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Introdução
“Documento de planeamento
planeamento, que define, em função do projeto educativo,, os objetivos, as formas
de organização e programação das atividades e que procede à identificação dos recursos necess
necessários à sua execução” (artigo 9º
9º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho).
O Plano Anual de Atividades constitui
constitui-se como
omo um documento que explicita a operacionalização
das grandes opções estratégicas para o sucesso escolar
escolar, sendo por isso, também um documento
estruturante da vida da Escola. É fundamental organizar a Escola
Escola, planear o ensino e a aprendizagem,
aprendizagem
valorizando-se
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.
Enquadrado pelo projeto educativo
educativo, o planeamento da ação educativa tem em conta o Perfil do
Aluno à Saída
ída da Escolaridade Obrigatória
Obrigatória, o Perfil de dos técnicos nível IV e as competências a
desenvolver, de acordo com os currículos dos cursos.
O presente documento está or
organizado em pontos fundamentais, apresentando a caracterização
da população escolar, osobjetivos
objetivose metas, a organização escolar, oplano
plano anual de atividades de enrienr
quecimento curricular (Anexo 1)
1), o plano anual de formação do pessoal docente e não docente (Ane(A
xo 2) e a avaliação,
liação, fazendo os referidos Anexos
Anexos1
1 e 2 parte integrante do presente Plano Anual de
Atividades da Escola Técnica Empresarial do Oeste 2020
2020-2021.
Por definição um plano anual de atividades é já um documento em aberto
aberto, passível de alterações
no decurso do ano letivo. Este ano
ano, as condicionantes externas relacionadas com a pandemia
COVID-19, poderão implicar ainda mais a necessidade de se alterar a realização de algumas ativid
atividades. Será, portanto, um plano sujeito a revisões permanentemente
permanentemente, que
e se irá construir ao longo do
ano letivo tendo em conta a imprevisibilidade do momento.

Legenda: A opinião do pessoal docente sobre o que deve ser o projeto educativo
educativo, recolhida através de uma sondagem do Mentimeter.
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1. Caracterização da População Escolar

1.1. Cursos / Turmas
No presente ano letivo2020-2021, a Escola Técnica Empresarial do Oeste tem em funcionamento
8 cursos de formação inicial de jovens, 14 turmas e um total de 312 alunos.

Nº Alunos – Género
Cursos Profissionais (nível 4)

Ano

Ciclo de Formação

Raparigas

Rapazes

Total

Curso Profissional de Animador Sociocultural

1º

2020-2023

18

4

22

3º

2018-2021

21

1

22

1º

2020-2023

21

3

24

2º

2019-2022

16

2

18

3º

2018-2021

17

2

19

1º

2020-2023

15

8

23

3º

2018-2021

16

11

27

1º

2020-2023

6

18

24

3º

2018-2021

10

17

27

2º

2019-2022

13

7

20

3º

2018-2021

21

6

27

Curso Profissional de Técnico de Serviços
Jurídicos

2º

2019-2022

17

5

22

Curso Profissional de Técnico de Segurança
no Trabalho

2º

2019-2022

13

7

20

Curso Profissional de Técnico de Informática
– Sistemas

2º

2019-2022

0

17

17

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de
Saúde

Curso Profissional de Técnico de Gestão

Curso Profissional de Técnico de Multimédia

Curso Profissional de Técnico de Turismo

1.2Recursos Humanos
A Escola tem um corpo docente qualificado, com habilitações académicas, pedagógicas e profissionais adequadas às necessidades de formação das diferentes áreas formativas da escola.
No ano letivo 2020/2021, o Pessoal Docente é constituído por 42 professores/formadores, dos
quais 27 (64%), têm vínculo à APEPO; 41 (98%) possuem habilitação académica superior; 20 (48%)
têm qualificação pedagógica e os que não têm possuem todos Certificado de Competências Pedagógicas; 33% estão a tempo inteiro;57% possuem experiência profissional no mercado de trabalho em
empresas /instituições

4/14

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES| 2020-2021

Desta equipa pedagógica faz parte uma professora de educação especial e uma psicóloga que
integram a equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.
Relativamente ao Pessoal Docente, tem 5 técnicos superiores (sendo 3 externos), 5 administrativos e 6 auxiliares.
A Direção da APEPO conta com três elementos, sendo a Direção Pedagógica da ETEO uma
direção colegial, composta também por 3 elementos
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2. Objetivos e Metas
Tendo como pano de fundo os objetivos estratégicos e os objetivos gerais definem- se as seguintes metas para o presente ano letivo:
Objetivo Estratégico

Indicadores
Taxa de aproveitamento

Ações a Desenvolver
- Reuniões Intercalares de Conselho de Turma;
- Reuniões com Encarregados de Educação;
- Atividades de apoio educativo, de consolidação e reforço das aprendizagens;
- Aplicação de medidas universais e selectivas
de suporte à aprendizagem e à inclusão;
- Acompanhamento dos alunos em risco pela
equipa do EMAEI;
- Envio da avaliação do aluno ao seu Encarregado de Educação.

Taxa de assiduidade

Metas
2020-2021
75%

- Utilização do eCommunity pelos Encarregados
de Educação ;
- Elaboração/atualização de Planos de Recupe- Desenvolver, no âmbito do
Taxa de alunos que transitaram ração;
seu projeto educativo, oportupara o ano de escolaridade
-Reuniões com Encarregados de Educação,
nidades de ensino e formação
seguinte
- Aplicação de medidas universais e selectivas
profissional de qualidade;
de suporte à aprendizagem e à inclusão;
- Acompanhamento dos alunos em risco pela
- Promover o sucesso escolar
equipa do EMAEI;
e profissional de todos;
Taxa de conclusão dos cursos

90%

- Obter certificação do Sistema de Garantia da Qualidade

65%

Taxa de empregabilidade
Taxa de prosseguimento de
estudos
Taxa de empregabilidade nas
áreas e fora da área de formação do curso
Taxa de empregabilidade nas
áreas de formação do curso

- Elaboração dos CV Europass (em português e
em inglês/francês nas disciplinas respetivas);
- Realização de uma sessão informativa de
capacitação para ingressão no mercado de
trabalho e para o prosseguimento de estudos
junto dos alunos finalistas;
- Realização, aplicação e análise de inquéritos
aos diplomados;
- Realização de atividades / visitas de estudo a
feiras de apresentação de Instituições de Ensino
Superior, ou às próprias Instituições de Ensino
Superior parceiras;
-Manter/intensicaro contacto com as entidades
parceiras no sentido de aferir a sua intenção de
contratar novos colaboradores;
- Estabelecer contactos entre diplomados e
empresas a partir de ofertas de emprego enviadas para a ETEO

87%

70%

35%
30%

40%
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Objetivo Estratégico

Indicadores
Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores

Taxa de satisfação dos empregadores

- Desenvolver, no âmbito do
seu projeto educativo, oportunidades de ensino e formação
profissional de qualidade;

Ações a Desenvolver

Metas
2020-2021
75%

- Intensificar os contactos com as empresas
através nomeadamente de correio eletrónico e
contacto telefónico;
- Realizar, aplicar e analisar inquéritos de satisfação aos empregadores dos diplomados.

80%

Taxa de satisfação dos encarregados de educação

- Realizar, aplicar e analisar inquéritos de satisfação aos encarregados de educação.

80%

Taxa de satisfação dos alunos

- Envolver os alunos no processo de melhoria
contínua;
- Realizar, aplicar e analisar inquéritos de satisfação aos alunos.

80%

Taxa de satisfação do Pessoal
Docente

- Envolver os docentes no processo de melhoria
contínua;
- Realizar, aplicar e analisar inquéritos de satisfação aos docentes.

70%

Taxa de satisfação do Pessoal
Não Docente

- Envolver opessoal não docente no processo
de melhoria contínua;
- Realizar, aplicar e analisar inquéritos de satisfação ao pessoal não docentes.

70%

Resultado da Auditoria

- Implementar o sistema de Garantia da Qualidade alinhado com EQVET;
- Solicitação da auditoria.

Certificação
da Qualidade -Selo
EQVET

- Taxa de cumprimento Plano
Anual de Atividades
- Taxa de satisfação da entidade de FCT

- Avaliação da FCT;
- Atividades que envolvem a participação de
entidades exteriores, como sejam: palestras;
sessões de sensibilização; aulas abertas; Erasmus Day; atividades com a DecoJovem; disseminação dos Projetos Erasmus+; Júri de PAP.
- Participação em ações de formação promovidas por entidades exteriores;
- Realização de ações de formação para o
pessoal docente e não docente.

90%

- N.º de participantes nos projetos de mobilidade;
- Avaliação dos projetos pela
Agência Nacional Erasmus+ e
outras entidades envolvidas.

- Implementação dos projetos aprovados;
- Reconhecimento e validação de competências
(emissão do certificado de mobilidade Europass).

45

- N.º de novas Parcerias promovidas com Stakeholdersexternos

- Relatório das visitas de estudo realizadas;
- Protocolos de Parceria realizados.

10

- N.º de atividades divulgadas

- Plano de Comunicação e envolvimento com os 2 por turma/
Stakeholders;
curso
- Publicações nas redes sociais (Web Marketing)
- Relatórios de Atividades.

- Reforçar a articulação da
escola com o meio e a participação em projetos de caráter regional, nacional e internacional.
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3. Organização Escolar
3.1 Calendário Escolar
Períodos Letivos

Inicio

Termo

1.º

14 de setembro de 2020

18 de dezembro de 2020

2.º

4 de janeiro de 2021

24 de março de 2021

3.º

6 de abril de 2021

9 de julho de 2021

Interrupções letivas

Inicio

Termo

1.º

21 de dezembro de 2020

31 de dezembro de 2020

2.º

15 de fevereiro de 2021

17 de fevereiro de 2021

3.º

25 de março de 2021

5 de abril de 2021

3.2Calendário de Reuniões
Reuniões de Cons. Pedagógico
9 desetembro
2 de dezembro
20 de janeiro
24 de fevereiro
21 de abril
19 de maio
jun e jul – a definir

Reuniões de Conselho de Turma
Reuniões Intercalares:
28, 4 ou 11 de novembro
Reuniões de Avaliação:
1ºP – 16,17,18, 21 e 22 de
dezembro
2ºP -24, 25, 26,29 e 30 de março
3º P - a agendar

Reuniões de Curso
3 de setembro
10 de setembro
2 de dezembro
27 de janeiro
3 de março
28 de abril
21 de maio
jun e jul – a definir
Reuniõe de Diretores de Turma
8 de setembro
9 de dezembro
17 de março
2 de junho

Reuniões de Equipas de Projeto
26 de novembro
9 dezembro
6 de janeiro
3 de fevereiro
5 de março
9 de abril
5 de maio

Reuniões de Delegados de Turma
9 de outubro
29 janeiro
30 abril
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3.3Calendarização da Formação em Contexto de Trabalho (FCT)
No presente ano letiva as turmas dos 2º e 3º anos realizam formação em contexto de trabalho em
dois períodos distintos e com duração diferente, de acordo com os planos curriculares.
No caso dos 3º anos de 13 a 15 formandos das 5 turmas poderão realizar uma parte do período
de FCT (do plano curricular) no estrangeiro no âmbito do Programa Erasmus+, com a duração entre
3a 6 semanas aproximadamente 100 a 200H de estágio.
Após a conclusão do curso 6 formandos podem realizar um período de estágio de 4 meses no
estrangeiro, também ao abrigo do programa Erasmus+.
A escola adquiriu licenças para a utilização da Plataforma DreamShaper, nomeadamente,para a
realização de FCT, sob a forma de desenvolvimento de projetos, para situações em que os alunos,
devido à situação pandémica do COVID 19, não possam realizar a FCT presencialmente numa
Empresa/Instituição.

3º Ano

1º Fase de FCT
N.º de Dias por Mês

2º Fase de FCT

Total
Horas de
FCT

Total
Horas

N.º de Dias por Mês

Total
Horas

3º TÉCNICO DE setembro 06 dias + outubro 21
TURISMO
dias + novembro 21 dias
Total 48 DIAS

336 Horas

fevereiro 07 dias + março 20 dias
+ abril 18 dias
Total 45 DIAS

314
Horas

650
HORAS

3º TÉCNICO DE setembro 06 dias + outubro 21
MULTIMÉDIA
dias + novembro 21 dias
Total 48 DIAS

336 Horas

fevereiro 07 dias + março 20 dias
+ abril 19 dias + maio 3 dias
Total 49 DIAS

344
Horas

680
HORAS

3º TÉCNICO DE setembro 06 dias + outubro 21
GESTÃO
dias + novembro 21 dias
Total 48 DIAS

336 Horas

fevereiro 07 dias + março 20 dias
+ abril 18 dias
Total 45 DIAS

314
Horas

650
HORAS

3º TÉCNICO DE setembro 06 dias + outubro 21
AUXILIAR DE
dias + novembro 21 dias
SAÚDE
Total 48 DIAS

336 Horas

fevereiro 07 dias + março 20 dias
+ abril 14 dias
Total 41 DIAS

289
Horas

625
HORAS

3º ANIMADOR
SOCIOCULTURAL

270 Horas

fevereiro 07 dias + março 23 dias
Total 30 DIAS

210
Horas

480
HORAS

ERASMUS +
(Partida
13/02/2021
=== Regresso
27/03/2021)

setembro 06 dias + outubro 21
dias + novembro 12 dias
Total 39DIAS

fevereiro 10 dias + março 20 dias
Total 30 DIAS

210
Horas
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2º Ano

N.º de Dias por Mês

Total Horas

2.º TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

dezembro 12 dias + janeiro 20 dias + fevereiro 7 dias
39 DIAS

275 Horas

2º TÉCNICO DE TURISMO

dezembro 12 dias + janeiro 20 dias + fevereiro 7 dias
39 DIAS

275 Horas

2º TÉCNICO DE INFORMÁTICASISTEMAS

dezembro 12 dias + janeiro 20 dias + fevereiro 11 dias
43 DIAS

300 Horas

2º TÉCNICO DE SEGURANÇA DO dezembro 12 dias + janeiro 20 dias + fevereiro 11 dias
TRABALHO
43 DIAS

300 Horas

2º TÉCNICO DE SERVIÇOS
JURÍDICOS

dezembro 12 dias + janeiro 20 dias + fevereiro 11 dias
43 DIAS

300 Horas

2.º TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

dezembro 12 dias + janeiro 20 dias + fevereiro 7 dias
39 DIAS

275 Horas

1º Ano
1.º ANIMADOR
SOCIOCULTURAL

N.º de Dias por Mês

Total Horas

PRÁTICA SIMULADA (ao longo do ano letivo, de
acordo com as atividades).

45H

Total Horas de FCT
45H

3.4. Calendarização da Prova de Aptidão Profissional(PAP)
Atividade

Calendarização

Entrega dos Projetos ao Professor Coordenador de Curso

Até 23 de outubro de 2020

Aceitação dos Projetos pelo Conselho Pedagógico

Até 4 de novembro de 2020

Entrega dos Relatórios Parcelares e Avaliações Intercalares ao Professor Acompanhante

1º Relatório - até 29 de janeiro de 2021
2º Relatório - até 16 de abril de 2021
3º Relatório - até 28 de maio de 2021

Nomeação do Júri de Avaliação

Até 30 de junho de 2021

Apresentação dos Relatórios Finais dos Projetos ao Coordenador de Curso

Até 18 de junho de 2021

Entrega do trabalho final na Direção Pedagógica

Até 25 de junho de 2021

Avaliação

Até 16 de julho de 2021
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3.5 Calendarização das Ações de Coordenação dos Diretores de Turma

Atividade

Calendarização

Realização de reuniões do Conselho de Diretores de Turma

set de 2020
dez de 2020
fev/março de 2021
maio/jun de 2021
julho de 2021

Realização de reuniões intercalares de Conselho de Turma

out/nov de 2020
dezembro de 2020
fev de 2021
abril de 2021
maio de 2021
julho de 2021

Realização de reuniões e contactos com Encarregados de
Educação

Ao longo do ano, no mínimo uma por período

Eleição do delegado e subdelegado de Turma
Verificação e validação do registo de assiduidade dos alunos
Monitorizaçãodo processo individual dos alunos

Set/out de 2020
Até ao dia 10 de cada mês
Ao longo do ano letivo

3.6 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
Esta equipa é constituída por 4 elementos permanentesque com a colaboração de outros docentes,dá cumprimento ao estipulado no Despacho 54/2018 e às orientações da DGEstE, gerindo
nomeadamentetodo o processo do plano de apoios e tutorias.No sentido de apoiar os docentes na
trabalho com alunos com dificuldades especificas de aprendizagem serão organizada sessões temáticas de trabalho.
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4.Avaliação do Plano de Atividades

Todas as iniciativas constantes do PAAserãoavaliadas tendo em conta cinco parâmetros:
- A realização das atividades/ projetos e dos objectivos e metas definidas;
- A participação/envolvimento dos professores ou técnicos responsáveis e dos principais destinatários;
- O sucesso escolar;
- O contributo para oProjeto Educativo da Escola.
A recolha de informação para a elaboração do relatório de avaliação do Plano Anual deAtividadesda Escola, será feita ao longo de todo o ano (avaliações intercalares e avaliação final).
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Considerações finais

Com este conjunto de atividades, tão diversificadas, que propomos desenvolver, quer ao nível
interno quer ao nível externo, pensamos contribuir não só para o cumprimento das metas e objetivos
constituídos como prioridades deste ano, mas também para todos aqueles objetivos que não constando como tal, não deixarão de constituir objetivos da escola. Afirmar a escola na região, como parceiro privilegiado no desenvolvimento, pelo tipo e qualidade de formação que proporciona, continuarão a ser, por exemplo, objetivos que nos norteiam nas nossas tomadas de decisão, em todo o processo de ensino-aprendizagem. Todas estas ações ou iniciativas, que constam deste documento, são
concebidas tendo em conta quer o benefício do aluno, o seu bem-estar social e físico, quer o seu
envolvimento pleno, no que respeita à construção do saber nas suas variadas vertentes, contribuindo,
deste modo, para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do seu perfil de técnico.
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Anexos

Anexo 1 Plano Anual de Atividades de Enriquecimento Curricular
Anexo 2 PlanoAnual de Formação do Pessoal Docente e não Docente
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1. Plano Anual de Atividades de Enriquecimento Curricular
1.1. Plano de Ação de Melhoria

O Plano de Ação de Melhoria encontra-se definido no Anexo 1 do Relatório do Operador
(GQ.047.rv00). Durante o primeiro período do ano letivo 2020/2021 serão analisados os questionários
de satisfação dos diversos stakeholders e definidas novas ações de melhoria, de forma a atingirmos
os objetivos e as metas definidas nos respetivos indicadores.
1.2. Objetivos Estratégicos/Objetivos Gerais/Competências
1.2.1. Objetivos Estratégicos
I - Desenvolver no âmbito do seu projeto educativo, oportunidades de ensino e formação profissional de
qualidade
II - Promover o sucesso escolar e profissional
III - Reforçar a articulação da escola com o meio e a participação em projetos de caráter regional, nacional e
internacional

1.2.2. Objetivos Gerais
1.

Proporcionar ao aluno o desenvolvimento da sua formação intelectual, moral e cívica

2.

Promover atividades que proporcionem aprendizagens humanísticas, filosóficas, científicas, artísticas e
técnicas essenciais

3.

Promover o gosto pela investigação, apoiando a participação da Escola em projetos multidisciplinares

4.

Ter uma atitude proactiva relativamente à importância e ao ensino da língua portuguesa e das línguas
estrangeiras

5.

Integrar o aluno na comunidade escolar e desta numa comunidade social alargada

6.

Criar condições para que a Escola seja não só um ponto de reunião, mas também um espaço que possa ser
reconhecido por todos e sobretudo pelos alunos como seu

7.

Sensibilizar e promover a importância de estilos de vida saudável, prevenção e segurança

8.

Preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas

9.

Envolver a comunidade e desenvolver o trabalho em rede com os parceiros locais e nacionais e
internacionais

10. Potenciar a participação em programas colocados à disposição pela União Europeia
11. Proporcionar a todos os alunos a equidade e igualdade de oportunidades
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1.2.3. Competências
a

Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens
simbólicas associadas às línguas (língua materna e
línguas estrangeiras), à literatura, à música, às
artes, às tecnologias, à matemática e à ciência

b

Aplicar estas linguagens de modo adequado aos
diferentes contextos de comunicação, em ambientes
analógico e digital

c

Dominar capacidades nucleares de compreensão e
de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e
multimodal

d

Utilizar e dominar instrumentos diversificados para
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar
informação de forma crítica e autónoma, verificando
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade

e

Transformar a informação em conhecimento

f

Comunicar e colaborar de forma adequada e
segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas
(analógicas e digitais), seguindo as regras de
conduta próprias de cada ambiente

Processo lógico que permite aceder à
informação, interpretar experiências e
produzir conhecimento

g

Planear e conduzir pesquisas

h

Gerir projetos e tomar decisões para resolver
problemas

Encontrar respostas para uma nova
situação, mobilizando o raciocínio com vista
à tomada de decisão e à eventual
formulação de novas questões

i

Desenvolver processos conducentes à construção
de produtos e de conhecimento, usando recursos
diversificados

Observar, identificar, analisar e dar sentido à
informação, às experiências e às ideias e
argumentar a partir de diferentes premissas
e variáveis

j

Pensar de modo abrangente e em profundidade, de
forma lógica, observando, analisando informação,
experiências ou ideias, argumentando com recurso
a critérios implícitos ou explícitos, com vista à
tomada de posição fundamentada

k

Convocar diferentes conhecimentos, utilizando
diferentes metodologias e ferramentas para
pensarem criticamente

l

Prever e avaliar o impacto das suas decisões

Seleção, análise produção e divulgação de
produtos, experiências e conhecimento em
diferentes formatos

Gerar e aplicar novas ideias em contextos
específicos, abordando as situações a partir
de diferentes perspetivas, identificando
soluções alternativas e estabelecendo novos
cenários

Interação com os outros, que ocorre em
diferentes contextos sociais e emocionais

Capacidade de integrar pensamento,
emoção e comportamento, construindo a
confiança em si próprio, a motivação para
aprender, a autorregulação, a capacidade de

Autonomia
e
desenvolvi
mento
pessoal

Relacionamento
interpessoal

Pensamento crítico
e pensamento criativo

Raciocínio
e resolução de
problemas

Informação
ecomunicação

Linguagens
e textos

Utilização eficaz dos códigos de linguagem
que permitem exprimir e representar
conhecimento em várias áreas do saber

m

Desenvolver novas ideias e soluções, de forma
imaginativa e inovadora, como resultado da
interação com outros ou da reflexão pessoal,
aplicando-as a diferentes contextos e áreas de
aprendizagem

n

Adequar comportamentos em contextos de
cooperação, partilha, colaboração e competição

o

Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para
comunicar e trabalhar presencialmente e em rede

p

Ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar
diferentes pontos de vista, ganhando novas formas
de estar, olhar e participar na sociedade

q

Identificar áreas de interesse e de necessidade de
aquisição de novas competências

r

Consolidar e aprofundar as que já possuem, numa
perspetiva de aprendizagem ao longo da vida
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Consciência
e domínio do
corpo

Saber técnico e tecnologias

Sensibilidade estética e
artística

Bem-estar e saúde
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iniciativa e tomada de decisões
fundamentadas, que possibilitam uma
autonomia crescente nas diversas
dimensões do saber, do saber fazer, do
saber ser e do agir

s

Estabelecer objetivos, traçar planos e projetos e
serem autónomos na sua concretização

Qualidade de vida do indivíduo e da
comunidade

t

Adotar comportamentos que promovem a saúde e o
bem-estar, designadamente nos hábitos
quotidianos, na alimentação, na prática de exercício
físico, na sexualidade e nas suas relações com o
ambiente e a sociedade

u

Manifestar consciência e responsabilidade ambiental
e social, trabalhando colaborativamente para o bem
comum, com vista à construção de um futuro
sustentável

v

Apreciar criticamente as realidades artísticas e
tecnológicas, pelo contacto com os diferentes
universos culturais

w

Entender a importância da integração das várias
formas de arte nas comunidades e na cultura

x

Compreender os processos próprios à
experimentação, à improvisação e à criação nas
diferentes artes, tanto em relação ao património
cultural material e imaterial, como à criação
contemporânea

y

Manipular e manusear materiais e instrumentos
diversificados para controlar, utilizar, transformar,
imaginar e criar produtos e sistemas

z

Executar operações técnicas, segundo uma
metodologia de trabalho adequada, para atingir um
objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão
fundamentada, adequando os meios materiais e
técnicos à ideia ou intenção expressa

Fruição das diferentes realidades culturais e
ao desenvolvimento da expressividade de
cada indivíduo. Integram um conjunto de
capacidades relativas à formação do gosto
individual e do juízo crítico, bem como ao
domínio de processos técnicos e
performativos envolvidos na criação artística,
possibilitando o desenvolvimento de critérios
estéticos para uma vivência cultural
informada
Mobilização da compreensão de fenómenos
técnicos e científicos e da sua aplicação
para dar resposta aos desejos e
necessidades humanas, com consciência
das consequências éticas, sociais,
económicas e ecológicas.

Capacidade de perceber e mobilizar o corpo
de múltiplas formas para a realização de
atividades motoras, de modo ajustado à
finalidade das ações a realizar, em
diferentes contextos

aa

Adequar a ação de transformação e criação de
produtos aos diferentes contextos naturais,
tecnológicos e socioculturais, em atividades
experimentais e aplicações práticas em projetos
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais

bb

Ter consciência do seu próprio corpo

cc

Ajustar o tipo de comportamento motor a adotar,
face à ação desejada

dd

Controlar e dominar o corpo segundo a natureza da
atividade e os contextos em que ocorrem
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1.3. Plano Anual de Atividades de Enriquecimento Curricular/Projetos de Escola

01/11/20

Realização de Auditoria
Interna (C4G)

Qualidade

1º
2º

1/12/2020
31/1/2021
jan/2021

Realização de Auditoria de Sala de
Certificação EQAVET
Reuniões

Qualidade

1º
2º

15/9/202030/10/2020
fev de 2021

Auditoria
síncrona via
plataforma
digital

Recolha, tratamento,
Gabinete
análise e comunicação dos GOAIMT
Indicadores POCH

Avaliação

1º

Recursos
Materiais

Qualidade

Direção
Pedagógica;
GQ

Sala de reuniões;
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades
(PAA).

Docente e Não Gabinete da
Docente
Qualidade

Bruno Dinis

Auditório;
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do PAA

- Verificar o cumprimento do NA
SGQ definido no quadro
EQAVET e implementar
eventuais ações de melhoria;
Monitorizar a implementação
do SGQ.

ETEO

C4G e ETEO

C4G

Equipamentos
informáticos

Relatório do
cumprimento
do PAA

-Criar uma imagem
organizacional de rigor; Verificar o cumprimento dos
procedimentos definidos no
âmbito do Sistema de
Garantia da Qualidade; Identificar os aspetos a
melhorar

ETEO

Auditores EQAVET, Direção
ANQEP e ETEO
Pedagógica

Sala de reuniões

Relatório do
cumprimento
do PAA

I

NA

- Aplicar e tratar os inquéritos NA
aos Encarregados de
Educação.

Encarregados
de Educação

I, II

NA

- Capacitar para o Sistema
de Garantia da Qualidade
(esclarecimento de dúvidas).

I

NA

- Verificar o
cumprimento do SGQ
definido no quadro
EQAVET e implementar
eventuais ações de
melhoria;
- Garantir a certificação
com selo de Garantia da
Qualidade EQAVET.

I, II, III

II

- Aplicar e tratar os
inquéritos aos
diplomados;
- Comunicar os dados
recolhidos ao POCH

Responsáveis

Realização de Sessões de Auditório
capacitação internas
EQAVET

Intervenientes

01/10/20

Destinatários
Público Alvo

1º

Competências
do séc. XXI

Qualidade

Sala de
Reuniões

Objetivos
Específicos

Recolha, tratamento e
análise do questionário de
expetativas dos
Encarregados de
Educação

Objetivos
Gerais

01/09/20

Objetivos
Estratégicos

1º

Local de
Realização

Período letivo

Qualidade

Atividade

Proponente

Calendarização

1.3.1. Gabinete da Qualidade

NA

NA

Diretores de
Turma; GQ

Gabinete da
Qualidade

NA

Diplomados
POCH

GQ; GOIMT

Bruno Dinis
Maria José

Equipamentos
informáticos e
economato

Telefone
Gabinete GOAIMT
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do PAA
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Realização de
autoavaliação intercalar

- Verificar o
- Avaliação global do ano
cumprimento das metas letivo quanto aos resultados.
definidas nos
indicadores referentes a
taxa de aproveitamento,
assiduidade, atividades
realizadas, entre outros;
- Propor ações de
melhoria, nas situações
que o Conselho de
Turma julgue
necessário.

NA

Comunidade
Educativa

Direção
Pedagógica

Direção
Pedagógica

Gabinete da
Qualidade

Gabinete da
Qualidade

Conselhos de
Turma

Conselhos de
Turma

Sala de reuniões
Equipamentos
informáticos e
economato

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

I, II, III

Objetivos
Específicos

Sala de
Reuniões

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

3/12/2020 a
30/4/2021

Local de
Realização

1º
2º

Atividade

Calendarização

Qualidade

Período letivo

Proponente
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Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Qualidade

1º
2º
3º

ao longo do
ano

Realização de Reuniões e
sessões de trabalho
mensais do Gabinete da
Qualidade

Sala de
Reuniões

I, II, III

NA

-Elaborar e rever os
NA
documentos no âmbito do
SGQ;
- Analisar os resultados de
monitorização efetuados e
propor ações de melhoria;
- Distribuir tarefas aos
elementos que constituem a
equipa do GQ;
- Verificar o cumprimento das
tarefas afetas aos elementos
do Gabinete da Qualidade.

Docentes
afetos ao
Gabinete da
Qualidade

GQ

Bruno Dinis

Sala de reuniões

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Qualidade

1º
2º
3º

ao longo do
ano

Recolha, tratamento,
Gabinete
análise e comunicação dos GOAIMT
questionários de
satisfação de empresas de
Formação em Contexto de
Trabalho

I, II, III

NA

-Aplicar e tratar os inquéritos
às empresas de Formação
em Contexto de Trabalho;
- Avaliar os estágios com as
entidades de acolhimento.

Empresas de
Formação em
Contexto de
Trabalho

Gabinete da
Qualidade

Direção
Pedagógica;
GQ GOAIMT

Questionários
forms; Sala de
reuniões;
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

NA

GOAIMT
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Qualidade

Qualidade

Organização, revisão,
arquivo e atualização do
controlo documental na
plataforma moodle

1º
2º
3º

ao longo do
ano

Plataforma
moodle

1º
2º
3º

out/nov de
Monitorização Intercalar de Sala de
2020
Indicadores
Reuniões
dezembro de
2020

I, II

NA

I, II

fev de 2021
abril de 2021

- Verificar o cumprimento dos NA
procedimentos definidos no
SGQ;
- Uniformizar documentos
permitindo a sua correta
utilização e cumprimento dos
procedimentos definidos no
SGQ.

Pessoal
Direção
docente e não Pedagógica; GQ;
docente
Pessoal docente e
não docente

Direção
Pedagógica

Garantir a realização de
reuniões de forma a dar
cumprimento às taxas de
aproveitamento e
assiduidade definidas no
mapa de monitorização de
indicadores

Conselho de
Turma
Alunos
EMAEI

Conselhos de
Turma

Direção
Pedagógica

EMAEI

Gabinete da
Qualidade

- Divulgar a conclusão da
NA
autoavaliação da eficácia das
ações de melhoria e eventual
apresentação de novas
ações de melhoria ;
comunicar a avaliação do
PAA.

Comunidade
Educativa

Direção
Pedagógica

Direção
Pedagógica

Diagnosticar necessidades
de formação

Pessoal
Direção
docente e não Pedagógica; GQ;
docente
Chefe dos Serviços
Administrativos

NA

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente
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Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Sala de reuniões

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Gabinete da
Qualidade

Equipamentos
informáticos e
economato

maio de
2021
julho de
2021
Qualidade

Qualidade

1º,
2º
3º

1/01/2021;
6 /04/2021;
jul-set/2021

3º

01/06/21

Divulgação dos resultados Plataformas
da autoavaliação
digitais

I, II, III

NA

Sala de
reuniões

Levantamento de
Formulários
necessidades de formação Forms
do pessoal docente e não
docente

I, II, III

Identificar as
necessidades de
formação do pessoal
docente e não docente

NA

Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Direção
Equipamentos
Pedagógica;
informáticos e
GQ; Chefe dos economato
Serviços
Administrativo
s

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Gabinete de
Comunicação e
Marketing
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Diplomados

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

- Aplicar e tratar os inquéritos NA
aos diplomados;
- Comunicar os dados
recolhidos na plataforma
SIGO e e-Schooling.

Avaliação

NA

Recursos
Materiais

II

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Recolha, tratamento,
Gabinete
análise e comunicação dos GOAIMT
Indicadores EQAVET

Responsáveis

01/07/21

Local de
Realização

3º

Atividade

Período letivo

Qualidade

Calendarização

Proponente
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GQ; GOIMT

Bruno Dinis
Carlos Alves
Maria José
Manuela
Franco

Telefone
Gabinete GOAIMT
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

ANQEP

Qualidade

3º

01/07/21

Recolha, tratamento,
Sala de
análise e comunicação dos reuniões
questionários de
satisfação dos Alunos

I

- Avaliar o grau de
satisfação dos alunos

- Aplicar e tratar os inquéritos NA
aos Alunos para
autoavaliação anual.

Alunos

Direção
Pedagógica

Direção
Pedagógica

Questionários
forms; Sala de
reuniões;
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Qualidade

3º

01/07/21

Recolha, tratamento,
Sala de
análise e comunicação dos reuniões
Questionário de satisfação
dos Encarregados de
Educação(EE)

I

- Avaliar o grau de
satisfação dos E.E

- Aplicar e tratar os inquéritos NA
aos Encarregados de
Educação para avaliação
anual da escola

Encarregados
de Educação

Diretores de
Turma; GQ

Direção
Pedagógica;
GQ

Questionários
forms; Sala de
reuniões;
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Qualidade

3º

01/07/21

Recolha, tratamento,
Sala de
análise e comunicação dos reuniões
Questionários de
satisfação dos docentes

I

- Avaliar o grau de
- Aplicar e tratar os inquéritos NA
satisfação dos docentes aos docentes de avaliação
da escola

Docentes

Gabinete da
Qualidade

Direção
Pedagógica;
GQ

Questionários
forms; Sala de
reuniões;
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Qualidade

3º

01/07/21

Recolha, tratamento,
Sala de
análise e comunicação dos reuniões
questionários de
satisfação dos não
docentes

I

Avaliar o grau de
satisfação dos não
docentes

Não Docentes GQ; Chefe dos
Serviços
Administrativos;

Direção
Pedagógica;
GQ; Chefe dos
Serviços
Administrativo
s

Questionários
forms; Sala de
reuniões;
Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

- Aplicar e tratar os inquéritos NA
aos não docentes de
avaliação da escola.
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NA

Pessoal
Direção
docente e não Pedagógica
docente

- Proporcionar formação aos
docentes e não docentes.

Conselhos de
Turma

3º

01/07/21

Elaboração e comunicação Sala de
do Plano de Formação
Reuniões

I, II, III

- Facultar ações de
formação ao pessoal
docente e não docente.

Qualidade

3º

01/07/21

Atualização da plataforma
EQAVET (SIGO)

I, II, III

Cumprir os requisitos
- Garantir o Selo de
definidos do Sistema de Qualidade.
Garantia da Qualidade /
EQAVET

NA

Qualidade

3º

Anual

Realização de reuniões de Sala de
monitorização da Direção Reuniões
com o Gabinete da
Qualidade

I, II, III

NA

NA

- Apresentar a analisar os
resultados da auto-avaliação
e do plano de ação de
melhorias;
- Definir ações de melhoria;
- Assegurar a melhoria
contínua de acordo com o
ciclo PDCA/PEAR.

Direção
Pedagógica;
GQ

Sala de reuniões
Equipamentos
informáticos e
economato

Avaliação

Recursos
Materiais

Direção
Pedagógica; GQ;
Conselhos de
Turma

NA

Responsáveis

Comunidade
Educativa

- Verificar o
- Avaliação global do ano
cumprimento das metas letivo quanto aos resultados
definidas no indicadores
referentes a taxa de
conclusão,
aproveitamento,
assiduidade, atividades
realizadas, entre outros;
- Propor ações de
melhoria, nas situações
que o Conselho de
Turma julgue
necessário.

Qualidade

Plataforma
Sigo

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

I, II, III

Objetivos
Gerais

Sala de
Reuniões

Destinatários
Público Alvo

Realização de
autoavaliação final

Objetivos
Estratégicos

01/07/21

Local de
Realização

3º

Atividade

Período letivo

Qualidade

Calendarização

Proponente
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Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Direção
Pedagógica

Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

ANQEP

Direção
Direção
Pedagógica; GQ;
Pedagógica;
Chefe dos Serviços aGQ
Administrativos

Equipamentos
informáticos e
economato

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Direção
Pedagógica;
GQ

Direção
Pedagógica; GQ

Sala de Reuniões

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Direção

Equipamentos
informáticos e
economato
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Responsáveis

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

- Reforçar a cooperação e os h, n, r,
intercâmbios
s
transfronteiriços;
- Obter o reconhecimento da
elevada qualidade das
atividades de mobilidade
realizadas;
- Ampliar a estratégia de
desenvolvimento da ETEO.

NA

Direção da APEPO Equipa do
Equipa do Gabinete Gabinete de
de Projetos
Projetos
AN Erasmus+

Plataforma
Resultado da
"Erasmus+
candidatura
Applications" da
Comissão Europeia

GP

1º

16/10/2020

ErasmusDay 2020

ETEO

III

1, 5, 10

- Promover o Programa
d, g, p,
Erasmus+ em todo o mundo; aa
- Dar visibilidade às
atividades organizadas pela
ETEO no âmbito do
programa;
- Partilhar experiências,
promover e valorizar os
benefícios que a Europa
oferece através do programa
Erasmus+, numa verdadeira
dinâmica à escala europeia.

Toda a
comunidade
local

GP;Turmas;
Equipa do
GCM;AN
Gabinete de
Erasmus+;
Projetos
Entidades parceira;
Rádio Mais Oeste;

Computador e
monitor do átrio,
placards, fotos das
mobilidades
realizadas

GP

2º

4/01/2021

Sessão de divulgação do
projetoeTwinning

ETEO

III

3, 4, 5, 9, 10

- Divulgar a comunidade
eTwinning;
- Promover a comunicação,
colaboração,
desenvolvimento e partilha
de projetos com escolas da
Uinão Europeia;

Docentes

Todos os docentes

Auditório ou sala de Relatório de
informática
execução;
grelha de
avaliação
pelos
participantes

b, f, o,
y

Ana Mafalda
Henriques
Francisco
Ferraz

Objetivos
Gerais

Avaliação

10

Recursos
Materiais

III

Destinatários
Público Alvo

Candidatura à Acreditação ETEO
Erasmus 2021-2027

Objetivos
Específicos

1/10/2020

Objetivos
Estratégicos

1º

Local de
Realização

Período letivo

GP

Atividade

Proponente

Calendarização

1.3.2. Gabinete de Projetos

Relatório do
Projeto

11/44

1, 4, 9, 10

Alunos do 12º ano
dos cursos:
- ASC
- TAS
- TG
- TM
- TT

- Promover sinergias e
enriquecimento mútuo entre
os diferentes intervenientes;
- Facilitar o desenvolvimento
e a transferência de práticas
inovadoras no domínio da
educação e formação
profissional de cada país
participante para os
restantes;
- Proporcionar aos recémgraduados experiências de
desenvolvimento de
conteúdos e serviços,
pedagogias e práticas
inovadoras, no domínio da
aprendizagem ao longo da
vida;

h, n, r,
s

Avaliação

Formandos
Professores
Funcionários

Recursos
Materiais

h, n, r,
s

Responsáveis

- Promover sinergias e
enriquecimento mútuo entre
os diferentes intervenientes;
- Facilitar o desenvolvimento
e a transferência de práticas
inovadoras no domínio da
educação e formação
profissional de cada país
participante para os
restantes;
- Proporcionar aos recémgraduados experiências de
desenvolvimento de
conteúdos e serviços,
pedagogias e práticas
inovadoras, no domínio da
aprendizagem ao longo da
vida;

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Projeto Erasmus+ “ETEO Espanha
III
-A
(Bilbau /
SchoolofEuropeanOpportu Fuerteventura)
nities”- Ação Chave 1 Mobilidade individual para
fins de aprendizagem

1, 4, 9, 10

Intervenientes

até dez de
2021

III

Destinatários
Público Alvo

2º
3º

Projeto Erasmus+
Espanha
“EuropeanOpportunities for Grécia
All”- Ação Chave 1 Áustria
Mobilidade individual para
fins de aprendizagem

Competências
do séc. XXI

GP

0/2/2021-a
30/4/2021

Local de
Realização

2º

Atividade

Período letivo

GP

Calendarização

Proponente
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Equipa do
Gabinete de
Projetos

Computador
Impressora
Papel
Fotocópias
Telefone

Relatório do
Projeto, fichas
de avaliação
dos
participantes

Equipa do
Gabinete de
Projetos

Computador
Impressora
Papel
Fotocópias
Telefone

Relatório do
Projeto, fichas
de avaliação
dos
participantes

Staff

Recémgraduados

Recém-graduados
dos cursos:
- ASC
- TAS
- TCSD
- TISTER
- TTerm

12/44

-Disseminar as experiências
dos formandos e staff em
mobilidades.

a, b, c,
d, f

Comunidade
educativa

GP; Participantes
nas mobilidades

Equipa do
Gabinete de
Projetos

Auditório

Relatório de
execução;
grelha de
avaliação
pelos
participantes

ETEO

III

5, 6

- Assinalar o final de um
ciclo formativo;
- Valorizar o trabalho e
empenho dos alunos;
- Promover a autoestima.

NA

Comunidade
educativa e
famílias

GP; . Associação
de estudantes

Equipa do
Gabinete de
Projetos

Pátio interior da
Escola

Relatório de
execução

Avaliação

1, 2, 4, 5, 9

Recursos
Materiais

Intervenientes

I, III

Responsáveis

Destinatários
Público Alvo

Final do ano Cerimónia de entrega dos
letivo
Livros de Curso e Baile da
Gala

Competências
do séc. XXI

3º

ETEO

Objetivos
Específicos

GP

Sessão de disseminação
das mobilidades

Objetivos
Gerais

x/04/2021

Objetivos
Estratégicos

3º

Local de
Realização

Período letivo

GP

Atividade

Proponente

Calendarização
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Comunidade
educativa

Coordenadora
pedagógica; Bruno
Dinis

GP/Ed.
Cidadania

1º
2º
3º

Ao longo do
ano letivo

Risco: -visualização do
vídeo "Hashtag - Jovens e
Canábis: sob o efeito da
dependência"

ETEO

III

1, 8, 11

-Sensibilizar os jovens sobre
os eventuais efeitos da
dependência;
- Prevenir o consumo de
substâncias psicoativas.

n; p

Toda a
comunidade
escolar

Toda a comunidade A Equipa do
escolar
Gabinete de
Projetos

A definir
oportunamente

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid

GP/Ed.
Cidadania

1º
2º
3º

Ao longo do
ano letivo

Direitos Humanos: ETEO
visualização do filme "Que
mal fiz eu a Deus agora?
(Qu'est-cequ'on a encore
fait au bon Dieu?)"

III

1, 8, 11

-Promover a reflexão sobre
as construções sociais,
políticas, históricas e
culturais sobre os sentidos
atribuídos ao Ser Negro;
- Fomentar o exercício da
alteridade e da diversidade
entre alunos, professores e
funcionários da Escola.

n; p

Toda a
comunidade
escolar

Toda a comunidade A Equipa do
escolar
Gabinete de
Projetos

A definir
oportunamente

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid

Coordenadora Impressões
pedagógica;
Bruno Dinis

Objetivos
Gerais

Avaliação

´'- Sensibilizar a comunidade e, f, t
escolar para a a problemática
da Segurança contra
Incêndios em Edifícios;
- Preparação para situações
de emergência Evacuação
da escola; Testar a eficácia
das medidas de
autoprotecção existentes na
escola;
- Chamar a atenção para o
risco sísmico e para a
importância de
comportamentos simples que
os cidadãos devem adotar
em caso de sismo, mas que
podem salvar vidas.

Recursos
Materiais

1, 2, 7

Responsáveis

Intervenientes

III

Objetivos
Específicos

ETEO

Objetivos
Estratégicos

A Terra Treme

Local de
Realização

05/11/20

Atividade

1º

Período letivo

GP/Ed.
Cidadania

Proponente

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Calendarização

1.3.2.1.Gabinete de Projetos/Educação para a Cidadania

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid
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n, p

GP/Ed.
Cidadania

1º,
2º,
3º

ao longo do
ano letivo

Responsabilidade Social:
- organizar o Peditório Liga
Portuguesa Contra o
Cancro;
- organizar cabazes de
Natal;
- apoiar a Operação Nariz
Vermelho;
- desenvolver outras ações
de solidariedade.

ETEO
Cidade das
Caldas da
Rainha

III

1, 8, 11

- Promover o tema do
Voluntariado;
- Apoiar outras iniciativas da
comunidade no âmbito da
solidariedade;

Toda a
comunidade
escolar

GP/Ed.
Cidadania

1º,
2º,
3º

ao longo do
ano letivo

Educação ambiental:
- Placar Eco escola;
- Visibilidade do Galardão
da Bandeira Verde;
- Atividades integradas na
candidatura Bandeira
verde 2020-2021
- Dia da Bandeira Verde
Comemoração do Dia do
Ambiente

ETEO

III

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ver planificação Eco-escolas h, j, k, l, Toda a
m, n, o, comunidade
p,
escolar

GP/Ed.
Cidadania

1º,
2º,
3º

ao longo do
ano letivo

Literacia financeira e
ETEO
educação para o consumo:
- Placar Deco
- “Consumertalk”
- “ 5 minutos com sumo”
- Desafio Natal sem
resíduos

III

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ver planificação DECO
Jovem

h, j, k, l, Toda a
m, n, o, comunidade
p,
escolar

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente
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Toda a comunidade Equipa do
escolar
Gabinete de
Projetos

a definir

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid

Conselho Ecoescolas;

Francisco
ferraz

Placars
Televisor
Computador
Impressões

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid

Francisco
Ferraz

Placars
Televisor
Computador
Impressões

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid;
Ficha de
avaliação
pelso alunos
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Comunidade
educativa

Coordenadora
pedagógica; Bruno
dinis

GP/Ed.
Cidadania

1º,
2º,
3º

Ao longo do
ano letivo

Risco: -visualização do
vídeo "Hastag - Jovens e
Canábis: sob o efeito da
dependência"

ETEO

III

1, 8, 11

-Sensibilizar os jovens sobre
os eventuais efeitos da
dependência; - prevenir o
consumo de substâncias
psicoativas.

n; p

Toda a
comunidade
escolar

Toda a comunidade A Equipa do
escolar
Gabinete de
Projetos

A definir
oportunamente

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid

GP/Ed.
Cidadania

1º,
2º,
3º

Ao longo do
ano letivo

Direitos Humanos: ETEO
visualização do filme "Que
mal fiz eu a Deus agora?
(Qu'est-cequ'on a encore
fait au bon Dieu?)"

III

1, 8, 11

-Promover a reflexão sobre
as construções sociais,
políticas, históricas e
culturais sobre os sentidos
atribuídos ao Ser Negro;
Fomentar o exercício da
alteridade e da diversidade
entre alunos, professores e
funcionários da Escola

n; p

Toda a
comunidade
escolar

Toda a comunidade A Equipa do
escolar
Gabinete de
Projetos

A definir
oportunamente

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid

Coordenadora Impressões
pedagógica;
Bruno Dinis

Avaliação

- Sensibilizar a comunidade e, f, t
escolar para a a problemática
da Segurança contra
Incêndios em Edifícios; Preparação para situações
de emergência Evacuação
da escola; Testar a eficácia
das medidas de
autoprotecção existentes na
escola;
- Chamar a atenção para o
risco sísmico e para a
importância de
comportamentos simples que
os cidadãos devem adotar
em caso de sismo, mas que
podem salvar vidas.

Recursos
Materiais

1, 2, 7

Objetivos
Gerais

Responsáveis

Intervenientes

iii

Objetivos
Específicos

ETEO

Objetivos
Estratégicos

A Terra Treme

Local de
Realização

05/11/20

Atividade

1º

Período letivo

GP/Ed.
Cidadania

Proponente

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Calendarização
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Relatório de
execução do
GP/Ed Cid
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n, p

GP/Ed.
Cidadania

1º,
2º,
3º

ao longo do
ano letivo

Responsabilidade Social:
- organizar o Peditório Liga
Portuguesa Contra o
Cancro;
- organizar cabazes de
Natal;
- apoiar a Operação Nariz
Vermelho;
- desenvolver outras ações
de solidariedade.

ETEO
Cidade das
Caldas da
Rainha

III

1, 8, 11

- Promover o tema do
Voluntariado;
- Apoiar outras iniciativas da
comunidade no âmbito da
solidariedade;

Toda a
comunidade
escolar

GP/Ed.
Cidadania

1º,
2º,
3º

ao longo do
ano letivo

Educação ambiental:
- Placar Ecoescola;
- Visibilidade do Galardão
da Bandeira Verde;
- Atividades integradas na
candidatura Bandeira
verde 2020-2021
- Dia da Bandeira Verde
Comemoração do Dia do
Ambiente

ETEO

III

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ver planificação Eco-escolas h, j, k, l, Toda a
m, n, o, comunidade
p,
escolar

GP/Ed.
Cidadania

1º,
2º,
3º

ao longo do
ano letivo

Literacia financeira e
ETEO
educação para o consumo:
- Placar Deco
- “Consumertalk”
- “5 minutos com sumo”
- Desafio Natal sem
resíduos

III

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ver planificação DECO
Jovem

h, j, k, l, Toda a
m, n, o, comunidade
p,
escolar

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente
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Toda a comunidade Equipa do
escolar
Gabinete de
Projetos

a definir

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid

Conselho Ecoescolas;

Francisco
ferraz

Placars
Televisor
Computador
Impressões

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid

Francisco
Ferraz

Placars
Televisor
Computador
Impressões

Relatório de
execução do
GP/Ed Cid;
Ficha de
avaliação
pelso alunos
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Responsáveis

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

e, f, i, j, 10º e 11ºanos
k, l, m,
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

Enf. Graça Rito que GP
desenvolve a
Saúde Escolar no
ACES- ON

Computadores e
internet

Relatório de
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelos
participantes

GP/Ed. Saúde

1º

16/10/20

Dia Mundial da
alimentação -Tiktok
Saudável

ETEO

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Sensibilizar a população
escolar para a adoção de
práticas de alimentação e
estilos de vida saudáveis;
- Compreender a importância
da alimentação saudável na
prevenção da saúde.

e, f, i, j, 10º e 11ºanos
k, l, m,
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

GP e DT´s

GP

Computadores e
internet

Relatório de
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelos
participantes

GP/Ed. Saúde

1º

21/10/20

Onda Rosa - Luta contra o ETEO
Cancro de Mamã Divulgação de informação
da Liga Portuguesa contra
o Cancro no Placard do
Peses.

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Divulgar informação sobre
este tipo de cancro;
- Sensibilizar para a adoção
de estilos de vida saudáveis;
- Sensibilizar para a
prevenção secundária e a
sua importância para salvar
vidas, nomeadamente na
adesão ao rastreio do cancro
da mama.

e, f, i, j, 10º e 11ºanos
k, l, m,
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

GP

GP

Placar da
Educação para a
saúde e
Sexualidade

Relatório de
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelos
participantes

GP/Ed. Saúde

1º

17/11/20

Dia Mundial do Não
Fumador

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Alertar para os malefícios
do tabaco e para o flagelo da
epidemia tabágica;
- Informar e alertar para os
perigos da utilização de
todas as formas de consumo
de tabaco;
- Contribuir para a diminuição
da prevalência do tabagismo.

e, f, i, j,
k, l, m,
n, o, p,
r, t, u, Comunidade
bb, cc, Escolar
dd

Profissional de
GP
saúde a designar,
aluna do 3ºano Tas
integrado na sua
PAP

ETEO

Avaliação

- Sensibilizar os alunos para
a adoção de práticas de
higienização e segurança
para a prevenção da
contaminação/disseminação
de SARS-COV 2.

Recursos
Materiais

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

Destinatários
Público Alvo

III

Objetivos
Específicos

Ação de sensibilização no ETEO
âmbito das medidas de
prevenção de
contaminação/disseminaçã
o de SARS-COV 2.

Objetivos
Gerais

08/10/20

Objetivos
Estratégicos

1º

Local de
Realização

Período letivo

GP/Ed. Saúde

Atividade

Proponente

Calendarização

1.3.2.2.Gabinete de Projetos/Educação para aSaúde

Auditório, Projetor e Relatório de
computador.
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelso
participantes
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Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

1º

Atividade

Período letivo

GP/Ed. Saúde

Calendarização

Proponente
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25/11/20

“ Violência Doméstica/
Violência no Namoro”

ETEO

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Incutir nos jovens a
capacidade de reflexão e de
debate de ideias.
- Desenvolver competências
que lhes permitam escolhas
informadas e à aquisição de
estilos de vida saudáveis;
- Prevenir comportamentos
sexuais de risco,
sensibilizando para as suas
possíveis consequências;
- Estimular a capacidade de
proteção, face a diferentes
formas de abuso psicológico
e/ou físico.

e, f, i, j, 10º ano
k, l, m,
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

Gabinete de Apoio
à Vítima da
Câmara Municipal
de Caldas da
Rainha

Gabinete de
Auditório, Projetor e
Apoio à Vítima computador.
da Câmara
Municipal de
Caldas da
Rainha

Relatório de
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelso
participantes

GP/Ed. Saúde 2º e a definir
3º

Educação sexual e
doenças sexualmente
transmissiveis

ETEO

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Desenvolver competências
que lhes permitam escolhas
informadas e à aquisição de
estilos de vida saudáveis;
Informar sobre os métodos
contraceptivos.

e, f, i, j, 10º, 11º e 12º
k, l, m, anos
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

Profissionais a
designar

GP

Auditório, Projetor e Relatório de
computador.
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelso
participantes

GP/Ed. Saúde 2º e a definir
3º

“Dependência de
substâncias Psicoativas”

ETEO

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Sensibilizar a comunidade
escolar para as questões da
saúde física, mental e social;
- Desenvolver competências
nos jovens que permitam
escolhas informadas e
seguras no campo do
consumo de substâncias
psicoativas;
- Prevenir o consumo de
substâncias psicoativas em
meio escolar.

e, f, i, j, 10º, 11º e 12º
k, l, m, anos
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

Profissionais a
designar

GP

Auditório, Projetor e Relatório de
computador.
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelso
participantes
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Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente
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GP/Ed. Saúde 2º e a definir
3º

Saúde Mental

ETEO

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Sensibilizar a comunidade
escolar para os problemas
associados à saúde mental.
Desenvolver capacidades de
proteção contra os riscos
associados às doenças
mentais.

e, f, i, j, 10º, 11º e 12º
k, l, m, anos
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

Profissionais a
designar

GP

Auditório, Projetor e Relatório de
computador.
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelos
participantes

GP/Ed. Saúde

Sensibilização para
ETEO
diversas temáticas na área
da saúde e cidadania:
alimentação; não fumador;
diabetes, violência
doméstica; consumo de
substâncias psicoactivas;
violência no namoro…

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Prevenir comportamentos
de risco, incutir nos jovens a
capacidade de reflexão e de
debate de ideias; Alertar para
a tomada de decisões e suas
consequências no bem estar
e saúde do jovem.

e, f, i, j, Comunidade
k, l, m, Escolar
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

GP

GP

Placar da
Educação para a
saúde e
Sexualidade,
Televisão,
Computadores e
Impressões

Ao a definir
long
o do
ano

Relatório de
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelos
participantes
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GP/Ed. Saúde

Ao a definir
long
o do
ano

“Oficinas Educativas”

ETEO

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Reforçar a componente
humanista da vivência
escolar;
- Sensibilizar os alunos para
os marcos da nossa vida no
âmbito da saúde e da
sexualidade;
- Fomentar o crescimento em
liberdade e responsabilidade,
para a adoção de estilos de
vida saudáveis, na conquista
de autonomias e do espírito
crítico;
- Promover e proteger a
saúde e prevenir a doença
na comunidade educativa;
- Incutir o respeito pela
diferença entre as pessoas e
pelas diferentes orientações
sexuais;
- Fomentar o civismo e a
cidadania, contribuindo para
a afirmação da comunidade
escolarenquanto espaço
privilegiado de integração e
socialização;
- Determinar, prevenir e
erradicar a ocorrência de
comportamentos de risco
e/ou de ilícitos nas escolas e
áreas envolventes.

e, f, i, j, Comunidade
k, l, m, Escolar
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

Técnicos de Saúde GP

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente
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Auditório, Projetor e
computador.

Escola Segura

Relatório de
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelos
participantes
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Responsáveis

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

e, f, i, j, 10º e 11ºanos
k, l, m,
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

Enf. Graça Rito que GP
desenvolve a
Saúde Escolar no
ACES- ON

Computadores e
internet

Relatório de
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelos
participantes

GP/Ed. Saúde

1º

16/10/20

Dia Mundial da
alimentação -Tiktok
Saudável

III

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

- Sensibilizar a população
escolar para a adoção de
práticas de alimentação e
estilos de vida saudáveis;
compreender a importância
da alimentação saudável na
prevenção da saúde.

e, f, i, j, 10º e 11ºanos
k, l, m,
n, o, p,
r, t, u,
bb, cc,
dd

GP e DT´s

Computadores e
internet

Relatório de
execução do
GP/Ed Saúde;
avaliação
pelos
participantes

ETEO

GP

Avaliação

- Sensibilizar os alunos para
a adoção de práticas de
higienização e segurança
para a prevenção da
contaminação/disseminação
de SARS-COV 2.

Recursos
Materiais

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11

Destinatários
Público Alvo

III

Objetivos
Específicos

Ação de sensibilização no ETEO
âmbito das medidas de
prevenção de
contaminação/disseminaçã
o de SARS-COV 2.

Objetivos
Gerais

08/10/20

Objetivos
Estratégicos

1º

Local de
Realização

Período letivo

GP/Ed. Saúde

Atividade

Proponente

Calendarização
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GPIM

1º
2º
3º

11/2020 a
6/2021

GPIM

1º
2º
3º

1/11/ 2020 a Jardim dos Sonhos
30/6/2021
(Plataforma IV)

GPIM

1º
2º
3º

1/11/2020 a
30/7/2021

Edição do livro "Padaria de ETEO / EHT
Autor"

Parque D.
Carlos I em
Caldas da
Rainha

RollingQueen (Pataformas Caldas da
I, II, III, IV e V)
Rainha

III

NA

- Promover e estimular o
empreendedorismo a
aproximação ao mercado de
trabalho.

III

NA

III

NA

J, k, l, -Empresas;
m, o, r, Organizações
s, t, u
em geral;

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente

1.3.3. GPIM - Gabinete de Projetos de Intervenção no Meio

PIM; - Alunos cujas - Almerindo
PAP integram o
Almeida;
projeto.
Pedro
Marques;
Susana da
Cunha; Filipe
Araújo;

Edição e impressão Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

- Promover e implementar no J, k, l, - Comunidade
território novas rotas
m, o, r, - Autarquia
turísticas.
s, t, u

PIM; Alunos cujas
PAP integram o
projeto; -CMCR; União de
Freguesias de
Nossa Senhora do
Pópulo

- Almerindo
Almeida;
Pedro
Marques;
Susana da
Cunha;
Paulo
Marques
Alunos dos
Cursos TT e
ASC
- Filipe Araújo

- Equipamentos
- Indumentárias
- Edição da banda
desenhada

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

- Promover e implementar no J, k, l,
território novas rotas
m, o, r,
turísticas e turismo
s, t, u
desportivo.

PIM; Alunos cujas
PAP integram
oprojeto; CMCR; União de
Freguesias de
Santo Onofre

Almerindo
Almeida;
Pedro
Marques;
Susana da
Cunha; Filipe
Araújo;

- Cartazes
- Flyers
- Equipamento
multimédia

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

- Comunidade
- Autarquia
- População
em geral
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NA

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos
III

- Promover e estimular o
J, k, l, - Comunidade
empreendedorismo a
m, o, r, - Autarquia
aproximação ao mercado de s, t, u
trabalho;
- Ajudar à compreensão das
mudanças nos padrões de
consumo energético,
ambiente e cidadania.

PIM; Alunos cujas
PAP integram este
projeto; - CMCR; União de
Freguesias de
Nossa Senhora do
Pópulo;

Almerindo
Almeida;
Pedro
Marques;
Susana da
Cunha; Filipe
Araújo; -Paulo
Marques

Avaliação

Caldas da
Rainha

Recursos
Materiais

Centro Interpretativo de
Energias Renováveis
(CIER)

Local de
Realização

Atividade

Calendarização
11/2020 a
6/2021

Responsáveis

1º
2º
3º

Intervenientes

GPIM

Período letivo

Proponente
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Candidatura a
financiamento à
Fundação Calouste
Gulbenkian

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.
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Responsáveis

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

6, 9

-Apoiar a definição da política NA
de comunicação interna e
externa da escola;
- Promover o
desenvolvimento da marca
ETEO;
- Valorizar o conhecimento e
a qualidade de ensino da
escola.

Escola,
comunidade

GCM

Joaquim
António Silva,
Rita Boavida,
Pedro
Marques, João
Lopes, Filipe
Araújo

Equipamentos
audiovisuais,
equipamentos
informáticos

Relatório de
execução

GCM

1º

1/11/2020

Assegurar a produção de Escola
materiais gráficos para as
ações de comunicação
externa e de divulgação da
oferta formativa (anúncios,
cartazes, brochuras, rollups, etc.)

III

6, 9

-Apoiar a definição da política NA
de comunicação interna e
externa da escola;
-Promover o
desenvolvimento da marca
ETEO;
- Valorizar o conhecimento e
a qualidade de ensino da
escola.

Escola,
comunidade

GCM

Joaquim
António Silva,
Rita Boavida,
Pedro
Marques, João
Lopes, Filipe
Araújo

Equipamentos
audiovisuais,
equipamentos
informáticos

Relatório de
execução

GCM

1º
2º
3º

a definir

Colaborar na gestão do
site e redes sociais da
escola, sua imagem e
conteúdos

III

6, 9

-Apoiar a definição da política NA
de comunicação interna e
externa da escola; promover
o desenvolvimento da marca
ETEO;
- Valorizar o conhecimento e
a qualidade de ensino da
escola.

Escola,
comunidade

GCM

Joaquim
António Silva,
Rita Boavida,
Pedro
Marques, João
Lopes, Filipe
Araújo

Equipamentos
audiovisuais,
equipamentos
informáticos

Relatório de
execução

Escola

Objetivos
Gerais

Avaliação

III

Recursos
Materiais

Escola

Destinatários
Público Alvo

Elaborar o plano de
comunicação e marketing
da escola

Objetivos
Específicos

1/10/2020

Objetivos
Estratégicos

1º

Local de
Realização

Período letivo

GCM

Atividade

Proponente

Calendarização

1.3.4. GCM - Gabinete de Comunicação e Marketing
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GCM

1º
2º
3º

a definir

Assegurar o registo
fotográfico e/ou
videográfico das ações
desenvolvidas e manter a
organização e atualização
da base de dados dos
registos.

GCM

3º

Final do ano Apoiar o Gabinete de
letivo
Qualidade da
uniformização de
documentos da escola.

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente
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Escola

III

6, 9

-Apoiar a definição da política NA
de comunicação interna e
externa da escola; Promover o desenvolvimento
da marca ETEO;
- Valorizar o conhecimento e
a qualidade de ensino da
escola.

Escola,
comunidade

GCM

Joaquim
António Silva,
Rita Boavida,
Pedro
Marques, João
Lopes, Filipe
Araújo

Equipamentos
audiovisuais,
equipamentos
informáticos

Relatório de
execução

Escola

III

6, 9

- Apoiar a definição da
política de comunicação
interna e externa da escola;
- Promover o
desenvolvimento da marca
ETEO;
- Valorizar o conhecimento e
a qualidade de ensino da
escola.

Escola,
comunidade

GCM

Joaquim
António Silva,
Rita Boavida,
Pedro
Marques, João
Lopes, Filipe
Araújo

Equipamentos
audiovisuais,
equipamentos
informáticos

Relatório de
execução

NA
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Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente

1.3.5. Decojovem/ Ecoescolas

Decojovem

1º

a definir

Dia da Poupança

Sala de aula

I, II

1,2,3,4,5,6,7,8

-Sensibilizar para a
importância da Poupança.

J,k,l,m, Turmas do 1º
o,
ano
r,s,t,u

Turmas do 1º ano

Diretores de
Computador
Turma e
Coordenadore
s

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Decojovem

1º

a definir

Concurso / Desafio Natal
sem Resíduos de Plástico

Sala de aula

I, II

1,2,3,4,5,6,7,8

- Sensibilizar para a
importância da reutilização
de produtos;
- Desafio aos alunos para o
embelezamento da época
natalícia com recursos a
aproveitamento de recursos
existentes.

J,k,l,m, Toda a
o,
Comunidade
r,s,t,u Escolar

Toda a
Comunidade
Escolar

Diretores de
Computador
Turma e
Coordenadore
s

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Decojovem

1º

a definir

Sessão em aula “5
minutos com Sumo”
Semana do Jovem
Consumidor

Sala de aula

I, II

1,2,3,4,5,6,7,8

-Sensibilizar para a
importância da temática do
consumo responsável.

J,k,l,m, Toda a
o,
Comunidade
r,s,t,u Escolar

Toda a
Comunidade
Escolar

Diretores de
Turma

Computador

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Ecoescolas

1º

a definir

Visibilidade do Galardão –
Bandeira Verde

a definir

I, III

1,2,3,4,5,6,7,8

-Comemorar a obtenção do J,k,l,m, Toda a
galardão Bandeira Verde
o,
Comunidade
2019/2020;
r,s,t,u Escolar
- Contribuir para a criação de
parcerias e sinergias locais.

Toda a
Comunidade
Escolar

Diretores de
Computador
Turma e
Coordenadore
s

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Decojovem

1º,
2º
3º

a definir

Divulgação – “Placar
DECO”

Corredor
ETEO

I, II

1,2,3,4,5,6,7,8

-Divulgação de atividades
Deco;
- Sensibilizar para a
importância das atividades.

Toda a
Comunidade
Escolar

Francisco
Ferraz

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

J,k,l,m, Toda a
o,
Comunidade
r,s,t,u Escolar

Placar / Existente
na escola
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Recursos
Materiais

Avaliação

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

Atividade

Calendarização

Período letivo

Proponente
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Placar / Existente
na escola

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Ecoescolas

1º,
2º
3º

a definir

Divulgação – “Placar
ECOESCOLA”

Corredor
ETEO

I, III

1,2,3,4,5,6,7,8

- Divulgação de atividades
Deco;
- Sensibilizar para a
importância das atividades.

J,k,l,m, Toda a
o,
Comunidade
r,s,t,u Escolar

Toda a
Comunidade
Escolar

Francisco
Ferraz

Ecoescolas

1º
2º
3º

a definir

Projetos “Eco-Escola –
Galardão Bandeira Verde”
– Candidatura de
2020/2021 (Atividades
a desenvolver
na Escola relacionadas
com os temas Ecoescolas

Sala de aula /
a definir

I, III

1,2,3,4,5,6,7,8

- Sensibilizar toda a
J,k,l,m, Toda a
comunidade escolar para a
o,
Comunidade
melhoria do seu desempenho r,s,t,u Escolar
ambiental;
- Estimular o hábito de
participação na
implementação de ações
ambientais.

Toda a
Comunidade
Escolar

Diretores de
Computador
Turma ,
Coordenadore
se
Professores
dinamizadores
das ações

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Ecoescolas

3º

a definir

Dia da Bandeira Verde
e
Comemoração do Dia do
Ambiente

Sala de aula /
a definir

I, III

1,2,3,4,5,6,7,8

- Sensibilizar a Comunidade J,k,l,m, Toda a
Escolar para o
o,
Comunidade
envolvimento/importância no r,s,t,u Escolar
ProjetoEco-Escolas;
- Sensibilizar toda a
comunidade escolar na
melhoria do seu desempenho
ambiental;
- Estimular o hábito de
participação na
implementação de ações
ambientais;
- Motivar para a necessidade
de mudança de atitudes e
adoção de comportamentos
sustentáveis no quotidiano,
ao nível pessoal, familiar e
comunitário;
- Estimular o hábito de
participação na
implementação de ações
ambientais.

Toda a
Comunidade
Escolar

Diretores de
Computador
Turma ,
Coordenadore
se
Professores
dinamizadores
das ações

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.
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Responsáveis

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

I, II, III

1, 2, 4

- Promover a
interdisciplinaridade.

a, b, c, Toda a
d, e, f, Comunidade
g, n, o, Escolar
q, v, w,
x

Biblioteca

Paulo
Marques

Computadores
Impressora
Auditório
Videoprojetor
Tela

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Biblioteca

3º

22/52020

Programa de escrita
Biblioteca
criativa com lançamento
de contos literários, em
formato de livro, da autoria
de alunos.

I, II, III

1, 2, 4

- Promover a
interdisciplinaridade.

a, b, c, Toda a
d, e, f, Comunidade
g, n, o, Escolar
q, v, w,
x

Biblioteca

Paulo
Marques

Equipamentos
Audiovisuais

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Biblioteca

3º

4/52020

Lançamento de um Clube
de Jornalismo integrante
da Biblioteca.

I, II, III

1, 2, 4

- Desenvolver literacias, em
especial da informação e dos
média;
- Contribuir para o
desenvolvimento da cultura e
identidade da ETEO e
promover um espírito de
pertença à escola;
- Promover competências de
base de cidadania.

a, b, c, Toda a
d, e, f, Comunidade
g, n, o, Escolar
q, v, w,
x

Biblioteca

Paulo
Marques

Computador;
impressora, papel,
máquina
fotográfica,
Impressões

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Biblioteca

Professor
responsável
de Cidadania
e
Desenvolvime
nto

Avaliação

Biblioteca

Recursos
Materiais

Programa de leitura
criativa em voz alta, com
apresentação de
espetáculo

Destinatários
Público Alvo

Objetivos
Estratégicos

1/7/2020

Objetivos
Específicos

Local de
Realização

3º

Objetivos
Gerais

Período letivo

Biblioteca

Atividade

Proponente

Calendarização

1.3.6.Biblioteca
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Criar uma revista escolar,
dedicada a temas
escolares, pedagógicos e
de Cidadania(a editar, em
cada ano, por uma turma,
sob orientação de um
professor).

1, 2, 4

- Desenvolver literacias, em
especial da informação e dos
média;
- Contribuir para o
desenvolvimento da cultura e
identidade da ETEO e
promover um espírito de
pertença à escola;
- Promover competências de
base de cidadania, como a
participação e livre
expressão do pensamento e
da opinião responsável.

a, b, c, Toda a
d, e, f, Comunidade
g, n, o, Escolar
q, v, w,
x

Biblioteca

Paulo
Marques

Videoprojetor
Computador
Auditório
Tela

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

I, II, III

Objetivos
Específicos

Biblioteca

Objetivos
Gerais

4/52020

Objetivos
Estratégicos

Calendarização

3º

Local de
Realização

Período letivo

Biblioteca

Atividade

Proponente
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Relatório do
cumprimento
do PAA
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Professores do 1.º
ano

Conselho de
turma

Auditório e
respetivo
equipamento

Feedback do
publico alvo e
dos
responsáveis
Relatório do
cumprimento
do PAA

ASC

1º
2º
3º

a definir

Comemoração de dias
Escola e
temáticos e comemoração Cidade
de efemérides importantes

I, II, III

1, 2, 4

- Apresentar trabalhos
realizados pelos alunos;
- Desenvolver capacidade
organizativa de um evento;
- Desenvolver o interesse
pelas línguas;
- Desenvolver a colaboração
inter-turmas.

a, c, n,
o, s, u,
bb, cc,
dd

Comunidade
escolar

1.º e 3.º anos

Professores

A definir

Feedback do
publico alvo e
dos
responsáveis
Relatório do
cumprimento
do PAA

ASC

1º
2º
3º

a definir

Atividades de animação no Cidade e
âmbito de iniciativas das
região
entidades locais
(autarquias, associações,
etc.), dependendo das
solicitações e das
condições para a sua
realização: Carnaval, Dia
da Criança, etc.

I, II, III

1, 2, 11

- Desenvolver
projetos7atividades e
parceria com entidades
locais;
- Aplicar e desenvolver
técnicas de animação com
diferentes públicos.

a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

População da
cidade e
região

1.º e 3.º anos

Professores
da
Componente
Tecnológica

A definir

Ficha de
avaliação pela
entidade
parceira
Relatório do
cumprimento
do PAA

Objetivos
Gerais

Avaliação

a, b, c, 1.º ano
d, e, f,
g, n, o,
q, v, w,
x

Recursos
Materiais

Responsáveis

- Promover a
interdisciplinaridade.

Destinatários
Público Alvo

1, 2, 4

Objetivos
Específicos

I, II, III

Objetivos
Estratégicos

Projeto multidisciplinar:
Escola
"Beethoven, 250 anos":
Concurso de candidaturas;
Exposição; Cartaz;
“Parabéns Sr. Beethoven”;
Teatro; Projeção de um
filme; Workshop para
Professores; Produção de
um Vídeo; Itinerância da
Exposição.

Local de
Realização

17/11/20

Atividade

1º
2º
3º

Período letivo

ASC

Proponente

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

Calendarização

1.4. Plano Anual de Atividades de Enriquecimento Curricular dos Cursos
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a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

1.º e 3.º anos

1.º e 3.º anos

Joaquim
António Silva,
Inês Fouto

Bombos, andas,
Auditório

Feedback do
publico alvo e
dos
responsáveis
Relatório do
cumprimento
do PAA

TAS

1º
2º
3º

14 e 17 nov
4 e 11 fev
5 maio
14 junho

Comemorações de dias:
Dia Mundial da Diabetes;
Dia mundial do não
fumador; Dia Mundial
contra o cancro; Dia
Mundial Doente ; Dia
Mundial Lavagem mãos ;
ia Mundial dador de
sangue.

Escola

I, II, III

1, 2, 5

- Promover atividades com
vista à participação dos
alunos em eventos que lhes
proporcione integração na
vida social.

a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

1º, 2º, 3º anos

1º, 2º, 3º

Professores
da
Área Técnica

A definir

Relatório do
cumprimento
do PAA

ASC

1º

02/12/20

Animação de Natal da
ACCCRO: Animação de
rua e participação na
"Exposição Mundo das
Árvores"

Cidade

I, II, III

1, 2, 4

- Responder a um convite da a, b, c,
ACCCRO;
k, i, z,
- Aplicar e desenvolver
aa
técnicas de animação com
diferentes públicos.

População da
cidade

1.º e 3.º anos

Professores
da
Componente
Tecnológica

A definir

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

ASC

1º

02/11/20

Visita ao Parque D. Carlos Caldas da
I em Caldas da Rainha, no Rainha
âmbito da tarefa
Património Cultural (Área
de Integração —
Identidade Regional)

I, II

1, 2, 11

Conhecer a realidade
patrimonial e cultural do
parque na cidade de Caldas
da Rainha.

1.º ano

1.º ano

Prof. Soraia
Benjamim

A definir

T,v,w

Objetivos
Gerais

Avaliação

- Desenvolver técnicas de
animação de recurso nas
áreas musical, plástica,
musical e dramática;
- Aplicar e desenvolver
técnicas de animação com
diferentes públicos; Desenvolver competências
de organização e
dinamização de atividades.

Recursos
Materiais

2, 5, 8, 9

Responsáveis

Destinatários
Público Alvo

I, II, III

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

Escola e
cidade

Objetivos
Específicos

Grupo de Bombos, Grupo
de Andas

Objetivos
Estratégicos

Ao longo do
ano letivo

Local de
Realização

Atividade

1º
2º
3º

Período letivo

ASC

Proponente

Calendarização
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Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.
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Responsáveis

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

1, 2, 5, 8

Criar hábitos de frequência
j, v, w,
de espaços de difusão
x
artística e cultural;
Promover o sentido crítico, a
sensibilidade estética e
artística;
Valorizar a arte como agente
de transformação social.

1.º ano

1.º ano

Prof. Cristina
Vilas
Prof. Inês
Fouto
Prof Joaquim
António Silva

A definir

Relatório do
cumprimento
do PAA

ASC

1º

07/12/20

Oficina de Teatro Histórias com Chapéus

Escola

I

1, 2, 4, 6, 8, 11

Criar e estimular hábitos de a, b, c,
leitura;
k, q, v,
A importância da leitura na
w, x
pré-escola e 1º ciclo;
Como desenvolver atividades
teatrais tendo como ponto de
partida o livro;
Mostrar como “nasce” um
livro.

1.º ano

1.º ano

Prof. Inês
Fouto

Auditório

Relatório do
cumprimento
do PAA

TG

1º

14/09/20

Módulo Integrador

ETEO

I, III

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Integração no ambiente
escolar dos novos alunos.

d, e, f,
t, u

1º anos

1º anos

Equipa do
módulo
integrador

Existentes na
escola

Relatório do
cumprimento
do PAA

TM

1º

0/11/2020

WORLD PRESS
CARTOON 2020

CCC

I, II

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Visitar à exposição de
Cartoons – CCC

J, k, l, alunos
m, n, o,
v, x

1º TM

Filipe Araújo

TT

1º

15/10/20

Celebração dos 30 anos
da ETEO

ETEO

I, II, III

2, 5, 9

Colocar em prática os
conhecimentos de receção e
informação;
Participar em momento
poesia no evento;
Participar em atividades
artísticas essenciais.

n, o, q,
cc, dd

2º T.Turismo

Susana da
Cunha e
Sandra
Valentim

Entidades,
professores e
alunos

--

Fardas e lenços

Objetivos
Gerais

Avaliação

I, II

Recursos
Materiais

Caldas da
Rainha

Destinatários
Público Alvo

Visita à Exposição
WorldPress Cartoon 2020

Objetivos
Específicos

09/11/20

Objetivos
Estratégicos

1º

Local de
Realização

Período letivo

ASC

Atividade

Proponente

Calendarização
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Relatório do
cumprimento
do PAA
Relatório do
cumprimento
do PAA
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Continuar a participar em
parceria com a C.M-C.R;
Aplicar e desenvolver
técnicas de animação
turística com diferentes
públicos.

a, h, l,
o.cc

Comunidade
em geral

3ºTTurismo

Susana Cunha A definir

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

TT

1º

01/12/20

Festa de Natal ETEO

A definir

I, II, III

1, 5, 8

Aplicar técnicas de receção,
informação e animação com
diferentes públicos;
Desenvolver a criatividade;
Desenvolver competências
colaborativas.

a, h,
k;n, o,
p, q, s,
dd

Comunidade
escolar e
Encarregados
de educação

2º e 3º TTurismo

Susana da
Cunha
Sandra
Valentim e
Marla Gomes

A definir

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

ASC

1º

a definir

Voluntariado e
Escola e
solidariedade: Cabazes de Cidade
Natal, Campanha da Liga
Portuguesa contra o
Cancro, Banco alimentar
Contra a Fome

I, II, III

1, 2, 5, 6, 8

"Desenvolver competência
p, q, s,
de planear, organizar e
u, y, z
dinamizar projetos na
comunidade;
Mobilizar recursos
necessários ao
desenvolvimento de projetos;
Participação cívica na
sociedade;
Promover a sustentabilidade
económica;
Cuidar das comunidades
mais vulneráveis;
Promover a inclusão de todo
o ser humano;
Fomentar a sustentabilidade
ambiental;
Apoiar o desenvolvimento
humano a nível local.

População da
cidade

1.º e 3.º anos

Professores

A definir

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

TSJ

1º

01/11/20

Visita a escritório de
advogados

II

2

Compreender o
funcionamento das
atividades forenses.

Alunos

Sociedade de
Advogados

Sandra
Mónica
Correia

Existentes na
Escola

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Caldas da
Rainha

Q; R

Objetivos
Gerais

Avaliação

2, 5, 8, 9

Recursos
Materiais

I, II, III

Responsáveis

Destinatários
Público Alvo

Cidades de
C.R

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

Animações de Natal
promovidas pela C.M.C.R

Objetivos
Específicos

01/12/20

Objetivos
Estratégicos

1º

Local de
Realização

Período letivo

TT

Atividade

Proponente

Calendarização
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R; S

TST

1º

15/09/20

Ação de
Formação/Sensibilização
sobre o Plano de
Segurança da ETEO a
realizar aos alunos

ETEO AuditórioTST

I, II

2, 7

Sensibilizar a Comunidade
Escolar para a problemática
da Segurança Contra
Incêndios;
Preparação para situações
de emergência. Evacuação
da Escola.

f, t, e, r Toda a
Comunidade
Escolar
(Cidadania)

TST

1º

05/11/20

Ação de
Formação/Sensibilização
sobre sismos – Exercício
a Terra Treme

ETEO

I, II

1, 2, 7, 8, 9

Sensibilizar a Comunidade
f, t, e, r
Escolar para a problemática
dos Sismos;
Preparar para situações de
emergência, designadamente
sismos;
Sensibilizar para o risco
sísmico e para a importância
de comportamentos simples
que os cidadãos devem
adotar em caso de sismo,
mas que podem salvar vidas.

alunos

Direção
Pedagógica,
Professor
Bruno Dinis,
Turma TST

Objetivos
Gerais

Avaliação

Compreender o conceito de
violência doméstica,
praticada no namoro; saber
identificar sinais de violência
no namoro, como forma de
auto proteção e proteção de
terceiros

Recursos
Materiais

1, 7

Responsáveis

II

Destinatários
Público Alvo

auditório
ETEO

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

Palestra - "Violência no
Namoro"

Objetivos
Específicos

01/11/20

Objetivos
Estratégicos

1º

Local de
Realização

Período letivo

TSJ

Atividade

Proponente

Calendarização
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Advogados/Ordem
dos Advogados

Sandra
Mónica
Correia

Existentes na
escola

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Professor
Bruno Dinis

Professor
Bruno Dinis

Existentes na
escola

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Coordenadora
Pedagógica;
Professor
Bruno Dinis

Coordenadora Existentes na
Pedagógica
escola
e
Professor
Bruno Dinis

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.
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Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

I, II, III

1, 2, 7, 8, 9

- Participar em
f, t, e, r 2º ano
seminários/congressos na
área da Segurança e Higiene
no Trabalho, incutindo deste
modo aos alunos a
importância do mesmo;
- Aprofundar e relacionar os
conhecimentos teóricos;
- Possibilitar a recolha de
informação técnica
atualizada e o contacto com
novas Técnicas e
equipamentos utilizados;
- Estabelecer contactos com
empresas e técnicos da área;
- Promover junto das
entidades e empresas
representadas a qualificação
dos alunos como futuros
técnicos.

Promotores do
evento

Professor
Bruno Dinis

Existentes na
escola

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

ASC

2º

43898

Celebrar o Dia
Internacional da Mulher

Escola

I, II, III

1, 2, 4

"Promover a participação de
toda a comunidade escolar
na atividade.Sensibilizar os
alunos para o problema da
violência doméstica e
igualdade de género.Mudar
mentalidades."

1.º e 3.º anos

Prof. Cristina
Louro

Cartolinas,
fotocópias

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

f, n, o,
p, s, t

Alunos,
professores,
direção e
funcionários

Avaliação

Sala de aula

Recursos
Materiais

Participação em
seminários/congressos de
segurança e saúde no
trabalho

Objetivos
Específicos

a definir

Objetivos
Gerais

Objetivos
Estratégicos

1º
3º

Atividade

TST

Proponente

Local de
Realização

Calendarização

Período letivo
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Responsáveis

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

Criar hábitos de frequência
de instituições de difusão
cultural de referência e as
suas atividades;
Conhecer os instrumentos
musicais, a sua história e
contexto de utilização;
Contribuir para a formação
de uma consciência estética
e crítica.

a, c, v,
w, x

1.º ano

1.º ano

Joaquim
António Silva

Autocarro

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

TAS

2º

Fevereiro
2021

Visualização filme:
“Contágio”

Escola

I, II, III

1, 2, 5, 7

O papel das entidades e dos
profissionais intervenientes
na prevenção e controlo da
infeção: orientações,
medidas e recomendações
Os conceitos básicos
associados à infeção e às
vias de transmissão
Os riscos biológicos
Os conceitos básicos
associados à infeção e às
vias de transmissão
Os riscos biológicos

a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

1º ano

1º ano

Zélia Pisoeiro

A definir

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

TAS

2º

Fevereiro
2021

Laboratório Microbiologia
Hospital Caldas da
Rainha

Hospital das
Caldas da
rainha

I, II, III

1, 2, 5

Observar a morfologia e a
estrutura dos microrganismos
A nutrição dos
microrganismos;
Os meios de cultura dos
microrganismos;
O crescimento microbiano e
formas de resistência
Ação dos agentes físicos e
químicos no seu crescimento
e eliminação

a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

1º ano

1º ano

Zélia Pisoeiro
e M. António
Ferreira

A definir

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Objetivos
Gerais

Avaliação

1, 2, 5, 8

Recursos
Materiais

I, II, III

Destinatários
Público Alvo

Visita ao Museu Nacional Lisboa
da Música e espetáculo
(teatro, música, dança,
exposição), conforme a
programação disponível na
data da visita

Objetivos
Específicos

Data a
definir

Objetivos
Estratégicos

2º

Local de
Realização

Período letivo

ASC

Atividade

Proponente

Calendarização
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a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

1º ano

1º ano

Zélia Pisoeiro
e M. António
Ferreira

A definir

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

TAS

2º

Janeiro
2021

Visita ao CAT – Centro de
Atendimento a
Toxicodependentes

Caldas da
Rainha

I, II, III

1, 2, 5, 7

Proporcionar, sensibilizar e
promover a importância de
estilos de vida saudável,
prevenção e segurança;
Aprender técnicas para
manter a comunicação eficaz
com interlocutores em
conflito.

a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

3º ano

3º ano

Lídia Corado

A definir

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

TG

2º

a definir

Visita de estudo

Local a
designar

I, III

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Conhecer e compreender as J, k, l, Alunos
diferentes fases inerentes ao m, o, r,
desenvolvimento de uma
s, t, u
grande organização, seus
serviços, estratégias de
marketing bem como com
outras diferentes variáveis
organizacionais de marketing
mix. ;
Contribuir para a criação de
parcerias e sinergias locais.

1.º TG

Francisco
Ferraz

Autocarro

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

TM

2º

A definir

Oficina sobre eletricidade
no Museu da eletricidade
/visita ao MAAT

Lisboa

I, II

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Realização de atividades
laboratoriais sobre
eletricidade no museu da
eletricidade. Visita temática
ao MAAT.

1º TM

Ana Mafalda

Autocarro/Bilhetes

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Destinatários
Público Alvo

J, k, l, alunos
m, n, o,
v, x

Avaliação

Verificar o cumprimento da
legislação;
A importância da triagem dos
resíduos hospitalares;
As consequências para a
saúde pública;
O tratamento dos resíduos
do grupo 3.

Recursos
Materiais

1, 2, 5

Responsáveis

I, II, III

Intervenientes

Objetivos
Estratégicos

Visita estudo ao Centro de Azambuja
tratamento de resíduos
hospitalares do SUCH na
Azambuja

Competências
do séc. XXI

Local de
Realização

Março 2021

Objetivos
Específicos

Calendarização

2º

Objetivos
Gerais

Período letivo

TAS

Atividade

Proponente
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Responsáveis

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

1, 2 e 8

Identificar princípios
conformadores da existência
em sociedade e a
importância das normas
legais no alcance da
equidade e justiça na
sociedade.

R; S

TT

2º

Fev.2021

Participação nos eventos
do Carnaval

Centro da
cidade das
caldas da
Rainha

I, II, III

2, 5, 8,

Participar em eventos de
carácter lúdico;
Aplicar e desenvolver
técnicas de animação com
diferentes públicos.

a, h, k, Comunidade e 3º ano TTurismo
n, o, p, escolas do
q, s, dd concelho

Susana Cunha Materiais de
caracterização

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

TT

2º
3º

ao longo do
ano

Participação em Eventos
de Animação Turística a
convite das várias
Entidades e Empresas.

A definir

I, II, III

1, 2, 5, 7, 8, 9

Fomentar o voluntariado e a
capacidade de participação
em eventos na região Oeste;
Criar a oportunidade para
que os alunos possam
desenvolver competências
de receção e de
comunicação;
Incentivar os alunos a
participar em eventos
inovadores e viáveis com
aplicabilidade na região e
afirmar a identidade,
diversidade e história da
região e das empresas.

b, c, j,
k, l, o,
p, u, z,
aa

Entidades e
Empresas

2º e 3º anos
TTurismo

Susana da
Cunha

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

ASC

3º

junho

Festa de Fim de Ano (em
substituição da Festa de
Natal)

A definir

I, II, III

1, 2, 4

- Promover a participação de
toda a comunidade escolar
na atividade;
- Sensibilizar os alunos para
o problema da violência
doméstica e igualdade de
género;
- Mudar mentalidades.

a, c, n,
o, s, u,
bb, cc,
dd

Comunidade
escolar

Toda a comunidade Equipa
escolar
Organizadora

alunos

Advogados/Ordem
dos Advogados

Sandra
Mónica
Correia

A definir

A definir

Objetivos
Gerais

Avaliação

I, II, III

Recursos
Materiais

online

Destinatários
Público Alvo

Aulas abertas

Objetivos
Específicos

abr/21

Objetivos
Estratégicos

2º

Local de
Realização

Período letivo

TSJ

Atividade

Proponente

Calendarização
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Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Relatório do
cumprimento
do PAA
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1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11

- Conhecer a realidade
patrimonial, cultural e social
de outras regiões;
- Contactar músicos
tradicionais;
- Fortalecer o espírito de
grupo.

a, f, n, 3.º ano e
o, p, q, elementos do
v, w, dd Grupo de
Bombos do 1.º
ano

3.º ano e
elementos do
Grupo de Bombos
do 1.º ano

Joaquim
António Silva

Autocarro,
alojamento

TAS

3º

Maio 2021

Visita estudo central
esterilização do Hospital
de Cascais

Cascais

I, II, III

1, 2, 5

- Observar as diferentes
técnicas de tratamento dos
dispositivos médicos:
lavagem, lavagem e
desinfeção e lavagem e
esterilização;
- Observar os dois tipos de
esterilização:
O circuito dos dispositivos
médicos de uso múltiplo,
sujeitos a reprocessamento;
Os diversos tipos de
dispositivos médicos
passíveis de serem
submetidos à esterilização;
- Identificar as corretas
metodologias de tratamento:
preparação, montagem,
inspeção, funcionalidade,
embalagem, validação,
rastreabilidade e
armazenamento dos vários
dispositivos sujeitos à
reutilização.

a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

1º,2º,3º anos

A definir

Autocarro

1º,2º,3º anos

Objetivos
Gerais

Avaliação

I, II

Recursos
Materiais

Responsáveis

Lavacolhos,
Fundão ou
Bravães,
Ponte da
Barca

Destinatários
Público Alvo

Intervenientes

Competências
do séc. XXI

Visita de Estudo à Casa do
Bombo e intercâmbio com
os Bombos de Lavacolhos
ou intercâmbio com um
Grupo de Zés-Pereiras
(Bravães ou outro)

Objetivos
Específicos

Junho

Objetivos
Estratégicos

3º

Local de
Realização

Período letivo

ASC

Atividade

Proponente

Calendarização
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Relatório do
cumprimento
do PAA.

Feedback do
publico alvo e
dos
responsáveis

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.
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Visita ao IPL Leiria

Leiria

I, II, III

1, 2, 5

- Conhecer os recursos
pedagógicos da sociedade
na área da saúde.

a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

3º ano

3º ano

Lídia Corado

Autocarro

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

Competências
do séc. XXI

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

a definir

Objetivos
Estratégicos

Calendarização

3º

Local de
Realização

Período letivo

TAS

Atividade

Proponente
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Feedback do
publico alvo e
dos
responsáveis

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.
TAS

3º

Junho 2021

Visita um centro de
atendimento do CODU e
posto de estacionamento
do heliporto

Viseu e
Coimbra

I, II, III

1, 2, , 4, 5, 7

- Conhecer o Sistema
Integrado da Emergência
Médica;
- Descrever como ativar o
sistema integrado de
emergência médica.

a, n, o,
q, s, u,
y, z,
aa, cc,
dd

3º ano

3º ano

Nuno Pedro ,
Manuel
António, …

Autocarro

Feedback do
publico alvo e
dos
responsáveis
Relatório do
cumprimento
do PAA

TG

3º

a definir

Visita de estudo

Local a
designar

I, III

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- Conhecer uma Ordem
Profissional relacionada com
a Contabilidade e Gestão.

J, k, l, Alunos
m, o, r,
s, t, u

1.º TG

Francisco
Ferraz

Autocarro

Relatório do
cumprimento
do PAA

TIS

3º

A definir

Visita à Janela Digital

Óbidos

I, II, III

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

- Conhecer os escritórios da
maior empresa Web do
concelho.

J, k, l, alunos
m, n, o,
v, x

2º TIS

Carlos
Autocarro
Querido / João
Jotta

Relatório do
cumprimento
do PAA
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2º TIS

Carlos
Autocarro/Bilhetes
Querido / João
Jotta

Relatório do
cumprimento
do PAA

TM

3º

A definir

Visita à Cinemateca +
newsmuseum ou
exposição do van Gogh

Lisboa

I, II

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

- Conhecer a história do
cinema;
- Perceção da evolução
áudio visual e do processo
cinéfilo.

J, k, l, alunos
m, n, o,
v, x

1º TM

Filipe Araújo

Autocarro/Bilhetes

Relatório do
cumprimento
do PAA

TST

3º

28 de abril

Dia nacional de
prevenção e segurança
no trabalho

ETEO

I, II, III

1, 2, 7, 8, 9

- Divulgar o DNPST;
- Interagir com todos os
alunos da escola;
Aplicação dos
conhecimentos adquiridos
em sala de aula

f, t, e, r Toda a
Comunidade
Escolar
(Cidadania)

Alunos 1.º ano TST Professor
Bruno Dinis
Professores Bruno
Dinis e Ana Mateus

Existentes na
escola

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

Destinatários
Público Alvo

Avaliação

J, k, l, alunos
m, n, o,
v, x

Recursos
Materiais

- Contactar com uma
realidade organizacional de
vanguarda no que respeita
aos Sistemas de Informação
e Tecnologias de
Comunicação na vertente do
Desenvolvimento de
Aplicações de apoio às
diferentes áreas de gestão.

Responsáveis

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Intervenientes

I, II

Competências
do séc. XXI

Amadora

Objetivos
Específicos

Visita à F orça Aérea
Portuguesa (FAP)

Objetivos
Gerais

A definir

Objetivos
Estratégicos

Calendarização

3º

Local de
Realização

Período letivo

TIS

Atividade

Proponente
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Possibilitar a recolha de
f, t, e, r Alunos 2ºTST
informação técnica
atualizada e o contacto com
novas técnicas equipamentos, máquinas e
plataformas utilizadas na
indústria, bem como com
empresas e técnicos
especializados da área;
Promover junto das
entidades representadas a
qualificação dos alunos como
futuros técnicos da área.
Contactar com uma escola
de ensino superior com
oferta formativa na área;
Observar a organização e o
funcionamento de Unidades
Industriais de diferentes
áreas, verificando as
condições de segurança,
ambientais e as medidas
implementadas;
Aprofundar e relacionar os
conhecimento teóricos
adquiridos com a realidade
do mercado de trabalho.

Promotores do
evento

Professor
Bruno Dinis

Autocarro +
ingressos

Avaliação

Recursos
Materiais

Responsáveis

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Competências
do séc. XXI

I, II, III

Objetivos
Específicos

Objetivos
Gerais

7 de maio de Participação numa feira
FIL - Lisboa 2021
internacional de segurança Parque das
no trabalho - Segurex
Nações
2021

Objetivos
Estratégicos

Local de
Realização

3º

Atividade

Período letivo

TST

Calendarização

Proponente
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Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.
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Plano Anual de Atividades
Anexo 2

“A troca de experiências e a partilha de saberes
consolidam espaços de formação mútua, nos quais
cada professor é chamado a desempenhar,
simultaneamente, o papel de formador e formando”
António Nóvoa

PLANO DE FORMAÇÃO
2020
2020-2021
Pessoal Docente e Não Docente
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1. Introdução
“Num ambiente em constante mutação, só
os mais adaptados e aptos sobrevivem”
Charles Darwin (1859), In“A Origem das Espécies”

Longe vão os dias em que a formação era considerada como inútil, um desperdício de
tempo, recursos e dinheiro. Com o objetivo de aumentar o nível de comprometimento dos
colaboradores e o crescimento da qualidade, a gestão foi promovendo no seio das
organizações o aumento do papel da formação. A par disso, o grande desafio dos dias de
hoje, é que as organizações sejam competitivas e os cidadãos sejam empreendedores e se
realizem
alizem profissionalmente, pelo que “O desenvolvimento e o reconhecimento dos
conhecimentos, das aptidões e das competências dos cidadãos são fundamentais para o
desenvolvimento individual, a competitividade, o emprego e a coesão social da
Comunidade” (Recomendação
mendação do Parlamento Europeu e do Conselho, 2008: C 111/1).
Neste sentido, a formação contí
contínua proposta no Plano de Formação da Escola Técnica
Empresarial do Oeste tem como objetivo o desenvolvimento do conhecimento, das
capacidades e habilidades profissionais do
o Pessoal Docente e Não Docente.
Docente É um
documento elaborado anualmente tendo como função apoiar a organização
nização do ano letivo e ir
ao encontro dos princípios fundamentais contidos no Projeto Educativo da Escola.
Contribuirá para o desenvolviment
desenvolvimento
o de dois fatores fundamentais da estratégia da escola
que são, a qualidade do ensino e a suainternacionalização.
Assim, neste documento, construído em articulação com o Projeto Educativo e o Plano
Anual de Atividades, estão apresentados de forma simples e objetiva, os resultados do
diagnóstico de necessidades de formação, as áreas prioritárias de formação
formação, as
modalidades de formação e o plano das ações a desenvolver
desenvolver, bem como todos os aspetos
relevantes
tes relacionados com as mesmas.
O Plano de Formação divide--se
se em duas grandes áreas, de acordo com o levantamento
levantamen de
necessidades: Ações para o pessoal docente
ocente e Ações para o pessoal não docente.Para
docente.
o
ano letivo 2020-2021 o plano de formação inclui 32 ações que perfazem 310 horas de
formação para docentes e 16 ações de formação que perfazem 104 horas de formação para
o pessoal não docente.
O Plano de Formação é um instrumento de trabalho dinâmico. Assim,
Assim,além
além das atividades
internas descritas, quer os docentes quer os não docentes poderão participar em ações de
formação promovidas por outras entidades sem prejuízo d
das atividades letivas ou do serviço
distribuído, bem como, em formação de pessoal
pessoal/staff, no âmbito do Programa Erasmus+.
1/31
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2. Enquadramento da Formação
No âmbito do Estatuto da Carreira Docente (Decreto-Lei n.º 139-A/90,, de 24 de abrilna sua
atual redação), a formação mantém
mantém-se
se como um direito, devendo o docente, de acordo com
as alíneas d) e e) do art.º 10.º, ““Atualizar
Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades
e competências, numa perspe
perspetiva
tiva de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento
pessoal e profissional e de aperfeiçoamento do seu desempenho
desempenho”” (alínea d) e “Participar
“
de
forma empenhada nas várias modalidades de formação que frequente, designadamente nas
promovidas pela Administração, e usar as competências adquiridas na sua prática
profissional” (alínea e)).
De acordo com o Artigo 15.º, n.º 1 “A formação contínua destina--se a assegurar a
atualização, o aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à atividade profissional do pessoal
docente […]”
Para além de dar cumprimento ao disposto no Estatuto da Carreira D
Docente,
ocente, dá-se
dá
ainda,
cumprimento ao estabelecido no Código do Trabalho, alínea d), n º 1 do artigo 128 º da Lei
nº 7/2009, de 13 de fevereiro, na sua atual redacção, no nº 2 do artigo
go 131º da Lei 93/2019,
de 4 de Setembro e no nº 1 do artigo 6º do Contrato Coletivo de Trabalho (BT nº 32, de 29
de agosto de 2020).

3. Diagnóstico de Necessidades de Formação
Como instrumento de diagnóstico das necessidades de formação para o presente plano,
foram elaborados,durante
durante o mês de julho de 2020, questionárioson-line
line direcionados ao
pessoal docente (Anexo I) e pessoal não docente (Anexo II), solicitando aos inquiridos que
identificassemas
as condições em que gostariam de frequentar ações de formação,
formação assim
como as áreas que consideram importantes desenvolver/consolidar par
para o exercício das
suas funções, cujos resultados a seguir se apresentam
apresentam.

3.1. Análise de Resultados
3.1.1. Pessoal Docente
O questionário de levantamento de necessidades formativas
formativas,do
,do pessoal docente, encontrase estruturado em 4 partes:a) dados de caracterização; b) identificação de necessidades de
formação;; c) condições para a frequência de formação; d) atitudes e comportamentos.
comport
A. Dados de caracterização: sexo; idade; nível de habilitações; área de docência
O universo é composto por 31 docentes com contrato de trabalho, dos quais 18 (58%) são a
tempo inteiro e 13 (42%) a tempo parcial. Foram obtidas 22 respostas (71%), sendo 13
2/31
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(59,1%) do sexo feminino e do sexo masculino 9 (40,9%), a média de idades varia entre os
35 e os 65 anos, sendo maioritariamente constituída (45,5%) entre os 45 e os 54 anos.
anos
Relativamente às habilitações académicas
académicas,50%
50% dos docentes (11) possuem Licenciatura e
40,9% (9) Mestrado.Quanto
Quanto às Habilitações Pedagógicas
Pedagógicas,77,3%
77,3% (17) dos docentes são
profissionalizados,, condição obrigatória para o exercício da docência nas áreas sociocultural
e científica, 77,3%
3% (17) dos docentes possuem o Certificado de Formação de Formadores,
mínimo exigido para o exercício da formação da componente técnica
écnica e 9,1% (2) são
detentores da Acreditação como Formador pelo Conselho Cientifico
Cientifico-Pedagógico da
Formação Contínua.É
É de salientar que 63,6% (14) dos docentes lecionam a componente de
formaçãotecnológica, 59,1% (13) a componente de formação sociocultural e 36,4% (8) a
componente de formação científica.
B. Identificação de necessidades de fformação:: temáticas transversais; áreas específicas;
específicas propostas de
ações
O item de identificação de necessidades de formação está dividido em três categorias:
temáticas transversais, áreas específicas e propostas de ações.
No que respeita às temáticas transversais, verificou
verificou-se
se que a maioria dos docentes
identificou como ações prioritárias as seguintes (Figura 1): “Tecnologias da informação e
comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar e novas metodologias
em sala de aula”81,8% (18);; “Prática pedagógica na docência, liderança, coordenação e
supervisão pedagógica
ógica diferenciada, internacionalização da escola” 54,5% (12)
(12); “Formação
educacional com vista à inclusão social de pessoas com realidades sociais diferentes e o
combate ao abandono e in
insucesso
sucesso escolar” com 45,5% (10) e ainda com 36,4% as
temáticas de “Comunicação
unicação interpessoal e assertividade” e “Mediação/Gestão de
conflitos/Indisciplinares”.

Figura 1 - Temáticas transversais

Da análise paraidentificação
identificação de necessidades de formação
formação, quantoàs
às áreas específicas
verificou-se(Figura 2)que,a
a maioria
maioriados docentes considera como necessidade prioritária
para o exercício das suas funções, frequentar “Formação e Processo de EnsinoEnsino
Aprendizagem com recurso à utilização de(Multi)plataformas digitais
digitais” 63,6% (14), seguida
3/31
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das áreas de formação sobre “Docência Digital” e “Avaliação das aprendizagens”54,5%
aprendizagens”
(12),
“Utilização

eadministração

do

office

365”
365”45,5%

(10)

e

“Técnicas

de

Trabalho

colaborativo”36,4% (8),, apenas 18,2% (4) referem que gostariam de frequentarações
frequentar
de
formação nas áreas de “Cidadania” e de “Educação para a Saúde”.

Figura 2 - Áreas Especificas

Na Tabela 1 são apresentadas as propostas de ações de formação transversal e formação
específica que os docentes consider
consideraram prioritárias frequentar.
Tabela 1 – Propostas de Ações de Formação
Formação Transversal

Formação Especifica

Plataformas de ensino à distância

Software de edição digital

Metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem

Nomenclatura IUPAC e Arduino.
Processos de Ensino-Aprendizagem Diversificados
Critérios de avaliação
Cursos da Ordem dos Contabilistas Certificados

C. Condições para a frequência de formação profissional: m
modalidades
odalidades de formação quanto à duração;
duração
modalidades de formação quanto ao tipo de frequência
Com o objetivo de ajustar a oferta formativa às necessidades dos docentes tentou
tentou-se
perceber qual a modalidade de formação
formação, quanto à duração e quanto ao tipo de frequência,
frequência
que mais se adequa às suas necessidades.
Neste sentido, verifica-se (Figura
Figura 3) que a maioria dos docentes 76,2% (16),considera
(16)
como
mais adequadas as “Oficinas de formação (15 a 50 h - componente presencial e não
presencial) e as “Ações de curta duração (3 a 6 horas) ”, seguida de “Cursos de formação
(no mínimo12 horas)”52,4%
52,4% (11) e “Jobshadowing no âmbito doErasmus+”42,9%
doErasmus+”
(9).

4/31
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Figura 3 - Modalidades de formação quanto à duração do seu interesse

No que concerne ao tipo de frequência definido como preferencial, a escolha dos
docentes63,6%

(14),

recai
recaiunarealização

de

ações

“Mistas”

(
(presencial

e

à

distância),apresentando
apresentando as modalidades de formação presencial e de formação à distância,
valores próximos (27,3% e 22,7%, respectivamente),
respectivamente),Figura 4.

Figura 4 - Modalidades de formação quanto ao tipo de frequência do seu interesse

Importa referir que preferencialmente a modalidade de formação deveria ser mista mas,
atendendo que as modalidades de formação presencial e formação à distância apresentam
valores muito próximos, 27,3% e 22,7% respetivamente, é de considerar as 3 modalidades.
D. Atitudes e comportamentos: m
motivos para a frequência de formação profissional;
ssional; competências a
melhorar;; valorização pessoal

Figura 5 - Motivo para frequentar formação

De entre os motivos apresentados para a frequência de formação profissional(Figura
profissional
5)
95,5% (21) considera a mesma como uma ferramenta fundamental para “Melhorar o
desempenho profissional”, para “Adquirir mais conhecimento” 68,2% (15) e para
“Ultrapassar dificuldades no trabalho” 45,5% (10).

5/31
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Quanto às competências a melhoraros docentes 77,3% (17),considera
consideram que irão
desenvolver “Competências técnicas e profissionais (saber fazer)”com
com a frequência de
formações,, apenas 9,1% (2) referem as “Competências relacionais e comportamentais
(saber estar, apresentar-se,
se, relacionar
relacionar-se, integrar-se...) ”(Figura 6).

Figura 6 - Competências a melhorar

No que concerne à valorização pessoal, numa escala de 1 (pouco) e 5 (muito), verifica-se
que 72,7% (16) dos docentes consideram que a frequência em ações de formação é muito
importante (5) para a valorização pessoal (Figura7).

Figura 7 - Valorização pessoal

3.1.2. Pessoal Não Docente
O questionário de levantamento de necessidades formativas
formativas,do
do pessoal não docente,
encontra-se
se estruturado em 4 partes:a) dados de caracterização; b) identificação de
necessidades de formação;; c) condições para a frequência de formação; d) atitudes e
comportamentos.
A. Dados de caracterização: sexo; idade; nível de habilitações
O pessoal não docente é composto por 13 funcionários dos quais 6(46,2%)
6(46,2
são assistentes
educativos, 5 (38,5%) são assistentes técnicos e 2 (15,3%) são técnicos superiores.
Nas respostas ao questionário de diagnóstico de necessidades de formação, foram
f
obtidas
13 respostas (100%),
%), sendo 1
11 (84,6%)
%) do sexo feminino e do sexo masculino 2 (15,4%). A
média de idades varia entre os 35 e os 65 anos, sendo maioritariamente constituída (77%)
(
entre os 45 e os 65 anos. Relativamente às habilitações académicas 46,2%
46,2 (6) possuem o
ensino secundário,38,5% (5) o 3º ciclo do ensino básico, 7,7% (1) licenciatura e 7,7% (1)
Mestrado.

6/31
DIR.007.rv00

Anexo 2 PAA |Plano de Formação | 2020-2021

B. Identificação de necessidades de fformação: áreas específicas
Tabela 2 – Áreas de formação gostaria de frequentar
Áreas de Formação gostaria frequentar

N

%

Gestão do stress do profissional

7

53,8%

Comunicação interpessoal e assertividade

6

46,2%

Desenvolvimento pessoal e criativo (Mindfulness)

6

46,2%

Higiene, Saúde e segurança em contexto escolar

6

46,2%

Mediação/Gestão de conflitos/Indisciplina/Bullying

6

46,2%

Secretariado e Trabalho Administrativo

6

46,2%

Comunicação e comportamento organizacional

5

38,5%

Comunicação e gestão de conflitos

5

38,5%

Línguas e Literaturas Estrangeiras (Inglês)

5

38,5%

Desenvolvimento pessoal e social - o papel da escola

4

30,8%

Gestão de equipas e de conflitos

4

30,8%

Saúde escolar (Primeiros socorros)

4

30,8%

Arquivo - organização e manutenção

3

23,1%

Direito do Trabalho

3

23,1%

Gestão de Recursos Humanos

3

23,1%

Informática na Ótica do Utilizador

3

23,1%

Legislação Laboral

3

23,1%

Cidadania, normas de conduta e desenvolvimento integral do cidadão

2

15,4%

Gestão da Qualidade

2

15,4%

Gestão de correio eletrónico e pesquisa inf web

2

15,4%

Educação Inclusiva

1

7,7%

Contabilidade e Fiscalidade

1

7,7%

Da análiseà
à identificação de necessidades formativas ((Tabela 2), verifica-se
verifica
que a maioria
do
o pessoal não docente identifica como área prioritária “Gestão do stress do
profissional”53,8%
53,8%

(7),

seguido

de
de::

“Comunicação

interpessoal

e

assertividade”;

“Desenvolvimento pessoal e criativo ((Mindfulness)”;
)”; “Higiene, Saúde e segurança
s
em
contexto escolar”; “Mediação/Gestão de conflitos/Indisciplin
conflitos/Indisciplina/Bullying”” e “Secretariado e
TrabalhoAdministrativo”46,2%
46,2% (6)
(6).
Desta análise é possível inferir que outras áreas são relevantes para os inquiridos,
nomeadamente, “Comunicação
Comunicação e comportamento organizacional
organizacional” (38,5%),
(38,5%) “Línguas e
Literaturas Estrangeiras (Inglês)
(Inglês)” (38,5%), “Desenvolvimento
Desenvolvimento pessoal e social - o papel da
escola” (30,8%), “Gestão
Gestão de equipas e de conflitos
conflitos” (30,8%) e “Saúde
Saúde escolar (Primeiros
socorros)” (30,8%).
C. Condições para a frequência de formação profissional: modalidades de formação quan
quanto à duração
Dos resultados obtidos (Figura
Figura 8), verifica-se que a maioria do pessoal não docente
considera que as modalidade
modalidades de formação que gostariam de frequentar eram
era “Oficinas de
formação (15 a 50 h - componente presencial e não presencial)
presencial)”e “Cursos
Cursos de formação (no
mínimo 12horas)”” 30,8% (4), seguido de “Ações
Ações de curta duração (3 a 6 horas)”
horas) 23,1% (3).
É de salientar, que 15,4% gostaria de frequentar cursos no estrangeiro no âmbito do
Erasmus+.
7/31
DIR.007.rv00

Anexo 2 PAA |Plano de Formação | 2020-2021

Figura 8 - Modalidades de formação quanto à duração do seu interesse

D. Atitudes e comportamentos: m
motivos para a frequência de formação profissional; competências a
melhorar; valorização pessoal

Figura 9 - Motivo para frequentar formação

Dos motivos apresentados para a frequência de formação profissional (Figura
(Fig
9),a maioria
considera uma ferramenta essencial para “Adquirir mais conhecimento” 76,9% (10), assim
como para “Melhorar o desempenho profissional” 69,2% (9) e para “Ultrapassar dificuldades
no trabalho”53,8% (10).

Figura 1
10–Desenvolvimento competências pessoais

Da análise aos resultados apresentados
apresentados, 76,9% (10) considera que formação na área de
“Trabalho em Equipa e em Grupo” contribuía para o desenvolvimento d
das competências
pessoais, seguido de “Capacidade de Resolução de Problemas” 61,5% (8) e “Comunicação
e Apresentação Pessoal”53,8%
53,8% (7) (Figura 10).
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Figura 1
11 – Desenvolvimento competências técnicas

Quanto às competências técnicas (Figura 11) a desenvolver com a frequência em ações de
formação relacionadas com o saber-fazer, 76,9% (10) espera“Melhorar
“Melhorar a capacidade de
adaptação a novos métodos e processos de trabalho” e “Aprofundar os conhecimentos
técnicos sobre as funções” 53,8% (7)
(7).

Figura 12 – Valorização pessoal

Da análise aos resultados obtidos relativamente à importância da formação na valorização
pessoal, numa escala de 1 (pouco
(pouco) e 5 (muito), verifica-se que 53,8% (7) do pessoal não
docente, consideram que a frequência em ações de formação é muito importante (5) paraa
valorização pessoal(Figura
Figura 12
12).

4. Planeamento da Formação
No planeamento e estruturação das atividades formativas, o plano de formação ““é o
instrumento onde se precisam os objetivos e as atividades de formação a desenvolver num
dado prazo. […] O plano
no é, assim, a tradução operacional das escolhas da gestão. É
operacional porque diz respeito à ação a adotar e porque integra a afetação de certos
recursos a despender[…]”” (Cardim, 2009, p. 81).
Após a análise dos resultados do questionário sobre o diagnóstico de necessidades de
formação, procedeu-se à caracterização, estruturação e cronograma das ações de formação
que constituem o Plano de Formação para 2020
2020-2021.
O planeamento da formação não invalida a participação do pessoal docente e não docente
em ações de formação externa, desde que, devidamente justificadas e autorizadas pela
Direção Pedagógica.
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4.1. Objetivos
O desenvolvimento do conhecimento, dos comportamentos, das capacidades e habilidades
profissionais do Pessoal Docente e Não Docente
Docente, que se pretende que tenham no final da
formação,contribuindo
ndo desta forma para a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços,
serviços
tendo sempre, como objetivo fundamental a melhoria da prática educativa na escola,
articulado com as necessidades específicas de formação de cada um.

4.2. Destinatários
O Plano de Formação destina
destina-se a:
 Pessoal Docente;
 Pessoal Não Docente


Técnicas Superiores;



Assistentes Técnicos;



Assistentes Operacionais.

4.3. Áreas Prioritárias de Formação
O Projeto Educativo da Escola aponta três objetivos estratégicos que deverão servir de
referência para as ações de formação a desenvolver. Assim, as atividades formativas visam
promover:


O desenvolvimento de oportunidades de ensino e formação profissional de qualidade;



O sucesso escolar e profissional
ofissional para todos;



O reforço da articulação da escola com o meio e a participação em projetos de caráter
regional, nacional e internacional.

4.3.1. Pessoal Docente
Da análise àss áreas prioritárias de formação em que se deve enquadrar a formação
destinada
ada ao pessoal docente resulta as referidas na Tabela 3,, contudo importa referir que,
atendendo à situação atual acha
acha-se
se pertinente incluir como área prioritária as ações
relacionadas com a Educação para a saúde (substâncias psicoativas; violência na escol
escola e
saúde mental).
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Tabela 3 – Áreas Prioritárias de Formação
Objetivos estratégicos do Projeto
Educativo

Desenvolver, no âmbito do seu projeto
educativo, oportunidades de ensino e
formação profissional de qualidade

Áreas prioritárias de formação
D1. Prática pedagógica na docência, liderança, coordenação e supervisão pedagógica
diferenciada.
D2. Formação e Processo de Ensino-Aprendizagem com recurso à utilização
de(Multi)plataformas digitais.
D3. Técnicas de Trabalho colaborativo.
D4. Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à
gestão escolar.
D5. novas metodologias em sala de aula.
D6. Formação educacional com vista à inclusão social de pessoas com realidades
sociais diferentes e o combate ao abandono e insucesso escolar.

Promover o sucesso escolar e
profissional para todos

D7. Docência Digital.
D8. Avaliação das aprendizagens.
D9. Utilização e administração do office 365.
D10. Sistema de Garantia da Qualidade

Reforçar a articulação da escola com o
meio e a participação em projetos de
caráter regional, nacional e internacional

D11. Internacionalização da escola, desenvolvimento de novas práticas pedagógicas na
docência.
D12. Cidadania.
D13. Educação para a saúde.

D - Docente

4.3.2. Pessoal Não Docente
As áreas prioritárias de formação em que se deve enquadrar a formação destinada ao
pessoal não docente são (Tabela 4)
4):
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Tabela 4 – Áreas Prioritárias de Formação
Objetivos estratégicos do Projeto
Educativo

Áreas prioritárias de formação
ND1. Gestão do stress do profissional
ND2. Comunicação interpessoal e assertividade
ND3. Desenvolvimento pessoal e criativo (Mindfulness)
ND4. Mediação/Gestão de conflitos/Indisciplina/Bullying
ND5. Sistema de Garantia da Qualidade
ND6. Comunicação e comportamento organizacional

Promover o sucesso escolar e
profissional para todos

ND7. Línguas e Literaturas Estrangeiras (Inglês)
ND8. Desenvolvimento pessoal e social - o papel da escola
ND9. Gestão de equipas e de conflitos
ND10. Educação Inclusiva
AT1. Secretariado e Trabalho Administrativo/TIC
AT2. Arquivo - organização e manutenção
AO1. Saúde escolar (Primeiros socorros)
AT3/AO2. Higiene, Saúde e Segurança em contexto escolar

Reforçar a articulação da escola com o
meio e a participação em projetos de
caráter regional, nacional e internacional

ND11. Educação para a saúde.

ND - Não Docente | AT - Assistentes Técnicos | AO - Assistentes Operacionais

4.4. Modalidades de Formação e frequência
Feito o diagnóstico de necessidades e atendendo à diversidade da oferta formativa,
considera-se
se que as modalidades quanto à duração e frequência em que se deve
desenvolver a formação são as seguintes:
Tabela 5 – Modalidade de Formação e frequência
Modalidade de formação quanto à duração

Modalidade de formação quanto à frequência

Cursos de formação

Presencial

Oficinas de formação

À Distância

Ações de curta duração

Mista

4.5. Seleção e afetação dos recursos humanos envolvidos noprocesso
formativo
Os recursos humanos necessários ao funcionamento de cada ação(para
para além de toda a
parte administrativa da escola comum a todas as acções),, são selecionados pela Direção
Pedagógica, entre os Professores/Formadores da escola
escola,, podendo se necessário e sempre
que se justifique, recrutar formadores externos/ empresas/insti
empresas/instituições
tuições da área, devidamente
acreditados para o efeito, nomeadamenteo CEFANESPO (centro de formação da ANESPO)
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A constituição de grupos de formandos de cada ação, é feita através de convocatória aos
docentes/não docentes, sendo este processo da responsabilidade da Direção Pedagógica.

4.6. Gestão logística e administrativa ao funcionamento da formação
A seleção e afetação de espaços, equipamentos e materiais pedagógicos de apoio ao
desenvolvimento da atividade formativa são feitas pela Direção Pedagógica. O pessoal
administrativo e auxiliar dará o apoio necessário ao decurso normal
mal da formação, sob
orientação da Chefe dos Serviços Administrativos.

4.7. Dossier Técnico-Pedagógico
Pedagógico (DTP)
A organização e gestão da informação rel
relativa
ativa à atividade formativa da escola está prevista
num documento único que contém todos os documentos exigidos no Anexo II, da
d Portaria
n.º 851/2010, de 6 de Setembro. A responsabilidade da elaboração e verificação dos
Dossiers Técnico-Pedagógicos
Pedagógicos em suporte de papel é da responsabilidade do respetivo
coordenador da ação.O formador deverá entregar ao coordenador da acão, todos os
documentos de suporte da ação.
No âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade, encontram-se
se disponíveisna
disponíveis
Plataforma
Moodle, todos os impressos necessários à constituição do Dossier Técnico
Técnico-Pedagógico (Ex:
convocatórias-GQ.008.rv00;expectativas
expectativas-GQ.002.rv00;
ocorrências-GQ.005.rv00;satisfação-GQ.002.rv00;

folhas

avaliação

de
da

ação

sumários-GQ.006.rv00;
pelo

formando-

GQ.003.rv00;etc).

4.8. Plano das ações de formação a desenvolver
As propostas de formação para o ano letivo 2020
2020-2021, são as apresentadas no quadro
seguinte “Planificação
Planificação da formação 2020-2021 – Pessoal Docente/Pessoal Não Docente”.

4.8.1. Outras necessidades detetadas
Considerando que o Plano de Formação é um documento aberto e dinâmico, se ao longo do
ano letivo forem detetadas
tadas novas necessidades de formação, estas podem ser
apresentadas e apreciada a sua pertinência/ possibilidade.
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Modalidade de
formação

Duração

Designação da ação

Nº Ação

Planificação da formação 2020-2021 – Pessoal Docente/Pessoal Não Docente
Formação
Interna

Educação para a cidadania: do
enquadramento às práticas

1

Oficina de Formação
(Mista)

60h

Docência Digital

2

Ação de Curta
Duração
(Presencial)

2h

DreamShaper - Ferram enta de
orientação para o professor

3

Sistema de Garantia da Qualidade

4

Ação de Curta
Duração
(Presencial)

3h

Cidadania e Desenvolvimento: Form ar
cidadãos!

5

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h30

E-Schooling na ótica do utilizador/ Módulo
FCT

6

Ação de Curta
Duração
(Presencial)

2h

Virtual Educa Global forum Streaming
‘Connected Education’

7

Forum Global Virtual
Educa
(online)

14h

Problemáticas da Adolescência:
psicologia e comportamentos

8

Ação de Curta
Duração
(Presencial)

3h

Equidade e Inclusão: Potencialidades do
Programa Erasmus+ | Call 2021

9

Ação de Curta
Duração
(Online)

2h

Calendarização

Docentes

setembro a
dezembro/2020

Local de
realização

Formador(a)

Área
Prioritária
do PF

Externa

X

X

Ação de Curta
Duração
2 h30
(Distância-Síncrona)

Público-Alvo

Docentes

X

Docentes

DocenteS/Não
DocenteS

X

X

X

Docentes

Docentes

X

Docentes

Docentes/
Coord. Equipa EMAEI

X

X

Docentes/Coord.
Gabinete Projetos
Coord. Equipa EMAEI

setem bro/2020

outubro/2020

outubro/2020

outubro/2020

novembro/2020

novembro/2020

novembro/2020

novembro/2020

AE Raul
Proença

ETEO

Lina Carla Mendes
Nicolau
(CFAECentroOeste)
Cristina Mondim ;
Francisco Ferraz;
Helena Rodrigues;
Sandra Valentim

D12

D3

ETEO

Margarida Abreu
Coutinho

D2

ETEO

Bruno Dinis

D10/
ND5

ETEO

Leya Educação

D12

ETEO

Rita Martins

D4

ETEO

DGEstE

D6/D11

ETEO

Célia Margarida

D6/
ND10

ETEO

Vários
(Agência Nacional
Erasmus+)

D6/D11/
ND10
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Formação
Interna

Público-Alvo

Local de
realização

Formador(a)

Área
Prioritária
do PF

ETEO

Vários
(Agência Nacional
Erasmus+)

D11

ETEO

ANESPO

D5/D11/D13
/ND8

ETEO

Ivone Patrão
(IPDJ)

D4/D13

ETEO

(CFAECentroOes te)

D2

ETEO

Bruno Dinis

D10/
ND5

AE Raul
Proença

(CFAECentroOes te)

D6/
ND10

ETEO

(CFAECentroOes te)

D8

ETEO

Bruno Dinis

AT3/AO2

ETEO

(CFAECentroOes te)

D2/D3/D4

Externa

Lançamento do novo Europass

10

Ação de Curta
Duração
(Online)

2h

Aprender e ensinar em tempos de
pandemia
Vivências e ensinamentos de nove
meses incomuns

11

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

2h

Dependências Online - Orientações para
a gestão saudável dos comportamentos
online

12

Ação de Curta
Duração
(Online)

1h30

X

Docentes

Curso de Formação
(E-learning)

15h

X

Docentes

Metodologia e prática do Ensino à
Distância, da teoria à prática com recurso 13
à utilização da plataforma Mteams

Calendarização

X

Coord. Gabinete
novembro/2020
Projetos
Coord. Equipa EMAEI
Docentes/Técnicas
Superiores

X

Divulgação dos Indicadores e do Plano
de Ação de Melhorias

14

Ação de Curta
Duração
(Presencial)

3h

As EMAEIs, Operacionalizar conceitos e
Práticas

15

Ação de Curta
Duração
(E-Learning)

3h

X

Docentes/
Coord. Equipa EMAEI

Avaliar para Aprender: a avaliação
formativa na aprendizagem

16

Oficina de Formação
(Mista)

30h

X

Docentes

Implementação de Medidas de
Autoproteção

17

Ação de Curta
Duração
(Presencial)

4h

Metodologias de
aprendizagem/estratégias ativas na sala
de aula

18

Curso de Formação
(E-learning)

30h

X

Docentes

D/ND
Equipa MAP

X

dezembro/2020

dezembro/2020

dezembro/2020

janeiro/2021

janeiro/2021

janeiro/2021

fevereiro/2021

(Medidas Autoproteção)

X

Docentes

fevereiro/2021
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Formação
Interna

Para uma Fundamentação e Melhoria
das Práticas de Avaliação Pedagógica:
19
Projetos de Intervenção nos Domínios do
Ensino e da Avaliação

Público-Alvo

Calendarização

Local de
realização

Formador(a)

Área
Prioritária
do PF

ETEO

(CFAECentroOeste)

D8

ETEO

(CFAECentroOeste)

D12/D13/
ND11

ETEO

(CFAECentroOeste)

D2

ETEO

Leya Educação

ND4

ETEO

Leya Educação

D8

ETEO

Bruno Dinis

AO1

ETEO

MCS Protecsegur

AT3/AO2

ETEO

Leya Educação

D2

ETEO

Leya Educação

D6/
ND10

Externa

Oficina de Formação
(Mista)

25h

X

Docentes

Saúde, Cidadania e Intervenção Escolar

20

Ação de Curta
Duração
(Online)

4h

X

Docentes/
Não docentes

Projetar, Organizar e Utilizar a Sala de
Aula para um modelo de educação
Digital

21

Curso de Formação
(misto)

25h

X

Docentes

Gestão de conflitos - Inteligência
Emocional em contexto escolar

22

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h

X

Pessoal Não
Docente

Avaliação por rúbricas

23

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h30

X

Docentes

Noções de HACCP

24

Ação de Curta
Duração
(Presencial)

3h

Avaliação de Riscos e Segurança no
Trabalho

25

Ação de Curta
Duração
(Presencial)

3h

O que será a escola do … presente!?

26

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

Existe educação inclusiva remota? E o
futuro?

27

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

fevereiro/2021

fevereiro/2021

fevereiro/2021

fevereiro/2021

fevereiro/2021

Assistentes
Operacionais

março/2021

X

Assistentes
Operacionais

março/2021

1h30

X

Docentes

1h30

X

Docentes/
EMAEI

X

março/2021

março/2021
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Formação
Interna

Público-Alvo

Calendarização

28

Curso de Formação
(E-learning)

32h

X

Assistentes
Técnicos

março/2021

Ação estratégica do Pessoal Não
Docente na Promoção do Sucesso
Escolar

29

Ação de Curta
Duração
(Online)

4h

X

Pessoal Não
Docente

abril/2021

Estratégias para o aluno manter a
30
autonomia, o foco e a motivação no E@D

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h30

X

Docentes

abril/2021

Colaboração e cooperaçõ E@D - Como
apoiar alunos no trabalho de grupo à
distância

31

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h30

X

Docentes

abril/2021

Língua Inglesa - Atendimento e
Acolhimento

32

Curso de Formação
(online)

50h

X

Docentes/
Não Docentes

abril/2021

Planificar e avaliar em E@D - uma
abordagem prática

33

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h30

X

Docentes

maio/2021

E@D: como apoiar alunos com
dificuldades

34

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h30

X

Docentes

maio/2021

A avaliação no Ensino à Distância. Como
35
aferir as aprendizagens dos alunos?

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h30

X

Docentes

maio/2021

Curso de Formação
(E-learning)

16h

X

Docentes/
Não Docentes

maio/2021

36

Formador(a)

Área
Prioritária
do PF

ETEO

Formaçãoonline

AT2

ETEO

(CFAECentroOes te)

ND2/ND4

ETEO

Leya Educação

D2

ETEO

Leya Educação

D2

ETEO

C4G

D11/
ND7

ETEO

Leya Educação

D2

ETEO

Leya Educação

D2

ETEO

Leya Educação

D8

ETEO

(CFAECentroOes te)

D6/
ND4

Externa

Técnicas de Arquvo e Gestão
Documental

Bulling e Violência Escolar

Local de
realização
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Formação
Interna

Prevenir Adições e Dependências em
Crianças e Adolescentes

37

Curso de Formação
(E-learning)

12h

Ferramentas de informática na ótica do
utilizador (Office 365)

38

Curso de Formação
(misto)

25h

Tirar o máximo partido de recursos
digitais. Como selecionar e como criar
recursos digitais relevantes?

39

Ação de Curta
Duração
(WEBINAR)

1h30

X

Público-Alvo

Calendarização

X

Docentes/
Não Docentes

maio/2021

X

Docentes/
Não Docentes

maio/2021

Docentes

junho/2021

Local de
realização

Formador(a)

Área
Prioritária
do PF

ETEO

(CFAECentroOeste)

D13/
ND11

ETEO

(CFAECentroOeste)

AT1

ETEO

Leya Educação

D4

Externa

X
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Áre a
Prioritária do
PF

Designação da ação

Meses

Nº Ação

OEPE

5. Cronograma
1º Período

set
3

D12

1

D3

Docência Digital

1

D2

Dream Shaper - Ferramenta de orientação para o profes s or

2

D10/
ND5

Sistem a de Garantia da Qualidade

3

D12

Cidadania e Des envolvimento: Formar cidadãos !

2

D4

2

D6/D11

2

D6/
ND10

2

D6/D11/
ND10

3

D11

2

D5/D11/D13/N
D8

2

D4/D13

Educação para a cidadania: do enquadramento às práticas

E-Schooling na ótica do utilizador/ Módulo FCT
Virtual Educa Global forum Stream ing ‘Connected Education’
Problemáticas da Adoles cência: ps icologia e com portamentos
Equidade e Inclus ão: Potencialidades do Program a Eras m us + | Call 2021
Lançamento do novo Europas s
Aprender e ens inar em tem pos de pandemia
Vivências e ens inamentos de nove m es es incom uns
Dependências Online - Orientações para a ges tão s audável dos comportam entos online

1

D2

2

D10/
ND5

2

D6/
ND10

2

D8

2

AT3/AO2

1

D2/D3/D4

2

D8

3

D12/D13/
ND11

1

D2

2

ND4

2

D8

2

AO1

2

AT3/AO2

1

D2

2

D6/
ND10

2

AT2

2

ND2/ND4

1

D2

Es tratégias para o aluno m anter a autonomia, o foco e a m otivação no E@D

1

D2

Colaboração e cooperaçõ E@D - Com o apoiar alunos no trabalho de grupo à dis tância

3

D11/
ND7

1

D2

Planificar e avaliar em E@D - um a abordagem prática

1

D2

E@D: com o apoiar alunos com dificuldades

2

D8

A avaliação no Ens ino à Dis tância. Com o aferir as aprendizagens dos alunos ?

2

D6/
ND4

3

D13/
ND11

2

AT1

2

D4

Metodologia e prática do Ens ino à Dis tância, da teoria à prática com recurso à utilização da plataform a Mteams
Divulgação dos Indicadores e do Plano de Ação de Melhorias
As EMAEIs , Operacionalizar conceitos e Práticas
Avaliar para Aprender: a avaliação form ativa na aprendizagem
Im plem entação de Medidas de Autoproteção
Metodologias de aprendizagem/es tratégias ativas na s ala de aula
Para uma Fundam entação e Melhoria das Práticas de Avaliação Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do
Ens ino e da Avaliação
Saúde, Cidadania e Intervenção Es colar
Projetar, Organizar e Utilizar a Sala de Aula para um m odelo de educação Digital
Ges tão de conflitos - Inteligência Emocional em contexto es colar
Avaliação por rúbricas
Noções de HACCP
Avaliação de Ris cos e Segurança no Trabalho
O que s erá a es cola do … pres ente!?
Exis te educação inclus iva rem ota? E o futuro?
Técnicas de Arquvo e Ges tão Documental
Ação es tratégica do Pes s oal Não Docente na Promoção do Suces s o Es colar

Língua Ingles a - Atendim ento e Acolhim ento

Bulling e Violência Es colar
Prevenir Adições e Dependências em Crianças e Adoles centes
Ferramentas de inform ática na ótica do utilizador (Office 365)
Tirar o m áximo partido de recurs os digitais . Como s elecionar e com o criar recurs os digitais relevantes ?

out

2º Período

nov

dez

jan

fev

3º Período

mar

abr

mai

jun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

D - Docente | ND - Não Docente | AT - Assistentes Técnicos | AO - Assistentes Operacionais
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6. Acompanhamento e Avaliação do Plano de Formação
O acompanhamento,, monitorização e organização do dossier técnico
técnico-pedagógico
pedagógico, referente
ao Plano de Formação
ão 2020
2020-2021 deverá ser realizado pelo Coordenador do Plano de
Formação. No
o final do ano letivo para validar se os objetivos foram atingidos,procederá
atingidos
à
avaliação do Plano de Formação
Formaçãoque, resultará das avaliações realizadas no final de cada
ação.
A avaliação decada ação é medida com base na aplicação, tratamento e análise de
questionários a todos os seus intervenientes: questionário de expectativas dos formandos
(antes de cada ação) ; questionário de satisfação das expetativas dos formandos (a
preencher por todos os formandos
ormandos no final de cada ação) e questionário de satisfação dos
formadores (a preencher por todos o
os
s que ministraram formação numa determinada acão).
acão
Aferição da taxa de execução do plano de formação (percentagem de ações realizadas
relativamente ao número
o de ações planeadas)
planeadas).. Deverá ser elaborada uma tabela onde
conste: a área prioritária do plano de formação; a designação da a
ação
ção; realizada; não
realizada e o motivo.
O Plano de Formação será monitorizado no final de cada período e revisto sempre que for
necessário, em função de alterações da legislação, de novas necessidades de formação
que surjam, ou outras situações que o justifiquem.
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Anexo I – Questionário Pessoal Docente
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Anexo II – Questionário Pessoal Não Docente
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Participação em concursos A definir
de Empreendedorismo

Alunos 2º TT

I, II, III

1, 2, 3, 5, 8, 9

Fomentar a geração de
ideias e de negócios
inovadores na região Oeste;
Criar a oportunidade para
que os jovens possam
transformar uma ideia de
negócio;
Incentivar os jovens a
apresentar projetos
inovadores e viáveis com
aplicabilidade na região e
afirmar a identidade,
diversidade e história da
região e das empresas.

a, h, i, Entidades
j, k, l, o, Promotoras
r, s, z,
aa

Avaliação

a, p, q,
v, w, x

Recursos
Materiais

Contactar com um modo de
transporte anfíbio;
Conhecer o patrim
ónio da cidade de Lisboa;
Conhecer os locais de
promoção e de venda
turística na cidade e Lisboa;
Reconhecer produtos
turísticos portugueses;
Perceber o Marketing das
cidades associado à venda
de produtos com marca
portuguesa.

Responsáveis

1, 2, 8

Intervenientes

Destinatários
Público Alvo

A definir

Competências
do séc. XXI

3º

I, II

Objetivos
Específicos

TT

Lisboa

Objetivos
Gerais

abril ou maio Visita de estudo Hippotrip e Baixa Lisboeta
e mercado da Ribeira

Objetivos
Estratégicos

3º

Local de
Realização

Período letivo

TT

Atividade

Proponente

Calendarização

Anexo 1 PAA |Plano Anual AtividadesEnriquecimento Curricular | 2020-2021

2º TTurismo

Ricardo Miguel Autorizações e
e Susana da
Autocarro
Cunha

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

2º e 3º anos
TTurismo

Susana da
Cunha

Relatório do
cumprimento
do Plano
Anual de
Atividades.

A definir
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