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Nota de Abertura  

Começo por agradecer o empenho que toda a comunidade educativa, neste 

ambiente de crise COVID-19, coloca na garantia de continuidade de prestação dos serviços 

educativos às(aos) nossas(os) alunas(os) no atual ano letivo. 

Neste momento venho, junto de Vós, apresentar o Plano de Atividades para o ano 

letivo 2020-2021 que espero que cumpra todos os objetivos exigidos de ensino-

aprendizagem da nossa escola. 

Aproveito para realçar a importância e a necessidade de todos os atores educativos 

estarem alinhados com o presente plano. Cada um de nós tem um papel a desempenhar 

para o sucesso da aprendizagem dos nossos alunos. Assim, peço-Vos que coloquem todo o 

empenho e dedicação para a continuarmos a concretizar a nossa missão de escola inclusiva 

de “prestar serviços educativos de excelência aos seus alunos, qualificando-os para o 

exercício profissional e para o prosseguimento de estudos, no respeito absoluto pela sua 

individualidade”. 

O presente plano poderá ser atualizado em função da evolução da pandemia COVID-

19 e das orientações emanadas do Ministério da Educação.  

Para isso conto com TODOS, sem exceção, para concretizarmos com êxito este Plano 

de Atividades.  

 

O Diretor da Escola 

António Júlio de Jesus Roque 
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1 Introdução 

O Plano Anual de Atividades do ano letivo 2020/2021, em conjunto com o Projeto 

Educativo e o Regulamento Interno, constituem instrumentos essenciais para a 

organização e planeamento do ano escolar.  

Construir e organizar um Plano Anual de Atividades implica refletir sobre os desafios 

e prioridades que constantemente se colocam no quotidiano de uma Escola. Importa, pois, 

investir num trabalho conjunto de educadores e educandos, partilhando projetos, 

atividades, espaços, propostas de trabalho que estimulem a autonomia e a participação de 

todos os agentes educativos. Fundamental, também, será incluir na sua essência 

mecanismos de avaliação, que permitam monitorizar atividades, estratégias e 

aprendizagens numa lógica aberta, inclusiva, flexível, formativa e potenciadora.  

Damos início a um novo ano no largo caminho da EPTPP e os desafios com que nos 

deparamos tanto no contexto nacional como internacional, são muitos e estimulam-nos a 

crescer. Conscientes de que a educação e formação dos indivíduos é determinante como 

mecanismo promotor de melhoria das condições de vida na sociedade e de que em 

Portugal, os níveis de qualificação encontram-se ainda abaixo da média europeia, 

pretendemos continuar a contribuir para a qualificação e certificação da comunidade, 

tomando este enorme desafio com responsabilidade e numa abordagem de promoção da 

qualidade em todos os âmbitos institucionais. 

Continuamos a elaborar estratégias que proporcionam ações mais eficazes neste 

esforço contínuo de melhoria que nos caracteriza. Neste âmbito e através da 

implementação de um sistema de garantia da qualidade pretendemos combater o défice 

de qualificações existente, elevando os níveis de competências e certificação, integrados 

no contexto europeu, capacitando os formandos para o exercício de terminada profissão e 

permitindo-lhes uma mobilidade. 

As atividades que integram este plano anual, enquadradas nos objetivos estratégicos 

da EPTPP, são um resultado das propostas apresentadas pelos colaboradores docentes e 

não docentes, encarregados de educação, alunos e parceiros sociais. A cultura 

organizacional da EPTPP é assim experienciada num contexto participativo de 

responsabilidades compartilhadas. A par da atividade quotidiana escolar, os formandos 

serão envolvidos em vários projetos, visitas presenciais ou virtuais, iniciativas externas, 
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feiras, concursos e outros eventos, que assumem um papel determinante na sua formação 

assim como na projeção da escola no contexto local, regional, nacional e internacional.  

Apesar do contexto pandémico atual, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance 

para cumprir com a nossa missão, num exercício contínuo de transformar as adversidades 

em oportunidades. 

2 Calendarização letiva 

2.1 Calendário Escolar 

 

Quadro 1. Calendário Escolar 

A calendarização das reuniões encontra-se disponível no site da escola e no Centro 

de Recursos Educativos. 

O site da escola www.eptpporto.com constitui um canal de comunicação privilegiado 

estendido a toda a comunidade educativa. Através da área reservada poderá aceder-se às 

ferramentas em uso, o SGE – Sistema de Gestão Escolar e o Microsoft 365: CRE – Centro de 

Recursos Educativos e Email institucional.  

http://www.eptpporto.com/
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3 Atividades Promotoras do PAA 

o As atividades podem ser propostas pelos alunos, professores, psicóloga, 

encarregados de educação, colaboradores não docentes, Direção Pedagógica e 

ainda entidades parceiras da comunidade educativa e integram o plano anual 

de atividades; 

o Podem ser projetos exclusivamente da escola ou integrar projetos mais vastos: 

internacionais, nacionais, regionais ou de âmbito local; 

o Os promotores devem enquadrar as suas propostas nos objetivos estratégicos 

estabelecidos no projeto educativo, definindo claramente os objetivos da 

atividade, a sua calendarização, os destinatários, os recursos necessários assim 

como os critérios de avaliação; 

o As atividades de enriquecimento curricular devem cumprir as seguintes 

orientações:  

i. Todas as atividades educativas de enriquecimento curricular devem ter 

como referência o Projeto Educativo da Escola, cujos vetores de 

intervenção são os seguintes: 

− V1 – Qualidade – Melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

− V2 – Eficácia – Promover a eficácia do processo educativo da escola. 

ii. O planeamento de todas as atividades deve integrar os recursos 

necessários para o desenvolvimento das mesmas; 

o As atividades de enriquecimento curricular de carácter mais transversal e 

interdisciplinar e que exigem uma logística mais complexa, não se devem 

sobrepor em matéria de calendário de forma a garantir as melhores condições 

para a sua realização; 

o As propostas das atividades devidamente fundamentadas, dentro dos moldes 

dos formulários oficiais da escola, devem ser apresentadas e planeadas tendo 

em consideração os projetos curriculares das turmas e aprovadas em sede de 

conselho de curso; 

o As propostas de atividades de enriquecimento curricular serão aprovadas pela 

direção pedagógica, integrando o Plano Anual de Atividades, que será divulgado 

a toda a comunidade educativa. 



                                                                                                                                                                     
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde      

 

DG.015.01_PlanoAtividades 

Página 8 de 28 

 

4 Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

A Formação em Contexto de Trabalho está estruturada tendo em conta os diferentes 

anos e competências de aprendizagem, à semelhança do que tem vindo a acontecer em 

anos anteriores.  

4.1 Turma TAS20 / Turma TAP 20 / Turma ASC20 

A FCT dos primeiros anos dos cursos profissionais encontra-se dividida em duas fases: 

1ª Fase – Decorre entre o início do ano letivo e o fim do primeiro 1º período e tem 

como objetivos conhecer e analisar as diversas áreas de intervenção do técnico; 

compreender a importância do conhecimento prévio do enquadramento institucional na 

futura integração profissional, apreender a linguagem institucional e exercitar o raciocínio 

crítico e a reflexão pessoal.  

É uma fase que visa dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos 

indispensáveis à posterior integração em instituições e, que por isso, decorre em ambiente 

protegido – estabelecimento escolar – e visa o acompanhamento e supervisão dos 

professores da Formação em Contexto de Trabalho. Ainda nesta fase prevê-se a abertura 

da escola ao exterior através da dinamização de um conjunto de atividades que vão desde 

a realização de palestras temáticas e existência de espaços de reflexão até à realização de 

visitas orientadas a diferentes instituições.  

Visitas Institucionais – Asas de Ramalde / Instituição Casa de Vila Nova / Amanhã da Criança 

/ CEFP + Palestras: Dinamização de um debate com antigos alunos do curso  

2ª fase -- Visa-se o conhecimento exploratório das instituições e, por isso decorrerá 

em espaço institucional, tendo como principais objetivos integrar as diferentes instituições, 

proceder ao conhecimento das dinâmicas institucionais, compreender a ação dos 

diferentes técnicos e refletir sobre as principais características do seu perfil profissional. 

4.2 Turma ASC19 / Turma TAP19 

A Formação em Contexto de Trabalho durante o 2º ano terá uma duração de 

referência de 120 horas (7h/dia), distribuídas de janeiro a maio/junho durante todo o 

período do dia, com o objetivo de preparar os alunos para a conceção, execução e avaliação 
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de um projeto transdisciplinar integrador de saberes e capacidades desenvolvidas ao longo 

de toda a formação.  

Este projeto corporiza-se num relatório final que deve ser concreto e exequível e 

concebido em estreita ligação com os contextos reais de trabalho (art.51º do Regulamento 

Interno).  

4.3 Turma ASC18 / Turma TAP18 

A Formação em Contexto de Trabalho durante o 3º ano do curso Técnico de Apoio 

Psicossocial terá uma duração de referência de 360 horas (7horas/dia – 2 dias por semana), 

distribuídas de outubro a maio/junho, com o objetivo de preparar os alunos para a 

conceção, execução e avaliação de um projeto transdisciplinar integrador de saberes e 

capacidades desenvolvidas ao longo de toda a formação. Mais uma vez e à semelhança do 

que já tem vindo a acontecer, prevê-se que as diferentes áreas disciplinares contribuam 

para a elaboração dos relatórios de estágio e/ou outras aprendizagens que sejam 

significativas neste âmbito. 

 

5 Atividades Promotoras do Projeto Educativo 

Respondendo aos objetivos estabelecidos no Projeto educativo, e após análise de 

resultados e construção de estratégias que permitem alcançar as metas definidas, 

apresentamos as seguintes atividades a desenvolver no presente ano letivo. A par das 

atividades de caráter geral e interdisciplinar, existem atividades específicas, propostas 

pelos professores das diferentes disciplinas no âmbito dos conteúdos programáticos que 

lecionam.  

As estratégias pedagógicas a utilizar são as seguintes: 

• Macro módulos intra e interdisciplinares, visando a integração e significação 

dos saberes; 

• Atividades de projeto de animação no espaço protegido da Escola e na 

articulação dinâmica com a comunidade envolvente.  
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• Integrar um conjunto de projetos que envolvam uma ou mais disciplinas em 

que o espaço aula se concretize em diferentes contextos.  

• Proporcionar momentos culturais, de conhecimento e descoberta que 

proporcionem um enriquecimento subjacente à sua formação. 

5.1. Cidadania & Desenvolvimento 

Desde a implementação da componente da Cidadania e Desenvolvimento, aprovado 

no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, temos vindo a reforçar a criação de ambientes 

educativos que contrariem a tendência para a desacreditação da formação e o 

consequente desânimo que tantas vezes acompanham o percurso vital dos nossos jovens 

e particularmente daqueles que vivem em ambientes eco-sociais que mais dificuldades 

colocam à sua plena integração como cidadãos socialmente participativos. A natureza 

humanística e inclusiva da escola, que responde às necessidades dos formandos como 

seres únicos e totais, permite-nos estabelecer a disciplina Área de Integração como a 

disciplina âncora no desenvolvimento dos temas obrigatórios desta componente. 

Os domínios a desenvolver na componente de Cidadania e Desenvolvimento serão 

organizados em 2 grupos, designadamente:  

1.º Grupo: Obrigatório para todos os cursos uma vez que se trata de áreas transversais e 

longitudinais. 

− Direitos humanos: Tema tratado no primeiro ano no módulo 2 da disciplina Área 

de Integração (O Papel das organizações internacionais). 

− Igualdade de género: Tema tratado no primeiro ano no módulo 2 da disciplina Área 

de Integração (O trabalho, a sua evolução e estatuto no ocidente); Tema tratado no 

terceiro ano no módulo 5 da disciplina Área de Integração (Os fins e os meios: que 

ética para a vida humana?). 

https://www.santillana.pt/index.php?q=C/NEWSSHOW/curriculo-dos-ensinos-basico-e-secundario-decreto-lei-n-55-2018-de-6-de-julho
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− Interculturalidade: Tema tratado no primeiro ano no módulo 1 da disciplina Área 

de Integração (Cultura global ou globalização de culturas?) Tema tratado no terceiro 

ano no módulo 6 da disciplina Área de Integração (A comunicação e a construção 

do indivíduo). 

− Desenvolvimento sustentável: Tema tratado no segundo ano no módulo 3 da 

disciplina Área de Integração (Homem-natureza: uma relação sustentável?) 

− Educação ambiental: Tema tratado no segundo ano no módulo 4 da disciplina Área 

de Integração (Das economias-mundo à economia global) 

− Saúde: Tema tratado no primeiro ano no módulo 2 da disciplina Área de Integração 

(Estrutura familiar e dinâmica social). 

2º Grupo: Com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade 

− Empreendedorismo: Tema tratado no terceiro ano no módulo 6 da disciplina Área 

de Integração (O desenvolvimento de novas atitudes no trabalho e no emprego); 

Tema tratado no terceiro ano no módulo 6 da disciplina Área de Integração (O 

empreendedorismo - opcional). 

− Mundo do trabalho: Tema tratado no primeiro ano no módulo 2 da disciplina Área 

de Integração (O trabalho, a sua evolução e estatuto no Ocidente - opcional). 

− Risco 

− Segurança, Defesa e Paz: Tema tratado no primeiro ano no módulo 2 da disciplina 

Área de Integração (O Papel das organizações internacionais - opcional). 

− Voluntariado - Projeto de intervenção na Comunidade – Banco Alimentar: O estilo 

de vida atual, altamente consumista, tem vindo a exercer um impacto muito 

negativo no planeta. O aquecimento global, as mudanças climáticas, a perda de 

biodiversidade e a crise hídrica são apenas alguns dos problemas enfrentados pela 

Terra nos últimos anos e que possuem relação direta com as nossas atividades. 
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Aprender a fazer uma melhor gestão daquilo que o Planeta nos dá é urgente e 

aprender a “reduzir, reutilizar e reciclar” torna-se uma prioridade. Assim, através 

da sensibilização e educação dos jovens, bem como outros agentes sociais, 

pretendemos contribuir para um comportamento que preserve o ambiente e 

encontrar soluções que permitam minimizar os efeitos da crise ambiental. Neste 

sentido, no âmbito destas problemáticas, continuamos a assumir o tema central 

“Salvem o Planeta”.  

No decorrer do ano letivo 2020-2021 planificam-se atividades que promovem a 

tomada de consciência para estas problemáticas, permitindo à comunidade educativa ser 

parte ativa neste processo. 

5.2.  Atividades  

Reunião Geral de professores - Receção aos novos professores 

Calendarização  09 de setembro de 2020 

Objetivos 
do projeto educativo 

6.Reforçar o alinhamento dos profissionais com os objetivos da organização 

Objetivos específicos 

- Apresentar o projeto educativo da escola e reforçar a importância do 
mesmo para a concretização das metas estratégicas; 
- Apresentar os principais procedimentos e serviços da Escola; 
- Apresentar a Equipa Educativa e os demais órgãos que constituem a 
instituição; 
- Apresentar as instalações e espaços de trabalho dos docentes.  

Promotor(es) Direção da Escola 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Todas as disciplinas 

Participantes Docentes 

Recursos Sala de Aula/Equipamentos Informáticos 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Não se aplica  

Quadro 2. Reunião Geral de professores - Receção aos novos professores 
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Dia do Animal – trata-se de uma atividade a ser dinamizada pelos alunos do ASC18, dirigida a toda 
a comunidade escolar, que visa a consciencialização da importância de respeitar os animais e 
conhecer uma Associação que presta auxílio a animais em risco, a Associação Midas. 

Calendarização  06 de outubro de 2020 

Objetivos 
do projeto educativo 

1. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
2. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
7. Desenvolver competências Internas 

Objetivos específicos 

- Aumentar a satisfação e o compromisso dos alunos com a 
escola; 
- Contribuir para a divulgação da EPTPP (através do recurso a 
diferentes redes sociais e partilha da atividade na página da 
Associação Midas). 

Promotor(es) Susana Lopes 

Articulação interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Português/ Inglês/Psicologia/ Área de Integração 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos 
Professores / Espaço de salas de aulas / Meios audiovisuais / 
Material de divulgação/ Plataforma Microsoft Teams / Redes 
Sociais / porta-voz da Associação Midas 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos / Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de 
cada temática trabalhada / Outros  

Quadro 3. Dia do Animal 

Dia Internacional da Saída do Armário 

Calendarização  11 de outubro de 2020 

Objetivos 
do projeto educativo 

1. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
2. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
7. Desenvolver competências Internas  

Objetivos específicos 
Desenvolver o espírito crítico. Dar a conhecer os direitos 
humanos. Promover uma cultura de valorização pessoal 

Promotor(es) Rita Valinho //   T.A..P 19 

Articulação interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

GIVA/ AS / A.I. 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos Professores das outras disciplinas/computadores/ Teams 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos / Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de 
cada temática trabalhada / Outros  

Quadro 4. Dia Internacional da Saída do Armário 
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Dia mundial da alimentação 

Calendarização  16 de outubro de 2020 (1º período) 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 
- Sensibilizar para as questões da alimentação saudável;  
- Desenvolver o trabalho em grupo; 
- Promover atividades com empresas 

Promotor(es) Sofia Nina, Susana Lopes, Lia Malheiro, Ana Sampaio 

Articulação interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Educação Física/Inglês/Área de Integração/Animação 
Sociocultural 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos 
Internet/ aplicação Teams Barritas Yes-diet doadas pela 
Wells/Sonae 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada 
temática trabalhada/Outros  

Quadro 5. Dia mundial da alimentação 

Para o Bullying/decoração da escola com elementos alusivos ao “Halloween” 

Calendarização Semana de 26 a 30 de outubro de 2020 

Objetivos 
do projeto educativo 

1. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
2. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
7. Desenvolver competências Internas 

Objetivos específicos 
Dinamizar a comunidade educativa aplicar técnicas de 
expressão plástica em suportes diversificados; desenvolver o 
trabalho de equipa. 

Promotor(es) GIVA/Psicóloga da Escola 

Articulação interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Todas as disciplinas a serem lecionadas o momento do ato 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos Espaço de salas de aulas/Material de decoração  

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos / Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de 
cada temática trabalhada / Outros  

Quadro 6. Para o Bullying/decoração da escola com elementos alusivos ao “Halloween” 

  



                                                                                                                                                                     
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde      

 

DG.015.01_PlanoAtividades 

Página 15 de 28 

 

Decoração das portas das salas de aula para o Halloween 

Calendarização  30 de outubro de 2020 

Objetivos 
do projeto educativo 

1. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
2. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
7. Desenvolver competências Internas 

Objetivos específicos 
Aumentar a autoestima. Desenvolver o trabalho de equipa. 
Aplicar técnicas de expressão plástica em suportes 
diversificados. 

Promotor(es) Sofia Nina e Paulina Vieira 

Articulação interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Português/ Inglês/Área das Expressões 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos Espaço de salas de aulas / Materiais de decoração 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos / Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de 
cada temática trabalhada / Outros  

Quadro 7. Decoração das portas das salas de aula para o Halloween 

Simulacro – A Terra Treme: Exercício público de sensibilização para o risco sísmico 

Calendarização  05 de novembro de 2020 

Objetivos 
do projeto educativo 

1. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola 
6.Reforçar o alinhamento dos profissionais com os objetivos da 
organização; 
7. Desenvolver competências Internas. 

Objetivos específicos 
- Chamar a atenção para o risco sísmico e para a importância de 
comportamentos simples que os cidadãos devem adotar em 
caso de sismo, mas que podem salvar vidas. 

Promotor(es) Equipa de Segurança da Escola 

Articulação interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Todas as disciplinas a serem lecionadas o momento do ato 

Participantes Equipa de segurança / alunos /colaboradores 

Recursos 
Salas de Aula/ Equip. Informático / divulgação redes sociais e 
web / site http://wwww.aterratreme.pt / Folheto / Plano 
Evacuação 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Promotor / Nº Participantes / imagens 
recolhidas 

Quadro 8. Simulacro – A Terra Treme: Exercício público de sensibilização para o risco sísmico 

http://wwww.aterratreme.pt/
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5.2.1. Curso de Animador Sociocultural 

Desenvolvimento das Competências Transversais/ Soft skills - Implementação de programa de 
desenvolvimento das competências transversais com recurso ao programa VET-GPS.  

Calendarização  Ano letivo 2020/2021 - dezembro a abril/maio. 

Objetivos 
do projeto educativo 

3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;   
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Apoiar os alunos finalistas na transição para o mercado de trabalho; 
- Desenvolver competências transversais; 
- Sensibilizar os alunos para a transversalidade das competências 
transversais. 

Promotor(es) Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA) 

Articulação 
interdisciplinar 
/disciplina /módulo  

Psicologia 

Participantes Turma de Animador Sociocultural (ASC18) 

Recursos Manual VET-GPS / Sala TIC / Projetor / sala aula 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos / 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática trabalhada / 
Outros. 

Quadro 9. Desenvolvimento das Competências Transversais/ Soft Skills 

Semana Europeia Prevenção de Resíduos. 

Calendarização  
Ao longo do todo o ano com reflexo na semana de 21 a 29 de novembro de 
2020. 

Objetivos 
do projeto educativo 

3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;   
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 
- Desenvolver o sentido da responsabilidade e da autonomia; 
- Sensibilizar para a importância de promover um planeta mais sustentável; 
- Perceber a importância do lixo invisível. 

Promotor(es) Ana Maia 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Não se aplica 

Participantes Turma do Animador Sociocultural (ASC18) 

Recursos Reutilização de materiais. parcerias para aquisição de materiais 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada / Outros  
Quadro 10. Semana Europeia Prevenção de Resíduos 
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Projeto de Empreendorismo – TPSS “Tudo para a sua saúde” 

Calendarização  
Ao longo do todo o ano com reflexo na semana de 21 a 29 de novembro de 
2020. 

Objetivos 
do projeto educativo 

3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;   
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 
- Desenvolver o espírito crítico; 
- Desenvolver a autonomia, a criatividade e a responsabilidade; 
- Aprender a trabalhar em equipa. 

Promotor(es) Ana Maia 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Não se aplica  

Participantes Turma do Animador Sociocultural (ASC18) 

Recursos Recursos humanos – outros professores e envolvimento de outras disciplinadas 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos / 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática trabalhada / 
Outros  

Quadro 11. Projeto de Empreendedorismo – TPSS “Tudo para a sua saúde” 

Salvem o Planeta - atividades divididas em áreas: sustentabilidade, alimentação, questões sociais/ 
saúde com o intuito de sensibilizar para estes temas. 

Calendarização  Duração do módulo – ASC contextos e práticas (1º e 2º período) 

Objetivos 
do projeto 
educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos 
específicos 

- Atingir o perfil de desempenho à saída do curso; 
- Desenvolver competências pessoais 
- Promover a autonomia e a responsabilidade. 

Promotor(es) Ana Sampaio 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina 
/módulo  

Integrada na disciplina Animação Sociocultural no módulo Animação – 
contextos e práticas. 

Participantes Turma do Animador Sociocultural (ASC19) 

Recursos 
Professores/Espaço de salas de aulas/Meios audiovisuais/ Material de 
divulgação/ Plataforma Microsoft Teams 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos / 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática trabalhada / 
Outros  

Quadro 12. Salvem o Planeta 
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Sessão de esclarecimento com a Associação para o Planeamento da Família (APF) 

Calendarização  Duração do módulo – ASC contextos e práticas (1º e 2º período) 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Apresentação da entidade e do importante trabalho que desenvolvem;  
- Ação de sensibilização para o Tráfico de Seres Humanos, nas ferramentas 
de sinalização de vítimas e na prevenção deste crime;  
- Sensibilizar os alunos para a problemática da violação dos direitos 
humanos;  
- Material para podermos desenvolver exercícios e implementar ações na 
comunidade. 

Promotor(es) Rita Pinheiro 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Não se aplica 

Participantes Turma do Animador Sociocultural (ASC19) 

Recursos Internet e computador/Ferramenta Microsoft Teams 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos 
/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática trabalhada 
/ Outros  

Quadro 13. Sessão esclarecimento APF - Associação para o Planeamento da Família 

Visita de estudo Galeria da Biodiversidade – Jardim Botânico (virtual) 

Calendarização  A visita será concretizada no 2º período letivo.  

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem;  

Objetivos específicos 

- Promover a reflexão acerca da gravidade dos problemas ambientais 
atuais e extinção de habitats das diferentes espécies; 
- Consciencializar para a necessidade de uma prática ecológica: a minha 
ação individual reflete-se no planeta e no bem-estar da coletividade; 
- Articular com os conteúdos do módulo 4 de Sociologia. 

Promotor(es) Dionísia Sá 

Articulação 
interdisciplinar/ 
disciplina /módulo  

Sociologia 

Participantes Turma do Animador Sociocultural (ASC19) 
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Recursos 
Professores/Espaço de salas de aulas/Meios audiovisuais/Material de 
divulgação 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada/Outros  

Quadro 14. Visita de estudo Galeria da Biodiversidade – Jardim Botânico (virtual) 

5.2.2. Curso de Técnico de Apoio Psicossocial 

Desenvolvimento das Competências Transversais/ Soft Skills - Implementação de programa de 
desenvolvimento das competências transversais com recurso ao programa VET-GPS. 

Calendarização  Ano letivo 2020/2021 - dezembro a abril/maio 

Objetivos 
do projeto educativo 

3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;   
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 
- Apoiar os alunos finalistas na transição para o mercado de trabalho; 
- Desenvolver competências transversais; 
- Sensibilizar os alunos para a transversalidade das competências transversais. 

Promotor(es) Psicóloga 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Psicologia 

Participantes Turma de Técnico de Apoio Psicossocial (TAP18) 

Recursos Manual VET-GPS / Sala TIC / Projetor / sala aula 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos / 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática trabalhada / 
Outros  

Quadro 15. Desenvolvimento das Competências Transversais/ Soft Skills 

Projeto REPARA - um projeto de Educação para a Cidadania. Este projeto tem o duplo sentido de, 
por um lado, reparar enquanto estar-se atento a si, à sociedade em que se vive, e, por outro, ser-
se mais ativo na construção de uma sociedade que respeite os direitos humanos. 

Calendarização  As sessões serão realizadas ao longo de todo o ano letivo.  

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem;  

Objetivos específicos 

- Contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio da educação 
para os direitos humanos; 
- Promover uma cultura de paz e da não-violência, cidadania global e 
valorização da diversidade cultural; 
- Desenvolver o espírito crítico; 
- Atingir o perfil de desempenho à saída do curso. 
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Promotor(es) Diretora de Turma dos cursos TAP18 e TAP19  

Articulação 
interdisciplinar/ 
disciplina /módulo  

Português/ Inglês/ TIC/ disciplinas da área das Expressões/ Sociologia/ 
Psicologia/ Área de Integração/ Comunidade e Intervenção Social / 
Animação Sociocultural 

Participantes Turmas Técnico de Apoio Psicossocial (TAP18 e TAP19) 

Recursos 
Professores/Espaço de salas de aulas/Meios audiovisuais/Material de 
divulgação/ Plataforma Microsoft Teams /  

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada 
temática trabalhada/Outros  

Quadro 16. Projeto REPARA - um projeto de Educação para a Cidadania 

Visita de estudo Galeria da Biodiversidade – Jardim Botânico (virtual) 

Calendarização  A visita será concretizada no 2º período letivo.  

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem;  

Objetivos específicos 

- Promover a reflexão acerca da gravidade dos problemas ambientais 
atuais e extinção de habitats das diferentes espécies; 
- Consciencializar para a necessidade de uma prática ecológica: a minha 
ação individual reflete-se no planeta e no bem-estar da coletividade; 
- Articular com os conteúdos do módulo 4 de Sociologia. 

Promotor(es) Dionísia Sá 

Articulação 
interdisciplinar/ 
disciplina /módulo  

Sociologia 

Participantes Turma do Técnico de Apoio Psicossocial (TAP19) 

Recursos 
Professores/Espaço de salas de aulas/Meios audiovisuais/Material de 
divulgação. 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada 
temática trabalhada/Outros. 

Quadro 17. Visita de estudo Galeria da Biodiversidade – Jardim Botânico (virtual) 
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Sessão esclarecimento APF - Associação para o Planeamento da Família 

Calendarização  A visita será concretizada no 1º e 2º período letivo. 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Apresentação da entidade e do importante trabalho que desenvolvem;  
- Ação de sensibilização para o Tráfico de Seres Humanos, nas 
ferramentas de sinalização de vítimas e na prevenção deste crime;  
- Sensibilizar os alunos para a problemática da violação dos direitos 
humanos;  
- Material para podermos desenvolver exercícios e implementar ações 
na comunidade. 

Promotor(es) Rita Pinheiro 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Não se aplica  

Participantes Turma do Técnico de Apoio Psicossocial (TAP19) 

Recursos Internet e computador 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos / 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada / Outros  

Quadro 18. Sessão esclarecimento APF - Associação para o Planeamento da Família 

Melhorar o espaço escola 

Calendarização  A atividade será concretizada no 1º período letivo. 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Melhorar o clima de Escola; 
- Desenvolver competências pessoais; 
- Melhorar o espaço escola; 
- Promover a autonomia e a responsabilidade. 

Promotor(es) Ana Sampaio 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Disciplina de Expressões (Área da Plástica) 

Participantes Turma Técnico de Apoio Psicossocial (TAP20) 

Recursos 
Professores / Espaço de salas de aulas / Meios audiovisuais / Material 
de divulgação/ Plataforma Microsoft Teams /  
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Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos / 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada 

Quadro 19. Melhorar o espaço escola 

5.2.3. Curso de Técnico Auxiliar de Saúde 

Visita de estudo a um serviço de esterilização hospital 

Calendarização  A atividade será concretizada no 3º período letivo. 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Identificar os equipamentos associados ao processo de esterilização e 
princípios de funcionamento associados; 
- Identificar as diferentes etapas do processo de esterilização: 
parâmetros a controlar e validar no processo de esterilização; 
- Identificar os diferentes componentes do material clínico e respetiva 
montagem. 
- Identificar parâmetros a controlar nos testes de inspeção e 
funcionalidade dos componentes do material clínico; 
- Identificar as diferentes etapas, métodos e técnicas do processo de 
empacotamento dos Kits de material clínico: selagem, identificação e 
rotulagem; 
- Identificar os parâmetros a controlar e validar no processo de 
empacotamento dos Kits de material clínico; 
- Identificar os procedimentos a seguir no armazenamento e 
conservação de Kits de 
material clínico. 

Promotor(es) Tânia Gomes 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Disciplina de Higiene, segurança e cuidados gerais / Gestão e 
Organização dos serviços e cuidados de saúde 

Participantes Turma Técnico Auxiliar de Saúde (TAS20) 

Recursos Professores colaboradores / Transporte Público 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos / 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada 

Quadro 20. Visita de estudo a um serviço de esterilização hospital 
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5.2.4. Atividades de Abertura à Comunidade Escolar 

Team Challenge – trata-se de uma atividade a ser dinamizada pelos alunos do TAP18, dirigida a 
toda a comunidade escolar, que visa através de diferentes desafios (a cada mês ocorrerá um 
desafio) aumentar a satisfação e o compromisso dos alunos com a escola e contribuir para a 
divulgação da EPTPP (através do recurso a diferentes redes sociais).  

Calendarização  
Duas atividades a serem concretizadas em cada um dos 
períodos letivos. 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Aumentar a satisfação e o compromisso dos alunos com a 
escola; 
- Contribuir para a divulgação da EPTPP (através do recurso a 
diferentes redes sociais). 

Promotor(es) Rita Valinho 

Articulação interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Português/ Inglês/ TIC/ disciplinas da área das Expressões/ 
Sociologia/ Psicologia/ Área de Integração/ Comunidade e 
Intervenção Social / Animação Sociocultural 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos 

Professores / Espaço de salas de aulas / Meios audiovisuais / 
Material de divulgação/ Plataforma Microsoft Teams / Redes 
Sociais e apoio da escola no patrocínio de uma viagem que 
constituirá o prémio de participação (pagamento do autocarro 
para uma viagem à turma vencedora). 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos / Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de 
cada temática trabalhada / Outros  
Quadro 21. Team Challenge 

Webinar sobre “Educação para a utilização de tecnologias digitais de deteção de movimento na 
promoção de um envelhecimento ativo” conduzido pelo Professor Marcelo Brites Pereira, Doutor em 
Ciências da Educação com Especialidade em Tecnologia Educativa pelo Instituto de Educação da 
Universidade do Minho. 

Calendarização  As sessões serão realizadas ao longo de todo o ano letivo.  

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem;  

Objetivos específicos 
- Analisar, através de entrevistas gravadas, da observação e da captação 
de imagens vídeo sobre o interesse da população idosa relativamente à 
educação das TIC; 



                                                                                                                                                                     
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde      

 

DG.015.01_PlanoAtividades 

Página 24 de 28 

 

- Analisar através da observação e da captação de imagens de vídeo, a 
mobilidade dos adultos idosos na interação com as várias tecnologias 
digitais de deteção de movimento; 
- Apresentar a aceitação de espaços digitais por parte dos adultos idosos 
nos centros de dia —Logísticas; 

Promotor(es) Bruno Miguel F. Gonçalves 

Articulação 
interdisciplinar/ disciplina 
/módulo  

Sociologia/ Psicologia/ Área de Integração/ Comunidade e Intervenção 
Social / Animação Sociocultural. 

Participantes Todas as Turmas (Comunidade Educativa) 

Recursos 
Professores/Espaço de salas de aulas/Meios audiovisuais/Material de 
divulgação/ Plataforma Microsoft Teams /  

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada/Outros  

Quadro 22. Webinar sobre “Educação para a utilização de tecnologias digitais de deteção de movimento na 
promoção de um envelhecimento ativo” 

Blog com assuntos da “Semana EPTPP” - newsletter 

Calendarização  A ser agendada durante o ano letivo 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Promover a capacidade crítica e de síntese dos alunos; 
- Estimular o gosto pela escrita e leitura; 
- Desenvolver as competências de pesquisa e recolha de informação; 
- Estimular o trabalho em equipa e a criatividade; 
- Desenvolver atividades que promovam a imagem da escola através de 
trabalhos originais; 

Promotor(es) Alice Machado e Sofia Nina 

Articulação 
interdisciplinar / disciplina 
/módulo  

TIC/Expressões/Português/Inglês/Francês. 

Participantes Comunidade escolar 

Recursos Espaço de salas de aulas/Meios audiovisuais/Equipamentos Informáticos 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação formandos / 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática trabalhada 
/ Outros  

Quadro 23. Blog com assuntos da “Semana EPTPP” – newsletter 
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E-pals around the world 

Calendarização  A agendar durante o ano letivo 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 
- Estimular a escrita e comunicação na língua estrangeira; 
- Desenvolver a criatividade. 

Promotor(es) Sofia Nina e Leonor Coelho 

Articulação 
interdisciplinar / 
disciplina /módulo  

Inglês/Português/Francês 

Participantes Comunidade escolar 

Recursos Computador com ligação à Internet 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação formandos/ 
Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada/ Outros  

Quadro 24. e-pals around the world 

Apresentação do livro da atriz Mariana Monteiro “Mariana num Mundo Igual” – online 

Calendarização  A concretizar no 2º período de acordo com a disponibilidade da atriz. 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Ação de sensibilização sobre a igualdade do género;  
- Proporcionar uma atividade enriquecedora;  
- Apresentar diferentes formas de intervenção;  
- Potenciar um debate sobre o assunto em sala de aula. 

Promotor(es) Rita Pinheiro 

Articulação 
interdisciplinar / disciplina 
/módulo  

Não se aplica 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos Espaço de salas de aulas/Meios audiovisuais/Equipamentos Informáticos. 

Avaliação (objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática  

Quadro 25. Apresentação do livro da atriz Mariana Monteiro “Mariana num Mundo Igual” – online 
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Proposta de um programa de Natal online 

Calendarização  Término do 1º período letivo 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Estimular a curiosidade e criatividade;  
- Proporcionar bons momentos e promover o sentido de responsabilidade 
junto dos pares; 
- Fomentar o trabalho de equipa. 

Promotor(es) Rita Pinheiro 

Articulação 
interdisciplinar / disciplina 
/módulo  

Com várias disciplinas, mas ainda a definir com os professores 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos 
Internet, máquina de filmar e fotográfica, espaço para ensaios 
práticos 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada/Outros  

Quadro 26. Proposta de um programa de Natal online 

Jornal da Escola 

Calendarização  A concretizar no 2º período letivo 

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

- Contribuir para o desenvolvimento das competências pessoais dos 
alunos; 
- Divulgar trabalhos desenvolvidos no âmbito da comunidade escolar;  
- Sensibilizar para a reflexão e debate das problemáticas da atualidade.   

Promotor(es) Rita Pinheiro 

Articulação 
interdisciplinar / disciplina 
/módulo  

Com várias disciplinas, mas ainda a definir com os professores 

Participantes Comunidade escolar 

Recursos 
Programa de edição para compilar toda a informação, computadores para 
os alunos trabalharem na pesquisa e escrita 
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Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada/Outros 

Quadro 27. Jornal da Escola 

Decoração das portas das salas com alusão ao tema do Halloween   

Calendarização  Semana 26-30 de outubro de 2020  

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem.  

Objetivos específicos 
- Dinamizar a comunidade educativa; 
- Aplicar técnicas de expressão plástica em suportes diversificados;  
- Desenvolver o trabalho em equipa. 

Promotor(es) Paulina Vieira e Sofia Nina 

Articulação 
interdisciplinar/ disciplina 
/módulo  

Inglês/Área de Expressões (Plástica) 

Participantes Comunidade Educativa 

Recursos 
Materiais diversos/Meios audiovisuais Redes Sociais/Apoio da escola para 
o prémio da melhor porta 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador/Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada/Outros  

Quadro 28. Decoração das portas das salas com alusão ao tema do Halloween 

Projeto Rádio 

Calendarização  Ao longo de todo o ano  

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem;  

Objetivos específicos 

- Dinamizar a comunidade educativa; incentivar momentos de escrita; 
- Melhorar o clima e Escola; 
- Divulgar trabalhos e atividades desenvolvidas na EPTPP; 
- Desenvolver o trabalho em equipa; melhorar o espaço escola 

Promotor(es) Alfredo Silva, Paulina Vieira e Sofia Nina 

Articulação 
interdisciplinar/ disciplina 
/módulo  

Português, Área de Integração, Inglês, Psicologia, Expressões, Sociologia, 
A.E.C., C.R.I, T.I.C, francês, Psicopatologia (Vários módulos e uma equipa 
de professores) 

Participantes Comunidade escolar 



                                                                                                                                                                     
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde      

 

DG.015.01_PlanoAtividades 

Página 28 de 28 

 

Recursos Materiais diversos/ Meios audiovisuais / Redes Sociais 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada/Outros  

Quadro 29. Projeto Rádio 

Dia Mundial de Combate ao Bullying – Sessão de sensibilização / Construção de mural Escola Inclusiva 

Calendarização  1º Período / 19/20 de outubro de 2020 (segunda e terça feira)  

Objetivos 
do projeto educativo 

2. Aumentar as taxas de conclusão;  
3. Aumentar o grau de satisfação do aluno;  
4. Aumentar o compromisso do aluno com a escola;  
5. Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem;  

Objetivos específicos 

- Assinalar o Dia Mundial de Combate ao Bullying; 
- Compreender o fenómeno de Bullying/Cyberbullying; 
- Sensibilizar a comunidade escolar para a responsabilidade individual no 
combate ao Bullying; 
- Promover os princípios de uma escola inclusiva. 

Promotor(es) Psicóloga 

Articulação 
interdisciplinar/ disciplina 
/módulo  

Não aplicável 

Participantes Comunidade escolar 

Recursos 
Salas de aula / Meios audiovisuais / Material de divulgação / post-its /papel 
de cenário / estrutura exposição magnética 

Avaliação  
(objetivos   
mensuráveis) 

Relatório da atividade Formador / Questionário satisfação 
formandos/Trabalhos realizados pelos alunos no âmbito de cada temática 
trabalhada/Outros  

Quadro 30. Dia Mundial de Combate ao Bullying – Sessão de sensibilização 

 

5. Aprovação do Plano de Atividades 

A calendarização de todas as atividades está sujeita a apresentação de proposta por 

cada promotor/professor e consequente aprovação pela Coordenação e Direção 

Pedagógica.  

Plano Anual de Atividades aprovado na Assembleia Geral da NORTE VIDA – 

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE no dia 26 de novembro de 2020. 

 


