 

equipamentos que de 

outra forma não seria 

possível e têm estado a 

aplicar na prática os 

conhecimentos 

adquiridos nas aulas 

teóricas. 

7PC Luís Ramos Durante o 2.º 

Período 

Aulas práticas 

no Quartel dos 

Bombeiros 

Voluntários de 

Almoçageme. 

Nestas aulas os alunos 

irão ter a oportunidade 

de contactar com 

equipamentos que de 

outra forma não seria 

possível e têm estado a 

aplicar na prática os 

conhecimentos 

adquiridos nas aulas 

teóricas. 

8PC Luís Ramos Durante o 1.º e 

2.º Períodos 

Visita às 

instalações 

Comando da 

Subunidade 

GIPS/UI. 

Apresentação teórica da 

Subunidade (cerca de 30 

minutos), seguida de 

uma exposição estática 

dos diversos meios e 

equipamentos 

pertencentes às várias 

especialidades, 

nomeadamente Matérias 

Perigosas - NRBQ, Busca 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Patrícia Vilaça / Rui 

Ribeiro / Paulo Gil 

Martins 

2.º Período 
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e Resgate em Estruturas 

Colapsadas (BREC) e 

Unidade Especial de 

Operações Subaquáticas 

(UEOS). 

Visita à 

Barragem de 

Castelo de 

Bode. 

Conhecer os 

procedimentos de 

emergência em caso de 

rotura da barragem. 

Conhecer os sistemas de 

alerta e aviso às 

populações. 

6PC / 

7PC 

Patrícia Vilaça 2.º Período 

Visita ao Serviço 

Municipal de 

Proteção Civil 

(SMPC) de 

Sintra. 

Conhecer a estrutura 

municipal de um SMPC e 

a importância deste 

serviço para o município 

e população do mesmo. 

8PC Paulo Gil Martins 2.º Período 

Visita ao Serviço 

Municipal de 

Proteção Civil 

(SMPC) de 

Lisboa. 

Conhecer a estrutura 

municipal de um SMPC e 

a importância deste 

serviço para o município 

e população do mesmo. 

8PC Paulo Gil Martins 2.º Período 

Visita ao 

Regimento de 

Sapadores de 

Bombeiros de 

Lisboa - Unidade 

de Controlo 

Ambiental. 

Conhecer os 

veículos/equipamentos a 

utilizar em caso de um 

derrame com matérias 

perigosas. 

7PC Rui Ribeiro 2.º Período 

Visita às 

instalações do 

Comando 

Distrital de 

Operações de 

Conhecer a estrutura 

distrital de um SMPC e a 

importância deste 

serviço para o distrito e 

população do mesmo. 

8PC Paulo Gil Martins 2.º Período 



Plano de Anual de Atividades | 2016/17 

 

50 
 

Socorro de 

Lisboa. 

Visita ao Centro 

de Simulação e 

Realidade 

Virtual da Escola 

Nacional de 

Bombeiros. 

Compreender a gestão 

de operações, 

possibilitando aos 

visitantes treinar o 

processo de tomada de 

decisão em diferentes 

contextos operacionais e 

de complexidade 

variável. 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Patrícia Vilaça / Rui 

Ribeiro / Paulo Gil 

Martins 

2.º Período 

Participação no 

simulacro da 

EPAV. 

Treino dos 

procedimentos de 

emergência para toda a 

comunidade escolar, 

bem como para os 

agentes de proteção civil 

envolvidos, sendo este 

treino fundamental para 

rotinar procedimentos 

em possíveis situações 

reais. 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Patrícia Vilaça / Rui 

Ribeiro 

2.º Período 

Comemoração 

do Dia Mundial 

da Proteção 

Civil. 

Contacto com os diversos 

agentes de Proteção Civil 

existentes. 

Exposição estática de 

veículos e equipamentos. 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Patrícia Vilaça / Rui 

Ribeiro 

27 de 

Fevereiro a 3 

de Março de 

2017 

Mass Training 

em Suporte 

Básico de Vida. 

Conhecer os 

procedimentos de 

suporte básico de vida. 

6PC / 

7PC / 

8PC 

Mónica Gomes 1 de Março 

 de 2017 
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Plano de Atividades - Curso de Técnico de Apoio à Infância 

Atividade Objetivos Turma

s 

Docente/Formado

r 

Calendarizaçã

o 

Holloween Aplicação de técnicas 

aprendidas na disciplina 

de Expressão Plástica. 

Reconhecer a narrativa 

oral como veículo de 

formação da identidade 

cultural de um povo; 

Identificar lendas como 

parte do reportório 

cultural de um povo. 

7AI 

8AI 

Claúdia Pires 

Cristina Teodósio 

Inês Castro 

31 de Outubro 

de 2016 

Visita ao Museu 

de Arte Antiga 

Conhecer a arte litúrgica; 

Desenvolver o espirito de 

observação; 

Desenvolver o espirito de 

investigação, recolha de 

dados, documentos, 

análise e critica; 

Desenvolver nos alunos o 

gosto pela arte e pela 

preservação do 

património e da memória 

coletiva 

 

8AI Rita Carretero 6 de Dezembro 

de 2016 

Decoração da 

Escola 

Aprender a utilizar as 

técnicas de expressão 

plástica aplicadas a 

elementos decorativos 

de Natal; 

Envolver a comunidade 

educativa no Espirito de 

Natal. 

7AI 

8AI 

Cláudia Pires 5 e 6 de 

Dezembro de 

2016 
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Venda de Natal  Aprender novas técnicas 

de expressão plástica 

com recursos a 

diferentes materiais; 

Dar a conhecer à 

comunidade escolar o 

trabalho desenvolvido 

nesta disciplina. 

7AI 

8AI 

Cláudia Pires De 12 a 16 de 

Dezembro de 

2016 

Expressão 

Musical aplicada 

ao Jardim de 

Infância 

Aprender músicas de 

Natal e jogos a elas 

associadas para 

desenvolver uma 

actividade com crianças 

(25) do Colégio Quinta da 

Boavista. 

 

8AI Cláudia Pires 13 de 

Dezembro de 

2016 

Cantar as 

Janeiras 

Estimular a identidade 

cultural e as tradições do 

dia de Reis à comunidade 

educativa e à 

comunidade evolvente 

(no âmbito da 

participação da EPAV na 

rede social de freguesia) 

8AI Cláudia Pires 

Joana Capelinha 

6 de Janeiro de 

2017 

Ida ao Teatro: 

Peça Frei Luís de 

Sousa 

Despertar o gosto pelo 

texto 

dramático/Representaçã

o teatral, fruindo dela; 

Reconhecer e/ou 

identificar, através do 

espectáculo, as 

características especificas 

do teatro. 

7AI Tiago Nunes 27 de Janeiro 

de 2017 

Comemoração Elaboração de 8AI Cláudia Pires 10 a 14 de 
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do Dia de S. 

Valentim 

decorações e de um 

marco de correio 

Fevereiro 

Ida ao Teatro: 

Peças “A Farsa 

de Inês Pereira” 

e o “Auto da 

India” 

Estimular o gosto pela 

arte da representação; 

Assistir à dramatização 

de obras contempladas 

no programa; 

Consolidação de 

conhecimentos. 

 

8AI Rita Carretero 7 e 14 de 

Março de 2017 

Venda de 

elementos 

decorativos de 

Páscoa 

Aprender novas técnicas 

de expressão plástica 

com recursos a 

diferentes materiais; 

Dar a conhecer à 

comunidade escolar o 

trabalho desenvolvido 

nesta disciplina. 

7AI 

8AI 

Cláudia Pires De 27 a 31 de 

Março 

Representação 

no auditório da 

escola de 

Histórias Infantis 

  Sandra Pereira Final do 2º 

período 

Visita à casa do 

Gaiato 

Re/conhecer as 

especificidades proprias 

de crianças 

institucionalizadas 

7AI 

8AI 

Rita Carretero 

Sandra Pereira 

3º Período 

Atelier/Formaçã

o “A Primeira 

Infância e a Arte” 

Dar a conhecer a 

importância da arte no 

desenvolvimento infantil 

7AI 

8AI 

Rita Carretero 

Sandra Pereira 

1 de Junho de 

2017 

 

Este documento e o seu anexo, foi aprovado em reunião de Conselho Pedagógico aos 18 dias 

do mês de Janeiro de 2017. 

José Luís Furtado 

Presidente da Direção Pedagógica 


