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1.  INTRODUÇÃO  

 

O Plano Anual de At iv idades (PAA) da Escola Prof iss ional de Cuba é um documento 

or ientador,  um referencial  que mater ia l iza as estratégias e d inâmicas desenvolv idas 

de e para a comunidade educat iva.  

Trata-se de um documento d inâmico, aberto e atento às c ircunstâncias que sur jam 

e se revelem pert inentes como ins trumentos de ens ino e aprendizag em para todos 

os intervenientes no processo educat ivo, destacando os professores/formadores, 

encarregados de educação e as ent idades parceiras .  

O PAA apresenta de forma s istemat izada as at iv idades,  as  estratégias,  os  agentes 

e o públ ico-a lvo a quem as mesmas se d ir igem, ao longo do calendár io escolar e 

sempre em l inha com os domínios de intervenção p lasmados no Projeto Educativo.  

O PAA a vigorar  durante o ano let ivo de 2019/2020,  incorpora uma mult ip l ic idade 

de estratégias del ineadas nas mais d iversas ver te ntes, reforçando o papel da 

escola e da comunidade educat iva,  que nunca se esgota dentro da sala de aula.  O 

papel  da Escola Prof iss ional  de Cuba pretende também em unir  esforços para 

empreender novas abordagens para que possa prestar um serviço de qual idad e.  

Sendo a Escola o lugar por excelênc ia para a formação integral do indivíduo,  a EPC 

procura dotar  os  seus a lunos com competênc ias no sent ido de o tornar  responsável  

e intervent ivo na soc iedade.  Assim, tem como metas pr ior i tár ias  a melhor ia da 

qual idade das aprendizagens,  a promoção  de in ic iat ivas conducentes a melhores 

níveis comportamentais,  procurando dar  cont inuidade ao  t rabalho que tem sido 

desenvolv ido.  

Na concret ização dos seus objet ivos, a EPC procura a excelênc ia prof iss ional  

através de um processo educat ivo e formativo de qual idade, inovador e competi t ivo ,  

que garanta uma adequação às constantes a lterações laborais  e soc ia is .  

Na atual idade impõem-se r i tmos avassaladores e uma constante adaptação à s 

mudanças que marcam uma lógica format iva muito ex igente no desempenho dos 

a lunos,  cabendo à escola um papel gerador de formação prát ica de qual idade que 

permita aos mesmos serem os promotores de desenvolv imento económico por v ia 

das suas capac idades laborais espec ial izadas nas d iversas áreas de formação.  

Se por um lado esta é a base dominante do Projeto Educat ivo de uma Escola 

Prof iss ional,  por  outro não se poderá a lhear que à escola, enquanto organização 

soc ia l e norteada pelo s istema educat ivo, tem de ref le t ir  uma matr iz p lura l que 

permita,  também a cont inuidade de uma escolar ização de natureza estruturante e, 
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por  outro, uma educação e formação não formal,  f lexível,  d inâmica e t ransversal  

adaptada às espec if ic idades do desenvolv imento e cultura regional  e local.  

Nesta perspet iva,  a e laboração do  presente documento,  enquanto instrumento de 

gestão pedagógica da escola,  preconiza uma cul tura de ref lexão, de análise dos 

processos de ens inar  e de fazer  aprender bem como do trabalho colaborat ivo entre 

os docentes, técnicos e parceiros das d iferentes empresas, a utarquias ou 

inst i tu ições geradoras de melhores prá t icas e mais  sucesso format ivo.  

Como ins trumento de gestão pedagógica,  este P AA obedece a uma lógica de 

integração e art icu lação, tendo em vis ta a coerênc ia e ef icác ia das at iv idades, é 

or ientador do traba lho a real izar  e dos recursos a ut i l izar ,  não sendo redutor de todas 

as outras at iv idades que se cons iderem pert inentes para a aprendizagem e formação 

dos alunos e já previs tas nas p lanif icações dos professores/formadores.  

Cons ideramos que a real ização das at iv idades previs tas  contr ibui para aumentar a 

motivação,  o interesse e a assiduidade dos a lunos,  apelando à sua par t ic ipação com 

empenho,  autonomia e responsabi l idade, const i tu indo -se como mais um contr ibuto 

para a d iminuição do abandono e insucesso esco lares.  

Este PAA organiza-se em quatro par tes dis t intas.   

  A pr imeira onde se faz uma breve referênc ia à Missão,  Visão e Valores da 

EPC, que nor teiam todas as nossas at iv idades .   

  A segunda par te onde se apresenta as at iv idades ident i f icadas no iníc io do 

ano, cons iderando desde já que as datas apresentadas para a real ização de 

a lgumas at iv idades podem sofrer  a l terações, por mot ivos a lheios à vontade 

de quem as propõe ou por dependerem da ar t icu laç ão com outras ent idades.  

  A terceira  par te onde se apresentam os projetos em que a escola está 

envolv ida, part ic ipa ou l idera.  

  A quarta parte para real izar breves cons iderações f inais , nomeadamente no 

que concerne ao processo de aval iação do PAA.  
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2.  MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Os pr inc ípios  subjacentes que or ientam as at iv idades e estratégias da EPC na 

def in ição dos seus pr incíp ios  or ientadores ,  com uma preocupação de qual idade,  

ef ic iênc ia e ef icác ia técnica e soc ia l ,  que  estão patentes na Missão, Visão e Valores  

da EPC. 

 

No desenvolv imento da sua at ividade, todos os colabor adores, professores e  

parceiros da EPC, adotam uma at i tude centrada no aluno, num profundo respei to 

pela sua d ignidade e indiv idual idade.  

 

 

2.1.  Missão 

 

A missão da EPC é a de contr ibuir  para a valor ização e consolidação do ens ino 

prof iss ional,  desenvolvendo um a formação de qual idade nos domínios  

soc iocultura l,  c ient í f ico e tecnológico,  com vista à  qual i f icação de prof iss ionais e à 

formação de c idadãos consc ientes dos seus d ire itos e deveres,  capazes de atuar 

como agentes de mudança, num ambiente part ic ipat ivo , numa Escola reconhec ida 

pelo seu humanismo e por e levados padrões de ex igência e responsabi l idade, que 

valor iza o conhec imento,  como condição de acesso ao mundo do trabalho e ao 

prosseguimento de estudos.  

 

 

2.2.  Visão 

 
A EPC tem como conduta a valor ização contínua de todos os indivíduos da 

comunidade. Procura uma integração p lena do a luno e tem como meta a formação 

de prof iss ionais qual i f icados e  sens ib i l izados para as questões da ét ica, do 

desenvolv imento sustentável ,  da sol idar iedade, da famíl ia e da entreajud a.  A 

inovação faz par te do lema da escola ( “Aprender e Inovar ” )  e const i tu i um dos 

pilares or ientadores da inst i tu ição. Neste sent ido, valor iza -se a formação cont ínua 

de todos os que fazem parte desta comunidade.  
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2.3.  Valores 

 

A EPC tem como valores fundamen tais  a to lerânc ia e o respei to pela indiv idual idade 

de cada pessoa, a l iado ao sent ido ét ico e de responsabi l idade social ,  procuramos 

fomentar uma cul tura de ref lexão e de anál ise dos processos de ens inar  e de fazer 

aprender , bem como o trabalho cooperat ivo  entre os professores , os técnicos e os 

outros agentes educat ivos e format ivos,  promotores de uma intervenção de maior  

qual idade.  

 

Consc ientes da nossa responsabi l idade socia l,  tentamos assegurar  o acesso a todos 

os públ icos,  numa f i losof ia inc lus iva,  tent ando promover  a igualdade de 

opor tunidades e interv ir  de forma a valor izar  o sucesso educat ivo.  

 

Tentamos incut ir  nos nossos a lunos o espír i to de in ic iat iva e empreendedor ismo 

al iado a uma dinâmica formativa e de cr iat ividade, onde não é a lheia a preocupaç ão 

com a sustentabi l idade,  agindo de modo c laro e transparente no que às parcer ias, 

com ent idades locais  e regionais,  de âmbito educac ional ,  laboral ,  soc ia l e cultural  

d iz respei to.  
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3.  CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
A organização e p lanif icação do ano escolar é fundam ental para que se cons iga at ingir  os  objet ivos def in idos,  de forma a 

poss ib i l i tar  o desenvolv imento dos projetos educativos e a execução das vár ias  at iv idades, conc i l iando também o desenvolv imen to 

do curr ícu lo com o interesse dos a lunos e dos professores.  

De acordo com o Despacho n.º  5754-A/2019,  de 18 de junho,  que consagra as regras re lat ivas ao funcionamento das at iv idades 

educat ivas e let ivas,  des ignadamente o iníc io e termo das mesmas,  bem como os períodos de interrupção,  sem prejuízo de,  no 

cumprimento da sua missão ú lt ima de promoção do sucesso de todas as cr ianças e jovens, os estabelec imentos de ens ino, nos 

termos da por tar ia que regulamenta o n.º  3 do ar t igo 12.º  do Decreto -Lei  n.º  55/2018,  de 6 de ju lho,  benef ic iarem da prerrogat iva 

de conceber  e desenvolver  p lanos de inovação, adotando nesse contexto regras própr ias  re lat ivas à organização do ano escolar .  

De acordo com o Despacho n.º  5754 -A/2019,  de 18 de junho,  o calendário para o presente ano let ivo  é  o apresentado no quadro 

que se segue.  

Calendário Escolar  
  

Interrupções Let ivas  

1.º Período 
 

1.º Período 
18 de dezembro de 2019 a 03 de 

janeiro de 2020  
In íc io  10 a 13 de setembro de 2019  Termo 17 de dezembro de 2019 

 

2.º Período 
 

2.º Período 24 a 26 de fevereiro de 2020  

Iníc io  06 de janeiro de  2020 Termo 27 de janeiro de 2020 
 

3.º Período 
 

3.º Período 30 de março a 13 de abr i l  de 2020  

In íc io  14 de abr i l  de 2020 Termo 26 de junho de 2020 
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4.  MOMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS  

 

De forma a responder corretamente à necess idade de reposição de a ulas e recuperação de módulos,  os  a lunos que tenham aulas 

e módulos em atraso devem permanecer em aulas nos seguintes Momentos de Recuperação de Aulas e Módulos.  

 

 Datas de Recuperações  

1º  Período 19 e 20 de dezembro de 2019  

2º Período 30, 31 de março e 1 de abr i l  de 2020 

3º Período 29, 30 de junho de 2020 e 1,  2 e 3 de julho de 2020  

 

Nestas datas de recuperação,  de forma a garant ir  uma gestão adequada dos transportes, os  alunos devem proceder  à inscr ição 

prévia para as recuperações na Secretar ia,  na se mana anter ior  às datas de Recuperação.  
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5.  CALENDÁRIO DE REUNIÕES 

5.1.  REUNIÕES DE AVALIAÇÃO 

 

As Reuniões de Aval iação ocorrem após o período de repos ição de aulas e recuperação de módulos,  nomeadamente logo que seja 

possível  real izar  a Aval iação Quant i tat iva  e Qual i ta t iva dos a lunos, e contam com a presença e part ic ipação de todos os docentes 

que lec ionaram aulas a cada um dos Cursos.  

De forma a p lanear  adequadamente estas reuniões,  es tabelece -se o seguinte calendár io:  

 

 Datas de Reuniões de Avaliação  

1º  Período 19 e 20 de dezembro de 2019  

2º Período 30, 31 de março e 1 de abr i l  de 2020  

3º Período 29, 30 de junho de 2020 e 1,  2 e 3 de julho de 2020  

 

Compete aos Professores Or ientadores Educat ivos e os Diretores de Turma proceder à convocatór ia do Conselho de Turma, bem 

como ger ir  o calendár io das Reuniões de Aval iação ,  de forma a garant ir  um processo de aval iação cont ínuo e ident i f icar as 

s ituações problemát icas que careçam de um acompanhamento mais efet ivo.  
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5.2.  REUNIÕES DE CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

As Reuniões de  Conselho Pedagógico ocorrem com uma per iodic idade mensal,  na pr imeira quarta -fe ira de cada mês,  sob 

convocatór ia do Diretor Pedagógico , que estabelece o seguinte calendár io:  

 Datas de Reuniões de Conselho Pedagógico  

I  Reunião 11 setembro 2019 

I I  Reunião 10 outubro 2019 

I I I  Reunião  13 novembro 2019 

IV Reunião  04 dezembro 2019 

V Reunião 08 janeiro 2020 

VI  Reunião 05 fevereiro 2020 

VI I  Reunião 04 março 2020 

VI I I  Reunião  08 abr i l  2020 

IX Reunião  06 maio 2020 

X Reunião 03 junho 2020 

XI Reunião  
01 julho 2020 
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5.3.  OUTRAS REUNIÕES  

 

 Datas de Reuniões  

Reunião de Conselho Consul t ivo  Reunião anual em data a def in ir  

Reunião de Direção  Terceira terça-fe ira de cada mês 
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6.  ATIVIDADES A DESENVOLVER 

 

As vár ias at iv idades a desenvolver foram devidamente:  

a)  Ident i f icadas, pelos vár ios Professores, e descr i tas  no Plano de At iv idades no iníc io do ano let ivo;  

b)  Apresentadas e discut idas em Conselho Pedagógico;  

c)  Aprovadas pela Direção,  que agi l izará os recursos necessár io .  

As at iv idades têm como pr incipais objet ivos proporc ion ar exper iênc ias conducentes a uma formação íntegra de futuros 

prof iss ionais nas d iversas áreas, devidamente enquadradas no c ic lo format ivo em curso, e que garantam e complementem o normal  

e seguro funcionamento da EPC, enquanto inst i tuição que serve um cap i ta l humano jovem que deve zelar por um acompanhamento 

de prox imidade e de or ientação que lhe permita conviver  dentro de padrões soc ia is  e prof iss ionais de qual idade.  

As at iv idades a desenvolver  encontram -se devidamente ident i f icadas no quadro que se segue :  
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Data Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

Início de 

setembro  

  Cobertura audiovisual da Feira Anual 

de Cuba, dos s tand’s,  apresentando os 

t rabalhos publ icados na página de 

Facebook da Escola Prof iss ional de 

Cuba.  

  Real izar  repor tagens sobre os vár ios  

pontos de interesse da Feira e aos 

empresár ios  da região;  

  Entrevista aos art is tas  que atuaram 

durante a fe ira.  

  Dar  a conhecer  as caracterís t icas 

do tec ido empresar ia l do terr i tór io 

a lvo e as respet ivas d inâmicas 

soc ia is ;  

  Aumentar o re lac ionamento com 

os parceiros soc ia is;  

  Aumentar as competênc ias dos 

a lunos do Curso de Técnico de 

Audiovisuais e de Mult imédia.  

Feira anual de 
Cuba 

Miguel Azevedo 

Samuel 
Patrocín io  

Ricardo 
Lourenço 

4/09/2019  

Reunião entre a Direção da Escola 
Prof iss ional de Cuba e a Assoc iação 
Portuguesa de Andebol,  no sent ido de se 
estabelecer o p lano de at iv idades da 
parcer ia já estabelec ida entre estas 
ent idades.  

  Estabelecer uma parcer ia com a 

Associação Portuguesa de 

Andebol  

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Pres idente da 
Direção 

Diretora 
Pedagógica 

6/09/2019 

Reunião do Grupo Dinamizador  da 
Qual idade,  na Sessão de Capac i tação 
para implementação do s is tema de 
garant ia da qual idade,  em conjunto com 
as outras Escolas Prof iss ionais da região.  

  Assegurar o p laneamento,  

desenvolv imento  e execução das 

at iv idades necessár ias para a 

implementação do s istema de 

garant ia da qual idade a l inhado 

com o EQAVET 

Escola 
Prof iss ional de 

Alv ito  

Grupo da 
Qual idade 
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Data  Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

12/09/2019 

Receção dos  a lunos e encarregados de 
educação, seguido de um paddy paper,  
com o objet ivo de dar a conhecer a v i la 
de Cuba aos novos a lunos.  

  Conhecer  os novos a lunos e 

encarregados de educação  

  Dar  a conhecer  a v i la de Cuba 

aos novos a lunos  

  Aumentar a in teração entre os 

professores, colaboradores da 

escola e os a lunos e 

encarregados de educação  

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Diretores de 
turma 

16/09/2019  

Reunião Geral de Professores, seguido de 

jantar  de receção da comunidade 

educat iva da Escola Prof iss ional de Cuba.  

  Aumentar a in teração entre os 

professores, formadores e 

colaboradores da escola  
Escola 

Prof iss ional de 
Cuba 

Direção da EPC 

24/09/2019  

Part ic ipação dos Alunos do 3º ano do 

Curso Prof iss ional  Técnico Aux i l iar  de 

Saúde e Técnico de Apoio à Infância na 

Semana Sénior de 2019 no Concelho de 

Cuba 

  Aumentar as competênc ias dos 

a lunos do Curso Prof iss ional 

Técnico Aux i l iar  de Saúde e 

Técnico de Apoio à Infânc ia  

Concelho de 
Cuba 

Cris t ina Cabaça 
Vanessa 
Benedito  

27/09/2019 

Organização e real ização de uma m archa 

de sens ib i l ização ambiental  à população 

de Cuba 

  Aumentar as competênc ias dos 

a lunos no âmbito da organização 

e real ização de at iv idades cív icas  

Vi la  de Cuba 

Diretores de 
Turma e 

Coordenadores 
de Curso 
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Data  Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

2/10/2019 

Reunião do Grupo Dinamizador  da 

Qual idade,  na Sessão de Capac i tação 

para implementação do s is tema de 

garant ia da qual idade,  em conjunto com 

as outras Escolas Prof iss ionais da região.  

  Assegurar o p laneamento,  

desenvolv imento e execução das 

at iv idades necessár ias para a 

implementação do s istema de 

garant ia da qual idade a l inhado 

com o EQAVET 

Escola 
Prof iss ional de 

Moura 

Artur  Lança 

Manuela 
Chaveiro  

Sandra Heleno 

14/10/2019 

Part ic ipação dos a lunos dos Cursos de 

Técnico de Apoio à Infânc ia e Técnico  de 

Apoio Ps icossoc ia l à Conferência do I I I  

Encontro F ia lho de Almeida.  

  Conhecer  a obra l i terár ia do 

Escr i tor  F ia lho de Almeida  

Museu Literár io 
da Casa F ia lho 

de Almeida 

Teresa Galó e 
Cr is t ina Cabaça 

13/10/2019 

a 

19/10/2019 

Part ic ipação no Projeto Erasmus+ -  

Refugees Cris is ,  em que os professores 

se f izeram acompanhar com os a lunos 

Fi l ipe Malveiro, Bárbara Carvalhuço e 

Catar ina Si lva.  

  Objet ivos do Projeto def in idos no 

capítu lo 4.2.  
Sicí l ia,  em I tá l ia  

Pedro Deodato,  
Samuel 

Patrocín io e 
Artur  Lança 

14/10/2019 

a 

18/10/2019 

Decoração de uma das paredes da Escola 

Prof iss ional de Cuba através da p intura 

  Part ic ipação dos a lunos do 2º ano 

do Curso Prof iss ional  de Apoio à 

Infânc ia no processo de cr iação e 

decoração exter ior  da EPC 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Cris t ina Cabaça 

Manuela 
Mousinho 
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Data Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

15/10/2019 

Reunião do Grupo Dinamizador  da 

Qual idade,  na Sessão de Capac i tação 

para implementação do s is tema de 

garant ia da qual idade,  em conjunto com 

as outras Escolas Prof iss ionais da região.  

  Assegurar o p laneamento,  

desenvolv imento e execução das 

at iv idades necessár ias para a 

implementação do s istema de 

garant ia da qual idade a l inhado 

com o EQAVET 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Manuela 
Chaveiro  

Sandra Heleno 

15/10/2019 
Reunião da Escola Prof iss ional de Cuba 

com a Assoc iação Por tuguesa de Andebol  

  Def in ir  as  at iv idades a 

desenvolver  com a Assoc iação 

Portuguesa de Andebol .  

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Artur  Lança 

18/10/2019 
Receção à Comunidade Educativa do 

Agrupamento de Escolas  

  Receber  a Comunidade Educativa 

no Concelho de Cuba 
Concelho de 

Cuba 
Stakeholders  

internos da EPC 

23/10/2019 

a 

31/10/2019 

Processo de e leições para a Assoc iação 

de Estudantes  da Escola Prof iss ional  de 

Cuba.  

  Desenvolver a capacidade 

organizat iva  e os conhec imentos 

pela impor tânc ia das ent idades 

assoc iat ivas e da democrac ia nos 

a lunos 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Diretores de 
turma 

29/10/2019 

Reunião do Grupo Dinamizador  da 

Qual idade,  na Sessão de Capac i tação 

para implementação do s is tema de 

garant ia da qual idade,  em conjunto com 

as outras Escolas Prof iss ionais da região  

  Assegurar o p laneamento,  

desenvolv imento e execução das 

at iv idades necessár ias para a 

implementação do s istema de 

garant ia da qual idade a l inhado 

com o EQAVET 

Escola 
Prof iss ional da 

Vid igueira  

Artur  Lança 
Sandra Heleno 

Manuela 
Chaveiro  



 

 

RE.05.00  

Revisão Folha 
PLANO DE ATIVIDADES ANUAL  

2019-2020 
Nº 00 

17/29 
Mês/Ano 00/00 

 
 

 

 

Data Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

31/10/2019 

Comemoração do Halloween, com a 

organização de um desf i le de máscaras, 

com um concurso para selec ionar o 

melhor d isfarce  

  Comemorar o Hal loween e 

desenvolver  a capac idade 

organizat iva e de cooperação nos 

a lunos 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Diretores de 
turma 

2/11/2019 

a 

9/11/2019 

Part ic ipação no Projeto Erasmus+ 

Character Mat ters –  Values and Vir tues,  

em que os professores se f izeram 

acompanhar pelos a lunos Miguel  Mar t ins , 

Hugo Pancada, Beatr iz Galheto,  Evani lde 

Fernandes e Ri ta Roque  

  Objet ivos do Projeto def in idos no 

capítu lo 4.2.  

Caste l lón, em 
Espanha 

Miguel Azevedo 
e 

Álvaro Honrado 

6/11/2019 

Real ização do Cor ta Mato Escolar,  em 

colaboração com a EBI de Cuba, com a 

organização dos a lunos do Curso 

Prof iss ional Técnico de Desporto  

  Desenvolver a capacidade 

organizat iva e de cooperação nos 

a lunos no que concerne aos 

eventos desport ivos  

Rec into da 
Feira de Cuba 

Luis  Varela  

11/11/2019 

Comemoração do São Mart inho com toda 

a comunidade educat iva,  com a real ização 

de um magusto,  animação musical e 

real ização de at ividades tradic ionais  

  Comemorar o Hal loween e 

desenvolver  a capac idade 

organizat iva e de cooperação nos 

a lunos 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Diretores de 
Turma e 

Coordenadores 
de Curso 

13/11/2019 

Part ic ipação nas at iv idades da Bibl ioteca :  

Ofic ina de Micro Contos “Vamos fa lar 

sobre a escr i ta de f icção –  a of ic ina do 

escr itor”  –  por  Fernando Évora /  

ASSESTA 

  Desenvolver os conhecim entos e 

competênc ias dos a lunos da EPC 

sobre a escr i ta de f icção  

Bib l ioteca 
Munic ipal  de 

Cuba 

Diretores de 
Turma e 

Coordenadores 
de Curso 
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Data Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

15/11/2019 Exercíc io A Terra Treme 
  Part ic ipação no exerc íc io da 

Autor idade Nac ional de Proteção 
Civ i l  

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Stakeholders  
internos da EPC 

19/11/2019 

Reunião do Grupo Dinamizador  da 
Qual idade,  na Sessão de Capac i tação 
para implementação do s is tema de 
garant ia da qual idade,  em conjunto com 
as outras Escolas Prof iss ionais da região  

  Assegurar o p laneamento,  
desenvolv imento e execução das 
at iv idades necessár ias para a 
implementação do s istema de 
garant ia da qual idade a l inhado 
com o EQAVET 

Escola 
Prof iss ional de 

Alv ito  

Sandra Heleno 

Manuela 
Chaveiro  

20/11/2019 
At iv idades re lacionadas com o Dia 
Internac ional dos Dire i tos  da Cr iança  

  Real ização de um estendal com 
os Diretos das Cr ianças  

  Anál ise e ref lexão sobre o L ivro 
da Convenção dos Dire itos da 
Criança 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Teresa Galó  

Cr is t ina Cabaça 

20/11/2019 
Part ic ipação no Desporto Escolar –  
Edição Distr i ta l  do Cor ta Mato  

  Part ic ipação dos Alunos da Turma 
Técnico de Despor to na Edição 
Dis tr i ta l  do Cor ta Mato  

Beja  Luís Varela  

22/11/2019 
Vis ita à L isboa Games W eek , em parcer ia 
com a Assoc iação Terras Dentro –  Projeto 
Cresce e Aparece.  

  Part ic ipação dos Alunos dos 
Cursos de Educação e Formação 
do 1º e 2º  anos de Operador de 
Fotograf ia e Operador  de 
Informát ica e do 2º ano do Curso 
Prof iss ional de Técnico de 
audiovisuais  

L isboa 

Vanessa 
Chinelo  

Joana Costa  
Maria José 

Fresco 
Pedro Deodato  

27/11/2019 
Part ic ipação na sessão de esc larec imento 
e apresentação do Projeto OK Estudante 
–  Estudar no Reino Unido  

  Part ic ipação dos Alunos do 3º ano 
dos Cursos Prof iss ionais  

Évora 
Diretores de 

Turma 
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Data Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

5/12/2019 
Entrega de presépio real izado pela 
turma do 1º ano do Curso de Técnico de 
Apoio à Infância  

  Part ic ipação dos Alunos do 1º ano 

dos Curso Prof iss ional  de Técnico 

de Apoio à Infânc ia  

Bib l ioteca 
Munic ipal  de 

Cuba 
Cris t ina Cabaça 

6/12/2019  
Teatro Pol i teama –  Musical  Rainha do 
Gelo 

  Part ic ipação dos Alunos do Curso 

Prof iss ional de Técnico de Apoio à 

Infânc ia e Técnico de Saúde 

Lisboa 

Cris t ina Cabaça 
Samuel 

Patrocín io  
Teresa Galó  

10/12/2019 
Reunião com a equipa do CRESCE e 
APARECE 

  Objet ivos do Projeto def in idos no 

capítu lo 4.1.  

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 
Direção da EPC 

10/12/2019 
 a  

14/12/2019 

Part ic ipação no Projeto Erasmus+ -  
Refugees Cris is  Approaching  

  Objet ivos do Projeto def in idos no  

capítu lo 4.2.  

Katowise,  
Polónia  

Pedro Deodato 
e João 

Português 
(Gestor  da EPC)  

13/12/2019 
Vis ita da equipa de trabalho do POCH à  
Escola Prof iss ional  de Cuba 

  Demonstração do trabalho 

desenvolv ido pelos a lunos da EPC 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 
Artur  Lança 

16/12/2019 
Festa de Natal na EPC, com estre ia do 
f i lme:  “É Tomanu no Terra”  

  Aquis ição de competênc ias dos 

a lunos de TAV, no planeamento, 

desenvolv imento e execução das 

at iv idades necessár ias para a 

produção de um f i lme 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Samuel 
Patrocín io  

Miguel Azevedo 
Ricardo 

Lourenço 

19/12/2019 

Reunião do Grupo Dinamizador  da 
Qual idade,  na Sessão de Capac i tação 
para implementação do s is tema de 
garant ia da qual idade,  em conjunto com 
as outras Escolas Prof iss ionais da 
região 

  Assegurar o desenvo lv imento das 

at iv idades necessár ias para a 

implementação do s istema de 

garant ia da qual idade a l inhado com 

o EQAVET 

Escola 
Prof iss ional de 

Moura 

Sandra Heleno 
Manuela 
Chaveiro  
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20/12/219 Almoço de Natal  na EPC 
  Promover momentos de convív io e 

par t i lha entre todos os 

colaboradores, professores, 

formadores e membros da d ireção 

da EPC 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 
Stakeholders  

internos da EPC 

20/12/2019 
Part ic ipação da comunidade educat iva 
no jantar  de Natal da Câmara Munic ipal 
de Cuba 

Pavi lhão 
mult iusos de 

Cuba 

15/01/2020 

Reunião do Grupo Dinamizador  da 
Qual idade,  na Sessão de Capac i tação 
para implementação do s is tema de 
garant ia da qual idade,  em conjunto com 
as outras Escolas Prof iss ionais da 
região 

  Assegurar as at ividades 

necessár ias  para a implementação 

do s istema de garant ia da 

qual idade a l inhado com o EQAVET  

Escola 
Prof iss ional de 

Vid igueira  

Sandra Heleno 

Manuela 
Chaveiro  

24/01/2020 
Torneio de Futsal  de Escolas 
Prof iss ionais,  organizado pela 
Associação de Futebol  de Beja  

  Part ic ipação dos a lunos  
Escola 

Prof iss ional de 
Moura 

Luís Varela  

27/01/2020 

Colóquio/Debate com a presença do 
Deputado João Dias (PCP) -  Par lamento 
dos Jovens -  “Violênc ia Domést ica e  no 
Namoro: Como Garant ir  o  Respei to e a 
Igualdade ”  

  Part ic ipação dos a lunos  no debate 

sobre Prevenção da v io lênc ia 

domést ica e v io lênc ia no namoro e 

igualdade entre géneros  

Bib l ioteca 
Munic ipal  de 

Cuba 

Maria José 
Fresco 

29/01/2020 Eleições para o Par lamento dos Jovens  

  Part ic ipação dos a lunos no 

processo e lei tora l  do Par lamento 

dos Jovens  

Beja  
Maria José 

Fresco 
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31/01/2020 

1º Seminár io de Apoio à Infânc ia -  
Br incar  a Br incar , com a presença da 
Dr.ª  Ana Vasconcelos,  Dr .ª  Vânia Bel iz e 
da Educadora Helena Gri lo.  

  Part ic ipação dos a lunos dos 

Cursos de Técnico de Apoio à 

Infânc ia no planeamento, 

desenvolv imento e execução das 

at iv idades necessár ias para 

organizar  o 1º Seminár io de TAI  

Bib l ioteca 
Munic ipal  de 

Cuba 

Cris t ina Cabaça 
Manuela 

Mousinho 

4/02/2020  

Colóquio/Debate com a presença da 
Juíza Aurora Rodr igues  -  Par lamento 
dos Jovens -  “Violênc ia Domést ica e  no 
Namoro: Como Garant ir  o  Respei to e a 
Igualdade ”  

  Part ic ipação dos a lunos  no debate 

sobre as formas de prevenir  a 

v iolênc ia domést ica e Vio lênc ia no 

namoro,  e como garant ir  o respei to 

e igualdade entre géneros  

Bib l ioteca 
Munic ipal  de 

Cuba 

Maria José 
Fresco 

12/02/2020  

Workshop de Pinturas Fac ia is , com a 
Animadora Soc iocul tura l,  gerente do 
Clube dos Sorr isos em Beja,  Alexandra 
Mart ins  

  Part ic ipação dos a lunos  do Curso 
Prof iss ional Técnico de Apoio à 
Infânc ia  

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 
Cris t ina Cabaça 

13/02/2020 
Teatro Auto da Barca do Inferno e os 
Maias,  da Companhia de Teatro Gato 
Escalfado 

  Part ic ipação dos a lunos  dos 
Cursos Prof iss ionais  

Centro Cultural  
de Cuba 

Conceição 
Mousinho 

14/02/2020 Comemorações do Dia dos Namorados  
  Part ic ipação dos a lunos  dos 

Cursos Prof iss ionais  

Centro Cultural  
de Cuba 

Coordenadores 
de Curso 

17/02/2020  

Colóquio/Debate com a presença da Ana 
Pestana, da Associação de Mulheres de 
Moura -  Par lamento dos Jovens  -  
“Violênc ia Domést ica e  no Namoro: 
Como Garant ir  o  Respeito e a Igualdade ”  

  Part ic ipação dos a lunos no debate 

sobre as formas de prevenir  a 

v iolênc ia domést ica e Vio lênc ia no 

namoro,  e como garant ir  o respei to 

e igualdade entre géneros  

Bib l ioteca 
Munic ipal  de 

Cuba 

Maria José 
Fresco 
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Data Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

20/02/2020 
Teatro:  Hoje Não –  Mi tos e real idades da 
v iolação 

  Part ic ipação dos a lunos  da EPC 

com a Assoc iação Por tuguesa de 

Mulheres Jur istas  

Bib l ioteca 
Munic ipal  de 

Cuba 

Maria José 
Fresco  

Direção da EPC 

21/02/2020 
Torneio de Futsal  de Escolas 
Prof iss ionais,  organizado pela 
Associação de Futebol  de Beja  

  Part ic ipação dos a lunos  
Escola 

Prof iss ional de 
Alv ito  

Luís Varela  

21/02/2020 

Reunião do Grupo Dinamizador  da 
Qual idade,  na Sessão de Capac i tação 
para implementação do s is tema de 
garant ia da qual idade,  em conjunto com 
as outras Escolas Prof iss ionais da 
região 

  Assegurar o p laneamento,  

desenvolv imento e execução das  

at iv idades necessár ias para a 

implementação do s istema de 

garant ia da qual idade a l inhado com 

o EQAVET 

Escola 
Prof iss ional de 

Moura 

Sandra Heleno 

Manuela 
Chaveiro  

22/02/2020 
Part ic ipação na cober tura audiovisual do 
Desf i le  de Carnaval  

  Desenvolv imento de competênc ias 

prát icas com os a lunos de TAV Escola 
Prof iss ional de 

Moura 

Samuel 
Patrocín io  

Ricardo 
Lourenço e 

Miguel Azevedo 

2/03/2020 
Comemoração do Dia Mundia l  da 
Proteção Civ i l ,  que se comemorou a 1 de 
março 

  Vis ita à Assoc iação Humanitár ia 

dos Bombeiros  Voluntár ios  de 

Cuba,  com real ização de um f i lme 

alus ivo à impor tânc ia de todos 

contr ibuirmos para a proteção c iv i l .  

Bombeiros 
Voluntár ios de 

Cuba 

Samuel 
Patrocín io  

3/03/2020 
Sessão Distr i ta l  do Par lamento dos 
Jovens 

  Part ic ipação dos a lunos no 

Par lamento dos Jovens 
IPDJ de Beja  

Maria José 
Fresco 
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Data Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

6/03/2020 
Torneio de Futsal  de Escolas 
Prof iss ionais,  organizado pela 
Associação de Futebol  de Beja  

  Part ic ipação dos a lunos  
Escola 

Prof iss ional de 
Vid igueira  

Luís Varela  

9/03/2020 Comemorações do Dia da Mulher  

  Part ic ipação dos a lunos  em 

trabalhos sobre a importância 

deste d ia e da Mulher na famíl ia,  

na sociedade e na polí t ica.  

  Lei tura de poemas para celebrar o 

Dia da Mulher  

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Diretores de 
Turma 

9/03/2020 
At iv idades de despor to de inverno na 
Serra da Estre la  

  Part ic ipação dos a lunos  do Curso 

Prof iss ional Técnico de Desporto  Serra da Estre la  Luís Varela  

11/03/2020 
Colóquio sobre Refugees Cr is is  
Approaching,  com a part ic ipação da 
Fi l ipa Abecassis  e Noémia Ramos 

  Objet ivos do Projeto def in idos no 
capítu lo 4.2  

Bib l ioteca 
Munic ipal  de 

Cuba 
Pedro Deodato  

15/03/2020 
a  

21/03/2020 

Projeto Refugees Cr is is Approaching, 
com a mobi l idade de dois a lunos e três 
Professores  

  Objet ivos do Projeto def in idos no 
capítu lo 4.2  

Repúbl ica 
Checa 

Pedro Deodato  

22/03/2020 
a 

29/03/2020 

Part ic ipação no Projeto Erasmus+ 
Character Mat ters –  Values and Vir tues  

  Objet ivos do Projeto def in idos no 
capítu lo 4.2  

Alemanha Miguel Azevedo 

27/03/2020 I I  Gala EPC 

  Entrega dos d ip lomas aos alunos 

do c ic lo 2016-2019 e Bai le de 

f inal is tas EPC 

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 

Alunos 
Final is tas  da 

EPC 
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Data Ação /  At ividade a desenvolver  Objetivos Local  Responsável  

25/04/2020 
Part ic ipação dos a lunos do Curso de 
TAV na cobertura das comemorações do 
25 de Abr i l  

  De acordo com as necess idades e 

as at iv idades desenvolv idas em 

parcer ia com a Junta de Fregues ia 

e a Camara Munic ipal  de Cuba  

Escola 
Prof iss ional de 

Cuba 
Miguel Azevedo 

30/04/2020 
a  

05/05/2020 
Part ic ipação da EPC na Ov ibeja 2020 

  Divulgação do t rabalho da EPC, de 

forma a angar iar  novos a lunos e 

uma maior d ivulgação dos novos 

cursos para o próx imo ano let ivo  

Ovibeja  

Samuel 
Patrocín io  

Ricardo 
Lourenço  

Miguel Azevedo 
Pedro Deodato  

Maria José 
Fresco 

15/05/2020 EPC Saúde +  

  Real ização de at iv idades de 

promoção da saúde pelos cursos 

de TAS, TAI e TD, envolvendo as 

inst i tu ições parceiras  

Cuba 

Vanessa 
Benedito  

Cr is t ina Cabaça 
Luis  Varela  

Até f im de 
maio/2020 

Vis ita de Estudo para os a lunos de TAI    Part ic ipação em at iv idades 

externas com interesse para o 

desenvolv imento dos a lunos do 

ens ino prof iss ional de CEF, de 

acordo com a sua área de 

formação 

A def in ir  
Coordenadores 

de Curso 

Até f im de 
junho/2020 

Vis ita de Estudo para os a lunos de TAV 

Até f im de 
junho/2020 

Vis ita de Estudo para os a lunos de TAS 

Até f im de 
junho/2020 

Vis ita de Estudo para os a lunos de TD 
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7.  PROJETOS 

7.1.  PROJETOS NACIONAIS 

Nome do 

Projeto 
Objetivos Part icipantes Data/  Duração Responsável  

Parlamento dos 

Jovens 

  Projeto desenvolv ido pela  Assembleia da República 

Portuguesa com o objet ivo de promover e incent ivar  o 

trabalho democrát ico aos alunos do Ens ino Básico e 

Secundár io.  

  Simulação do processo das Ele ições Legis lat ivas de 

Portugal .  

Alunos do 
Ensino 

Prof iss ional  
Anual  

Maria José 
Fresco 

Projeto Cresce 

e Aparece -  

Associação 

Terras Dentro  

  Promover o sucesso escolar e a d iminuição do 

absent ismo,  

  Promover o desenvolv imento de competênc ias pessoais  

e/ou soc ias, bem como competênc ias prof iss ionais, de 

empreendedor ismo e/ou empregabil idade,  

  Promover  at i tudes lúdico pedagógicas que visam o 

envolv imento comunitár io,  

  Promover a par t ic ipação cív ica e assoc iat iva  

  Desenvolver  competênc ias art íst icas,  cultura is  e/ou 

desport ivas.  

Alunos do CEF 

De março de 
2019 a 

dezembro de 
2021 

Orientadores 
Educat ivos  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_legislativas_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_legislativas_de_Portugal
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Nome do 
Projeto 

Objetivos Part icipantes Data/  Duração Responsável  

Mais Sucesso 
Educativo no 

Baixo Alentejo 
Cresce e 
Aparece -  

Associação 
Terras Dentro  

  Prevenção do insucesso escolar  e abandono escolar ,  

  Promover de ações de monitor ização e de aval iação das 

medidas e de d ispos it ivos de prevenç ão de abandono 

escolar ,  

  Promoção de in ic iat ivas que promovam a aprox imação 

dos alunos às suas comunidades  

 

CIMBAL 

De março de 
2019 a 

dezembro de 
2021 

Orientadores 
Educat ivos  
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7.2.  PROJETOS INTERNACIONAIS  

 

 

Nome do 

Projeto 
Objetivos Part icipantes Data/  Duração Responsável  

“Refugees crisis -  

Approaching “ the 

next days”  

  Promover o  in te rcâmbio de técnicas de ens i no e boas 

prát icas re lac ionadas com a in tegração dos re fug iados.  

  Desenvolver  uma consc iênc ia cr í t ica sobre a p roblemát ica 

dos refug iados,  com o objet ivo de  a l iv iar  medos,  reações 

rac is tas e d iscr iminação.  

  Enr iquecer os  conhec imentos dos par t ic ipantes sobre  a 

atua l  c r ise dos refug iados na Europa,  h is tór ia ,  geograf ia ,  

cu l tura e desenvolvimento de competênc ias l inguís t icas e 

competênc ias em TIC  

Portugal  

Alemanha 

I tá l ia  

Polón ia  

Repúbl ica Checa  

França 

Gréc ia  

Roménia  

36 Meses –  de  
janei ro  de 2019 a  

junho de 2021  
Pedro Deodato  

“Uma aposta  de 

qual idade na  

Formação em 

Contexto de 

Trabalho”  

  Dar a  conhecer  a Escola  Prof iss ional  de Cuba a níve l  

in ternac ional ,  desenvolvendo os contatos com as empresas 

que vão receber os a lunos para FCT.  

  Trocar  exper iênc ias de formação e m contexto de  t rabalho;  

  Incent iva r  a  comunicar  em l íngua est ragei ra ,  

nomeadamente a l íngua ing lesa ,  aumento as oportun idades 

de t rabalho nout ros países que não Por tugal .  

Alemanha -  

Ber l im  

16 Meses –  de  
maio 2019 a ju lho 

2019 
Miguel  Azevedo  
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Nome do 
Projeto 

Objetivos Part icipantes Data/  Duração Responsável  

“Character 

matters -  values  

and vir tues”  

  Aprender sobre programas ef icazes para serem podem ser  

ap l icados nas nossas escolas de forma que os p rofessores 

possam apl icar  o  tóp ico da educação do caráter ,  os  a lunos 

devem ser  ens inados sob as premissas de programas de 

educação de caráter  e  fo rmas de aval ia r  e  moni torar -se.  

  Estabelecer  um programa de educ ação de caráte r  em cada 

escola.  

  Promover a aquis ição de  apt idões e competênc ias  

assoc iadas aos  va lores e v i r tudes essenc ia is ,  como 

competênc ias-chave,  e  seu for ta lec imento.   

  Demonstrar  formas a l ternat ivas em pedagogia e d idát ica 

abordando a responsabi l idade soc ia l  das ins t i tu i ções 

educac ionais .  

Portugal  

Alemanha 

Espanha 

Is lândia  

24 meses –  de 
dezembro de  

2018 a novembro 
de 2020 

Miguel  Azevedo  
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No que concerne à aval iação deste Plano,  é real izada pelos part ic ipantes, pelos 

vár ios órgãos da EPC e em vár ios momentos: cada at iv idade é aval iada por quem 

nela par t ic ipa,  o que permite ter  feedback imediato do nível  de sat isfação.  É também 

real izada pelos Conselhos de Turma, pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho 

Diret ivo.  

 


