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O Plano Anual de Atividades 2017/2018, alinhado pelas opções da política educativa da escola consagradas no Projeto Educativo 2016/2019 mas também em 
consonância com o projeto de intervenção da diretora para o mandato 2017/2021, constitui o documento que explicita a operacionalização das grandes opções 
estratégicas para o sucesso escolar, sendo por isso, também um documento estruturante da vida da escola. É fundamental organizar a escola, planear o ensino e a 
aprendizagem, valorizando-se a qualidade da educação e da formação profissional que se proporciona aos jovens formandos, com a consciencialização do lugar 
que esta Escola Profissional ocupa na região e do contributo que poderá dar no desenvolvimento socioeconómico. Nesse sentido, a Missão, a Visão estratégica e 
os Valores que subscreve constituem os três pilares do projeto educativo, a partir dos quais se configura o modelo de organização e o modelo de ensino, por 
estrutura modular, desta Escola Profissional e que importa aqui destacar: 
 

Visão estratégica: “Atenta às mudanças de paradigma do desenvolvimento regional, visa reafirmar a identidade na região e reforçar a ligação com o meio 
envolvente, com o meio empresarial, sendo reconhecida pela formação de qualidade que proporciona e que a distingue – constituir-se, em suma, como 
uma Referência Regional”; 
 
Missão: “Contribuir para elevar o nível de escolarização e qualificação profissional dos jovens e da população em áreas de potencial interesse no tecido 
económico e empresarial regionais, proporcionado uma formação profissional de reconhecido valor que promova não só o desenvolvimento de 
competências técnicas e científicas, mas também um desenvolvimento global e equilibrado da pessoa do aluno, capaz de pensar e agir, de resolver 
problemas, que facilitem a sua integração dinâmica no mercado de trabalho, capaz de responder às necessidades nacionais.” 

                
              Valores: “Desempenhar o seu papel na sociedade, cumprindo a sua missão de serviço público com ética e responsabilidade, num espaço de diálogo e 
              reflexão permanente, de espírito de equipa, de cidadania e de solidariedade.” 
 
Enquadrado por aqueles princípios, o planeamento da ação educativa tem em conta o conhecimento do perfil de saída dos técnicos e as competências a 
desenvolver, em acordo com os currículos dos cursos, bem como os resultados escolares obtidos no ano anterior e o diagnóstico/caraterísticas pessoais, sociais e 
cognitivas dos alunos no ano letivo 2017/2018. De acordo com os objetivos estratégicos, acredita-se que é possível melhorar os resultados escolares e o perfil 
profissional dos alunos, investindo na prestação do serviço educativo e na melhoria da prática letiva, explorando melhor as virtualidades deste modelo de ensino 
por estrutura modular e a liberdade didática e pedagógica dos docentes na organização das aprendizagens. Incentivam-se os docentes a valorizar as técnicas de 
ensino de diferenciação pedagógica consonante com o estilo e ritmo individual de aprendizagem, mobilizadoras da motivação dos alunos, a usar pedagogias 
ativas, individuais ou em grupo, fomentando o trabalho de pesquisa e o trabalho de projeto, proporcionando aos jovens experiencias de aprendizagem em 
contexto real e prático, explorando a observação in loco, o espirito crítico e a experimentação. Os contextos reais de trabalho, o meio económico e social e a 
sociedade, no geral, deverão constituir os recursos fundamentais e inspiradores para o desenvolvimento de aprendizagens significativas. A interação permanente 
com o meio, com os agentes socioeconómicos da região, através da dinamização de parcerias e protocolos de colaboração, aliado ao sucesso educativo e 
profissional dos alunos permitirá reforçar a Identidade e a Imagem da Escola. A monitorização sistemática dos resultados, o trabalho colaborativo e a articulação 

I- ENQUADRAMENTO 
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pedagógica, a partilha de experiencias pedagógicas e o desenvolvimento dos mecanismos internos da auto-avaliação da escola permitirão, por outro lado, 
introduzir as melhorias no processo educativo, garantindo a qualidade da educação e formação profissional e a prestação do serviço educativo.  
O PAA 2016/17 desenvolve-se, assim, a partir de três Eixos Estratégicos para o Sucesso, em acordo com o PEE 2016/19: 
                                                                                  
                                                                  I- ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 
                                                                 II- LIDERANÇAS E GESTÃO EFICAZES 
                                                                III- IMAGEM DA ESCOLA E GARANTIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 
Cada um destes eixos estratégicos compreende um conjunto de domínios para os quais foram definidos objetivos estratégicos para o sucesso e estabelecidas as 
metas a alcançar - um quadro de referência para todas as estruturas pedagógicas que, por sua vez, teve também em conta as fragilidades identificadas no 
relatório da avaliação interna 2016/2017. A diversidade de atividades propostas neste plano configuram, assim, um conjunto de estratégias propostas por cada 
uma das estruturas pedagógicas que visam colocar o sucesso educativo dos alunos e os resultados escolares num patamar superior ao de partida, acrescentando 
valor ao nível de formação e perfil profissional dos jovens. No que se refere o desenvolvimento do currículo e perfil profissional e atendendo à especificidade dos 
alunos dos Cursos Profissionais, de dupla certificação, privilegiamos a interação permanente com o meio, com o mundo empresarial, a observação in loco, as 
atividades práticas em contexto real e as práticas simuladas, um saber fazer crítico assente na utilização do conhecimento teórico, que ao mesmo tempo articule e 
mobilize o saber ser e saber estar, os valores de cidadania, de responsabilidade social, de solidariedade, de trabalho em equipa, de sensibilização ambiental, bem 
como valorização da dimensão artística e cultural, também importantes no mundo do trabalho. As diversas atividades deste plano serão articuladas de forma 
coerente e adequada aos objetivos, maximizando, simultaneamente, as potencialidades dos recursos utilizados, divulgando a toda a comunidade educativa as 
opções fundamentais da ação educativa desta Escola.  

Todas as estruturas intermédias desempenham um papel fundamental na concretização e sucesso do plano. Todavia, são os Conselhos de Turma que 

desempenham, na ação direta com os professores e alunos, um papel crucial na implementação e desenvolvimento de todas as iniciativas, adequando estratégias 

às reais necessidades de cada turma e cada curso e integrando-as nos Projetos de Turma. O Plano Anual de Atividades permite, por isso, agregar vontades, 

rentabilizar o trabalho desenvolvido e evidenciar as diversas atividades privilegiando-se, sempre que possível, a interdisciplinaridade.  

Para facilitar a organização e consulta do documento optou-se por apresentar as propostas a desenvolver/dinamizar por cada departamento curricular, estrutura 

ou órgãos ao longo do ano lectivo.  

No final do ano letivo, terá lugar a avaliação global deste Plano, baseada nas fichas de avaliação de cada atividade e preenchidas pelo respetivo responsável e nos 

relatórios de autoavaliação das diferentes estruturas. Os resultados da avaliação serão dados a conhecer a toda a comunidade educativa. 

Assumidos estes compromissos, cada um dos órgãos e estruturas define as formas de organização do conjunto de atividades orientadas para dar resposta às 
necessidades e expetativas dos alunos, constituindo, assim, o plano de trabalho a desenvolver.  
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II- CARATERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS ESCOLARES 

 
2.1- Resultados da auto-avaliação 2016/2017: histórico dos resultados 

No ano letivo 2016/2017 deu-se início a um novo ciclo com um novo Projeto Educativo vertido, por sua vez, no Plano Plurianual que configurou o PAA 16/17 e irá configurar os 

seguintes. A avaliação final do Plano de actividades 2016/17 revela que a Escola alcançou muitos dos seus objetivos e metas e os docentes desenvolveram um trabalho pedagógico 

assertivo nalgumas das prioridades. No entanto, verifica-se também que é preciso aprofundar os métodos pedagógicos e o trabalho com os alunos de modo a dar continuidade à 

melhoria dos resultados e reforçando algumas das estratégias que poderão produzir melhores resultados, se aplicados correctamente por todos.  

TABELA Nº 1 – HISTORICO DOS RESULTADOS ESCOLARES 

 

INDICADORES CURSO                                 RESULTADOS 

  2014/2015 2015/2016  2016/2017 

Anos curriculares  1ºano 2º ano 3º ano 1ºano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 

Taxa de 
conclusão 
modular 

TT  91,0% 94,0% 100% 84,1% 91,4% 100% 90% 91,40% 100% 

TTAR  92,5% 89,5% 93,4% 96,5% 92,7% 100% 95,78% 99,76% 95% 

TPA  93,0% 96,0% 100% 80,2% 88,0% 93,4% 96,88% 90,53% 95% 

Taxa de 
desistência 

escolar 

TT  20,0% 13,3% 7,7%  6,3% 8,3% 7,7% 7,14%   

TTAR  0% 28,6% 0% 0% 6,7% 10,0% 13,6%   

TPA  9,7% 21,7% 6,7% 11,5% 10,0% 11,1% 29%   

ESCOLA  13,60% 8,30% 11,7% 

Taxa de 
conclusão de 

curso 

TT  75%* (92,3%) 80,0%* (92,3%) 66% * (90,90%) 

TTAR  93,3%* (100%) 60,0%* (90,0%) 80% * (85,71%) 

TPA  43,5%* (71,4%) 48,0%* (66,7%) 77,41%*  (85,71%) 

ESCOLA    88,46% 
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Taxa de 
empregabilidade 

TT  50,00% 50,00%  

TTAR  71,43% 88,89%  

TPA  70,0% 75,00%  

Taxa de 
prosseguimento 

estudos 

TT  41,67% 25,00%  

TTAR  21,43% 0,00%  

TPA  20,0% 25,00%  

Taxa de 
Conclusão das 
PAP (alunos do 

3ºano) 

TT  100% 100%  

TTAR  100% 100%  

TPA  85,7% 81,3%  

Taxa de 
conclusão de FCT 

TT  92,0% 95,7%  

TTAR  100% 100%  

TPA  98,3% 100%  

                *Calculado tendo em conta os alunos à entrada no 1º ano, conforme regra do POCH 
 
O histórico dos resultados escolares para alguns dos indicadores do sucesso permitirá aos docentes estabelecer as estratégias pedagógico-didácticas mais adequadas para alcançar 

as metas definidas. Há aqui um papel fundamental das estruturas intermédias ao nível do trabalho colaborativo entre docentes, especialmente atendendo às mudanças dos 

docentes em resultado do concurso nacional e, consequentemente, das novas equipas pedagógicas. O histórico dos resultados alcançados dá orientações aos docentes e às 

equipas pedagógicas em sede de conselho de turma sob orientação e coordenação das estruturas intermédias para o trabalho a desenvolver no sentido do progresso. 

 
2.2- Aspetos a melhorar no ano lectivo 2017/2018 

Em resultado da avaliação interna realizada em 2016/17, foram identificados os seguintes pontos fracos: 
 

 Subida da taxa de desistência global da Escola – 11,7%. (no ano letivo 2015/2016 foi de 8,3%; no ano letivo 2014/2015 foi de 13,6%; no ano letivo 2013/2014 foi de 

4,57%), apesar de se situar abaixo da meta da escola estabelecida (< a 15%);  

 Subida da taxa de desistência do curso TT – 20%. (no ano letivo de 2015/2016 foi de 7,32%; no ano letivo de 2014/2015 foi de 14%) 

 Subida da taxa de desistência do curso TTAR – 11,77%. (no ano letivo de 2015/2016 foi de 5%; no ano letivo de 2014/2015 foi de 9,30%); 
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 Subida da taxa de desistência dos primeiros anos dos cursos profissionais - 16,22% – (no ano letivo 2015/2016 foi de 7, 02%; no ano letivo de 2014/2015 foi de 9,83%, 

no ano letivo 2013/2014 foi de 3,8%); 

 Subida da taxa de desistência dos segundos anos 13,8%. (no ano letivoNo ano letivo de 2014/2015 foi de 21,15%, no ano letivo de 2013/2014 foi de 8,51%. 

 Taxa de desistência escolar nas turmas de 3ºanos – 9,76%. No ano letivo 2014/2015 a taxa foi de 4,76%. No ano letivo de 2013/2014 a taxa foi de 6,38%. 

 Descida da taxa de conclusão do curso TTAR do ciclo de formação 2013/2016- 64% (2012/15 – 93,33%; 2011/2014 – 72,2% 2010/2013 - 60%); 

 Descida da taxa de conclusão do curso TT do ciclo de formação 2014/2017 – 66%. (2013/2016 – 75%; 2012/2015 – 75%; 2011/2014 – 64%; 2010/2013 - 60%); 

 As quatro Competências de Escola mantêm-se no nível suficiente; 

 Persistência de focos de indisciplina. Considerando que 13 alunos registaram incidentes disciplinares graves, num total de 197 alunos da Escola, a percentagem de 
incidentes disciplinares corresponde a 6,5% dos alunos da Escola. 

 Persistência do número de alunos com problemas de assiduidade e pontualidade; 
 Continuação das dificuldades de alguns alunos dos cursos de TT e TTAR na integração/Adaptação às entidades de estágio; 

 Dificuldade de resposta às necessidades de formação da escola pelo centro de formação da área; 

 Pouca participação dos pais/EE na vida escolar dos seus educandos; embora se tenha verificado um crescente envolvimento do pais/EE dos alunos dos 1º anos; 

Constrangimentos Identificados: 

 Número de alunos nas turmas dos cursos clonados (11º TT, TTAR); 

 Sala de informática desadequada em relação ao número de alunos de algumas turmas; 

 O agravamento das condições socioeconómicas das famílias, que contribuem para a desistência escolar dos alunos; 

 Alunos sem objetivos académicos definidos e com um manifesto desinteresse pela vida escolar em particular nos cursos de educação e formação (CEF); 

 Dificuldades de alguns professores em adaptar-se às dinâmicas de uma Escola de Ensino Profissional e às especificidades da estrutura modular; 

Oportunidades: 
 

 Reforço das parcerias com a Câmara Municipal e outras entidades locais (Centro de Saúde, Santa Casa da Misericórdia, Junta de Freguesia, IP Beja, entre outras);  

 Desenvolvimento das potencialidades dos programas informáticos de apoio à lecionação das aulas e das aulas práticas dos cursos turismo: PROTEL e GESTEXPERT; 

 Utilização do espaço da BE como espaço de valorização da vivência escolar; 
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Recomendações da equipa de avaliação interna: 
 

 Os docentes deverão reforçar os mecanismos de recuperação modular; 
 Os docentes deverão intensificar o apoio aos alunos em contexto de sala de aula;  
 Deverá realizar-se uma mais rigorosa monitorização da assiduidade dos alunos, bem como a justificação das faltas e consequente compensação das mesmas;  
 Reforço do desenvolvimento da componente prática na lecionação das aulas dos diferentes cursos; 
 Diversificar o leque das atividades práticas proporcionadas aos alunos, tendo em conta as Inteligências Múltiplas; 
 Estimular o profissionalismo e o empreendedorismo nos nossos futuros técnicos; 
 Continuar a desenvolver atividades em que a consciência da sustentabilidade ambiental seja promovida; 
 Estimular práticas inovadoras de agricultura sustentável tendo em vista a proteção ambiental; 
 Reforço da divulgação e aplicação das regras de conduta em sala de aula e no espaço escolar; 
 Elaborar o plano de formação da escola com propostas diversificadas e inovadoras tendo em conta os interesses e necessidades da escola e dos stakeholders.  

 

2.3- Recursos Humanos em 2017/2018 

 
No presente ano letivo a composição dos recursos humanos é a que se apresenta na Quadro 1. 

Quadro nº1 – COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS em 2017/18 

PESSOAL DOCENTE PESSOAL NÃO DOCENTE 

Quadro de Escola  13 Psicóloga 1 

QE/QZP mobilidade interna 3 (inclui PNPSE) Assistentes técnicos 5+1 MI 

 
 

Contratados  

 
 

11 

Assistentes operacionais  8+1MI (1 de baixa medica longa 
duração) 

Assistentes operacionais 
contratados a tempo parcial (3,5 h 

diárias) 

2 

Assistentes operacionais 
contratados a termo 

1 

TOTAL DE PROFESSORES AO SERVIÇO 27  TOTAL 19 
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2.4- Breve caracterização da população escolar 

No ano lectivo 2017/2018, as características da população escolar são as seguintes: 

  Litoral alentejano 90,4% dos alunos (Grândola -67,4% - alunos; Santiago do Cacém – 15,6% - alunos; Alcácer do Sal -12,1% - alunos; Sines – 4,3%; Odemira 

– 0,6%); 

 Setúbal/Montijo- 2,6% (4 alunos); Ferreira do Alentejo- 5 alunos (3,2%). Outros concelhos – 3,2% (5 alunos). 

 Estão deslocados do seu local de residência 71,2% dos alunos dos quais, utilizam transporte diariamente – 99 alunos (63,5%, dos quais 40,4% são de 

Grândola e residem nas freguesias fora de Grândola) e estão alojados por residirem a mais de 50km/não terem transporte diário compatível – 12 alunos 

(7,7%). Residem na vila de Grândola apenas 28,8%. 

 São do Sexo Masculino – 88 alunos (56,4%) e Feminino –  68 alunas (43,6%); No entanto, 62.5% dos rapazes (55 rapazes) frequentam os cursos da área 

agrícola e apenas 16,2% de raparigas em agricultura (11 alunas). Já no que se refere aos cursos de turismo, são as raparigas que dominam a população, 

pois 83,8% das raparigas frequentam a área de turismo (57 das 68 alunas), sendo este cursos frequentados por apenas 33 rapazes (37,5%); 

 Relativamente às idades, distribuem-se do seguinte modo: 46,8% dos alunos (73 alunos) têm 18 anos ou + e 53,2% são menores de idade; 28,8% dos 

alunos (45 alunos) têm 17 anos; 23,7 % (37 alunos) têm entre 14 e 16 anos. Se se considerar que os alunos de 17 anos à data da matrícula irão completar 

os 18 durante o ano letivo 2017/18, iremos ter cerca de 70,5% dos alunos a atingirem a maioridade e a serem os próprios encarregados de educação. 

 Sucesso escolar dos alunos nos Cursos Profissionais: se considerarmos o tempo próprio para frequência do ano curricular, verificamos que 46 alunos 

(29,5%) já tiveram pelo menos 1 reprovação no seu percurso escolar ou mudaram de curso no secundário, enquanto 31 alunos (19,9%) já tiveram pelo 

menos 2 reprovações ou mudaram de curso no secundário. Verificamos, portanto, que os alunos que estão a frequentar os cursos profissionais já tiveram, 

de alguma forma, insucesso escolar no seu percurso escolar até ingressarem no curso profissional que frequentam, pois quase metade dos alunos já 

tiveram reprovações (49,4%). Este constitui muitas vezes um obstáculo panorama muitas vezes revelador de dificuldades de aprendizagem. 
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2.5- Oferta formativa e distribuição dos alunos 

 

A Oferta formativa e a distribuição dos alunos apresentam-se na Quadro 2. 

Quadro nº 2 – OFERTA FORMATIVA E DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS - 2017/2018 

TIPOLOGIA CURSO ANO 
ESCOLARIDADE 

Nº 
ALUNOS 

ALUNOS 
COM 

NEE/APOIOS 

TURMA TOTAL DE 
ALUNOS/ANO 

 
 
 
 

Curso 
Profissional 

nível IV 
 

Técnico de Turismo - TT  
1º ano (10º ano) 

13  0.5 turma  
 

48 
Téc. de Turismo Ambiental e 

Rural 
14  0.5 turma 

Técnico de Agropecuária 21 1 2 turnos na comp. formação técnica 

Técnico de Turismo - TT  
2º ano (11º ano) 

18  1 turma  
 

63 
Téc. de Turismo Ambiental e 

Rural 
19  Desdobramento na disciplina de Ambiente e 

Desenvolvimento 

Técnico de Agropecuária  26 1 2 turnos na comp. formação técnica 

Técnico de Turismo  
3º ano (12º ano) 

14  1 turma com desdobramento na comp. 
formação técnica 

 
 

45 
Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural 

12  

Técnico de Produção 
Agrária/var PA. - TPA 

19  2 turnos na comp. formação técnica 

 
TOTAL 

 

 
156 

 
 20 alunos 

NEE 

 
CURSO TT – 45; CURSO TTAR – 45; CURSO 
TPA - 66 

 
156 
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2.6- Organização do ano escolar 2017/2018 - Calendário escolar 

  

1ºPeríodo 2ºPeríodo 3ºPeríodo 

Início 
das 

atividades 
letivas 

Termo 
das 

ativida-
des 

Reuniões de 
avaliação/Re-
cuperação da 
assiduidade e 
aprendizagens 

Reuniões 
Interca-

lares 

Total de 
dias 
das 

ativida-
des 

Início 
das 

ativida-
des 

Termo 
das 

atividades 

Reuniões de 
avaliação/ Re-
cuperação da 
assiduidade e 
aprendizagens 

Total de 
dias 
das 

ativida-
des 

Início 
das 

atividades 

Termo 
das atividades/ 
Recuperação da 

assiduidade e 
aprendizagens 

Reuniões 
de 

avaliação 

Total 
de 

dias 
das 

ativida
des 

13-09-17  
 

15 Dez. 
2017 

(6ª feira) 

De 18 a 21 de 
Dez. 2017 

Outubro 64/68 03-01-
2018 

23-03-
2018 

26 a 28 de 
março 2018 

55/58 9-04-2018 De 29-06 a 6-7-
2018 

 

Após 
termo dos 

PCs 

 
57-62 

  

 CALENDÁRIO DE ESTÁGIOS/FCT/PAP 

 

Turma Período de FCT ENTREGA DA PAP/FCT/Relatórios APRESENTAÇÃO DA PAP/FCT/relatórios 

3º TT/TTAR De 7 de maio a 4 de julho/2018 (43 dias- 300 horas) 23 março de2018 26 e 27 de abril de 2018 

3º TPA De 27 de Nov. a 22 de Dez/2017. (18 dias) e 26 de fev a 29/3 e dia 

… abril (24 dias+1) – 43 dias - 300h 

A definir A definir 

2º TT De 2 de abril a 30 de maio/2018 (43 dias- 300 h) ____________ _____________ 

2ºTTAR De 2 de abril a 30 de maio/2018 (43 dias- 300 h) ____________ _____________ 

2º TPA  De 5 a 28 de março/2018 (18 dias) e de 3 a 18 de abril/2018 (12 

dias) – (30 dias - 210 horas) 

_____________ _____________ 

1º TPA 1 dia (7 horas)/ semana (sexta-feira) ____________ _____________ 
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2.7- Prioridades, Objetivos e Metas 2017/2018: Quadro de Referência de Escola 

  

O Plano Anual de Atividades consubstancia estratégias que já vinham sendo implementadas e nele são definidas outras em áreas em que é preciso intervir 
particularmente. A partir do quadro de referência da escola, as estratégias serão trabalhadas por cada uma das estruturas de modo a alcançar as metas 
evidenciadas no Quadro nº 4.  

QUADRO 4- PRIORIDADES 2017/2018: QUADRO DE REFERÊNCIA 

EIXO 
ESTRATÉGICO 

DOMINIO IDENTIFICAÇÃO 
DA PRIORIDADE 

OBJETIVOS INDICADORES METAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I- ENSINO-
APRENDIZAGE
M ORIENTADO 
PARA O 
SUCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A- 
RESULTADOS  

 
 
 
 
 
 
1. Resultados 
Académicos 

1.1. Melhorar as taxas de conclusão modular nos cursos 
profissionais 
 
 

- Taxas de conclusão modular por ano curricular 
dos cursos profissionais 
 
 

 Situar as taxas de sucesso de cada módulo das diferentes 
disciplinas nos C. P acima dos 82%; 

 Taxa de conclusão modular anual, por turma dos C. P., a 
partir de 87%; 

1.3. Minimizar o nº de alunos com módulos em atraso no 3º ano 
dos cursos profissionais 
1.4. Melhorar as taxas de transição dos alunos que transitam 
para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais 

- Percentagem de alunos que transitam para o 3º 
ano dos CP sem módulos em atraso 
 
- Alunos transitados para o ano de escolaridade 
seguinte nos cursos profissionais 

 78% dos alunos transitam para o 3º ano dos CP sem 
módulos em atraso 

 

 Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte 
nos cursos profissionais =>88% 

1.5. Melhorar as taxas de conclusão dos cursos profissionais, 
ciclo 2014/17 (Diplomados nos cursos de dupla certificação de 
nível ISCED 3, no tempo próprio): TT, TTAR, TAP 
 

- Percentagem de alunos que, no ciclo de 
formação 2014/17, completam a formação e 
qualificação profissional (cursos profissionais 
ISCED 3) em relação ao total de alunos que 
ingressaram nos cursos de TT, TTAR, TAP 

 Taxa de conclusão de cada curso profissional 
(Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível 
ISCED 3, no tempo próprio) superior a 72% 

 Taxa de conclusão dos alunos matriculados nos 3ºano 
cursos profissionais superior a 80% - ano 17/18 – 85%; 

1.7. Diversificar e avaliar os apoios educativos no âmbito do 
Promoção do Sucesso Escolar 

Taxa de sucesso dos apoios extra aula traduzidos 
na recuperação modular/recuperação das 
aprendizagens 

 Taxa de sucesso para apoios educativos fora de sala de 
aula superior a 93% nos cursos profissionais  

 
 
 
 
 
 
2. Resultados 
Sociais 

2.1. Reduzir a indisciplina na sala de aula - Taxa de incidentes disciplinares graves 
registados nos alunos do 10º ano 
- Taxa de incidentes disciplinares graves 
registados na Escola 

 Menos de 7% dos alunos do 10º anos registam incidentes 
disciplinares graves (IDG) 

 O nº de incidentes disciplinares, por ordem de gravidade, 
não deve ultrapassar 5% dos alunos da Escola 

2.2. Melhorar o clima de aprendizagem dos alunos em contexto 
de sala de aula 

Cartazes afixados nas salas de aula com as 
regras de conduta trabalhadas pelo DT e alunos 
respetivos  

 Em cada turma/curso estão definidas regras de conduta 
em sala de aula 

2.3. Melhorar o desempenho dos alunos dos 10º anos na 
competência “Desenvolvimento Pessoal e Social” 

Taxa de níveis de desempenho dos alunos do 10º 
anos nas Competências Pessoais e Sociais 

 83% dos alunos do 10º anos tem nível igual ou superior a 
Suficiente nas competências Pessoais e Sociais 

2.4. Envolver pais/EE na resolução dos problemas 
comportamentais dos educandos 

Percentagem de registo de presença dos pais/EE 
nas reuniões com DTs 

 55% dos pais/EE participam em reuniões com os DTs dos 
10º anos 

2.5- Sensibilizar os alunos das turmas do 10º ano e os pais/EE 
para as regras de conduta em sala de aula 

Percentagem de ações de sensibilização 
planeadas e realizadas 
Percentagem de pais e EE que participam nas 

 55% dos pais/EE participam nas ações de sensibilização 
nas turmas do 10º ano 

 Realização de 100% das ações de sensibilização (5 
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ações de sensibilização nas turmas do 10º ano ações) 

2.6. Valorizar a assiduidade, o estatuto do aluno e a ética escolar 
2.7. Valorizar o saber como fator de inclusão social,  

Taxa de desistência dos 1ºs anos dos cursos 
profissionais 
Taxa de desistência global da escola 

 Taxa de desistência dos 1ºs anos dos cursos profissionais 
inferior a 7% 

 Taxa de desistência global da escola inferior a 12% 

 2.8. Desenvolver mecanismos de integração na comunidade 
educativa, valorizando a diversidade cultural e proporcionando 
momentos de convívio entre todos; 
 

Realização de actividade de receção aos alunos e 
aos pais e EE 
 
 

 Uma Cerimónia de Receção aos novos alunos e aos 
pais e EE 

 Organização anual de pelo menos 4 actividades culturais 
e de integração, com convite aos pais e EE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Resultados 
Profissionais 

3.1. Monitorizar a colocação dos alunos após conclusão dos EFP 
(cursos profissionais) 
 
 
 
 
3.2- Melhorar níveis de empregabilidade/prosseguimento de 
estudos nos cursos profissionais, ciclo 2015/18:TT, TTAR e TPA 

Proporção de alunos que completam um curso 
profissional e que estão no mercado de trabalho, 
em formação (incluindo nível universitário) e ou 
outros destinos, no período de 12-36 meses após 
a conclusão do curso 
 
Percentagem de alunos que completam os cursos 
EFP e que trabalham na respectiva área 
profissional 
 
Percentagem de pessoas apoiadas que estão 
empregadas ou prosseguiram estudos nos seis 
meses seguintes ao fim do respectivo curso 
(aplicável apenas aos que terminaram o curso 
com sucesso) 

 Manter Observatório de emprego actualizado 
 

 Criar Equipa de Mediação com Mercado de Trabalho 
 

 Percentagem de pessoas apoiadas que estão 
empregadas ou prosseguiram estudos nos seis meses 
seguintes ao fim do respectivo curso (aplicável apenas 
aos que terminaram o curso com sucesso) – 58%. 

3.3. Monitorizar a utilização das competências adquiridas no 
local de trabalho pelos alunos dos cursos profissionais, no ciclo 
12/15 

Percentagem de empregadores de um 
determinado sector que estão satisfeitos com os 
formandos que completaram um curso profissional 

 Grau de satisfação dos empregadores de alunos dos 
cursos profissionais nas diferentes áreas de formação 
superior a 83%, no ciclo 12/15 

3.4. Recolher avaliações/classificações atribuídas pelos 
empresários aos alunos na FCT nos 2ºs e 3ºs anos nos cursos 
profissionais 
3.5. Avaliar o grau de satisfação dos empregadores a partir da 
aplicação de questionário de satisfação e da avaliação dos 
alunos na FCT 
3.6. Recolher avaliações/classificações atribuídas pelos 
empresários aos alunos na PAP nos 3ºs anos dos cursos 
profissionais 

- Classificações atribuídas pelos empresários aos 
alunos na FCT nos 2ºs e 3ºs anos dos cursos 
profissionais 
 
- Questionários de satisfação dos empresários 
que colaboram na integração de alunos na FCT 
 
- Classificações atribuídas pelos empresários aos 
alunos na PAP dos cursos profissionais 

 Niveis medios de desempenho dos alunos dos CP na FCT 
atribuidos pelos empregadores, superior a 16 valores; 

 Grau de satisfação dos empresários que integraram 
alunos na FCT superior a 80%; 
 

 Nível médio de desempenho dos alunos na PAP superior 
a 14,4 valores 

3.7. Melhorar os níveis de desempenhos dos alunos na PAP Percentagem de alunos com avaliação superior a 
BOM na PAP nos diferentes cursos profissionais 

 Em cada curso, mais de 88% dos alunos que discute a 
PAP obtem nivel de desempenho igual ou superior a BOM  

4. 
Reconhecimento 
da comunidade 

4.1. Valorizar o sucesso dos alunos, distinguindo e premiando o 
mérito  
4.2. Reconhecer publicamente, no seio da comunidade interna e 
externa o sucesso dos alunos 
4.3- Envolver entidades/parceiros na distinção e prémios de 
mérito escolar 

Resultados escolares dos alunos 
Publicação de artigos alusivos à cerimónia para 
Atribuição de prémios de mérito 
 
Parcerias estabelecidas com 
entidades/patrocínios dos prémios de mérito  

 Quadro de honra anual dos alunos, aplicando critérios 
definidos no regulamento 

 Divulgação do Quadro de honra na página web e 
Semeador 

 Organização anual de cerimónia para entrega de diplomas 
e prémios de mérito em parceria com entidades externas 
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B- 
PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO 
EDUCATIVO 

 
 
 
5.Planeamento e 
articulação do 
currículo e da 
ação educativa 

5.1. Melhorar o trabalho de articulação dos professores com a 
BE na planificação modular e no desenvolvimento de actividades 
de diferenciação pedagógica - Implementar o projeto Mais 
Sucesso, no âmbito do Plano Estratégico para o Sucesso 
Escolar 
 
5.2. Reforçar o trabalho colaborativo entre docentes intra e 
interdepartamental no que se refere à gestão do currículo e 
planeamento de actividades a desenvolver com os alunos 

- Taxas de conclusão modular nos módulos 
lecionados em parceria com a BE 
- Percentagem de disciplinas por departamento 
curricular que incluem nas suas planificações 
articulação com a BE no âmbito do 
desenvolvimento do currículo 
- Mapas de registo de presenças dos alunos na 
BE 
-Nº de documentos de propostas de planeamento 
das actividades realizadas interdisciplinarmente 

 Aumento de 40%, em relação ao ano letivo 2015/2016 das 
disciplinas que incluam nas suas planificações articulação 
com a BE no âmbito do desenvolvimento curricular 

 

 Documentos de planeamento das actividades realizadas 
interdisciplinarmente e sua avaliação intra e 
interdepartamental 

 Relatórios 
 

5.3. Planificar as aprendizagens tendo em conta o ritmo 
individual e estilos de aprendizagem dos alunos 
5.4. Planificar as aprendizagens em articulação curricular e 
disciplinar 
5. Planificar o ensino e as aprendizagens contextualizando-as 
com situações de resolução de problemas da vida real, 
valorizando o trabalho de projeto, as visitas de estudo, as 
actividades práticas, o trabalho de pesquisa e a experimentação 

- PT das turmas com registo da Análise dos 
resultados da aplicação dos Testes de inteligência 
múltipla 
 
- Planificações modulares nas diferentes 
disciplinas  
- Planificação de actividades realizadas 
interdisciplinarmente em articulação curricular 

 Planos/Propostas de actividades realizadas em articulação 
curricular e disciplinar: pelo menos 3 atividades por 
período. 
 

  
 
 
 
 
 
 
6. Práticas 
letivas 

6.1. Melhorar a prática letiva e os métodos e técnicas de ensino 
adequando-os aos ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos 
 
 

- Percentagem de disciplinas de cada 
departamento curricular que apresentam 
planificações modulares nos Cursos Profissionais 
e materiais pedagógicos associados com 
evidências da diferenciação pedagógica realizada 

 Pelo menos 55% das disciplinas por ano curricular, de 
cada departamento curricular, apresenta planificações 
modulares e materiais pedagógicos associados com 
evidências da diferenciação pedagógica realizada. 

6.2- Diversificar as estratégias de ensino na leccionação de cada 
módulo 
6.3. Diversificar os instrumentos de avaliação das aprendizagens 
em cada modulo, adequando-os à diferenciação pedagógica 
utilizada 
6.4. Valorizar a avaliação formativa como instrumento de 
regulação das aprendizagens e de feedback aos alunos 

- Planificações modulares nas disciplinas com 
evidências da diversificação de estratégias 
realizadas 
- Nº Instrumentos de avaliação utilizados por 
módulo 
 
- Nº Instrumentos de avaliação formativa utilizados 

 

 Em cada módulo, apresentar pelo menos 2 instrumentos 
de avaliação diferentes com critérios de avaliação 
 

 Avaliação formativa utilizada em 87% dos módulos 

6.5. Proporcionar aos alunos mais atividades práticas e 
experiências de aprendizagem significativas em contexto real, 
nas disciplinas da componente tecnológica dos cursos 
profissionais, dotando-os de competências técnicas que facilitem 
a sua integração no mercado de trabalho 

- Percentagem de sumários realizados por 
disciplina da componente técnica dos cursos TPA  
que evidenciam práticas em contexto real; 
 
 

 Pelo menos 75% das aulas lecionadas de cada disciplina 
técnica dos cursos profissionais TPA, em cada ano 
curricular, são aulas práticas, realizadas em contexto real 
e prático; 

 Pelo menos 60% das aulas lecionadas de cada disciplina 
técnica dos cursos profissionais TT/TTAR, em cada ano 
curricular, são aulas práticas realizadas com práticas 
simuladas/contexto real; 

6.6. Melhorar a organização das aprendizagens e o 
desenvolvimento do perfil dos técnicos com recurso a mais 
trabalho de projeto transdisciplinares 

- Nº de Visitas de estudo transdisciplinares 
- Nº de Projetos disciplinares realizados 

 Todas as visitas de estudo têm guiões e critérios de 
avaliação previamente entregues aos alunos 

 Projetos transdisciplinares: pelo menos 1 por trimestre em 
cada ano curricular de cada curso 
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7. Monitorização 
do ensino e das 
aprendizagens 

7.1. Melhorar o trabalho de coordenação das estruturas de 
supervisão pedagógica e de orientação educativa, no que se 
refere à avaliação diagnóstica realizada pelos docentes e aos 
métodos e técnicas de ensino - diferenciação pedagógica 
utilizados na lecionação dos módulos 

- Resultados da Observação da Avaliação 
Diagnóstica realizada pelos departamentos 
curriculares 
- Resultados da Observação dos Métodos e 
Técnicas de Ensino de Diferenciação Pedagógica 
realizada pelos departamentos curriculares 

 

 Relatórios de Coord de departamento curricular com grau 
de cumprimento dos objetivos:avaliação diagnóstica na 
planificação modular.e avaliação dos métodos e técnicas 
de ensino de diferenciação pedagógica 

7.2. Aferir anualmente os critérios de avaliação dos alunos e os 
instrumentos de avaliação utilizados 

- Documento dos Critérios de Avaliação da Escola 
- Atas das estruturas e órgãos 

 Aferição anual dos critérios de avaliação nos cursos 
profissionais, nas diferentes dimensões e especificidades 
disciplinares utilizados pelos 3 departamentos curriculares 

7.3. Avaliar o grau de eficácia de cada uma das medidas do 
Plano de Promoção do Sucesso escolar 

- Resultados escolares/Balanços trimestrais  Grau de cumprimento dos objetivos e metas das medidas 
do PPSE – 95% 

7.5. Avaliar o grau de eficácia dos apoios fora de sala de aula 
aos alunos NEE dos cursos profissionais  

- Resultados escolares/Balanços trimestrais  Percentagem de módulos não concluídos nos alunos com 
NEE inferior a 10%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II- LIDERANÇAS 
E GESTÃO 
EFICAZES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C- 
LIDERANÇA E 
GESTÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Lideranças 

8.1. Privilegiar o trabalho dos DTs na organização das 
actividades das turmas dos cursos profissionais e na 
implementação das estratégias do Plano de promoção do 
sucesso escolar, bem como nas regras de conduta a estabelecer 
com os alunos 
 
8.2. Reforçar o trabalho dos DTs na relação de aproximação aos 
pais e EE à escola e sua participação na vida escolar e nas 
regras de conduta a estabelecer 

- Nº de reuniões de Conselhos de Turma 
 
- Nº de reuniões com Reuniões com pais e EE 
 
- Nº de atividades do PAA em que os pais/EE 
participam 
- Atas dos conselhos de turma 
 
- Planos/Projetos de Turma 

 Nº de reuniões de conselhos de turma: pelo menos1 por 
trimestre nos cursos profissionais, com ordens de trabalho 
que incluam: Aferição/Balanço das estratégias de 
promoção do sucesso escolar e Participação dos pais e 
EE na vida escolar 

 Nº de reuniões com pais e EE: pelo menos1 por trimestre 
nos cursos profissionais; 

 Atividades do PAA em que os pais participam – 3 por/ano 
(receção aos alunos, entrega prémios de mérito, …) 

8.3. Melhorar o trabalho de Coordenação dos Diretores de turma 
no que se refere à supervisão do trabalho realizado pelos DTs e 
implementação do Plano estratégico da escola para o sucesso 
escolar dos alunos  

- Nº de reuniões de conselhos de directores de 
turma realizadas 
- Atas de reuniões com evidências da supervisão 
realizada para a implementação do Plano 
estratégico para o sucesso escolar 

 Reuniões de Conselho de DTs: pelo menos 4 por ano (2 
no 1º período) e respectivas atas 

 

8.4. Reforçar a autonomia e o trabalho dos Diretores de Curso 
no desenvolvimento do perfil profissional dos técnicos  

- Nº de reuniões de conselhos de cursos 
realizadas 
- Atas de reuniões com evidências do trabalho 
desenvolvido, nomeadamente: na FCT, na 
intermediação entre escola/empresa, na mediação 
e monitorização da empregabilidade, na 
apresentação de propostas para 
desenvolvimento/enriquecimento do perfil 
profissional dos técnicos, na organização dos 
recursos necessários desenvolvimento das 
competências técnicas dos alunos e na divulgação 
do perfil 

 Reuniões de Conselho de Curso: pelo menos 4 por ano e 
respectivas atas com evidencias do trabalho desenvolvido 

8.5. Melhorar o trabalho dos coordenadores de departamento no 
que se refere à regulação e à supervisão pedagógica realizada 
nas temáticas: Medidas do Plano de Promoção do Sucesso 
escolar (Medida 3 e 4), no planeamento da prática lectiva,  

- Nº de reuniões de departamento curricular 
realizadas 
 
- Atas de reuniões dos DC com evidências do 

 Reuniões de Departamento curricular com ordens de 
trabalho precisas quanto ao trabalho de supervisão 
efectuado sobre as temáticas: Plano de promoção do 
sucesso escolar (medida 3 e 4); articulação curricular 
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trabalho desenvolvido sobre aquelas temáticas desenvolvida, planeamento da prática lectiva  

 
 
 
 
9. Gestão dos 
recursos e 
equipamentos 

9.1.Renovar os recursos na exploração agrícola da escola e as 
suas utilizações tendo em vista melhorar o ensino e as 
experiências de aprendizagem; 

- Sector horto florícola da exploração agrícola da 
escola 

 Renovação das estufas da escola e do sector horto 
florícola com envolvimento dos alunos dos cursos TPA 

9.4. Facilitar o trabalho das estruturas de coordenação e 
supervisão pedagógica e de orientação educativa 
(coordenadores de departamento, directores de curso e 
directores de turma) por recurso à utilização das novas 
tecnologias 
9.5. Continuar a modernizar a escola, adquirindo e atualizando 
os equipamentos informáticos visando a melhoria do ensino e 
das aprendizagens dos alunos 

- Aquisição do programa DIGITALORG 
(construção digital e gestão do dossier técnico-
pedagógico dos cursos) 
 
- Nº de equipamentos comprados 
 

 Pôr em funcionamento o programa DIGITALORG 

  Activação do sistema SMS no programa PROORG da 
gestão curricular  

 Aumento do nº de PCs disponíveis para alunos na BE  

 Aquisição de  PCs e projetores de vídeo para dotar todas 
as salas de aula com aquele equipamento 

 Equipar uma 2ª sala de informática 

 
 
 
10.Projetos, 
Inovação e 
Criatividade  

10.1. Sensibilizar a comunidade para a problemática ambiental, 
para o desenvolvimento regional integrado e sustentável e para 
uma agricultura mais biológica 

- Projeto Eco-escola  Projeto Eco-escola: desenvolvimento de actividades 
 

10.2. Promover experiências de aprendizagem inovadoras que 
promovam a investigação e fomentem o empreendedorismo no 
curso TPA 
10.3. Promover o empreendedorismo, a criatividade e a inovação 
no desenvolvimento do perfil de competências dos jovens 

- Nº de ensaios experimentais 
 
- Nº de ações realizadas sobre as temáticas 
envolvendo parceiros locais e regionais 
(IEFP/Centro de emprego, GAE da CMG) 

 Ensaios/Estudos de novas variedades, relativamente às 
pré-existentes  na exploração agrícola da escola - 3 
ensaios; 

 Realização de 2 Seminários/Workshops de caracter 
técnico e profissional sobre empreendedorismo e inovação 
nas diferentes áreas de formação  

 Distinção O Melhor Projeto de PAP 2017/2018  

11. 
Desenvolviment
o Profissional 

11.1. Desenvolver um Plano Anual de Formação para docentes e 
não docentes que dê resposta às reais necessidades da escola e 
vise a melhoria dos desempenhos profissionais  

- Grau de cumprimento do Plano Anual de 
Formação da Escola (PAFE) 
 
 

 Percentagem de ações docentes realizadas do PAFE – 
pelo menos 1 para PD 

 Percentagem de ações não docentes realizadas do PAFE 
–pelo menos 1 para PND 

12.Avaliação do 
desempenho 

12.1. Melhorar a qualidade das práticas educativas docentes; 
 
12.2. Melhorar a qualidade da prestação do serviço público do 
pessoal não docente 

- Questionários de satisfação aplicados aos 
alunos e professores 
- Avaliação de desempenho docente 
- Avaliação de desempenho do pessoal não 
docente 
- Questionários de satisfação aplicados aos 
alunos e professores 

 Grau de satisfação dos professores e alunos com as 
atividades letivas – 83% 
 

 Grau de satisfação dos diversos grupos da comunidade 
educativa para com o serviço prestado pelo pessoal não 
docente- 83% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
D-  
IMAGEM DA 
ESCOLA E 
GARANTIA DA 
QUALIDADE 

13. Politica 
Educativa e 
Identitária 

13.1. Colocar em discussão, na comunidade educativa, os 
princípios que devem constituir o referente para o novo PEE 
2016/19 e eventual revisão RIE e de outros documentos 
estruturantes 

- Atas das reuniões/convocatórias  Revisão e (re) construção do PEE 2016/2019), Planos 
Plurianuais e Anuais e de actividades. 

 
14. Imagem e 
comunicação 

14.1. Agilizar o contacto com os agentes socioeconómicos e a 
cooperação reciproca, 
14.2. Divulgar o perfil de competências dos técnicos e identificar 
as oportunidades de desenvolvimento da formação e do 
emprego  

 
- Nº de participações em eventos com impacto 
regional 

 Criação de Equipa de Imagem e Comunicação  

 Participação da escola e dos cursos em eventos com 
impacto regional – 4 eventos anuais 

 Organização/Dinamização de eventos que envolvam os 
alunos e os agentes socioeconómicos – 2 eventos 

14.3. Divulgar o serviço público prestado pela escola e a sua - Nº de publicações anuais do boletim  Produção e divulgação pelas entidades do Boletim O 
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III- IMAGEM DA 
ESCOLA E 
GARANTIA DA 
QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO  

DA 
EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO 

identidade pedagógica; Semeador em papel e digital divulgando para rede de 
entidades – 4 publicações anuais; 

 
 
 
 
15. Redes e 
Parcerias 

15.1. Integrar os pareceres dos agentes de desenvolvimento 
socioeconómico relativamente à orientação da oferta formativa 
da escola 

- Nº de reuniões da rede 
- Nº de pareceres das entidades socioeconómicas 

 Nº Reuniões anuais da rede escolar  

 Recolha de Pareceres dos agentes locais e regionais 
sobre a oferta formativa da escola 

15.2. Reforçar as redes e as parcerias com dinâmicas de 
trabalho colaborativo escola-meio, 

Nº de protocolos estabelecidos  Nº de Novos Protocolos/Parcerias de colaboração nas 
diversas áreas do desenvolvimento/enriquecimento 
curricular dos alunos, integração no mercado de trabalho, 
bem estar físico e social dos alunos  

15.3.Manter uma estratégia de interacção permanente com 
entidades regionais de natureza profissional, social e cultural, 
promovendo uma cultura de escola e contribuindo para o 
desenvolvimento local e regional 

- Nº de iniciativas desenvolvidas com as diversas 
entidades 

 Estabelecimento de protocolos para integração dos alunos 
em FCT/estágios profissionais, pelo menos 10 empresas 
por curso 

 Colaboração com a autarquia na organização de eventos 
e na utilização reciproca de espaços e equipamentos  

 
 
 
 
 
16. Qualidade, 
Avaliação e 
Melhoria 

16.1. Definir critérios e indicadores, construindo o documento de 
referência da avaliação e da garantia da qualidade da educação, 
em linha com o quadro EQAVET 

- Critérios de avaliação interna da escola  Documento de referência da avaliação e da garantia da 
qualidade da educação, em linha com o quadro EQAVET 
e sua divulgação na comunidade 

 Grelha de análise a adotar pela equipa de avaliação 
interna para avaliação da qualidade da educação e 
formação, 

16.2. Manter uma estratégia de acompanhamento e de avaliação 
interna da Escola e da qualidade da educação e formação 
profissional por recurso ao modelo PDCA (Plan, Do, Chek, Act) 

- Relatório da equipa de avaliação interna 
- Relatórios de auto-avaliação das estruturas e 
órgãos em linha com o PEE, PAA e prioridades da 
escola 
 
-Questionários de satisfação aplicados aos 
stakeholders. 

 Um relatório/semestre da equipa de avaliação interna 

 Avaliação anual do PAA 

 Avaliação intercalar do Projeto Educativo 

 Aplicação aos stakeholders de questionários de satisfação 

 Construção e implantação do Plano de Melhoria e do PAA 

 Monitorização pelo C. Pedagógico e C. Geral do trabalho 
desenvolvido  

16.3.Recolher e integrar na (re)organização da escola e no 
planeamento o feedback proporcionado pelos parceiros 
relativamente aos saberes e competências dos alunos com vista 
à melhoria da qualidade da educação e formação profissionais; 

- Garantir a qualidade da educação e formação 
profissional definindo critérios referenciadores da 
avaliação da escola, em linha com o quadro 
EQAVET 

 Aplicação de questionários de satisfação 

 Recolha e tratamento das avaliações dos monitores das 
empresas/empresários 

 Elaboração de planos de melhoria que tenham em conta 
o feedback dos parceiros 
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III- PLANO DE ATIVIDADES A DESENVOLVER PELAS ESTRUTURAS PEDAGÓGICAS 
 
 

Nos quadros seguintes indicam-se, em traços gerais, as atividades/ações a serem desenvolvidas ao longo do ano, propostas pelas estruturas e órgãos. Sempre 

numa perspectiva de estabelecer uma interação com o meio, consideramos que é importante agarrar todas as oportunidades externas e internas para colocar os 

alunos em situações de aprendizagens significativas. Assim, tendo em conta a pertinência no desenvolvimento do currículo dos alunos ou o contributo para o 

enriquecimento do perfil de competências dos técnicos nas diferentes áreas de formação, outras atividades poderão vir a ser incluídas ao longo do ano. Por isso, 

este é um documento aberto que pode vir a ser enriquecido. Assim, as atividades devem ser apresentadas à Direção e, caso seja oportuno, são ainda submetidas 

à aprovação do Conselho Pedagógico (CP). 

 

3.1- Plano de ação do Conselho Pedagógico 

  

ACTIVIDADES INTERVENIENTES CALENDÁRIO 

Responsáveis Destinatários 
 

- CONSELHO PEDAGÓGICO –  

 Apresentação de propostas para a elaboração do plano anual de atividades e aprovação do PAA;  

 Apresentação de propostas e pareceres sobre o plano de formação e de atualização do pessoal docente e 
não docente, tendo em conta as prioridades da escola; 

 Definição de princípios gerais nos domínios da articulação, diversificação curricular e dos apoios e 
complementos educativos; 

 Monitorização dos processos de ensino e de aprendizagens dos alunos 

 Definição de critérios gerais nos domínios da informação e orientação escolar, do acompanhamento 
pedagógico e da avaliação dos alunos; 

 Adoção/recomendação dos manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 

 Apresentação de propostas no âmbito do desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de 
formação; 

 Promoção e apoio a iniciativas de natureza formativa e cultural;  

 Definição dos critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de horários; 

 Definição dos critérios para a contratação de pessoal docente e não docente; 

Membros do 
C. Pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores 
Alunos 
Comunidade 
Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniões 
mensais 
Ordinárias e 
reuniões 
extraordinárias 
quando 
necessário 
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 Acompanhamento do processo de avaliação de desempenho docente; 

 Monitorização da Gestão do currículo, dos objetivos e metas estabelecidas, 

 Aprovação dos PEI dos alunos com NEE; 

 Aferição e monitorização de critérios de avaliação nos Cursos Profissionais), de acordo com o modelo de 
avaliação assente em perfis de desempenho; 

 Avaliação trimestral dos resultados escolares e monitorização da implementação do PAA. 

 Emissão de pareceres relativamente a reingressos e equivalências de alunos e aprovação dos respetivos 
planos curriculares a cumprir; 

 Monitorizar a prática lectiva, nomeadamente a avaliação diagnostica levada a cabo pelos docentes e os 
métodos e técnicas de ensino de diferenciação pedagógica (aprovação e implementação dos instrumentos) 

 

 
 

3.2- Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica 

 
 

Departamento de Línguas 
 

EIXOS 
ESTRATÉGICOS 

Objetivos estratégicos Atividades Disciplinas 
envolvidas 

Dinamizadores Destinatários Calendari- 
zação 

Local Recursos Previ-
são de 
custos 

 
 
 
I- ENSINO-
APRENDIZAGEM 
ORIENTADO 
PARA O SUCESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Dinamizar o contacto entre os membros da comunidade 
escolar; 
■ Dar a conhecer o enquadramento histórico-cultural desta 
data. 
■ Alargar os horizontes culturais; 
■ Interagir com as culturas de expressão inglesa/francesa 
no mundo, demonstrando respeito face a diferenças 
culturais; 
■ Selecionar e gerir criteriosamente a informação 
pesquisada 

 
Halloween 

Português, 
Inglês, 

francês,…. 

Professoras do 
departamento 
Línguas e do 
Depto Ciências 
Sociais e 
Humanas 

Alunos da 
escola 

31 de 
outubro 

ESCOLA   

■Alargar os horizontes culturais e conhecer património 

cultural e literário nacional; 

■Enquadrar o teatro vicentino, nomeadamente a “Farsa de 

Inês Pereira”; 

■Identificar características do género dramático; 

■Assistir à representação do “Auto da Barca do Inferno”, de 

Gil Vicente. 

Visita de Estudo 
a Évora 
(representação 
do “Auto da 
barca do 
Inferno” no 
Teatro Garcia 
de Resende e 
visita de estudo 
ao Convento do 
Espinheiro) 

Português, 
História da 
Cultura e 
das Artes e 
Área de 
Integração 

 Departamento 

de Línguas e 

Departamento 

de Ciências 

Sociais e 

Humanas 

Turmas 
10º Ano 

15 de 

Novembro  

2017 
 

 Autocarro 
 
Bilhetes 
entrada 

225+1
44€ 
bilhete
s 
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III- IMAGEM DA 
ESCOLA E 
GARANTIA DA 
QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO 

■Alargar os horizontes culturais e conhecer o património 
cultural (literário e arquitectónico) nacional; 
■Reconhecer o enquadramento físico da poesia pessoana: 
Fernando Pessoa Ortónimo e Heterónimos; 
■Partilhar experiências e opiniões resultantes do ato de 
leitura e observação simultânea de espaços. 

Visita de estudo 
a Lisboa (à Casa 
Museu 
Fernando 
Pessoa) 

Português 
Integração 

Professores do 
Departamento 
de Línguas e do 
Departamento 

de Ciências 
Sociais e 
Humanas 

Turmas 
12º Ano 

Novembro 
2017 

 Autocarro 
 

350+… 

■Alargar os horizontes culturais e conhecer património 
cultural e literário nacional; 
■Promover a apreciação da estética literária medieval; 
■Enquadrar a Lírica Trovadoresca; 
■Identificar características do género poético; 
■Promover o gosto pelos livros e pela leitura; 
■Desenvolver as técnicas da caligrafia e iluminura; 
■Incentivar a escrita criativa; 
■Partilhar experiências e opiniões resultantes do ato de 
leitura e escrita. 

Elaboração de 

Postal de Natal 

 Professores do 
Departamento 

de Línguas e 
biblioteca 

escolar 

Comunidade 
Escolar 

Dezembro 
de 2017 

 Livros; 
Expositor; 
Folhas; 
Tintas; 
Pincéis 

 

■Dinamizar o contacto entre os membros da comunidade 
escolar; 
■Dar a conhecer o enquadramento histórico-cultural desta 
data; 
■Alargar os horizontes culturais; 
■Enquadrar a Lírica Trovadoresca, em particular as Cantigas 
de Amigo e as Cantigas de Amor; 
■Incentivar a leitura expressiva e a declamação ; 
■Partilhar experiências e opiniões resultantes do ato de 
leitura e escrita. 

Dia de São 

Valentim 

Comemoração 

do Dia dos 

Namorados 
 

 Professores do 
Departamento 
de Línguas e 
biblioteca 
escolar 

Turmas 
10º Ano 

14 de 

fevereiro 

de 2018 
 

   

■Alargar os horizontes culturais e conhecer o património 
arquitectónico nacional; 
■Reconhecer o universo da obra “Os Maias” de Eça de 
Queirós; 
■Inserir a obra no seu espaço geográfico e cultural; 
■Reconhecer a importância dos monumentos enquanto 
fonte de preservação cultural. 

Visita de estudo 
a Sintra (roteiro 
Queirosiano e 
visita guiada à 
Quinta da 
Regaleira) 

 Professores do 
Departamento 
de Línguas e do 
Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas 

Turmas 

11º ano 

1 de março 

de 

2018 

Sintra Aluguer 
de 
autocarro 
e 
marcação 
do roteiro 
e da visita 
à Quinta 
da 
Regaleira 

350+ 
… 

■Partilhar experiências e opiniões resultantes do ato de 
leitura; 
■Promover o gosto pelos livros e pela leitura; 

Dia 

Internacional 
do Livro: 

 Professores do 
Departamento 
de Línguas e 
biblioteca 

Comunidade 
Escolar 

abril de 
2017 

ESCOLA Livros; 

Expositor; 
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■Alargar os horizontes culturais; 
■Proporcionar novas vivências; 
■Dinamizar o contacto entre os membros da comunidade 
escolar. 

palestra com 
escritor 
convidado 

escolar Fichas de 
Leitura 

■Partilhar experiências e opiniões resultantes do ato de 
leitura e escrita; 
■Incentivar a escrita criativa; 
■Alargar os horizontes culturais; 
■Dinamizar o contacto entre os membros da comunidade 
escolar. 

Actividades de 

leitura 

expressiva e 

escrita criativa 

Diversas 

 Professores do 
Departamento 
de Línguas e 
biblioteca 
escolar 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo 
do ano 
letivo 

ESCOLA Livros; 

Expositor; 

Fichas de 
Leitura 

 

■Incentivar a leitura  
■Partilhar experiências e opiniões resultantes do ato de 
leitura; 
■Dinamizar actividades subordinadas ao Projeto de Leitura. 

 
“Vamos Ler” 

 Professoras do 
Departamento 
de Línguas em 
parceria com a 
biblioteca 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo 
do ano 
letivo 

ESCOLA Livros; 

Expositor; 

Fichas de 
Leitura 

 

 
 
 

 
Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 
EIXOS 
ESTRATÉGICOS 

Objetivos estratégicos Atividades Disciplinas 
envolvidas 

Dinamizadores Destinatários Calendari- 
zação 

Local Recursos Previ-
são de 
custos 

 
 
 
I- ENSINO-
APRENDIZAGEM 
ORIENTADO 
PARA O SUCESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III- IMAGEM DA 

■ Motivar e integrar os alunos do 10.º ano para a 
importância e caraterísticas da atividade turística. 

Comemoração do 
Dia Mundial do 
Turismo 

Turismo Carlos Bigas Rita 
Mestre 

12.º TT e TTAR 27 de 
setembro 
de 2017 

ESCOLA   

■Alargar os horizontes culturais dos alunos; 
■Conhecer e apreciar património artístico nacional e 
internacional; 
■Reconhecer a dimensão estética de diferentes objetos 
artísticos; 
 ■Compreender o lugar que os objetos artísticos ocupam 
no espaço e no tempo; 
■Contactar com a linguagem específica aplicada aos 
espaços e objetos culturais; 
■Compreender o enquadramento espacial, social e 
cultural da obra “Os Maias”, de Eça de Queirós; 

Visita de estudo a 
Évora (ida ao 
teatro para ver a 
peça 
“Embarcação do 
Inferno” no 
Teatro Garcia de 
Resende, visita à 
Sé de Évora e ao 
Convento do 
Espinheiro). 

Português, 
HCA, AI 
TCAT e 
Geografia 

Maria João 

Simões, Sónia 

Correia e Luís 

Rodrigues. 

(visita em 

articulação com 

o departamento 

de línguas. 

10ºAno (TPA; 
TT; TTAR) 

5 de 
novembro 
de 2017 
(4ª feira). 
Em 
alternativa
, 9, 14 ou 
16 de 
novembro 

 
 
ÉVORA 

 225+1
44€ 
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ESCOLA E 
GARANTIA DA 
QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO 

■Contactar com a linguagem específica aplicada aos 
espaços culturais; 
■Cumprir as regras de conduta a seguir em ambiente de 
visita de estudo. 

■Atenuar os efeitos da interioridade e contribuir para o 
alargamento dos horizontes culturais dos (as) alunos (as) 
e para o seu crescimento pessoal; 
■Fomentar o desenvolvimento integral dos alunos; 
■Aprofundar a relação de amizade e de cooperação entre 
aluno/aluno e aluno/professor; 
■Desenvolver a sensibilidade estética, a capacidade de 
expressão, o sentido crítico e a capacidade de 
comunicação; 
■Facilitar a articulação das aprendizagens com a sua 
utilidade prática. 
■Conhecer a história do Azulejo em Portugal; 
■Reconhecer o azulejo como um dos principais elementos 
decorativos do barroco português; 
■Conhecer a obra de HARU ISHII -“Das Sombras de Quioto 
à Luz de Lisboa”. 
■Contactar diretamente com a atividade que poderão vir 
a desenvolver futuramente. 

 
Visita de estudo 
ao Museu do 
Azulejo e Roteiro 
Pessoano em 
articulação com o 
departamento de 
Línguas 

HCA, 
Geografia, 
TCAT 

Maria João 
Simões, Rita 

Mestre, Carlos 
Bigas e Luís 
Rodrigues 

12ºTT, TTAR e 
TPA 

outubro LISBOA  350+… 

■Percecionar o funcionamento dos estabelecimentos em 
causa. 

■Ter contacto com o serviço e programas de receção. 

Vista de estudo 

Monte Chalaça/ 

Quinta 

Pedagógica e 

Herdade da 

Malhadinha 

Turismo e 
Área de 

Integração 

Maria João 
Simões, Rita 
Mestre, Luís 
Rodrigues e 

Sónia Correia 

2º TT/TTAR novembro   300+… 

■Elaboração de uma exposição sobre os Grandes Amores 

da História.  
■Elaboração de um programa temático possível de 
adaptar num estabelecimento hoteleiro/restaurante da 
região. 

Comemoração do 
Dia de S. 
Valentim 

AI, 
Turismo 

Maria João 
Simões, Rita 
Mestre, Luís 
Rodrigues e 
Sónia Correia 

10.º TT/TTAR 

11.º TT/TTAR 

fevereiro    



                                                                                                                                                             PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018 

23 
 

■Percecionar o funcionamento do estabelecimento em 
causa. 
■Observação das várias vivências turísticas que podem 
ser adquiridas no local. 
■ Percecionar o “funcionamento da região nos tempos 
passados, as dificuldades que sentiam e a evolução que 
existiu desde esses tempos até à actualidade. 

Herdade dos 
Grous e Museu 
das Ruralidades 

OTET, TAA 

e  

GEO 

Rita Mestre, 
Sónia correia, 
Luís Rodrigues 

2º TT/TTAR janeiro   300+… 

■Percecionar o funcionamento do estabelecimento em 
causa. 
■Observação das várias vivências turísticas que podem 
ser adquiridas no local. 
■Reconhecer o papel dos portugueses no Oriente; 
■Dar a conhecer aspetos culturais de outras regiões do 
mundo; 
■Reconhecer a existência de valores culturais diferentes 
(Diversidade Cultural); 
■Fomentar o desenvolvimento integral dos alunos; 
■Aprofundar a relação de amizade e de cooperação entre 
aluno/aluno e aluno/professor 

Aeroporto de 
Lisboa e visita de 
estudo ao Museu 
do Oriente 

Turismo Sónia Correia, 
Maria João 
Simões, Luís 
Rodrigues, Rita 
Mestre 

10.º TT/TTAR Março   350+… 

■Motivar e integrar os alunos do 10.º ano para criar bom 

ambiente escolar. 

■Demonstrar aos novos alunos, algumas atividades 
próprias da escola. 

Receção aos 

Alunos 

Concurso de 
talentos 

Turismo Rita Mestre e 
Carlos Bigas 

12ºTT 

12ºTTAR 

3º TPA 

20 de 
outubro 

   

■Perceber alguns desvios face à diversidade cultural, 

como o Etnocentrismo (xenofobia, racismo); 

■Relacionar o respeito dos direitos humanos com a 

construção de sociedades inclusivas. 

■Problematizar as consequências da globalização, tanto 

na unidade cultural como na afirmação da diversidade 

cultural mundial. 

Comemoração da 
Assinatura da 
Declaração 
Universal dos 
Direitos 
Humanos – 
Atividades 

AI Maria João 
Simões e Luís 
Rodrigues 

Toda a 

comunidade 

escolar 

 

1º período    

■Planificar, organizar e realizar de uma atividade. 

■Sensibilizar os alunos para a Solidariedade Social, para 
que se tornem cidadãos mais atentos, participativos e 
conscienciosos em relação a quem necessita. 

Festa de Natal 

(Arvores de Natal 

e concurso); 

Atividade de 

Solidariedade 

Área de 
Integração 

Rita Mestre, 
Carlos Bigas, 
Maria João 
Simões em 
articulação com 
a professora 
Paula Gomes 

Todas as 
turmas 

Final do 1º 
período 
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Social 

■Dotar os alunos de conhecimentos sobre a ação do 
Turismo de Portugal, I.P no âmbito da formação em 
Turismo;  
■Dotar os alunos de conhecimentos sobre o papel das 
empresas públicas e privadas na formação dos Técnicos 
de Turismo; 
■Conhecer as técnicas de planeamento, orçamentação e 
logística, associados à organização de eventos. 

Visita ao IP Beja e 
ao aeroporto de 
Beja 

Turismo Rita Mestre, 
Sónia Correia e 

Carlos Bigas 

11ºTT e 12 TT 
e TTAR 

2º período   300+… 

■Reconhecer formas de promoção turística 
internacionais/regionais/locais; 
■Percecionar formas de organização de eventos em 
grande escala;  
■Conhecer a história de Lisboa, ao longo dos séculos; 
■Reconhecer o plano urbanístico pombalino; 
■Conhecer o desenvolvimento da industrialização em 
Portugal; 
■Desenvolver nos alunos o gosto pela ciência e pela 
cultura; 
■Facilitar a articulação das aprendizagens com a sua 
utilidade prática; 
■Aprofundar alguns dos conteúdos lecionados ou a 
lecionar nas disciplinas envolvidas na visita; 
■Atenuar os efeitos da interioridade e contribuir para o 
alargamento dos horizontes culturais dos (as) alunos (as) 
e para o seu crescimento pessoal; 
■Favorecer atitudes de curiosidade, autonomia, 
responsabilidade, espírito crítico e cooperação 

 
BTL e visita ao 
Lisboa Story 
Centre 

Turismo, 
HCA e 

Geografia 

Rita Mestre, 
Sónia Correia, 

Maria João 
Simões, Luis 
Rodrigues 

10º TT/TTAR    350+… 

■Conhecer factos históricos e geográficos; 

■Criar gosto pela descoberta; 

■Esclarecer da noção de cultura e da importância do 

interculturalismo; 

■Valorizar a escola como um espaço de cultura; 

■Promover as relações interpessoais de cooperação, 
respeito e solidariedade; 

Atividade: 

“Vamos viajar 

pela Europa”, 

comemoração do 

Dia da Europa –

Exposição dos 

trabalhos dos 

AI e HCA, 

Geografia 

Luís Rodrigues, 

Maria João 

Simões 

Toda a 
comunidade 
escolar 

9 de maio 
de 2018 
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■Desenvolvimento da capacidade de pesquisa, seleção e 
tratamento da informação, promovendo a literacia da 
leitura; 
■Desenvolvimento de competências TIC. 

alunos, 

gastronomia e 

danças dos países 

da Europa.  

■Conhecer os monumentos da vila de Grândola. 
■Ficar a conhecer melhor a vila e o que esta tem para 
oferecer. 
■Percecionarem a função de um guia turístico. 
■Integração dos alunos do 10º ano. 
■Reconhecimento das várias formas da promoção 
turística local/regional. 

Celebração do dia 
do Concelho – 
Circuito pedestre 
em Grândola 

… Rita Mestre, … 12ºTT/TTAR 

10ºTT/TTAR 

24 de 
outubro 

   

■ Reconhecimento das várias espécies de plantas loca. 
■Desenvolvimento da capacidade de pesquisa. 
■Identificação e selecção das espécies.  
■Promover as relações interpessoais. 

Jogo com as 
“Espécies 
autóctones “ de 
plantas 

TAA e de 

Ambiente 

e 

Desenvolv. 

Rita Mestre 11ºTTAR e 
10ºTTAR 

Fevereiro/
Março 

   

 ■Estimular o gosto pelo património Nacional; 

■Promover o espírito de cooperação; 

Visita ao 
Alqueva, Aldeia 
da Luz e Noudar 

 Mª João 

Simões, Rita 

Mestre, Sónia 

Correia, Luís 

Rodrigues… 

 dezembro   400 

 ■Caracterizar as especificidades do nazismo, destacando 

o seu caráter racista e genocida; 

■Planificar, organizar e realizar de uma atividade; 

■Desenvolvimento da capacidade de pesquisa, seleção e 

tratamento da informação, promovendo a literacia da 

leitura; 

■Desenvolvimento de competências TIC. 

Dia Internacional 
em Memória das 
Vitimas do 
Holocausto- 
Exposição de 
trabalhos 
elaborados pelos 
alunos 

Área de 

Integração 

e HCA 

Maria João 

Simões e Luís 

Rodrigues 

12ºTT/TTAR 27 de 
janeiro 

   

 ■Conhecer e compreender a revolução democrática 

portuguesa e suas consequências; 

■Desenvolvimento da capacidade de pesquisa, seleção e 

tratamento da informação, promovendo a literacia da 

Comemoração do 
Dia da Liberdade 
– 25 de Abril – 
Exposição de 
trabalhos e 

Área de 

Integração 

Maria João 

Simões e Luís 

Rodrigues 

Todos os 
Alunos do 
TT/TTAR 

abril    
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leitura; 

■Desenvolvimento de competências TIC. 

criação de um 
jogo sobre o 
tema. 

 ■Propiciar com as brincadeiras, momentos afetivos de 

interação entre as crianças, estimulando a participação e 

o trabalho em equipa; 

  ■Recuperar com pais e avós, brincadeiras do seu tempo 

de criança; 

■Conhecer as brincadeiras antigas; 

■Reaver jogos, canções, danças de roda e brincadeiras de 

antigamente; 

■Desenvolvimento da capacidade de pesquisa, seleção e 

tratamento da informação, promovendo a literacia da 

leitura; 

■Desenvolvimento de competências TIC. 

Comemoração do 
dia Internacional 
do Brincar – As 
Brincadeiras do 
passado 
(pretende – se 
convidar os 
alunos do 1ª 
ciclo, do 1º ano 
para 
participarem nas 
atividades 
realizadas pelos 
nossos alunos) 

Área de 

Integração, 

Educação 

Física 

Maria João 

Simões e Luís 

Rodrigues, 

Sónia Mondin 

Alunos do 10º 
ano TT/TTAR 

28 de maio    

 ■Conhecer as atividades/produtos e serviços de uma 
empresa de animação turística e operador marítimo 
turístico, na área do turismo de Natureza no estuário do 
Sado 

Prática simulada 
de atividades de 
turismo de 
Natureza 

OTET, TTG, 

TIAT e 

TCAT) e 

HCA e ADL 

Carlos Bigas, 

Célia Guerreiro 

Mª João 

Simões, Mª José 

Alunos do 
11ºTTAR 

25 de 
outubro 

   

 ■Conhecer a importância para o setor do turismo do 
Marketing Digital e das Redes sociais. 

Organização de 
uma palestra 
sobre Marketing 
turístico e redes 
sociais 

OTET, TTG, 

TIAT e 

TCAT) e 

HCA e ADL 

Carlos Bigas, 

Célia Guerreiro, 

Sónia Correia 

Alunos do 
11ºTTAR 

25 de 
janeiro 

   

 ■Aprofundar a cidadania perante um mundo incerto. 

■Perceber a diversidade cultural. 

Sessão sobre a 
perspetiva 
sociológica sobre 
o Mundo 

Área de 

Integração 

e Turismo 

Mª João 

Simões, Luís 

Rodrigues e 

Carlos Bigas 

Todos os 
alunos(?) 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 
EIXOS 
ESTRATÉGICOS 

Objetivos estratégicos Atividades Disciplinas 
envolvidas 

Dinamizadores Destinatários Calendar
i- 
zação 

Local Recursos Previ-
são de 
custos 

 
 
 
I- ENSINO-
APRENDIZAGEM 
ORIENTADO 
PARA O SUCESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III- IMAGEM DA 
ESCOLA E 
GARANTIA DA 
QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO 

■Tomar contacto com os processos de transformação 
e comercialização de produtos endógenos 

Visita a empresa de 
comercialização de 
produtos agrícolas 

ADR Madalena Silva 3º TTAR 9 de 
outubro 

Grândola  250 

 

■Sensibilizar a comunidade escolar para os benefícios 
duma alimentação equilibrada 

 
Dia Mundial da 
Alimentação- …. 

Produção 
Agrícola 
Biologia 
ADR 

Madalena Silva 

Alexandra Dias, 
Paula Faxelha 

Todas as 
turmas 

18 de 
outubro 

ESCOLA   

 
■Tomar contacto com a produção pecuária em 
regime biológico 

 
Visita a uma 
exploração pecuária 
em modo de 
produção biológico 

Produção 
Agrícola 
(p. Animal) 

Carlos Pacheco 3ºTPA 1º 
Período 

 Aluguer 
autocarr
o 

250 

■ Sensibilizar a comunidade para a importância do 
solo 

Dia Mundial do Solo 
– Escola 

Biologia 
 

ADR 

Madalena Silva Biologia 
ADR 

Dia 5 de 
Dezembr
o 

ESCOLA   

■Conhecer todo o processo de fabricação de azeite – 
tratamento de resíduos e efluentes 
■Conhecer a importância da química em todo o 
processo 

 
Visita a um lagar – 
Oliveira da Serra 

Química 
(MQ1) 
 
Prod 
Agrícola/P.
V.-M4 
 

 
Alexandra Dias 
Luísa Caeiro 
Madalena Silva 

1º TPA 
3º TTAR 

 
2º 
Período 

 
Ferreira 
do 
Alentejo 

 
Carrinhas 
da escola 

150 

 
■Conhecer os sistemas culturais em modo de 
produção biológico e as boas práticas de higiene e 
segurança no trabalho agrícola 

 
Visita a uma 
exploração de 
agricultura biológica 

. Produção 
Agrícola 

. Biologia  

 
Madalena Silva 
Carlos Pacheco 

 
3ºTPA 

 
2º 
Período 

 
Melides 

 
Carrinhas 
da escola 

100 

■Observar o maneio de uma exploração leiteira Visita a uma vacaria Mecanizaç
ão (M6) P. 
Agrícola/P. 

Animal 
(M13) 

Carlos Pacheco 3ºTPA 2º 
Período 

 Carrinhas 
da escola 

200 

■Sensibilizar para a importância da floresta no bem 
estar físico e social 

Dia Mundial da 
Floresta – Plantação 
de árvores e 
arbustos 

Disciplinas 
do 

departame
nto 

Todos os 
professores  

Todas as 
turmas 

21 de 
março 

Escola  
Plantas 
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■Promover a sustentabilidade ambiental e sensibilizar 
para a poupança de água 

 
Dia Mundial da Água 
- ….. 

ADR 

Ecoescola 

Madalena Silva 1º TTAR A definir Escola   

 

■Conhecer máquinas e equipamentos agrícolas 

 

 
Visita à Ovibeja 

Mecanizaç
ão (M6) 

P. 
Agrícola/P.

V. 

José Dias 
Alexandra Dias 
Madalena Silva 

 
2º TPA 
1º TTAR 

 
3º 
Período 

 
Beja 

 
Autocarr
o 

300 

■Tomar contacto com a produção e processos de 
comercialização de uva de mesa, tecnologias, castas e 
sistemas de produção 

Visita à Herdade 
Vale da Rosa 

Biologia 

Prod. 

Agrícola 

Madalena Silva 

….. 

2º TPA 3º 
Período 

Ferreira 
do 
Alentejo 

Carrinha
s da 
escola 

150 

■ Tomar contacto com a produção e processos de 
comercialização de amêndoas, tecnologias, 
variedades e sistemas de condução 

Visita a um pomar 
de amendoeiras 

Prod. 
Agrícola/P.

V (M19) 
Mecanizaç

ão (M9) 

José Mateus 

Carlos Pacheco 

3º TPA 3º 
Período 

A definir  150 

■Conhecer o processo de produção integrada de 
diversas espécies de prunóideas 

Visita à FAIRFRUIT Prod. 

Agrícola/P.

V 

José Mateus 3ºTPA;  3º 
Período 

Beja Carrinhas 
da escola 

150 

 ■Observar diferentes métodos de processamento de 
amêndoa 

Visita de estudo à 
MIGDALO 

Prod. 

Agríc/P.V 

José Mateus 3º TPA A definir Ferreira 
Alentejo 

Carrinhas 
da escola 

150 

 ■ Sensibilizar para a importância de estilos de vida 
saudáveis e promoção da sustentabilidade ambiental 

Caminhada na Rota 
Vicentina – 
manutenção e 
controlo de 
infestantes 

Biologia; 
ADR; 

Ecoescola; 
Ed. p/ a 
saúde 

Madalena Silva 

Prof Ed. Física?? 

2º TPA 
2º TTAR 

A definir A definir  250 

 ■ Interagir com a comunidade 
■Divulgar as potencialidades da escola ??? 

Dinamização de 
Atividades no Dia da 
Escola 

Disciplinas 

do depto  

Todos os 

docentes 

Toda a 
comunidade 

18 de 
maio 

Escola   

 ■ Conhecer diversos aspectos morfológicos e 
fisiológicos das espécies 
■ Conhecer modernas técnicas de produção e 

Visita de estudo a 
empresas da região 

Disciplinas 

da comp. 

Todos os 

docentes 

1º,2º e 3º 
TPA, 1º 2º e 
3º TTAR 

Ao longo 
do ano 

Região  300 
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comercialização do setor técnica 

 ■ Renovar os recursos e as suas utilizações tendo em 
vista melhorar o ensino e as experiências de 
aprendizagem 

Arranjos nos espaços 
exteriores 
circundantes 

Disciplinas 

da comp. 

técnica 

Professores da 

comp. técnica 

1º, 2º e 3º 
TPA 

Ao longo 
do ano 

Escola/H. 
da 
Apaúla 

  

 ■ Sensibilizar a população escolar para os problemas 
ambientais 
■ Interagir com a comunidade 

Atividades no 
âmbito da Ecoescola 

Disciplinas 

técnicas 

Equipa 

ecoescola 

Todas as 
turmas 

Ao longo 
do ano 

A definir   

 ■ Criar redes de contacto colaborativo entre escolas 
da União Europeia; 
■ Fomentar o uso das TIC e línguas estrangeiras 
■ Promover a multiculturalidade 

Projeto E-twinning ADR Madalena Silva 1º TTAR 
3º TTAR 

Ao longo 
do ano 

Escola   

 ■ Utilizar chaves dicotómicas, 
■ Sensibilizar para a importância da biodiversidade e 
dos insectos 

Atividade de 
Identificação de 
insectos 

ADR Madalena Silva 1º TTAR 8 de nov. Herdade 
Ribeira 
Abaixo 

Carrinhas  

 ■ Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância do Mar, no contexto nacional e como 
sector de oportunidades 

Dia Nacional do Mar Biologia 
Ecoescolas 

ADR 

Madalena Silva 

Joaquim 

Parrinha 

Toda as 
turmas 

16 de 
nov. 

Escola   

 ■ Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância do Mar, no contexto nacional e como 
sector de oportunidades 

Atividades no 
âmbito da escola 
Azul 

Biologia 

ADR 

EF 

Madalena Silva 

Joaquim 

Parrinha 

Toda as 
turmas 

A definir Pendent
e 

  

 ■ Sensibilizar para a importância de estilos de vida 
saudáveis 
■ Promoção da sustentabilidade ambiental 

Projeto rios Biologia 
Ecoescolas 

ADR 

Madalena Silva 

J. Parrinha 

2ºTPA 
2ºTTAR 

A definir   Kit (50€) 
… 

Plano da Direção dos Cursos Profissionais (TTAR, TT e TPA)  

Eixo 
Estratégico 

Prioridade Objetivos Metas/ Calendarização Atividades 

I –
 

EN
SI

N

O
-

A
P

R
EN

D
IZ

A
G

EM
 

O
R

IE
N

TA
D

O
 

P
A

R
A

 
O

 

SU
C

ES

SO
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 Resultados 
académicos 

1.1. Melhorar as taxas de conclusão modular nos 

cursos profissionais 
 Aferição dos resultados escolares - taxas de sucesso de cada módulo das 

diferentes disciplinas acima dos 82%; - No final de cada trimestre 

Participação nas reuniões de 

Conselhos de Turma 
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1.5. Melhorar as taxas de conclusão dos cursos 

profissionais, ciclo 2014/17 (Diplomados nos 

cursos de dupla certificação de nível ISCED 3, no 

tempo próprio): TT, TTAR, TPA 

 Contribuição para a melhoria anual dos resultados escolares - taxa de 
conclusão modular anual, por turma, a partir de 87%- No final de cada 
trimestre 

 
 

 Taxa de conclusão dos alunos matriculados no 3º ano superior a 90%;- No 

final do ano letivo 

Resultados 
Sociais 

2.1. Reduzir a indisciplina na sala de aula 
O nº de incidentes disciplinares, por ordem de gravidade, não deve 

ultrapassar 5% dos alunos da Escola- Reuniões Intercalares 

 83% dos alunos do 10º anos tem nível igual ou superior a Suficiente nas 
competências Pessoais e Sociais - Reuniões avaliação trimestrais 

 Taxa de desistência global da escola inferior a 12% - Reuniões avaliação 
trimestrais 

2.3. Melhorar o desempenho dos alunos dos 10º 

anos na competência “Desenvolvimento Pessoal 

e Social” 

2.7. Valorizar o saber como fator de inclusão 
social 

 Uma Cerimónia de Receção aos novos alunos e aos pais e Encarregados de 
Educação  

Organização da Cerimónia de 
Receção aos novos alunos e aos 
pais e Encarregados de Educação- 
1º trimestre 

 
2.8. Desenvolver mecanismos de integração na 

comunidade educativa, valorizando a 

diversidade cultural e proporcionando 

momentos de convívio entre todos; 

 

 Organização anual de pelo menos 4 atividades culturais- Ao longo do ano 
letivo 

Organização dos seminários em 
parceria com a EDIA (2), Festa de 
Natal/Solidariedade Social e 
Organização do Dia da Escola (2). 

Resultados 
Profissionai
s 

3.1. Monitorizar a colocação dos alunos após 

conclusão dos EFP (cursos profissionais) 

3.2- Melhorar níveis de 

empregabilidade/prosseguimento de estudos nos 

cursos profissionais, ciclo 2015/18:TT, TTAR e TPA 

 Manter Observatório de emprego actualizado 

 Criar Equipa de Mediação com Mercado de Trabalho - Ao longo do ano 

letivo 

 Percentagem de pessoas apoiadas que estão empregadas ou 

prosseguiram estudos nos seis meses seguintes ao fim do respectivo curso 

(aplicável apenas aos que terminaram o curso com sucesso) – 58%.-  No 

final do ano letivo 

Atualização do Observatório do 
Emprego; 
 
Atividades da Equipa de 
Mediação do Mercado de 
Trabalho 

3.3. Monitorizar a utilização das competências 
adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos 
cursos profissionais, no ciclo 12/15 

 Grau de satisfação dos empregadores de alunos dos cursos profissionais 

nas diferentes áreas de formação superior a 83%, no ciclo 12/15 

- Ao longo do ano letivo 

Aplicação de questionários de 

satisfação aos empregadores 

3.4. Recolher avaliações/classificações atribuídas 
pelos empresários aos alunos na FCT nos 2ºs e 
3ºs anos nos cursos profissionais 

 Níveis médios de desempenho dos alunos dos Cursos Profissionais na FCT 

atribuídos pelos empregadores, superiores a 16 valores; 

- Ao longo do ano letivo (períodos de realização da FCT) 

Organização e operacionalização 

da Formação em Contexto de 

Trabalho 
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4. 
Reconhecime
nto da 
Comunidade 

4.1. Valorizar o sucesso dos alunos, distinguindo e 
premiando o mérito  

4.2. Reconhecer publicamente, no seio da 
comunidade interna e externa o sucesso dos 
alunos 

4.3- Envolver entidades/parceiros na distinção e 
prémios de mérito escolar 

 Quadro de honra anual dos alunos, aplicando critérios definidos no 

regulamento 

 Divulgação do Quadro de honra na página web e Semeador 

 Organização anual de cerimónia para entrega de diplomas e prémios 

de mérito em parceria com entidades externas.  

- Ao longo do ano letivo 

Elaboração e divulgação do Quadro de 
Honra da Escola 

Organização da cerimónia para 

entrega de diplomas e prémios de 

mérito 

6. Práticas 
letivas 

6.5. Proporcionar aos alunos mais atividades 

práticas e experiências de aprendizagem 

significativas em contexto real, nas disciplinas da 

componente tecnológica dos cursos profissionais, 

dotando-os de competências técnicas que 

facilitem a sua integração no mercado de trabalho 

 Pelo menos 75% das aulas lecionadas de cada disciplina técnica dos 

cursos profissionais TPA, em cada ano curricular, são aulas práticas, 

realizadas em contexto real e prático; 

 Pelo menos 60% das aulas lecionadas de cada disciplina técnica dos 

cursos profissionais TT/TTAR, em cada ano curricular, são aulas 

práticas realizadas com práticas simuladas/contexto real; - Ao longo 

do ano letivo 

Planificação, organização e 
operacionalização de 3 projetos 
transdisciplinares: 

- Centro de Interpretação Ambiental 
da Herdade da Apaúla 
(10ºTPA/TT/TTAR) 

- Guião/Roteiro Enogastronómico de 
Grândola Atlântica (11ºTPA/TT/TTAR) 

- Trail na Herdade da Apaúla 
(12ºTPA/TT/TTAR) 

6.6. Melhorar a organização das aprendizagens e o 

desenvolvimento do perfil dos técnicos com 

recurso a mais trabalho de projeto 

transdisciplinares 

 Todas as visitas de estudo têm guiões e critérios de avaliação 
previamente entregues aos alunos 

 Projetos transdisciplinares: pelo menos 1 por trimestre em cada ano 
curricular de cada curso-  

-  Ao longo do ano letivo 

3.5. Avaliar o grau de satisfação dos 
empregadores a partir da aplicação de 
questionário de satisfação e da avaliação dos 
alunos na FCT 

3.6. Recolher avaliações/classificações atribuídas 
pelos empresários aos alunos na PAP nos 3ºs 
anos dos cursos profissionais 

 Grau de satisfação dos empresários que integraram alunos na FCT 

superior a 80%; 

- Ao longo do ano letivo (períodos de realização da FCT) 

 Nível médio de desempenho dos alunos na PAP superior a 14,4 valores; – 

Nos períodos de realização da PAP 

 

 

 

Participação nos Júris de PAP 

3.7. Melhorar os níveis de desempenhos dos 
alunos na PAP 

 Em cada curso, mais de 88% dos alunos que discute a PAP obtém nível de 

desempenho igual ou superior a BOM; - No final do ano letivo 
Participação nos Júris de PAP 
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8. Lideranças 
8.4. Reforçar a autonomia e o trabalho dos 

Diretores de Curso no desenvolvimento do perfil 
profissional dos técnicos 

 Reuniões de Conselho de Curso: pelo menos 4 por ano e respectivas 
atas com evidencias do trabalho desenvolvido 

- Ao longo do ano letivo 

Reuniões de Conselho de Curso: 

9. Gestão dos 
recursos e 

equipamento
s 

9.1.Renovar os recursos na exploração agrícola da 

escola e as suas utilizações tendo em vista 

melhorar o ensino e as experiências de 

aprendizagem; 

 Renovação das estufas da escola e do sector horto florícola com 

envolvimento dos alunos dos cursos TPA.  

- Durante o 1º trimestre 

 Renovação dos abrigos do setor 

hortícola 

10.Projetos, 
Inovação e 

Criatividade 

10.1. Sensibilizar a comunidade para a 

problemática ambiental, para o desenvolvimento 

regional integrado e sustentável e para uma 

agricultura mais biológica 

 Projeto Ecoescolas: desenvolvimento de atividades 

- Ao longo do ano letivo 

 Participação nas atividades do 

Projeto Ecoescolas 

 Reconversão de parte dos pomares 

de nespereiras, macieiras e 

diospireiros para introdução de novas 

variedades 

 Organização de 2 Seminários técnicos 

 Seleção e atribuição do melhor 

projecto de PAP 2017/18 

10.2. Promover experiências de aprendizagem 

inovadoras que promovam a investigação e 

fomentem o empreendedorismo no curso TPA 

10.3. Promover o empreendedorismo, a 

criatividade e a inovação no desenvolvimento do 

perfil de competências dos jovens 

 Ensaios/Estudos de novas variedades, relativamente às pré-

existentes  na exploração agrícola da escola - 3 ensaios; 

- Ao longo do ano letivo 

 Realização de 2 Seminários/Workshops de caracter técnico e 

profissional sobre empreendedorismo e inovação nas diferentes 

áreas de formação  

- No 1º trimestre 

 Distinção O Melhor Projeto de PAP 2017/2018 

- No final do ano letivo 
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Imagem e 
comunica

cao 

14.1. Agilizar o contacto com os agentes 

socioeconómicos e a cooperação reciproca 

14.2. Divulgar o perfil de competências dos 

técnicos e identificar as oportunidades de 

desenvolvimento da formação e do emprego  

 Criação de Equipa de Imagem e Comunicação  

 Participação da escola e dos cursos em eventos com impacto 
regional – 4 eventos anuais 

 Organização/Dinamização de eventos que envolvam os alunos e 
os agentes socioeconómicos – 2 eventos 

- Ao longo do ano letivo 

Participação nas atividades da Equipa 

de Imagem e Comunicação 

Participação dos cursos em 4 eventos 

com impacto regional (Santiagro, 

Pimel, Feira do Chocolate e Feira das 

Profissões) 

Dia da Escola e Seminários técnicos 

14.3. Divulgar o serviço público prestado pela 
escola e a sua identidade pedagógica; 

 Produção e divulgação pelas entidades do Boletim O Semeador em 
papel e digital divulgando para rede de entidades – 4 publicações 
anuais;  

 - Ao longo do ano letivo 

Elaboração do Boletim O Semeador 



                                                                                                                                                             PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018 

33 
 

1
5

. R
e

d
e

s 
e

 P
a

rc
e

ri
a

s 

15.1. Integrar os pareceres dos agentes de 

desenvolvimento socioeconómico relativamente 

à orientação da oferta formativa da escola 

 Nº Reuniões anuais da rede escolar  

 Recolha de Pareceres dos agentes locais e regionais sobre a oferta 

formativa da escola 

 - Ao longo do ano letivo 

Reuniões da Rede Escolar 

15.2. Reforçar as redes e as parcerias com 

dinâmicas de trabalho colaborativo escola-meio, 

 Nº de Novos Protocolos/Parcerias de colaboração nas diversas 
áreas do desenvolvimento/enriquecimento curricular dos alunos, 
integração no mercado de trabalho, bem estar físico e social dos 
alunos 

 - Períodos de desenvolvimento da FCT 

Operacionalização e desenvolvimento 

da Formação em Contexto de Trabalho 

15.3.Manter uma estratégia de interacção 
permanente com entidades regionais de 
natureza profissional, social e cultural, 
promovendo uma cultura de escola e 
contribuindo para o desenvolvimento local e 
regional 

Estabelecimento de protocolos para integração dos alunos em 
FCT/estágios profissionais, pelo menos 10 empresas por curso 

- Períodos de desenvolvimento da FCT 

 Colaboração com a autarquia na organização de eventos e na 
utilização recíproca de espaços e equipamentos 

- Ao longo do ano letivo 

Operacionalização e desenvolvimento 
da Formação em Contexto de Trabalho 

Colaboração com a autarquia na 
organização de eventos e na utilização 
recíproca de espaços e equipamentos 

1
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16.1. Definir critérios e indicadores, construindo 

o documento de referência da avaliação e da 

garantia da qualidade da educação, em linha 

com o quadro EQAVET 

 Documento de referência da avaliação e da garantia da qualidade 

da educação, em linha com o quadro EQAVET e sua divulgação na 

comunidade 

Grelha de análise a adotar pela equipa de avaliação interna para 

avaliação da qualidade da educação e formação 

  - Ao longo do ano letivo 

Participação na Equipa de Avaliação 

Interna 

16.2. Manter uma estratégia de 

acompanhamento e de avaliação interna da 

Escola e da qualidade da educação e formação 

profissional por recurso ao modelo PDCA (Plan, 

Do, Chek, Act) 

 Um relatório/semestre da equipa de avaliação interna 

 Avaliação anual do PAA 

 Avaliação intercalar do Projeto Educativo 

 Aplicação aos stakeholders de questionários de satisfação 

 Construção e implantação do Plano de Melhoria e do PAA 

 Monitorização pelo C. Pedagógico e C. Geral do trabalho 

desenvolvido  

 - Ao longo do ano letivo 

Participação na Equipa de Avaliação 

Interna 

16.3.Recolher e integrar na (re)organização da 

escola e no planeamento o feedback 

proporcionado pelos parceiros relativamente 

aos saberes e competências dos alunos com vista 

à melhoria da qualidade da educação e formação 

profissionais; 

 Aplicação de questionários de satisfação 

 Recolha e tratamento das avaliações dos monitores das 

empresas/empresários 

 Elaboração de planos de melhoria que tenham em conta o 

feedback dos parceiros 

 - 3º Trimestre 

Participação na Equipa de Avaliação 

Interna 
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PLANO DE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA  

EIXO ESTRATÉGICO I – ENSINO APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 

Prioridade AÇÕES OBJETIVOS METAS 

Resultados 
académicos 

Apoio aos diretores de turma na:  
Receção/ 
acompanhamento dos alunos de 1º ano  
-Acompanhamento dos restantes alunos da escola 
-Identificação e acompanhamento de casos de 
potencial abandono escolar 
-Acompanhamento das atividades de recuperação 
modular 
-Aferição regular do nº de módulos em atraso nas 
turmas 

- Implementação e operacionalização da 
recuperação da assiduidade; 

-Aplicação dos testes de inteligências múltiplas 

1.1.Melhorar as taxas de conclusão nos cursos 
profissionais 
 
1.3.Minimizar o nº de alunos com módulos em 
atraso no 3ºano dos cursos profissionais 
 
1.4.Melhorar as taxas de transição dos alunos 
que transitam para o ano de escolaridade 
seguinte nos cursos profissionais 
 
1.5.Melhorar as taxas de conclusão dos cursos 
profissionais, ciclo 15/18 
 

1.7.Diversificar e avaliar os apoios educativos 
no âmbito do Plano de Ação Estratégica de 

Promoção do sucesso Escolar 

-Situar as taxas de sucesso de cada módulo das diferentes 
disciplinas acima dos 82%;  
 
-Taxa de sucesso por disciplina, acima dos 87%;  
-78% dos alunos transitam para o 3º ano sem módulos em 
atraso; 
 
-Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos 
cursos profissionais =88%; 
 
-Taxa de conclusão de cada curso profissional superior a 72%; 
 
-Taxa de conclusão dos alunos matriculados nos 3º anos dos 
cursos profissionais superior a 90%; 
 

-Taxa de sucesso dos apoios educativos fora da sala de aula 
superior a 93% nos cursos profissionais; 

2 – 
Resultados 
sociais 

Apoio aos diretores de turma na: 
Tipificação das infrações e medidas disciplinares a 
aplicar 
Aferição dos focos de indisciplina 
Sugestão de medidas/ações para solucionar 
eventuais casos de indisciplina 
Divulgação do Estatuto do Aluno e Ética Escolar 
Divulgação do Regulamento Interno 
Construção, pelos alunos, sob orientação dos DTs, 
das regras de conduta das turmas  
-Identificação e acompanhamento de casos de 
potencial abandono escolar 

2.1.Reduzir a indisciplina na Escola 
2.2.Melhorar o clima de aprendizagem dos 
alunos em contexto de sala de aula 
2.3.Melhorar o desempenho dos alunos dos  
10º anos na competência “Pessoal e Social” 
2.4.Envolver os Pais/EE na resolução dos 
problemas comportamentais dos seus 
educandos 
 
2.5.Sensibilizar os alunos das turmas dos 10º 
anos e os Pais/EE para as regras de conduta em 
sala de aula 

-Menos de 7% dos alunos dos 10º anos registam incidentes 
disciplinares graves; 
-O nº de incidentes disciplinares, por ordem de gravidade, 
não deve ultrapassar 5% dos alunos da Escola; 
-Em turma estão definidas regras de conduta em sala de aula; 
-83% dos alunos do 10º anos tem nível igual ou superior a 
Suficiente na competências pessoal ou social; 
-55% dos Pais /EE participam em reuniões com os diretores 
de turma dos 10º anos; 
-55% dos Pais/EE participam nas ações de sensibilização nas 
turmas de  10º anos; 
-Realização de 100% das ações de sensibilização (5 ações); 
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-Registo das presenças dos Pais/EE na Escola e de 
todos os contactos efectuados 

Participação na ação de formação sobre 
“Indisciplina em sala de aula” Convite aos Pai/EE 
para participarem nas atividades/cerimónias da 
escola 

2.6.Valorizar a assiduidade, o estatuto do aluno 
e a ética escolar 
 
2.7.Valorizar o saber como fator de inclusão 
social 

2.8.Desenvolver mecanismos de integração na 
comunidade educativa, valorizando a 
diversidade cultural e proporcionando 
momentos de convívio entre todos 

-Taxa de desistência dos 1º anos dos cursos profissionais 
inferior a 7%; 
-Taxa de desistência global da Escola inferior a 12%; 
-Uma cerimónia de receção aos novos alunos e aos Pais/EE; 

-Organização anual de pelo menos 4 atividades culturais e de 
integração, com convite aos Pais/EE; 

4. 
Reconheci
mento da 
comunida
de  

 

Convite aos Pai/EE para participarem nas 
atividades/cerimónias da escola 

4.1. Valorizar o sucesso dos alunos, 
distinguindo e premiando o mérito  
4.2. Reconhecer publicamente, no seio da 
comunidade interna e externa o sucesso dos 
alunos  

4.3- Envolver entidades/parceiros na distinção 
e prémios de mérito escolar 

-Seriação e listagens dos prémios de mérito; 
-Quadro de Honra anual dos alunos, aplicando critérios 
definidos no regulamento 
-Divulgação do Quadro de Honra na página web e no 
semeador 
-organização anual da cerimónia de entrega de diplomas e 
prémios de mérito em parceria com entidades externas 

 
EIXO ESTRATÉGICO: II - LIDERANÇAS E GESTÃO EFICAZES 

 

8. 
Lideranças 

Apoio aos diretores de turma na: 
Preparação das Reuniões intercalares e de avaliação 
e de avaliação; 
Reuniões intercalares e de avaliação e de avaliação; 
Elaboração dos PTs; 
Atualização e avaliação dos PTs de turma; 
Coordenação dos PTs das turmas; 
Supervisão Plano de Ação Estratégica de Promoção 
do sucesso Escolar 
 
 

8.1. Privilegiar o trabalho dos DTs na 
organização das atividades das turmas dos 
cursos profissionais  e na implementação das 
estratégias do Plano de promoção do sucesso 
escolar, bem como nas regras de conduta a 
estabelecer com os alunos   
8.2. Reforçar o trabalho dos DTs na relação de 
aproximação aos pais e EE à escola e sua 
participação na vida escolar e nas regras de 
conduta a estabelecer  
8.3.Melhorar o trabalho de Coordenação dos 
diretores de turma no que se refere à 
supervisão do trabalho realizado pelos DTs e 
implementação do Plano Estratégico da escola 
para o sucesso escolar dos alunos 

-Nº de reuniões de conselhos de turma: pelo menos 1 por 
trimestre nos cursos profissionais, com ordens de trabalho 
que incluam: Aferição/Balanço das estratégias de promoção 
do sucesso escolar e participação dos pais e EE na vida 
escolar  
-Nº de reuniões com pais e EE: pelo menos 1 por trimestre 
nos cursos profissionais; 
-Atividades do PAA em que os pais participam 
-Reuniões de Conselho de DTs: pelo menos 4 por ano (2 no 1º 
período) e respetivas atas 

9. Gestão 
dos 

Diligências/solicitação da activação do sistema SMS 
para comunicação de faltas  

9.4. Facilitar o trabalho das estruturas de 
coordenação e supervisão pedagógica e de 

-Pôr em funcionamento o programa DIGITALORG 
-Ativação do sistema SMS no programa PROORG da gestão 
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recursos e 
equipame
ntos 

 
Valorização da assiduidade 

orientação educativa (coordenadores de 
departamento, diretores de curso e diretores 
de turma) por recurso à utilização das novas 
tecnologias 

curricular   

11.Desenv
olvimento 
Profission
al 

Realização de ações deformação 11.1. Desenvolver um Plano Anual de 
Formação para docentes e não docentes que 
dê resposta às reais necessidades da escola e 
vise a melhoria dos desempenhos 
profissionais. 

-Participação e promoção de formações promovidas para os 
docentes. 

 
EIXO ESTRATÉGICO: III - IMAGEM DA ESCOLA E GARANTIA DA QUALIDADE DA ESDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

13.Politica 
educativa 
e 
identitária 

Participação na (re)construção/avaliação dos 
documentos orientadores da Escola 

13.1. Colocar em discussão, na comunidade 
educativa, os princípios que devem constituir o 
referente para o novo PEE 2016/19 e eventual 
revisão RIE e de outros documentos 
estruturantes 

- Planos Plurianuais e Anuais e de atividades  
-Avaliação do Plano de Promoção para o Sucesso Escolar   

14. 
Imagem e 
comunicaç
ão  
 

Participação nas atividades de representação da 
escola 

14.1. Agilizar o contacto com os agentes 
socioeconómicos e a cooperação reciproca, 
14.2. Divulgar o perfil de competências dos 
técnicos e identificar as oportunidades de 
desenvolvimento da formação e do emprego, 
14.3. Divulgar o serviço público prestado pela 
escola e a sua identidade pedagógica;  
 

-Organização/Dinamização de pelo menos dois eventos que 
envolva os alunos e Pais/EE 
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3.3- GABINETE DE APOIO AO ALUNO (EDUCAÇÃO ESPECIAL E PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO) 

   

Docente de Educação Especial: Teresa Chainho 

Atividades do setor Calendarização Público-alvo Avaliação 

Apoio em Educação Especial: 

Realização de sessões de apoio direto aos alunos que se encontram ao abrigo do DL 3/2008 de 7 de janeiro. 

Apoio pedagógico personalizado para reforço e desenvolvimento de competências específicas de acordo com a 
problemática de cada aluno e as suas necessidades.  

PEI 

Elaboração do Programa Educativo Individual dos alunos com NEE do 10º TPA, do 10º TT/TTAR em colaboração 
com os diretores de turma e encarregados de educação. 
O PEI de cada aluno em qualquer momento poderá ser revisto e será passível de sofrer alterações. 

Concretização e avaliação dos PEI 

Aplicação e avaliação das medidas educativas do PEI de cada aluno, através: 
-da presença nos conselhos de turma de avaliação e intermédios; 
-da reunião com a psicóloga do SPO; 
-da reunião com os Encarregados de Educação; 
-da reunião com outros profissionais que acompanhem os alunos. 
Elaboração do relatório circunstanciado de todos os alunos em conjunto com o diretor de turma/ conselho de 
turma e outros profissionais que acompanham o desenvolvimento do processo educativo do aluno. 

Durante ano 

letivo 

1º período 

Em qualquer 
momento do ano 

letivo 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Final do ano 
letivo 

Alunos com NEE 

 

Alunos com NEE 

Encarregados de 
Educação 

Diretores de Turma 

Docentes 

Alunos com NEE  

Profissionais que 
acompanham o 

desenvolvimento do 
processo educativo 

destes alunos 

Encarregados de 
Educação 

Balanços 
periódicos através 
da elaboração de 
relatórios 
pedagógicos 

Tratamento 
estatístico da 
informação 

Acompanhamento 
do Programa 

Educativo 
Individual (1º e 2º 

período) 

Aprovação pela 
diretora em 

conselho 
pedagógico e pelo 

encarregado de 
educação 

Colaboração com os órgãos de gestão e estruturas de coordenação e supervisão educativa 

Participação nas reuniões do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

Colaboração com os órgãos de gestão e estruturas de coordenação e supervisão educativa particularmente no 

Durante ano 
letivo 

Alunos com NEE 

Docentes de alunos 
com NEE 
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que respeita aos alunos abrangidos pelo DL 3/2008 de 7 de janeiro. 

Outras atividades 
Articulação com a psicóloga da escola e com outras entidades da comunidade educativa, nomeadamente Centro 
de Saúde, Segurança Social, CPCJ, universidades, entidades promotoras de formação. 

Ao longo do ano Comunidade escolar 
Dinamização e 

colaboração nas 
reuniões  

Atendimentos individuais dos casos e colaboração com os diretores de turma na identificação e análise de causas 
de insucesso escolar e comportamentos desajustados. 

Ao longo do ano Comunidade escolar 
Resposta aos 

pedidos 

Colaboração na articulação das modalidades gerais de apoio pedagógico; 
Atendimento / reuniões com encarregados de educação 

Ao longo do ano Comunidade escolar 

Colaboração nas 
reuniões 

realizadas para o 
efeito 

Reuniões com professores com vista à análise conjunta dos casos problemáticos e estabelecimento de algumas 
estratégias de intervenção. Ao longo do ano Comunidade escolar 

Dinamização e 
colaboração nas 

reuniões realizadas  

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência  – 3 de dezembro 

Realização de atividades comemorativas do Dia Internacional das pessoas com deficiência: visionamento de 
documentário/ análise de testemunhos; reflexão sobre as questões abordadas/ debate  

Objetivos a desenvolver: 

Desenvolver atitudes de respeito e tolerância;  
Promover a aquisição de valores e atitudes responsáveis; 
Sensibilizar para a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência; 
Desenvolver capacidades de pesquisa e comunicação de informação. 

4 de Dezembro 

(segunda-feira) 

Comunidade escolar 

Dinamização e 

avaliação das 

atividades 

realizadas  
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE DESTINATÁRIOS/PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES/RESPONSÁVEIS RECURSOS CALENDARIZAÇÃO 

Acompanhamento Psicopedagógico 

(Resultados escolares, indisciplina, valores de cidadania) 

Alunos encaminhados SPO, Diretores de Turma 

Pais e Enc. De Educação 

Psicóloga 

SPO 

Ao longo do ano 

letivo 

Avaliação Psicológica 

 

Alunos sinalizados  SPO, Diretores de Turma; 

Conselhos de turma; Pais e Enc. Ed. 

Psicóloga, SPO 

Testes Psicológicos 

Ao longo do ano 

letivo 

Sessões de esclarecimento sobre pesquisa de informação da 

oferta no ensino secundário e superior. 

Alunos do 3º ano 

 

SPO 

Diretores de Turma 

Sala de aula, Data-

show; Internet 

fevereiro 

 

Sessão de trabalho para alunos: “Vou candidatar-me para o 

trabalho” 

Alunos do 3º ano dos CP 

 

SPO Sala, computador, 

Data-show 

2º Período 

Sessão de discussão das estratégias de procura ativa de 

emprego e atitudes face ao mercado de trabalho 

Alunos do 3º ano dos CP 

 

SPO, TÉCNICOS DO IEFP 

DT´S 

Auditório e papel 3º Período 
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3.4- PLANO DE AÇÃO TECNICO-PEDAGÓGICO DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

O Plano de exploração agrícola envolve diversos setores agro-pecuários do Cerrado do Arraial e da Herdade da Apáula e constitui um importante recurso didático-pedagógico 
no desenvolvimento do currículo nas disciplinas de formação técnica para os alunos dos 1º, 2º e 3º anos do curso Técnico de Agropecuária (nivel IV). O plano desenvolve-se 
articulando os saberes teóricos e práticos dos alunos, científicos e técnicos, permitindo, simultaneamente, a experimentação e os ensaios de campo, promove a participação 
ativa dos alunos e, criando dinâmicas empresariais, constitui um importante recurso de integração dos alunos em contextos reais de trabalho, preparando-os para a sua 
integração na vida ativa. Constitui, por isso, um laboratório vivo de aprendizagens e uma mais-valia económica para a Escola.  
 

 
Setor de actividade 

 
Ações a desenvolver pelos alunos 

Intervenientes  
Data 

 
Local 

Recursos e meios 
necessários 

  Responsáveis Destinatários   

Setor horto 
florícola e frutícola  
 

- Realização dos trabalhos práticos no setor promovendo práticas simuladas 
em contexto de trabalho (mobilizações de solo, regas, adubações, 
drenagens, aplicação de fitofármacos, plantações, colheitas) 
- Desenvolvimento de pequenos projetos/ensaios de campo que permitam 
aplicar e utilizar o conhecimento teórico; 
- Produção de plantas ornamentais e espécies autóctones/Ensaios de 
germinação e de enraizamento 
- Utilização das técnicas de forçagem na produção de culturas hortícolas 
para comercialização no mercado local 
- Colheita de produtos hortofrutícolas, embalamento e preparação para 
comercialização 

- José Banha 
Mateus e prof.s 
da 
especialidade 
- Colaboração 
pessoal não 
docente do 
setor agrícola  

Alunos TPA 
 comunidade 

Ao 
longo 
do ano 

Exploração 
da Escola 
(Cerrado 
Do Arraial) 

Recursos físicos 
existentes 
 
Fatores de produção 
diversos 

Setor Culturas 
arvenses 

- Lavouras e gradagens, adubações 
 
- “Dia da Sementeira” 
  
- “Dia da fenação e acondicionamento” 

- José Banha 
Mateus e prof.s 
da 
especialidade 
- Colaboração 
pessoal não 
docente  

Alunos TPA 
 

Ao 
longo 
do ano 

 Cerrado 
DÉl Rei e 
do arraial 
e herd. da 
Apaúla 

Recursos físicos 
existentes 
Fatores de produção 
diversos 

Setor pecuário 
(aves, coelhos e 
gado ovino e 
caprino) 
 
 

- Ovinos e Caprinos: Maneio; Vacinações e desparasitações; Tosquia; 
manutenção e higiene de ovil; acompanhamento dos registos e 
nascimentos. 
- Aviário: ensaios de engorda de bandos de aves (frangos, patos, fracas, 
codornizes) 
- Produção de aves a partir do ciclo completo, por recurso à utilização 
tradicional e chocadeira da escola 
- Coelhos: ensaio de raças de coelhos, maneio e manutenção das instalações 

- José Banha 
Mateus e prof.s 
da 
especialidade 
 
- Colaboração 
pessoal não 
docente do 
setor agrícola  

Alunos TPA 
(venda de 
produtos para 
a 
comunidade) 

Ao 
longo 
do ano 

 Cerrado 
DÉl Rei, 
Cerrado do 
arraial e 
herdade 
da Apaúla 

Fatores de produção 
diversos 
 
Recursos físicos 
existentes 
Aquisição de algumas 
espécies avícolas 

Setor máquinas 
agrícolas 

- Limpeza e manutenção de máquinas;  
- Regulação de alfaias 

- José Banha 
Mateus e prof.s 

Alunos TPA  
 

Ao 
longo 

Exploração 
da Escola 

Fatores de produção 
diversos 
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- Condução e código 
- Operações com máquinas e alfaias 

da 
especialidade 
- Colaboração 
PND 

do ano Aquisição de 
matérias primas 

Laboratório de 
Indústrias agrícolas 

- Produção de compotas, licores 
-Embalamento e rotulagem de produtos c/ identificação da escola 

 
Banha Mateus 

Alunos TPA Ao 
longo 
do ano 

Escola Fatores de produção 
diversos 
Recursos físicos 
existentes 

 

3.5 – ATIVIDADES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 
3.5.1- Plano de Atividades da Biblioteca Escolar (Em anexo) 
 
3.5.2- Desporto Escolar 

 

Proponentes 
Responsável pelo 

planeamento e avaliação 
Atividades  

 
Objetivos gerais a alcançar 

Alunos/Turmas 
envolvidos 

Datas 
previstas 

Professor de 
Educação Física 

Sónia Mondim Corta – Mato 
Escolar 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo. 

Realizar atividade física, aplicando os conhecimentos sobre a técnica e regras 
da modalidade, organização, ética e participação. 

Todos os alunos 
da Escola 

Novembro 
2017 

 
Professor de 

Educação Física 

Sónia Mondim Campeonato 
inter-turmas de 
ténis de mesa 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo. 

Realizar atividade física, aplicando os conhecimentos sobre a técnica e regras 
da modalidade, organização, ética e participação. 

Equipas de alunos 
da escola 

2º e 3º 
Períodos 

 
Professor de 

Educação Física 

Sónia Mondim Torneio 
Basquetebol 3X3 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo. 

Realizar atividade física, aplicando os conhecimentos sobre a técnica e regras 
da modalidade, organização, ética e participação 

Todos os alunos 
da escola 

2º e 3º 
Períodos 

 
Professor de 

Sónia Mondim Torneio de 
Badminton 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do Todos os alunos 
da escola 

3º Período 
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Educação Física grupo. 

Realizar atividade física, aplicando os conhecimentos sobre a técnica e regras 
da modalidade, organização, ética e participação.  

 
Professor de 

Educação Física 

Sónia Mondim Formação de 
árbitros de Ténis 
de Mesa 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo. 

Realizar atividade física, aplicando os conhecimentos sobre a técnica e regras 
da modalidade, organização, ética e participação.  

Alunos 
integrantes do 

Grupo/Equipa de 
ténis de mesa da 

escola. 

2º Período 

 

3.5.3- Projeto da Educação Para a Saúde e Educação Sexual (Em anexo) 

3.5.4- Outros Projetos de Escola 

PROJETO ATIVIDADE OBJETIVO DESTINATÁRIOS RESPONSÁVEIS DISCIPLINAS  

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA - Registo e emissão de dados 

meteorológicos e emissão 

Divulgar os dados para a 

comunidade 

 Comunidade e 

regiões 

Prof Pacheco Disciplinas técnicas 

“O Semeador” - Construção e Publicação trimestral Divulgar actividades/ 

projectos da escola/aluno 

Comunidade e 

região 

Profª Bibliotecária 

José Mateus, Carlos 
Bigas 

Todos 

Página Web da Escola e página 

do facebook 

- Atualiação e divulgação de eventos e das 

atividades da escola 

Divulgar actividades/ 

projectos da escola/aluno 

Comunidade e 

região 

Profª Bibliotecária 

José Mateus, Carlos 
Bigas 

Todos 
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Na operacionalização das actividades deste plano é necessário atender às seguintes regras: 
 

a- Todas as atividades/visitas de estudo têm, obrigatoriamente, que ser formalizadas em impresso próprio, entregue na direção com, pelo menos com uma semana 

de antecedência, devidamente contextualizadas com as unidades curriculares/módulos envolvidos, objetivos específicos definidos, instrumento de avaliação dos 

alunos envolvidos previamente definido e aplicados os respetivos critérios de avaliação modular.  

b- As propostas de visitas de estudo são acompanhadas do guião da visita que deverá orientar os alunos no decurso da mesma. 

c- Depois de realizadas, todas as atividades/visitas de estudo são avaliadas pelo(s) docentes(s) responsáveis e pelos alunos, cujo impresso da avaliação da atividade 

será igualmente entregue na direção. 

d- Todos os documentos deverão estar também em formato digital e inseridos no dossier técnico pedagógico digital. 

 
Todas as iniciativas constantes do PAA, encaradas como formas de concretização do Projeto Educativo, devem ser avaliadas tendo em conta:  

 Os objetivos e metas definidos de acordo com os eixos estratégicos, as prioridades e os objetivos estratégicos segundo o quadro de referência. 
 A participação / envolvimento das estruturas pedagógicas e os destinatários, em particular, dos alunos;  
 O desenvolvimento das competências dos alunos, a aquisição de conhecimentos e os resultados;  
 O contributo para o cumprimento da missão da escola e do Projeto Educativo.  

Aprovado em Conselho Pedagógico em 8 de novembro de 2017 

_____________________________ 

Aprovado em reunião de Direção executiva em 15 de novembro de 2017 

______________________________ 

Aprovado em Conselho Geral em ___/___/2017 

__________________________ 

IV- REGRAS A OBSERVAR 
 

V- AVALIAÇÃO DO PAA 
 


