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Introdução 

O Plano Anual de Atividades – PAA - da Escola Profissional de Cuba, enquanto 

instrumento de gestão e documento diferenciado, obedece a uma lógica de integração e 

articulação, tendo em vista a coerência, eficácia e qualidade do serviço educativo., 

revestindo-se de grande relevância para a mesma e para a Comunidade Educativa, uma 

vez que se constitui como instrumento no exercício da sua margem de autonomia onde 

se reflete a realidade da escola no seu quotidiano, bem como no seu contexto envolvente 

e com os diferentes parceiros.  

O PAA é um documento de planeamento, que define os objetivos, as formas de 

organização e a programação das atividades que procede à identificação dos recursos 

necessários à sua execução conforme alínea c) o artigo 9º do Decreto-Lei nº 75/2008 

de 22 de abril. É importante o empenho colocado na sua elaboração, para que se possa 

contribuir para a construção de uma escola de sucesso, credível de qualidade como tal 

uma escola inclusiva, princípio basilar de toda a nossa filosofia de ação. 

Através do desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se motivar os alunos 

para as aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse e assiduidade, apelando à 

sua participação, criatividade, autonomia e responsabilidade. Deste modo pretende-se, 

desenvolver laços de identidade coletiva, hábitos de trabalho, pesquisa e entreajuda. 

 O PAA da Escola Profissional de Cuba – EPC- visa, não só, fomentar o gosto pela 

Escola, mas também o desenvolvimento de aptidões e competências académicas e 

profissionais nas várias literacias, incluindo diminuir o abandono e insucesso escolar 

assim como reforçar o desenvolvimento cabal das áreas, culturais, científicas e técnicas 

por forma a formar profissionais de qualidade nas diferentes vertentes de formação 

oferecidas pela EPC, 

Feito o diagnóstico dos problemas aqui evidenciados e dando continuidade ao PAA do 

ano letivo transato, são tomadas medidas de apoio e diferenciação do ensino da 

interdisciplinaridade da contextualização das aprendizagens assentes em metodologias 

práticas e da valorização das capacidades e da funcionalidade dos alunos 

proporcionando  
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aos discentes uma formação que os ajudará no futuro próximo a encontrarem satisfação 

no trabalho ou eventualmente na formação superior. 

O desenvolvimento das atividades do PAA deverá ser um motor de mudança da escola, 

fator de inovação e de rompimento de rotinas já instaladas,  contribuindo para a 

motivação dos vários elementos de toda a  equipa educativa ( professores, Formadores , 

Especialista, Técnicos, Assistentes, Encarregados de Educação e Pais)  dos formandos, 

o que implica continuarmos a trabalhar na consciencialização para a problemática de 

igualdades na formação e na educação e para o papel importante que a Escola 

Profissional de Cuba tem na formação de profissionais competentes. 

O presente PAA é o resultado da reflexão e debate das ideias  ao longo dos últimos 3 

anos  letivos entre todos os seus atores e da recolha e cruzamento das mesmas, como tal 

é imprescindível que os Professores, Formadores, Especialistas, Técnicos  Assistentes 

Educativos, Alunos, Pais e  Encarregados de Educação, Comunidade Educativa e 

restantes parceiros, muito em particular a Câmara Municipal de Cuba contribuam para a 

sua consecução para que a matriz da Escola Profissional de Cuba continue a ser 

reconhecida como um polo dinamizador de projetos e atividades potenciadores de 

desenvolvimento dos alunos do Concelho de Cuba e da Região Alentejo, contribuindo 

para o enriquecimento  cultual  (académico e técnico),  do país no que respeita à 

formação, encaminhamento e integração na sociedade, em particular no   mundo laboral 

e no ensino superior,  jovens com um nível de competências  e conhecimentos de 

reconhecido mérito  por diferentes sectores da sociedade onde estres têm tido 

oportunidade de desenvolver , quer a sua Formação em Contexto de Trabalho enquanto 

alunos, quer  os seus Estágios Profissionais , quer o seu trabalho e a sua formação 

superior, sendo que nesta os alunos do Ensino Profissional apresentam um Background 

que lhe confere relativamente a outros, um conjunto de experiências  práticas, devidamente 

articuladas com a   teoria que dão todo o sentido à mesma e os fazem compreender as 

circunstâncias exatas em que em que as situações tem de acontecer, acontecem ou deverão 

acontecer, realidade que poderemos  podemos apelidar de inteligência múltipla fazendo aqui 

referencia ao Neuropsicólogo Howard Garden segundo a qual, “o ser humano possui pelo 

menos oito tipos de inteligências ou oito habilidades inatas.”, que de acordo com a 
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observação, constatação e experiencia  de várias 

décadas no ensino, a Escola e a vertente cientifico humanística tem, na maioria dos casos, 

aniquilado por força da organização filosófica e politica em que o mesmo assenta. 
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1. Oferta Formativa 

 No ano letivo 2017/2018, para os ciclos formativos em curso foram inscritos na 

EPC 158 alunos, dos quais, neste momento estão efetivamente matriculados e a 

frequentar 122 alunos, estando distribuídos da seguinte forma: 

Anos  Cursos Turmas Total 

de 

Alunos 

Nº de 

Alunos 

NEE (DL 

3/2008 de 7 

de janeiro) 

PEI (Artigo 8º 

DL 3/2008 de 7 

de janeiro) 
ACI(Artigo18º 

DL 3/2008 de 7 

de janeiro) 

PEI (Artigo 8º DL 

3/2008 de 7 de janeiro) 
CEI(Artigo 21º DL 

3/2008 de 7 de janeiro) 

CEF-

TIPO II 

Fotografia 0,5 18 1 x 0 

Informática 0,5 0 0 0 

1º Técnico 

Apoio à 

Saúde 

1 18 2 x X PIT ( Artigo 14º 

DL 3/2008 de 7 de 

janeiro)  

1º Técnico 

Apoio à 

Infância 

0,5  

26 

1 x 0 

1º Técnico 

Apoio 

Psicossocial 

0,5 1 x 0 

2º Técnico de 

Multimédia 

0,5  

18  

1 x 0 

2º Técnico de 

Audiovisuais 

0,5 0 0 0 

2º Técnico de 

Desporto 

1 21 1 0 X PIT ( Artigo 14º 

DL 3/2008 de 7 de 

janeiro)  

3º Técnico 

Apoio à 

Saúde 

1 21 0 0 0 

TOTAIS  6 122 7 5 2 
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2. Prioridades do Plano Anual de Atividades 

As ações que se pretendem desenvolver com o presente Plano devem dar resposta às 

necessidades dos alunos e/ou Formandos, da Equipa Educativa e da Comunidade 

Educativa com base nos cursos e áreas de formação em causa, bem como concretizar os 

princípios, valores e metas enunciados no Projeto Educativo de Escola 2016-2020 e os 

estipulados no Regulamento Interno e demais legislações, a saber: 

 Valorização da Escola, no domínio do saber- ser, saber-estar e saber-fazer; 

 Prestar serviços educativos à comunidade na base de uma troca e 

enriquecimento mútuos; 

 Criar um vinculo/ ligação da Escola à Comunidade, tornando-a parte integrante 

do nosso ser enquanto comunidade; 

 Responder às expectativas e confiança que os jovens depositam em nós; 

 Criar um ambiente educo formativo estimulador de aprendizagem, favorecendo 

os interesses e motivações pessoais, assegurando a integração na sociedade; 

 Proporcionar um clima de acolhimento, inclusão e de afeto, condições 

imprescindíveis para o bem-estar dos nossos alunos. 

 Prevenção do risco de abandono e insucesso escolares; 

 Desenvolver estratégias de aproximação entre a EPC e o Mundo do Trabalho; 

 de modo a promover a formação para o exercício de uma profissão; 

 Sucesso da relação entre a oferta formativa que anualmente disponibilizamos e a 

aceitação no mercado de trabalho da formação profissional; 

 Continua melhoria do desempenho da organização escolar e do Ensino 

Profissional, dos Cursos de Educação e Formação e dos seus atores; 

 Adequação dos perfis de formação às necessidades dos jovens, das Instituições e 

do tecido empresarial da nossa região; 

 Atender às necessidades e dificuldades apresentadas pelos alunos com atividades 

de apoio, reforço educativos, acompanhamento e orientação psicológica; 

 Promover um bom ambiente em termos laborais entre os diferentes atores que 

concorrem para o ensino, a educação, formação pessoal, social, e profissional 

dos jovens alunos da Escola Profissional de Cuba; 
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 Envidar todos os esforços para proporciona 

aos alunos todas as situações possíveis em termos experienciais enriquecedoras 

e complementares dos conteúdos curriculares teóricos das diferentes disciplinas, 

Módulos ou UFCD’s dos cursos, tendo em conta que carater o profissional dos 

mesmos assim como a filosofia a subjacente;  

 Diversificar as metodologias e as estratégias de modo a atenuar as práticas 

rotineiras e desmotivadoras, promovendo a criatividade e os recursos pessoais e 

multifacetados dos diferentes atores (alunos, professores, formadores, 

especialistas, técnicos e assistentes educativos) no sentido de enriquecer e 

melhorar os saberes dos alunos e beneficiar os resultados escolares.  
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3. Grelha de Planificação Geral de Atividades do Tronco Comum da EPC  

Projetos /Atividades Objetivos 
Responsáveis 

Dinamizadores 

Previsão de 

Custos 

aproximados 

Calendarização 

Receção aos alunos e 

encarregados de 

Educação 

-Incluir todos os intervenientes no processo de 

formação dos discentes e os próprios na vida 

escolar, nas respetivas turmas; 

-Apresentar todos os membros das várias equipas 

(pedagógica, técnica e educativa) aos novos alunos; 

-Dar a conhecer aos novos alunos os diversos 

espaços escolares e as funções de cada um. 

Todos os Docentes e 

não docentes 
50€ 13 de setembro de 2017 

Parlamento dos 

Jovens 

-Incentivar o interesse dos jovens pela participação 

cívica e política; 

-Compreender os mecanismos eleitorais e de 

representação da República Portuguesa; 

-Criar o hábito da discussão salutar e proveitosa em 

torno de uma temática de interesse nacional; 

-Fomentar o espírito critico e a dialética; 

-Formar para a cidadania. 

P. Samuel Patrocínio 

Esp.  Miguel 

Azevedo  

 

100€ 

 

 

De outubro de 2017 a abril 

de 2018 
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Projetos /Atividades Objetivos 
Responsáveis 

Dinamizadores 

Previsão de 

Custos 

aproximados 

Calendarização 

Revista Ser EPC  - 

News Letter,  

Marketing da EPC, 

programa de Rádio- 

Ser EPC . 

- Promover a EPC; 

- Incluir a EPC na rede comunicacional da educação 

e formação; 

- Divulgar os projetos desenvolvidos pela EPC; 

- Permitir o reconhecimento da EPC como  um polo 

de vivo de formação e educação da região Alentejo.  

Especialista 

Responsável pelo 

Gabinete de 

Informação e 

Comunicação da 

EPC- Miguel, P. 

Samuel Patrocínio, 

Azevedo , F. Ricardo 

Lourenço, F. Filipe 

Chora 

2000€ 
Ao longo do ano letivo 

2017/2018 

Exercício de 

Evacuação, inserido 

no projeto “A Terra 

Treme”, promovido 

pela Autoridade 

Nacional de Proteção 

Civil. 

- Criar em toda a comunidade educativa rotinas na 

atuação em caso de necessidade de evacuação do 

espaço escolar, numa situação de Sismo.   

Os professores que 

estiverem no 

momento a lecionar  

Sem Custos 

 

 

 

 

13 de outubro de 2017 

 

 

 

S. Martinho 

 - Promover o convívio e a partilha dentro da 

Comunidade Escolar; 

- Desenvolver a Cultura de escola (criar laços); 

- Valorizar e divulgar os hábitos típicos da época, 

Toda a Equipa 

Educativa da EPC 

Partilhado por 

todos os 
10/11/2017 
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Projetos /Atividades Objetivos 
Responsáveis 

Dinamizadores 

Previsão de 

Custos 

aproximados 

Calendarização 

respeitando as tradições  Alunos de : 

CEF 

1.º TAI/TAP 

1.º e 3.º TAS 

2.º TD 

2.º TM/TAV 

Intervenientes 

– Sem custo 

para o 

CEFPDDM 

Festa de Natal da 

EPC.  

 

- Comemorar a época natalícia de acordo com a 

tradição; 

- Introduzir na comemoração natalícia momentos de 

criatividade e inovação; 

- Evidenciar conhecimentos não formais, talentos e 

outros saberes dos alunos da EPC; 

- Aproximar e criar laços mais profundos entre 

todos os membros da Comunidade Educativa; 

- Levar a Escola à população de Cuba e familiares 

dos Alunos; 

-Assumir a Festa de Natal da EPC, como um evento 

Os Orientadores 

Educativos e 

Diretores  de Curso  

são diretamente  

responsáveis pelas 

atividades a 

desenvolver e por 

envolver os restantes 

membros da 

Comunidade Escolar 

e outros parceiros da 

Partilhado por 

todos os 

Intervenientes 

– Sem custo 

para o 

CEFPDDM 

 14 de dezembro de 2017 
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Projetos /Atividades Objetivos 
Responsáveis 

Dinamizadores 

Previsão de 

Custos 

aproximados 

Calendarização 

a integrar nos eventos natalícios do Concelho de 

Cuba.  

EPC. 

III Jornadas 

Pedagógicas da EPC 

- Compromisso das Escolas Profissionais – 

Práticas que educam, uma responsabilidade de 

todos. 

“Ensino Profissional… O Futuro faz-se no 

Presente”  

CEFDDM /EPC 

Equipa Educo 

formativa da EPC, 

Parceiros e Conselho 

Consultivo.  

580€ 

 

13 de março 2018 

 

Dia do Ensino 

Profissional 

Criar uma “identidade de ensino profissional, 

colocando em evidência os seus principais valores: 

proatividade, empreendedorismo, dinamismo e 

competitividade saudável” 

Todos os Diretores e 

Orientadores 

Educativos  

400€ 3 de abril de 2018 

Abril no Portugal do 

seculo XXI 

-Destacar a data histórica recente, de acordo com a 

relevância que esta tem em Portugal, como marco 

da conquista da liberdade no país. 

-Dar a conhecer aos jovens a importância da data, 

na sociedade e na atual conjuntura politica e 

económica;  

- Equipa Formativa 

Educo da EPC; 

- Câmara Municipal 

de Cuba  

- Juntas de Freguesia 

do Concelho; 

100€ 18 abril de 2018  
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Projetos /Atividades Objetivos 
Responsáveis 

Dinamizadores 

Previsão de 

Custos 

aproximados 

Calendarização 

-Proporcionar oportunidades culturais transmitindo 

conhecimentos e desenvolvendo nos alunos as 

competências criativas; 

-Proporcionar à comunidade Educativa atividades 

criativas e desportivas enquadráveis na data 

histórica. 

- Dia de Cabo Verde Na Cuba. 

- Comunidade  

Educativa; 

-Biblioteca 

Municipal de Cuba; 

- 

Participação da escola 

em certames/feiras 

temáticas da região  e 

na Futurália . 

- Divulgar o Projeto Educativo da Escola  

- Promover a imagem da EPC, dando a conhecer as 

atividades e projetos desenvolvidos  

- Fomentar a difusão da oferta formativa. 

Todos os alunos e 

Professores, 

Formadores, 

Especialistas, 

Técnicos e 

Assistentes 

Educativo. 

2. 500€ 
Ao longo do ano letivo 

2017/2018 

Defesa das PAP,s dos 

alunos de 3º ano do 

Curso Técnico Auxiliar 

-Apresentar perante um júri, a súmula do percurso 

formativo em áreas específicas como prova de 

-  Orientadores 

Educativos, 
1200€ 
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Projetos /Atividades Objetivos 
Responsáveis 

Dinamizadores 

Previsão de 

Custos 

aproximados 

Calendarização 

de Saúde (TAS) conhecimentos adquiridos e de capacidade para 

ingressar no mercado de trabalho e/ou prosseguir 

estudos. 

Diretores e 

Coordenadores de 

Curso e demais 

professores  

- Direção; 

-Representantes de 

Empresas  

 -Autarquia; 

- Júri de PAP. 

2º Período de 2018 

(26 de abril de 2017) 

 

 

 

 

Dia da EPC 

 

-Destacar junto de toda a comunidade boas práticas 

em termos de Ensino Profissional; 

-Reconhecer a vida e/ou obra de personalidades e 

Instituições com impacto na Sociedade Cubense e 

na Região ao nível da Saúde, Desporto, Apoio à 

Infância, Apoio Social, e Multimédia; 

-Envolver a Comunidade local, fazendo-a sentir que 

a EPC, é um espaço de pertença da mesma; 

-Cursos Técnicos de 

Auxiliar de Saúde e 

de Desporto, Apoio 

à Infância, 

Psicossocial, 

Audiovisuais e 

Multimédia, 

Diretores e 

350€ 

 

 

20 de maio de 2018 
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Projetos /Atividades Objetivos 
Responsáveis 

Dinamizadores 

Previsão de 

Custos 

aproximados 

Calendarização 

-Criar uma comunidade critica, capaz de levar e 

levantar a bandeira da EPC; 

-Aproximar alunos da EPC, com futuros alunos; 

-Permitir que se crie uma ambiência suscetível, de 

unificar os alunos e restante comunidade educativa 

em torno da Escola; 

-Promover a oferta formativa da Escola. 

Orientadores de 

Curso 

-Instituições 

parceiras 

- CMC 

- Juntas de Freguesia 

do Concelho; 

-Instituições 

parceiras da EPC. 

 

 

 

 

 

Dia do Diploma 

- Destacar todos os alunos pelos seus desempenhos 

enquanto alunos/formandos e membros da 

sociedade em prol da cidadania e da sua formação 

académica e profissional. 

 

Toda a Equipa 

Educativa da EPC, 

Parceiros e Famílias. 

 6 de julho de 2018 

Projeto OTES 

 

 Observatório de 

Trajetos dos 

Estudantes do 

-Analisar os trajetos escolares dos estudantes no 

interior do ensino secundário  

-Analisar os trajetos de transição dos diplomados do 

ensino secundário dentro do Sistema de Ensino 

(Ensino Superior) e de Formação  

Diretores de Curso 

 
 Ano Letivo 2017-2018 
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Projetos /Atividades Objetivos 
Responsáveis 

Dinamizadores 

Previsão de 

Custos 

aproximados 

Calendarização 

Ensino Secundário 

(OTES) 

 

- Analisar os trajetos de inserção socioprofissional 

dos diplomados do ensino secundário  

-Analisar os trajetos de inserção socioprofissional 

dos estudantes que não concluem o ensino 

secundário  

Sinalizar aspetos que sejam estratégicos à tomada 

de decisão política e à elaboração de 

recomendações;  

- Disponibilizar informação de apoio à tomada de 

decisão (monitorização, autoavaliação e avaliação 

externa) no âmbito da gestão escolar local . 

Parlamento Europeu 

- Facultar aos alunos conhecimentos para uma 

maior consciencialização dos jovens no tocante à 

cidadania europeia; 

 

- Habilitar o estabelecimento à possibilidade de 

receber a distinção 'Escola Embaixadora do 

Parlamento Europeu'; 

- Proporcionar aos alunos e aos professores 

envolvidos a possibilidade de serem convidados a 

participar numa sessão Euroscola” em Bruxelas. 

 

P. Inês Carvalho  

P. Álvaro Honrado 

Coadjuvante na 

Escola: 

P. Pedro Deodato 

 

Sem Custos 

para o 

CEFPDDM 

29 de setembro de 2017 até 

final do ano letivo . 
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Atividades Objetivos 
Cursos 

Envolvidos 

Responsáveis 

Dinamizadores/Disciplinas 

 

 

Previsão de 

Custos 

aproximada 

Calendarização 

Participação no 

Concurso de 

Fotografia da 

Camara Municipal 

de Alvito  . 

- Estimular os alunos para a 

Fotografia; 

- Aplicar em contexto real, 

conteúdos de fotografia e 

associados, ensinados durante 

as aulas em diversos módulos; 

- Promover o hábito de 

participar em eventos desta 

natureza. 

 

 

2º TM + 2º 

TAV 

Miguel Azevedo 

Samuel Patrocínio 

Filipe Chora 

Disciplina envolvida: Técnicas 

Audiovisuais. 

 80€ 

12 a 28 de outubro de 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Plano Anual de Atividades Específica dos diferentes Cursos 
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Atividades Objetivos 
Cursos 

Envolvidos 

Responsáveis 

Dinamizadores/Disciplinas 

 

 

Previsão de 

Custos 

aproximada 

Calendarização 

HALLOWEEN 

- Desenvolver o espírito 

criativo dos alunos;  

- Contactar com tradições 

oriundas de países de 

expressão inglesa;  

- Adquirir hábitos de 

intervenção e de trabalho 

colaborativo. 

1.º TAI/TAP 

Cristina Cabaça 

Olinda Monteiro 

Álvaro Honrado 

 

Partilhado 

por todos os 

Intervenientes 

– Sem custo 

para o 

CEFPDDM 

31 de outubro de 

2017 

Visita ao Teatro 

Politeama e MAAT 

e CCB 

 

- Conhecer a atividade cultural 

do MAAT  
- Conhecer e visitar o CCB 

assim como as exposições aí  
-Contactar com outros meios 

Artísticos e Culturais e as suas 

dinâmicas; 
-Diversificar metodologias de 

ensino/aprendizagem; 
-Promover o 

contacto direto com 

o espetáculo teatral  
-Enriquecer e proporcionar 

novos momentos de 

aprendizagem; 
- Adquirir novas técnicas 

teatrais. 

1.º TAS, 

TAI/TAP 

2.º TAV/TM 

Cristina Cabaça 

Teresa Galó 

Maria José 

 300€ 
10 ou 22 

de novembro 2017 
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- Conseguir tirar partido das 

técnicas teatrais utilizadas 

pelos atores em palco para fins 

pedagógicos profissionais; 
- Visitar os bastidores com o 

propósito de observar o guarda 

roupa utilizado pelos atores; 
- Conversar com alguns atores; 
- Ver a Peça de Teatro " 

Aladino”, em cena  na altura. 

I Torneio 

Desportivo Inter- 

Escolas EPC 

- Implementar e proporcionar 

a prática da atividade física; 

 

- Promover o convívio entre 

alunos de várias escolas; 

 

- Promover a competição 

desportiva de uma forma 

saudável; 

 

- Colocara em prática, a 

matéria lecionada em aulas 

teóricas (planeamento, 

execução de uma atividade) 

 
- Promover o Curso Técnico 

de Desporto da EPC; 

 - Valorizar o Desporto como 

método de prevenção de 

estilos de vida menos 

2.º TD 

(colaboração 

próxima do 2º 

TAV e 2º TM e 

do 3º TAS) 

e 

 Escolas 

Profissionais e 

Básicas de 

Vidigueira, 

Almodôvar, 

Moura, Alvito, 

Castro Verde, 

IPBeja,  

Diretor de Curso de Técnico 

de Desporto P. Luís Varela  

 - Direção da EPC 

 

 

 1.000€ 

 

 

16 e 17 de novembro 

2017 
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saudáveis entre os jovens; 

- Elevar o nome da EPC, como 

polo de desenvolvimento local 

em termos de formação 

profissional. 

Mértola 

 

Visita/aula de 

campo a Unidade 

Cuidados 

Continuados de 

Garvão 

- Contactar próximo da  

realidade da profissão para a 

qual se cestão a formar. 

3.º TAS 
Vanessa Benedito 

Ana Serrano 
 100€ 20 de novembro 2017 

Tributo ao Cante 

Alentejano  

Radio Ser EPC-

“Especial Cante” 

-Dar relevância à elevação do 

Cante Alentejano a Património 

Imaterial da Humanidade; 

 - Valorizar a Cultura da 

Região; 

- Incentivar à Criação de 

novos e jovens corais 

alentejanos; 

- Reconhecer a Tradição do 

Cante como um bem coletivo 

a preservar e continuar; 

- Envolver os alunos na 

criação de laços de amizade e 

interesse saudáveis em prol do 

bem estar coletivo /social e de 

uma cultura de identidade 

escolar específica. 

Alunos da 

escola com 

ligação aos 

Grupos Corais 

Alentejanos 

 

 

Equipa do GIC: 

 P. Samuel Patrocínio 

Esp- Miguel Azevedo 

- For. Ricardo Lourenço  

For. Filipe Chora 

 
Sem custo 

para o 

CEFPDDM 

   

 

 

 

27 de novembro de 

2017 (gravado no dia 

24 de novembro de 

2017) 
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Dia Mundial da 

Saúde 

(7 de abril) 

 Colóquio aberto à 

Comunidade em 

Geral 

- Promover o envolvimento 

dos alunos na participação de 

atividades internas na escola; 

- Estimular o desenvolvimento 

de atividades de prevenção de 

doença e promoção da saúde; 

- Divulgar os direitos dos 

pacientes, como forma de 

reconhecer a importância da 

prestação de cuidados 

humanizados e personalizados. 

- Incutir aos alunos a 

importância da manutenção de 

um estilo de vida saudável. 

“Prevenir a Depressão 

Juvenil” 

(Tema previsto para refletir no 

Dia Mundial da Saúde 2018 - 

"Let's talk" (vamos conversar), 

visando a iniciativa ajudar a 

prevenir e a tratar a depressão). 

 

Turmas de 1º e 

3º anos de TAS 

Ana Serrano  

Maria José 

Sandra Heleno  

Vanessa Benedito 

Cristina Valente 

Pedro Deodato 

 250€ 

10 de abril 2018 dado 

que 7 de abril é 

período de pausa 

letiva. 
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Workshops / 

Colóquios 

Temáticos 

- Aumentar a interação da 

Escola com as empresas; 

- Melhorar a qualidade da 

formação ministrada; 

- Usar estratégias 

diferenciadoras de 

enriquecimento do Ensino 

Profissional ministrado na 

EPC; 

- Garantir maior credibilidade 

aos diplomados pela Escola. 

Todos os 

Alunos e 

Profissionais da 

EPC 

Diretor/ra Pedagógio/a 

Orientadores Educativos 

 Diretores de Curso 

Formadores a Convidar 

 500€ 
Ao longo do Ano 

Letivo 

Sessões de 

Orientação e Apoio 

Psicopedagógico 

- Conferir mais e melhor 

orientação socioprofissional 

aos alunos; 

- Melhorar os resultados 

escolares dos alunos, 

incrementando o sucesso 

escolar e diminuindo o 

absentismo e o abandono 

escolar precoce. 

Teresa Galó  250€ 
Ao longo do ano 

letivo 

- Prevenir comportamentos de 

risco; 

- Sensibilizar os alunos para 

temas pertinentes da 

atualidade que interferem na 

vida dos jovens podendo 

causar-lhe mau estar pessoal e 

social. 

 

!Alunos dos 

CEF e 1ºs anos 

da EPCºs  

Elisabete Gomes da ULSBA  

Partilhado 

por todos os 

Intervenientes 

– Sem custo 

para o 

CEFPDDM 

De 14 de dezembro 

de 2017 a junho  de 

2018 
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FCT- Formação 

em Contexto de 

Trabalho 

- Desenvolver e consolidar 

conhecimentos e competências 

profissionais adquiridas 

durante a frequência do curso; 

- Proporcionar experiências de 

carácter socioprofissional que 

facilitem a futura integração 

dos jovens no mundo do 

trabalho; 

- Desenvolver aprendizagens 

profissionais; 

 

2.º e 3.º anos de 

TD, TAV, TM e 

TAS 

Enf. Ana Serrano 

P.Luís Varela 

P. Miguel Azevedo 

Diretor/ra Pedagógico/a  

 

 

 2. 000 € 
2/3 de maio a 28/29 

de  junho  2018 

FCT na Europa – 

Um profissional 

europeu 

- Proporcionar um valor 

acrescentado aos alunos, 

professores e à própria 

instituição, nomeadamente 

para a sua educação e 

formação, dado que, apesar de 

este estágio fazer parte 

integrante da formação 

profissional dos alunos, a 

Escola tenta formar os jovens 

em determinadas áreas de 

formação num contexto mais 

vasto, o Europeu; 

- Conceder uma aprendizagem 

teórico-prática junto de 

empresas transnacionais; 

 - Promover experiências reais 

em contexto de trabalho 

2.º e 3.º anos de 

TD, TAV, TM e 

TAS 

P. Pedro Deodato 

Diretor/ra Pedagógico/a  

Famílias dos alunos  

 

57. 000 €  

(da Agência 

Nacional) - 

– Sem custo 

para o 

CEFPDDM   

2/3 de maio a 28/29 

de  junho  2018 
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apostando na dimensão prática 

dos Cursos lecionados. 

Democratic 

European Schools 

for Success – DESS 

 - Aumentar o grau de 

motivação em alunos; 

 - Implementar a pedagogia 

democrática em simultâneo 

com as metodologias 

utilizadas pelas diferentes 

instituições parceiras e /países 

envolvidos; 

 - Treinar os professores em 

metodologias inovadoras e a 

integração das novas 

tecnologias na sala de aula; 

 - Desenvolver a consciência 

dos valores democráticos entre 

os alunos; 

 - Desenvolver competências 

básicas dos alunos com 

incidência ao nível da 

linguagem, das artes e 

competências em Multimédia 

e Audiovisuais; 

 - Prevenir o abandono escolar 

nas diferentes escolas 

2.ºs anos  de 

TAV e TM 

Esp. Miguel Azevedo 

P. Pedro Deodato  

P. Maria José  

For. Filipe Chora 

 

25 000 €  

(da Agência 

Nacional) - 

– Sem custo 

para o 

CEFPDDM   

Dois anos letivos  

( 2016 /2017-2017/ 

2018) 



 
 

Plano Anual de Atividades 2017/2018 

25 

parceiras, através da 

introdução de equipamentos 

inovadores e atuais. 

Erasmus +   

Cuba CLIL is IN 

 - Alterar o paradigma do 

ensino da língua Inglesa. 

 - Preparar efetivamente os 

alunos para o atual mercado de 

trabalho que se apresenta cada 

vez mais disperso, exigente e 

global; 

 - Melhor as competências dos 

docentes ao nível do ensino do 

Inglês e das restantes 

disciplinas no processo CLIL. 

 -Melhorar a articulação entre 

docentes inter e intra escola; 

 - Introduzir novas 

metodologias de ensino e 

aprendizagem; 

 - Promover a utilização de 

técnicas e recursos didáticos 

centrados no aluno; 

 - Promover o recurso de 

técnicas de desenvolvimento 

da metodologia; 

 - Introduzir novos 

1ºs anos dos 

Cursos de TAI 

TAP 

TAS 

P. Cristina Cabaça; 

 Teresa Galó 

Samuel Patrocínio  

Luís Varela  

Pedro Deodato 

Diretor/ra Pedagógico/a 

 

Agência 

Nacional 

(Entidade 

promotora 

CMC). 

Sem custo 

para o 

CEFPDDM   

Ano letivo 2017/2018 
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NOTA- Ao longo do ano letivo irão decorrer outras atividades específicas e de caráter essencial para os diferentes cursos 

que não poderão ser calendarizadas neste momento por dependerem da calendarização das instituições que as promovem, a 

qual é ainda desconhecida. 

 

instrumentos de avaliação; 

 - Aumentar o sucesso 

educativo dos alunos nas 

disciplinas intervenientes na 

abordagem CLIL. 
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1. Avaliação do PAA 

 

Sendo o Plano Anual de Atividades é um documento que deverá permitir agregar 

vontades, motivações e sobretudo necessidades rentabilizando o trabalho desenvolvido 

e evidenciando as diversas atividades, então essas atividades serão potenciadas a nível 

dos conselhos de turma, integradas em cada Projeto de Turma, com propostas 

orientadas para as necessidades dos alunos de cada Curso/Turma no seu contexto 

específico e da escola em geral. 

Todas as iniciativas constantes do PAA devem ser avaliadas tendo em conta cinco 

Parâmetros: 

 A consecução das atividades ou projetos; 

 A participação/envolvimento dos professores ou técnicos responsáveis e dos 

principais destinatários; 

 O desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos; 

 A aquisição de conhecimentos; 

 O contributo para o cumprimento da Missão da Escola e do seu Projeto 

Educativo. 

Desse modo trimestralmente coincidindo com os momentos de periódicos, dos serão 

avaliadas as diferentes atividades propostas e sugeridas todas as hipóteses de melhoria 

ou justificação de não cumprimento ou alteração ao planeado conforme for o caso.



 

 

 

2. Grelhas de Avaliação de Atividades 

2.1. 1º Período do ano letivo de 2017/2018  

Atividades/ Data Objetivos 
 

Avaliação Observações 
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2.2. 2º Período do ano letivo de 2017/2018 

Atividades/ Data Objetivos Avaliação Observações 
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2.3. 3º Período do ano letivo 2017/2018 

Atividades/ Data Objetivos Avaliação Observações 

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

3. Reflexões Finais 
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ANEXOS 

(PAA DO GIC da EPC) 

 

GABINETE DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO (GIC) – PLANO DE AÇÃO 

 

 

FUNÇÃO: 
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O GIC, é um gabinete existente na Escola Profissional de Cuba (EPC), que tem por função primordial, promover a  EPC, junto da 

comunidade exterior. 

 

ÂMBITOS DE ATUAÇÃO: 

Para o efeito promove atua nos seguintes âmbitos: 

- Gestão e atualização da página de facebook e de internet da Escola;  

- Produção Gráfica da revista trimestral “SER EPC”;  

- Produção de cartazes, filmes e outros produtos gráficos e/ou audiovisuais de eventos da Escola, ou à Escola solicitados;  

- Produção de cartazes, flyers e outros produtos gráficos e/ou audiovisuais para promoção da oferta formativa da Escola;  

- Cobertura Audiovisual de Eventos realizados na Escola, ou a ela solicitados; 

 

- Apoio Gráfico,  Audiovisual e locução aos trabalhos e PAP(s), do universo escolar;  

- Produção e realização do Programa de Rádio “SER EPC” a transmitir na Rádio Voz da Planície;  

- Participação no Programa “Parlamento dos Jovens”. 
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COORDENAÇÃO E COADJUVAÇÃO: 

O GIC, tem como Coordenador o Professor Miguel Azevedo, Técnico Especialista na área dos Multimédia e Audiovisuais, sendo coadjuvado, 

pelos Professores Ricardo Lourenço, na área da Informática, Professor Filipe Chora, na área da Multimédia e Audiovisuais e Professor Samuel 

Patrocínio na área da Rádio e no programa “Parlamento dos Jovens”.  

 

CONSTRANGIMENTOS: 

Os principais constrangimentos ao desenvolvimento de um trabalho mais profícuo e colocação expedita de informação nas redes socais, deve-se 

essencialmente, ao facto dos  docentes adstritos ao gabinete serem chamados com constância para fazerem substituições de aulas. 

 

 

 

PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES: 

Atividade Objetivos Professores Responsáveis  Custos Calendarização 
Gestão e Atualização da 

Página de Facebook e 

Internet 

- Promover a Escola; 

- Permitir um acesso 

universal a documentos da 

Miguel Azevedo 

Ricardo Lourenço 
100€ Durante todo o ano letivo 
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orgânica interna da Escola – 

Página de internet;  

- Captar novos alunos. 

Revista trimestral “SER EPC 

- Promover a Escola; 

- Mostrar as atividades 

realizadas na Escola durante 

o período;  

- Manter “vivo “ em papel 

testemunhos das realizações 

escolares. 

Miguel Azevedo 

Filipe Chora 
500€ - impressão No final dos períodos letivos 

Produção de cartazes, filmes 

e outros produtos gráficos 

e/ou audiovisuais de eventos 

da Escola, ou à Escola 

solicitados 

- Promover a Escola; 

- Apoiar as atividades de 

alunos, professores e restante 

comunidade educativa;  

- permitir aproximar 

parceiros da Escola. 

Miguel Azevedo 

Filipe Chora 

Ricardo Lourenço 

Samuel Patrocínio 

Dependente das 

atividades solicitadas 

e/ou quantidades a 

imprimir 

Durante todo o ano letivo 

Produção de cartazes, flyers 

e outros produtos gráficos 

e/ou audiovisuais para 

promoção da oferta 

formativa da Escola 

- Promover a Escola;  

- Captar novos alunos. 

Miguel Azevedo 

Filipe Chora 

Ricardo Lourenço 

Samuel Patrocínio – mais na 

ajuda da divulgação 

 

1000€ 

A partir de Maio. 

Obs: Considera o GIC, que se deverá criar 

calendários para colocar nos comércios 
tradicionais e em finais de Janeiro um cartaz, 

promocional sem a designação dos cursos, 

promovendo apenas a Escola, distribuído pelos 
locais habituais da divulgação da oferta 

formativa da Escola, com o objectivo de 

consubstanciar a marca “Escola Profissional de 
Cuba”. Recordamos que no próximo ano letivo 

não temos nenhuma turma nossa que termine o 9º 

ano, pelo que no mínimo vamos precisar de 48 

alunos fora do âmbito da EPC. 

Atividade Objetivos Professores Responsáveis Custos Calendarização 

- Cobertura Audiovisual de 

Eventos realizados na 

Escola, ou a ela solicitados; 

 

- Promover a Escola; 

- Apoiar as atividades de 

alunos, professores e restante 

comunidade educativa;  

- permitir aproximar 

Miguel Azevedo 

Filipe Chora 

Ricardo Lourenço 

Samuel Patrocínio 

Depende da existência 

ou não de deslocação 
Durante todo o ano letivo 
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parceiros da Escola. 

Apoio Gráfico e 

Audiovisual,  locução, aos 

trabalhos e PAP(s), do 

universo escolar 

 - Apoiar as atividades de 

alunos, professores e restante 

comunidade educativa. 

 

 

Miguel Azevedo 

Filipe Chora 

Ricardo Lourenço 

Samuel Patrocínio 

Depende da natureza de 

cada trabalho. 
Durante todo o ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade objetivos Professores Responsáveis Custos Calendarização 

Programa de Rádio “Ser 

EPC”, na Rádio Voz da 

Planície. 

-Dar a conhecer as 

atividades que ocorrem na 

EPC, bem como permitir a 

abordagem a temas 

relacionados com o Ensino, 

o Concelho e a Região; 

-Auxiliar os cursos com 

módulos que implicam uma 

relação íntima com a Rádio; 

Samuel Patrocínio 

Miguel Azevedo 

Ricardo Lourenço 

Filipe Chora 

200€ 
De novembro de 2017 a julho 

de 2018 
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-Abrir a EPC à Região; 

-Ampliar e solidificar a 

relação entre Encarregados 

de Educação e a EPC; 

-Promover a Escola; 

-Formar para a cidadania. 

Parlamento dos Jovens 

-Incentivar o interesse dos 

jovens pela participação 

cívica e política; 

-Compreender os 

mecanismos eleitorais e de 

representação da República 

Portuguesa; 

-Criar o hábito da discussão 

salutar e proveitosa em torno 

de uma temática de interesse 

nacional; 

-Fomentar o espírito critico e 

a dialética; 

-Formar para a cidadania. 

Miguel Azevedo 

Samuel Patrocínio 

Ricardo Lourenço 

75€ 
De novembro de 2017 a abril de 

2018 
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ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017 – 2018 

 DO  

CEFPDDM



 

 

 



 

40 
 

 


