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1. Introdução
O Plano Anual de Atividades reveste-se de grande importância para toda a Comunidade Educativa.
Trata-se de um “documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os
objetivos, as formas de organização e programação das atividades e que procede à identificação dos
recursos necessários à sua execução” (artigo 9º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho).
O Plano Anual de Atividades da EPT é um instrumento de organização e gestão da escola,
contextualizando as diversas atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 2018/2019, com
objetivos pedagógicos e os orçamentos previstos, em articulação com o Projeto Educativo de Escola,
documento que define a orientação conceptual pela qual se vai orientar a atuação pedagógica da
escola, tanto na sua componente curricular como em todas as atividades de complemento e
enriquecimento curriculares, ou extra curriculares.
O Plano Anual de Atividades que apresentamos tem como documento de referência o Projeto
Educativo. Mais concretamente, tem por objetivo atingir as metas estabelecidas no referido Projeto
Educativo.
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2. Objetivos e estratégias de Escola
Objetivo estratégico

Meta

Indicadores de avaliação

1 - Reduzir o abandono
escolar

 Reduzir o abandono escolar para 5%,
durante os próximos 3 anos.

 Taxa de abandono escolar.

2 - Motivar os alunos
para o sucesso escolar

 Aumentar a taxa de conclusão para
75%, durante os próximos 3 anos;
 Melhorar em 10%, a média de
classificação finais de cada curso
durante os próximos 3 anos.

 Taxa de conclusão do curso;
 Média final de curso.

 Manter a receção aos novos alunos.
 Organizar um convívio anual que
facilite a participação da comunidade;
 Abrir a Escola à comunidade para
3 - Melhorar a qualidade
formação, eventos culturais, sociais,
do serviço prestado
desporto e lazer.
 Manter de forma continuada a
exposição de trabalhos em espaços
apropriados.

4 - Promover a imagem
pública da Escola junto
da comunidade.

 Melhorar a imagem da Escola junto da  Colaboração com o tecido
empresarial no processo de
comunidade.
recrutamento de jovens
diplomados pela EPT;
 Participação em pelo menos 2
iniciativas de cariz voluntário;
 Publicação de 2 edições do
jornal escolar.

5 - Continuar a promover  Aumentar em 10%, o número de
uma estreita ligação
parcerias/protocolos com empresas e
entre a escola e o tecido
instituições, registadas na plataforma
empresarial local e
SIGO, durante os próximos 3 anos.
regional.
6 - Promover o espírito
empreendedor e a
capacidade de iniciativa.

 Proporcionar a todos os alunos da EPT
conhecimentos de base na área do
empreendedorismo.

 Divulgar os melhores alunos de cada
um dos cursos;
7 - Valorizar o mérito e a
 Atribuir a menção de “Melhor Aluno do
excelência dos resultados
curso” em sessão solene.
das aprendizagens
 Atribuir a menção de quadro de Mérito
da EPT.
8 - Alargar o leque da
oferta formativa da
escola

3

 Organizar 3 atividades de
integração com os alunos
alojados em horário pós-letivo.
 Participação em pelo menos 4
eventos promovidos pela
comunidade local;
 Promover um convívio anual
com ex-alunos.

 Diversificar a oferta formativa;
 Contribuir para o aumento das taxas
de escolarização ao nível do
secundário.

 Número de
parcerias/protocolos
estabelecidos e registados na
plataforma SIGO.
 Dinamização, na escola, de 2
atividades no âmbito do
empreendedorismo;
 Participação em 3 iniciativas de
natureza comercial e
económica.
 Pelo menos 10 alunos no
quadro de mérito.

 Diversidade da oferta formativa
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3. Plano Anual de Atividades
Objetivo
de escola

Atividades

Objetivos

2, 3, 4

Módulo Zero Receção aos alunos,
Pais e Encarregados
de Educação

3

Reuniões do
- Assegurar a coordenação e supervisão
Conselho Pedagógico pedagógica e orientação educativa da
Escola, nos domínios pedagógicodidático, da orientação e
acompanhamento dos alunos e da
formação contínua do pessoal docente;
- Dar parecer sobre a proposta de projeto
educativo;
- Apresentar propostas para a
elaboração/atualização do Regulamento
Interno e do Plano Anual de Atividades e
emitir parecer sobre os respetivos
projetos;
- Definir critérios gerais nos domínios do
acompanhamento pedagógico e da
avaliação dos alunos.

4

- Integrar os novos alunos na dinâmica da
escola;
- Contribuir para uma maior aproximação
entre: Escola/meio/família/comunidade
- Promover a integração dos alunos e
Encarregados de Educação na
comunidade educativa;
- Desenvolver relações interpessoais.

Intervenientes

Recursos

Calendarização Duração

Dinamizadores

Público-Alvo

Responsável:
Helena Sousa,
Luís Pinto,
Joaquim Cabral e
Natália
Gonçalves.
Colaboração:
Direção, Diretor
Pedagógico,
Diretores de
Curso, Diretores
de Turma,
Professores
Responsável:
Presidente do
Conselho
Pedagógico

Alunos do 1º
ano e
Encarregados
de Educação

Polivalente

14 de setembro

Comunidade
Educativa

Sala 2.1

Mensalmente/
ao longo do ano
letivo

Todo o
dia

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Avaliação

Sem custos

Relatório

Sem custos

Atas das
reuniões

Colaboração:
Membros do
Conselho
Pedagógico
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3

Reuniões do
Conselho de
Diretores de Curso

3

Reunião dos
Conselhos de Curso

3

Reuniões do
Conselho de
Diretores de Turma

3

2, 5

5

Reunião dos
Conselhos de Turma

Promover a inserção
no Mercado de
Trabalho

- Coordenar a ação do respetivo
conselho, articulando estratégias e
procedimentos;
- Analisar documentos e legislação;
- Divulgar, junto Diretores de Curso, toda
a informação necessária ao adequado
desenvolvimento das suas competências.
- Coordenar as atividades do Conselho de
Curso;
- Organizar, acompanhar e avaliar as
atividades a desenvolver no curso;
- Assegurar a articulação entre
professores da turma.
- Coordenar a ação do respetivo
conselho, articulando estratégias e
procedimentos;
- Analisar documentos e legislação;
- Divulgar, junto dos Orientadores
Educativos de Turma, toda a informação
necessária ao adequado
desenvolvimento das suas competências;
- Contribuir para a eficácia dos trabalhos
dos conselhos de turma e, em geral, para
o cumprimento da legislação em vigor.
- Coordenar as atividades do Conselho de
Turma;
- Organizar, acompanhar e avaliar as
atividades a desenvolver na turma;
- Assegurar a articulação entre
professores, os alunos, pais e
encarregados de educação.
- Preparar os alunos para a inserção no
mercado de trabalho, através do treino
de competências de empregabilidade e
técnicas de procura de emprego;
- Redigir um Curriculum Vitae e uma

Responsável:
Diretor
Pedagógico
Colaboração:
Diretores de
Curso
Responsável:
Diretor de Curso
Colaboração:
Professores do
Conselho de
Curso
Responsável:
Diretor
Pedagógico

Comunidade
Educativa

Sala de
reuniões

Início do ano
letivo / de dois
em dois meses

Sem custos

Atas das
reuniões

Comunidade
Educativa

Sala de
reuniões

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Atas das
reuniões

Comunidade
Educativa

Sala de
reuniões

Início do ano
letivo e antes de
cada momento
de avaliação

Sem custos

Atas das
reuniões

Sala de aula

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Atas das
reuniões

Sem custos

Observação

Colaboração:
Diretores de
Turma

Responsável:
Comunidade
Diretor de Turma Educativa
Colaboração:
Professores do
Conselho de
Turma
Responsável:
Américo Mendes
Colaboração:
Diretores de
Curso

No final de cada
período

Alunos do 3º
ano

Salão
Polivalente
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2, 5

Carta de Apresentação;
- Utilizar as tecnologias da informação
como forma de elaboração de um
Portefólio Digital.
Sessões informativas - Informar os alunos de todo o processo
de preparação para a relativo à FCT;
FCT
- Envolver os alunos no processo de FCT.

1, 2

Sessões informativas - Informar os alunos de todo o processo
de preparação para a relativo à PAP;
PAP
- Envolver os alunos processo de PAP.

2

Elaboração dos
Projetos PAP

- Aperfeiçoar competências, atitudes e
conhecimentos facilitadores do acesso a
um emprego e a uma carreira.

Responsável:
Américo Mendes
Colaboração:
Diretores de
Curso, Diretora
Financeira
Responsável:
Américo Mendes
Colaboração:
Cristina Borges,
Luís Serra, Luís
Pinto, Joaquim
Cabral e Márcia
Bernardino
Responsável:
Diretor de Curso
Colaboração:
Professores
orientadores

1,2,4, 5 e 6

1, 2

Visitas de natureza
técnica a empresas
locais que trabalham
no domínio da
formação

- Aproximar os alunos da vida real;
- Complementar a formação dada na
escola;
- Despertar curiosidade para o
conhecimento;
- Permitir aos alunos que identifiquem
potenciais áreas de trabalho.
Participação no
- Promover a participação ativa e
concurso Parlamento interventiva dos alunos, desenvolvendo a
dos Jovens sua consciência de cidadania;
Alterações climáticas: - Promover o interesse dos jovens pelo
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Responsável:
Luís Pinto
Colaboração:
Professores da
componente
técnica
Dir. Pedagógico
Responsável:
Luís Pinto

Alunos do 3º
ano

Salão
Polivalente

Ao longo do ano
letivo

(data a
definir)

Sem custos

Observação

Alunos do 3º
ano

Salão
Polivalente

Ao longo do ano
letivo

(data a
definir)

Sem custos

Observação

Alunos:
16-CMR
16-CM
16-MA-a
16-MA-b
16-GEI
16-TUR
Alunos:
16-CM
17-CM
18-CM

Escola:
Ao longo do ano
Oficinas,
letivo
Laboratórios,
Sala de
Informática,
Sala de aula
Transporte
Ao longo do ano
(Autocarro da
escola),
Máquina de
filmar/fotogr
áfica

Várias
horas

Transporte:
200€

Observação e
relatório

Comunidade
Educativa e
alunos eleitos

Escola e
Assembleia
Municipal da
Guarda

(data a
definir)

Transporte:
50€

Relatório

Ao longo do ano
letivo

Observação

6
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reverter o
aquecimento global."

1, 2

Visita ao Centro
Cultural/Biblioteca
de Trancoso
(Visitar exposições
durante o ano letivo)

1, 2

Campanha Pirilampo
Mágico 2018

2, 3, 4

Dia mundial do
turismo
(Trancoso)

2,3,4

Dia nacional dos
castelos
(7 de outubro)

7

debate de temas da atualidade;
- Desenvolver capacidades de
intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade
democrática;
- Sensibilizar os jovens com vista à sua
participação nos órgãos de poder do País.
- Dar a conhecer a importância da
atividade política e do Parlamento como
o centro decisório de poder e da
democracia.
- Desenvolver competências formativas
no âmbito da formação integral dos
alunos.
- Desenvolver o espírito de observação,
crítico e a redação dos alunos.
- Observar criticamente os trabalhos
expostos.
- Formar e responsabilizar os alunos para
uma solidariedade ativa;
- Informar e sensibilizar a opinião pública
sobre a problemática da pessoa com
deficiência intelectual e/ou
multideficiência, procurando
salvaguardar o direito à igualdade de
oportunidades e o exercício da cidadania
plena desta população;
- Angariar fundos em favor das CERCI’s e
outras organizações congéneres.
- Refletir sobre o papel do turismo no
âmbito do tema de 2018: “Turismo e a
transformação digital”;
- Comemorar o dia mundial do turismo.
- Comemorar o dia nacional dos Castelos;
- Realizar visita guiada ao castelo de
Sabugal e aldeia histórica de Sortelha;

Responsável:
Maria José
Valverde,
Helena Sousa

Alunos do 1º,
2º e 3º ano

Responsável:
Cristina Borges

Comunidade
Educativa

Deslocação a
pé

Ao longo do ano
letivo

1 hora

24 de setembro
a 14 de outubro

Sem custos

Observação

Sem custos

Observação

Colaboração:
Alunos: 17-CMR

Responsável:
Cristina Borges
Colaboração:
Daniela Branco
Responsável:
Cristina Borges

Alunos:
16-TUR

Máquina
Fotográfica

27 de setembro

3 horas

Sem custos

Observação e
relatório

Alunos:
16-TUR

Carrinha
Máquina
Fotográfica

11 de outubro

7 horas

Transporte:
120€

Observação e
relatório
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- Conhecer o património histórico e
cultural no âmbito da formação técnica
dos alunos do curso profissional de
técnico de turismo.
- Desenvolver competências formativas
no âmbito da formação integral dos
alunos.
- Desenvolver competências de
Comunicação em Francês.

1, 2

Dia Mundial de
Alimentação
(Feira de Produtos)

1, 2

Dia Mundial do
Cinema
(visualizar o filme - O
Mistério da Casa do
Relógio)

- Desenvolver competências formativas
no âmbito da formação integral dos
alunos.
- Desenvolver o espírito de observação e
crítico dos alunos.

1, 2, 4

Promoção da V Feira
da Castanha e
Paladares de Outono
de Trancoso
(Viseu)

- Divulgar a V Feira da Castanha e
Paladares de Outono 2018.

1,2,3,4,5

Visita de estudo
Buçaco – LusoMosteiro do Lorvão.

- Conhecer a região do Buçaco e Luso;
- Conhecer os monumentos e o
património desta região;
- Conhecer as suas potencialidades
turísticas;
- Realizar convívio entre todos.
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Colaboração:
Maria José
Valverde
Responsável:
Maria José
Valverde
Alunos:
17-CM
17-CMR
Responsável:
Helena Sousa e
Maria José
Valverde
Colaboração:
Andreia Rente,
Emília Marinho,
Joaquim Cabral e
Filomena Rebelo.
Responsável:
Daniel Joana
Colaboração:
Maria José
Valverde e
Catarina Santos,
Alunos:
18-CM
18-CMR
18-AS
Responsável:
Cristina Borges

Alunos do 1º,
2º e 3º ano.

Átrio interior
da escola

16 outubro

1 manhã

Sem custos

Observação

Alunos:
18-MI-a
18-MI-b
18-AS
18-CM
18-CMR
18-ER
18-GEI

Cineteatro
Jacinto
Ramos

29 de outubro

1 tarde

Sem custos

Observação

Comunidade
de Viseu

Transporte,
Máquina de
filmar /
fotográfica

1 dia

Transporte:
200€

Observação e
relatório

Alunos:
16-TUR

Carrinha,
Máquina
Fotográfica

7 horas

Transporte:
150€

Observação e
relatório

30 de outubro

novembro
(data a definir)
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2

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2

1, 2, 3, 6

9

Entrega do
anteprojeto PAP

- Orçamentar e escolher um projeto PAP;
- Realizar e estruturar um projeto;
- Preparar a concretização de um projeto
de trabalho na área do curso.

Colaborar na ação de - Formar e responsabilizar os alunos para
Peditório Nacional da uma solidariedade ativa;
Liga Contra o Cancro - Criar nos alunos a necessidade de
pertença a uma comunidade;
- Contribuir para a qualidade de vida
social;
- Compreender a importância de
colaborar com as instituições.
Festa da Castanha –
- Promover os produtos tradicionais
Feira dos Sabores
locais e regionais, com destaque
principal para a castanha;
- Consolidar os conteúdos lecionados
na disciplina de OGE;
Magusto escolar
- Participar no Magusto da Escola.
- Fomentar os laços afetivos entre a
Comunidade Escolar.
- Promover o convívio da Comunidade
Escolar.
Visita de estudo à FIL - Divulgar junto experiências através da
– Lisboa Games
partilha e disseminação de boas práticas;
Week
- Permitir aos alunos estar em contato
(Lisboa)
com as soluções e tecnologias do futuro;
- Experimentar os títulos e dispositivos
que constituem as novidades do
mercado;
- Participar em novas experiências lúdicas
e partilhá-las com os professores
acompanhantes;
- Adquirir conhecimento num ambiente
muito divertido e descontraído.

Responsável:
Diretor de Curso

Alunos do 3º
ano

Colaboração:
Professores
orientadores
Responsável:
Anunciação
Tenreiro

Comunidade
Educativa e
Local

Máquina
fotográfica

2 de novembro

Comunidade
Educativa

Átrio interior
da escola,
Expositores

Colaboração:
Dir. Pedagógico
Alunos do
voluntariado
Responsável:
Cristina Borges
Colaboração:
Alunos
17-CMR
Responsável:
Direção

Responsável:
Márcia
Bernardino

22 a 31 de
outubro

Sem custos

Observação

1 dia

Sem custos

Observação

12 de novembro

manhã

Sem custos

Observação

Comunidade
Educativa

Átrio exterior 12 de novembro
da escola

1 horas

Sem custos

Observação

Alunos:
16-GEI
17-GEI
18-GEI

Autocarro

2 dias

Transporte:
1000€

Relatório

Colaboração:
Professores da
componente
técnica
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1,2,3,4,5

1, 2

1,2

1, 2

1, 2

1, 2

1,2

Visita de estudo
A Lisboa

- Conhecer Lisboa;
- Conhecer os monumentos e o
património desta região;
- Conhecer as suas potencialidades
turísticas;
- Realizar convívio entre todos.
O Teatro vem à
- Promover nos alunos o gosto pela
escola
representação;
(Grupo de teatro
- Captar os sentidos do teatro,
Projeto Educarte
enquanto representação do mundo;
(Itinerância - Assistir à - Desenvolver a criatividade e o gosto
peça de Teatro “Frei
pela representação.
Luís de Sousa”)
Palestra/debate
- Sensibilizar os alunos na problemática
Segurança no
da segurança no trabalho;
Trabalho em Meio
- Dar a conhecer princípio e conceitos de
Escolar
SST.
Visita de estudo à
- Contacto com equipamentos, processos
Exponor EMAF e tecnologias;
(Feira Internacional
- Contactar com empresários
de Máquinas,
representativos da área de formação da
Equipamentos e
Mecatrónica Automóvel;
Serviços para a
- Consolidar os conteúdos lecionados nas
Indústria disciplinas da área técnica.
Matosinhos)
Visita a um centro de - Sensibilizar os alunos a realizar
inspeções automóvel verificações rigorosas utilizando meios
(Guarda)
complementares de medição e
verificação

Responsável:
Cristina Borges
Colaboração:
Professor da
componente
técnica
Responsável:
Maria José
Valverde e
Helena Sousa

Visita à Casa da
Prisca
(Trancoso)
Visita a uma Empresa
de Produtos
Regionais “Quinta da

- Dar aos alunos a possibilidade de ter
contato real do que é a manutenção
industrial em contexto fabril
- Tomar conhecimento com vários tipos
de produtos regionais, bem como
técnicas utilizadas e apresentação dos
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Alunos:
16-TUR

Autocarro /
comboio,
Máquina
fotográfica

Alunos:
17-MA-a
17-MA-b
17-GEI
17-ER
17-CM
17-CMR
Alunos:
18-MI-a
18-MI-b

Convento de 19 ou 20
São Francisco novembro

1 tarde

Bilhetes:
637,5€

Observação

Salão
Polivalente

19 de novembro

2 horas

Sem custos

Observação

Alunos:
18-MI-a
18-MI-b

Autocarro

22 de novembro

1 dia

Transporte:
500€

Relatório

Responsável:
Paulo Aquino
Colaboração:
Centro inspeções
Automóvel

Alunos:
18-MI-a
18-MI-b

Transporte
novembro
(Autocarro da (data a definir)
escola)

1 tarde /
turma

Transporte:
200€

Relatório

Responsável:
Paulo Aquino

Alunos:
18-MI-a
18-MI-b
Alunos:
17-CMR
16-CMR

Transporte
(Autocarro da
escola)
Autocarro
(Autocarro da
escola)

novembro
(data a definir)

1 tarde /
turma

Sem custos

Relatório

novembro
(data a definir)

1 tarde

Transporte:
50€

Relatório

Responsável:
Cristina Borges
Colaboração:
Carlos Boa (ACT)
Responsável:
Paulo Aquino

15 de novembro

1 dia

Relatório

Colaboração:
Joaquim Cabral

Responsável:
Luís Serra
Colaboração:
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1, 2

2,3,4

1, 2,6

1, 2

11

Portela”
(Gouveia)
Sessão de Reiki

mesmos.

Visita de Estudo ao
Porto
(Casa de Serralves ou
Museu das
Telecomunicações e
Palácio da Bolsa)

- Promover a cultura artística;
- Desenvolver nos alunos espírito crítico,
sensibilidade e gosto pela arte;
- Conhecer espaços Museológicos;
- Visitar o centro histórico;
- Aplicar conhecimentos adquiridos na
disciplina de HCA;
- Observar e analisar in loco as
estratégias de comunicação, marketing e
publicidade, utilizadas na atividade
empresarial/comercial;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas
disciplinas técnicas do curso (Marketing,
TPCRP e CPC).
- Tomar conhecimento com as diversas
realidades comerciais aproveitando a
época natalícia “Vila Natal”;
- Analisar a importância que esta época
tem para o Natal;
- Observar técnicas de decoração visitar
Ikea (montras e ruas).
- Sensibilizar os alunos para a
necessidade de respeitar os Princípios e
Valores consagrados na Declaração
Universal dos Direitos Humanos;
- Divulgar a importância da Declaração
Universal dos Direitos Humanos;
- Desenvolver capacidades de cidadania
responsável, interventiva e crítica na
sociedade democrática;

Visita ao Entreposto
do Intermarché em
Alcanena Fátima e Fábrica
Cuetara

Dia da Declaração
Universal dos
Direitos
Humanos
Maratona de Cartas

- Promover a paz espiritual de cada
aluno.

Professores
acompanhantes
Responsável:
Celina Pinto
Diana Diogo
(16TUR)
Responsável:
Luís Pinto

Comunidade
Educativa

Salão
Polivalente

dezembro
(data a definir)

2 horas

Sem custos

Observação

Alunos:
16-CM
17-CM

Autocarro

dezembro
(data a definir)

1 dia

Transporte:
500€

Observação e
relatório

Alunos:
16-CMR
17-CMR

Autocarro

6 ou 7 de
dezembro

1 ou 2
dias

Transporte:
600€ ou
1000€

Relatório

Alunos:
18-MI-a
18-MI-b
18-AS
18-CM
18-CMR
18-ER
18-GEI

Salão
Polivalente

10 de dezembro

1 hora

Sem custos

Observação e
relatório

Colaboração:
Professores
acompanhantes

Responsável:
Luís Serra
Colaboração:
Professores
acompanhantes
Responsável:
Cristina Borges
Clube dos
Direitos
Humanos
Alunos: 16 CMR
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Instituição criada em 1989

1,2

2

1, 2,

3

- Defender o princípio da inclusão e do
respeito pelas diferenças.
Visita à Casa da
- Contactar com indústria e seus
Prisca
automatismos;
(Trancoso)
- Permitir uma melhor compreensão dos
conteúdos programáticos;
- Reforçar a aprendizagem prática;
- Contribuir para a melhoria dos
resultados escolares.
Desenvolver as
- Desenvolver as capacidades técnicas
capacidades técnicas dos alunos de CGA, aplicando os seus
dos alunos aplicando- conhecimentos na comunidade e para a
as em casos reais
comunidade.
- Aplicar os conhecimentos num caso
prático e real promovendo e criando
portfólio do aluno.
Celebração Natalícia - Desenvolver nos alunos o espírito de
(Atuação dos alunos
Natal (convívio, solidariedade, paz…).
que frequentam a
- Organizar eventos.
disciplina de
- Organizar e participar no concurso;
Comunicar em
- Participar em atividades coletivas.
Francês, Concurso de - Desenvolver o espírito de grupo.
decoração das mesas - Concurso de Mesas de Natal.
do refeitório e
- Decoração da escola.
Almoço de Natal)
Encontro de Pais/
Encarregados de
Educação

- Incentivar as relações entre família e
escola;
- Envolver os pais/Encarregados de
Educação na formação dos seus
educandos;
- Incentivar as relações entre família e
escola;
- Envolver os pais/Encarregados de
Educação na formação dos seus
educandos.
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Responsável:
Pedro Dias

Alunos:
18-ER
17-ER

Transporte
1º período
(Autocarro da (data a definir)
escola)

1 dia

Sem custos

Observação e
relatório

Responsável:
Sandrina Clara

Alunos:
17-CM

Computador,
Impressora a
cores, Folhas
A4. Caneta.

Integrado
na
disciplina
de CGA

100€

Observação

Comunidade
Educativa

Refeitório,
14 de dezembro
Adereços
evocativos da
época,
Adereços e
material para
a construção
do cenário

1 manhã

Sem custos

Observação

Comunidade
Educativa

Salão
6 de janeiro
Polivalente,
salas, cantina

Tarde

Sem custos

Observação

Colaboração:
Catarina Santos

Responsável:
Maria José
Valverde,
Helena Sousa,
Cristina Borges
Colaboração:
Alunos: 18-CM,
18-CMR, 17-CM,
17-CMR, 18-AS e
16-TUR
Responsável:
Diretor
Pedagógico
Colaboração:
Diretores de
Curso, Diretores
de Turma e
Professores

1º período
(data a definir)

Localidade de 23 a 30 de abril
origem dos
alunos

12

Instituição criada em 1989

2, 5

Formação em
- Colocar em prática os conhecimentos
Contexto de Trabalho teórico-práticos adquiridos.

1, 2

Visita à empresa
Coficab Portugal Companhia de Fios e
Cabos, Lda
(Guarda)
Visita de Estudo à
Volkswagen
Autoeuropa
(Palmela)

- Incentivar os alunos para a organização
empresarial.

Visitas Técnicas dos
Cursos Técnico
Comercial
(Várias empresas da
região: Minipreço,
Ecomarché,
Lidle, Fábrica de
objetos religiosos Trancoso)
Visita de estudo a
Coimbra e Aveiro
(visitar a época das
Promoções e Saldos)
Visita de estudo à
fábrica de painéis
fotovoltaicos em
Moura (MFS-Moura
Fábrica Solar-Fabrico

1, 2

1, 2, 5

1, 2,6

1, 2

13

Responsável:
Diretores de
Curso
Colaboração:
Professores,
Orientadores,
Monitor da
empresa.
Responsável:
Paulo Aquino,
Cristina Borges

Alunos do 2º e
3º ano

1 viatura para janeiro a julho
360 horas Transporte
acompanham (3º ano - 21 de
/ turma
ento
janeiro a 5 de
abril;
2º ano - 23 de
abril a 9 de julho)

Relatório

Alunos:
18-MI-a
18-MI-b

Transporte
2º período
(Autocarro da (data a definir)
escola)

1 tarde

Transporte:
100€

Relatório

Responsável:
Paulo Aquino

Alunos:
17-MA-a
17-MA-b

Transporte

2 dias

Transporte
900€

Relatório

- Formação Técnica e prática no âmbito
Professor da
do Curso e das disciplinas da componente disciplina.
Prática.

Alunos:
18-CMR
17-CMR
16-CMR

Autocarro
janeiro a junho
(Autocarro da (data a definir)
escola)

1 dia

Transporte:
150€

Relatório

- Contactar com técnicas de escoamento
dos produtos através dos saldos e
Liquidação Total.

Professores da
disciplina.

Alunos:
18-CMR
17-CMR

Autocarro

2º período
(data a definir)

1 dia

Transporte:
400€

Relatório

- Contactar com o uso de energias
renováveis para a produção de energia
elétrica.
- Permitir uma melhor compreensão dos
conteúdos programáticos;

Responsável:
Pedro Dias

Alunos:
18-ER
17-ER

Autocarro

2º período
(data a definir)

2 dias

Transporte:
950€

Observação e
relatório

- Ver como se organiza e se realiza a
montagem de um veículo automóvel
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2º período
(data a definir)

Instituição criada em 1989

2,3,4

2

1, 2

1, 2, 4

e Comércio de
Painéis Solares Lda),
ao aproveitamento
hidroelétrico do
Alqueva e à central
fotovoltaica de
Canhestros - Ferreira
do Alentejo.
Visita de estudo ao
Museu Grão Vasco,
Sé, centro histórico e
zonas comerciais
(Viseu)

- Reforçar a componente/aprendizagem
prática;
- Contribuir para a melhoria dos
resultados escolares.

- Promover a cultura artística;
- Desenvolver nos alunos espírito crítico,
sensibilidade e gosto pela arte;
- Conhecer um Museu com um espólio de
referência no interior;
- Visitar o centro histórico;
- Aplicar conhecimentos adquiridos na
disciplina de HCA;
- Observar e analisar in loco as
estratégias de comunicação, marketing e
publicidade, utilizadas na atividade
empresarial/comercial;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas
disciplinas técnicas do curso (Marketing,
TPCRP e CPC).
Promover o trabalho - Desenvolver as capacidades de
dos alunos realizados captação de imagem estática.
na escola e Trancoso. -Aplicar tratamento de imagem.
-Desenvolver a capacidade visual do
aluno
Comemoração da
- Promover o gosto pela cultura francesa;
Chandeleur
- Dar a conhecer a cultura francesa.
(Festa dos crepes)

Responsável:
Luís Pinto

Carnaval
(Participação no
desfile das escolas de
Trancoso)

- Proporcionar momentos de diversão e
convívio;
- Dar continuidade às tradições
carnavalescas locais.
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Alunos:
17-CM
18-CM

Autocarro
2º período
(Autocarro da (data a definir)
escola)

1 dia

Transporte:
160€

Observação e
relatório

Responsável:
Ricardo Marta
Catarina Santos
Sandrina Clara

Alunos:
17-CM
18-CM

Computador,
Máquinas
fotográficas,
Tripé

2º período
(data a definir)

integrado
na
disciplina
de CGA

300 €

Observação

Responsável:
Helena Sousa

Alunos:
18-CMR
18-CM

Cozinha e
ingredientes
necessários

4 de fevereiro

1 dia

Sem custos

Observação

Responsável:
Diretores de
Turma

Comunidade
Educativa e
Local

Trancoso

1 de março

Manhã

Sem custos

Observação

Colaboração:
Professores
acompanhantes

14

Instituição criada em 1989

1, 2, 4

1, 2

1, 2

1,2,3,4,5

1, 2

15

Dia Internacional da
Mulher

- Discutir o papel da mulher na sociedade
atual;
- Refletir sobre os direitos e deveres;
- Organizar o painel “Empreender no
Feminino” - Empresárias partilham as
suas experiências profissionais”.
Semana da Leitura
- Desenvolver atividades que festejem a
(Atividade de
leitura como ato comunicativo, de
enriquecimento da
liberdade e responsabilidade, um diálogo
Língua
entre a literatura, a arte e a ciência, um
- “comemorar a
espaço de encontro, criativo e
leitura e o leitor!)
colaborativo.
- Organizar entrevistas, colóquios e
outras atividades em sala de aula.
- Organizar atividades relacionadas com a
leitura.
O Teatro vem à
- Promover nos alunos o gosto pela
escola
representação.
(Grupo de teatro
- Captar os sentidos do teatro,
Projeto Educarte
enquanto representação do mundo.
(Itinerância - Assistir à - Desenvolver a criatividade e o gosto
peça de Teatro “Luís - pela representação.
O Poeta e o Homem”)
Visita de estudo
- Conhecer a região de Seia e a Escola
Seia – Escola Superior Superior de Turismo;
de Turismo/ Museus - Conhecer os monumentos e o
património desta região;
- Conhecer as suas potencialidades
turísticas;
- Realizar convívio entre todos.
Visita de estudo à
- Contacto com equipamentos, processos
Expomecânica
e tecnologias.
(Salão de
- Contactar com empresários
equipamentos,
representativos da área da Mecânica;
serviços e peças auto - Consolidar os conteúdos lecionados nas
- Matosinhos)
disciplinas da área técnica.

Responsável:
Cristina Borges
Clube dos
Direitos
Humanos
Alunos: 18 CM
Responsável:
Maria José
Valverde
Alunos do 1º, 2º
e 3º anos.
Professoras de
Português.

Alunos:
18-CM
18-CMR
17-CM
17-CMR

Salão
Polivalente,
Flores

8 de março

2 horas

Comunidade
Educativa

Polivalente,
Material de
apoio

11 a 15 de março 5 dia

Responsável:
Maria José
Valverde

Alunos do 1º
ano

Convento de 18 a 22 março
São Francisco

Responsável:
Cristina Borges

Alunos:
16-TUR

Responsável:
Joaquim Cabral

Alunos:
16-MA-a
16-MA-b

50€

Observação

100€

Observação

1 tarde

Bilhetes:
690€

Observação

Transporte
abril
(Autocarro da (data a definir)
escola),
Máquina
fotográfica

7 horas

Transporte:
100€

Relatório

Autocarro

1 dia

Transporte:
500€

Relatório
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3 a 5 de maio

Instituição criada em 1989

2,3,4

2

Visita de estudo à FIT
- Feira Ibérica de
Turismo, Museu e Sé
Catedral
(Guarda)

- Desenvolver nos alunos espírito crítico,
sensibilidade e gosto pela arte;
- Conhecer o Museu e Sé e aplicar
conhecimentos adquiridos na disciplina
de HCA;
- Visitar o centro histórico;
- Observar e analisar in loco as
estratégias de comunicação, marketing e
publicidade, utilizadas na atividade
empresarial/comercial nas empresas de
Turismo;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas
disciplinas técnicas do curso (Marketing,
TPCRP, CGA e CPC).
Avaliação intermédia - Aferir a qualidade dos projetos em
projeto PAP
curso.

1, 2

Dia da Europa

1, 2

Aula de yoga

Responsável:
Luís Pinto
Colaboração:
Professores
acompanhantes;
Diretor
Pedagógico

Alunos:
16-CM
18-CM

Alunos:
16-CMR
16-CM
Colaboração:
16-MA-a
Professores
16-MA-b
orientadores
16-GEI
16-TUR
- Refletir sobre a importância desta data; Responsável:
Alunos:
- Constatar que esta data tem por
Cristina Borges
18-CMR
objectivo a aproximação dos cidadãos
Clube dos
18-CM
europeus ao antigo conceito de união dos Direitos Humanos 18-MI-a
povos da Europa;
Alunos: 18-CMR
18-MI-b
- Organizar sessão com eurodeputado a
18-GEI
convidar.
18-ER
18-AS
- Promover o equilíbrio pessoal;
Conhecer o yoga.
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Transporte
2 ou 3 de maio
(Autocarro da
escola),
Máquina de
filmar /
fotográfica

1 dia

Transporte:
100€

Observação e
relatório

6 a 10 de maio

1 dia

Sem custos

Pauta
Ata

Salão
Polivalente

9 de maio

2 horas

Sem custos

Observação

Salão
Polivalente

maio
(data a definir)

2 horas

Sem custos

Observação

Responsável:
Diretor de Curso

Responsável:
Celina Pinto
Diana Diogo (16TUR)

Comunidade
Educativa

16

Instituição criada em 1989

1, 2

1, 2

1, 2

Palestras técnicas
(Trazer à Escola
viaturas “Tuning” e
carros de
competição)
Desenvolvimento
Dos projetos PAP e
das respetivas provas
práticas
(Roteiros turísticos:
Meda; Celorico da
Beira, Viseu, Porto,
Guarda, Douro)
Visita de Estudo ao
Palácio/Convento de
Mafra

1, 2, 6

Visita de estudo –
MARK’it – Instituto
Politécnico de Viseu

3

Avaliação da
formação pelos
formandos

17

- Sensibilizar os alunos para a legislação,
confrontar o que é legal e ilegal no
mundo automóvel, a homologação de
alterações no automóvel, vantagens e
inconvenientes
- Realizar trabalho de pesquisa e de
investigação sobre o tema a desenvolver,
- Planear atividade prática;
- Redigir relatório;
- Preparar apresentação do relatório.

Responsável:
Paulo Aquino,
Teófilo Santos

Alunos:
18-MI-a
18-MI-b

Salão
Polivalente

Responsável:
Cristina Borges

Alunos:
16 TUR

- Desenvolver competências
formativas no âmbito da formação
integral dos alunos;
- Sensibilizar os alunos para a leitura
da obra “O Ano da Morte de Ricardo
Reis”;” Memorial do Convento”;
- Conhecer a Biblioteca de Mafra.
- Desenvolver nos alunos espírito crítico;
- Participar numa atividade organizada
por uma escola de ensino superior, mas
direcionada e num contexto de formação
dos alunos de Comunicação-MRPP e
Comércio;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas
disciplinas técnicas do curso;
- Assistir e Participar em Palestras.
- Avaliar o trabalho desenvolvido por
todos;
- Recolher elementos para a avaliação
através do preenchimento do modelo da
escola;
- Reunir com os alunos do curso.

Responsável:
Maria José
Valverde, Helena
Sousa e Natália
Gonçalves

maio
(data a definir)

1 dia

Sem custos

Observação

Transporte
maio/junho
(Autocarro da (data a definir)
escola)

A definir

Transporte:
600€

Observação e
relatório

Alunos:
16-MA-a
16-MA-b
16-GEI
16-TUR
16-CM
16-CMR
Alunos:
18-CMR
18-CM
16-CMR
16-CM

Autocarro

3º período
(data a definir)

1 dia

Transporte:
900€

Observação e
relatório

Transporte,
Máquina de
filmar /
fotográfica

3º período
(data a definir)

1 dia

Transporte:
200€

Observação e
relatório

Alunos do 1º,
2º e 3º ano

Fotocópias

1º e 3º ano –
junho,
2º ano – abril

1 hora

Sem custos

Observação

Colaboração:
Professores
orientadores do
projeto PAP

Responsável:
Luís Serra
Luís Pinto
Colaboração:
Professores
acompanhantes;
Diretor
Pedagógico
Responsável:
Diretores de
Curso
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Instituição criada em 1989

1,2,3,4,6

Visita Final de ano

2

Defesa do Projeto
PAP

1, 2

Jornadas Pedagógicas - Refletir sobre o projeto educativo da
(Debate de opiniões) EPT;
- Avaliar o trabalho desenvolvido.

3

Reunião Geral de
Professores

3

Convívio da
Comunidade Escolar
Feira de São
Bartolomeu

4

- Despedida e convivo dos alunos.
- Fomentar a união e a despedida, bem
como o convivo entre eles.

Responsável:
Luís Serra
Colaboração:
Professores dos
Conselhos de
Turma
- Apresentar os projetos PAP;
Responsável:
- Sensibilizar os alunos para projeto PAP e Diretor de Curso
sua defesa;
- Obter a certificação da formação
Colaboração:
profissional adquirida.
Professores
orientadores

- Realizar balanço crítico e avaliação das
atividades desenvolvidas;
- Perspetivar o próximo ano letivo.
- Estreitar laços entre os alunos do curso
e entre os professores.
- Divulgar projetos da EPT;
- Divulgar oferta formativa.

Responsável:
Américo Mendes
Colaboração:
Diretores de
Curso
Responsável:
Américo Mendes
Responsável:
Direção
Responsável:
Daniel Joana

Alunos:
18-CMR
17-CMR
16-CMR

Autocarro
Junho
(Autocarro da (data a definir)
escola)

1 dia

Transporte:
100€

Relatório

Alunos:
16-CMR
16-CM
16-MA-a
16-MA-b
16-GEI
16-TUR
Comunidade
Educativa

Sala 1.5

8 a 16 de julho

1 dia /
curso

Sem custos

Pauta
Atas

Salão
Polivalente

julho
(data a definir)

1 dia

Sem custos

Relatório

Professores

Salão
Polivalente

julho
(data a definir)

Manhã

Sem custos

Observação

julho
(data a definir)
Agosto
(data a definir)

1 dia

Sem custos

Observação

10 dias

Sem custos

Observação

Comunidade
Educativa
Comunidade
Educativa e
Local

Stand –
Pavilhão
Multiusos

Responsáveis pela elaboração: Diretor Pedagógico / Diretores de Curso
Parecer favorável do Conselho Pedagógico em reunião de 26 de outubro de 2018
Ratificado em reunião de Direção de 22 de novembro de 2018
Aprovado em reunião da Assembleia Geral de __ de dezembro de 2018
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