Relatório Anual de Atividades
Ano letivo 2016/2017
Considerações gerais
O presente documento designado por Relatório Anual de Atividades da Escola Profissional Vértice (EPV) apresenta-se como um
documento estruturante que pretende refletir o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo. Assume-se também como um documento reflexivo e
avaliativo da ação e intervenção da Escola nas suas diferentes dimensões. O relatório procura traduzir de forma pormenorizada os resultados
atingidos, as estratégias desenvolvidas, as atividades dinamizadas, as dificuldades que nos deparamos e as soluções encontradas de forma a
minimizar e/ou colmatar as inúmeras dificuldades e constrangimentos.
No presente ano letivo a Escola Profissional Vértice apresentou-se com uma nova Direção Pedagógica. Como qualquer mudança que se
assista, nomeadamente ao nível diretivo, este ano letivo caracterizou-se um período de transição, pautado por muitos constrangimentos e dificuldades
que se prendem sobretudo com: i) o processo de adaptabilidade às funções, procedimentos e diligências específicas do ensino profissionalizante; ii)
com o arranque tardio do ano letivo, devido aos atrasos quanto a aprovação do Ministério da Educação dos Cursos de Educação e Formação; iii) com
o encerramento de alguns procedimentos do ano letivo anterior que encontravam-se pendentes, o que é natural num período de mudanças a nível
diretivo e executivo; iv) entre outros. Estes foram só alguns dos constrangimentos iniciais no presente ano letivo que consideramos importante citar, e
que não pretendendo de forma alguma desculpabilizar responsabilidades, tiveram repercussões e impactos na dinâmica e funcionamento da Escola.
Outras das dificuldades que foram surgiram e que tiveram impacto e constrangimentos na dinâmica da Escola, foi a cessação de contrato de
dois professores internos do quadro: o da Professora Cristina Paiva e do Professor Mauro Silva, que tendo estes, longos anos de lecionação na Escola
estavam envolvidos na sua dinâmica e executavam funções pedagógicas importantes e do qual não houve substituição direta, tendo a Escola
conseguido dar resposta internamente, com os recursos humanos disponíveis às funções pedagógicas que desempenhavam.
Paralelamente foram acontecendo algumas substituições devido a colocação de professores em outros estabelecimentos de ensino, (falamos
de professores externos, mas que colaboravam com a Escola há alguns anos, e que portanto, conheciam muita da sua filosofia e dinâmica) e que de
forma interna fomos mais uma vez contornando.
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Também ao nível dos serviços ocorreram alguns constrangimentos com impacto direto no funcionamento da Escola. O serviço da reprografia
da Escola, devido a baixa médica da funcionária, esteve até 23 janeiro de 2017, sem funcionária, obrigando a mais uma vez internamente e com os
recursos disponíveis dar resposta às inúmeras solicitações e tarefas inerentes a este serviço; mas que implicou uma vez mais uma sobrecarga de
trabalho, para todos os recursos internos da Escola.
Mais um constrangimento com impacto direto na dinâmica da Escola foi o atraso na operacionalização do programa dos alunos; o que
dificultou até meados de novembro a contabilização das faltas dos alunos, condicionando o trabalho dos Orientadores Educativos de Turma. Também,
a gestão de horários apenas esteve em funcionamento em meados de janeiro; condicionando o controlo das horas e cumprimento do plano curricular.
Estes constrangimentos ao nível dos serviços da Escola, condicionaram também o trabalho das funcionárias que, após a sua operacionalização,
tiveram uma sobrecarga de funções até regularizar as situações pendentes.
Apesar, de ter-se conseguido dar resposta, consideramos que se quisermos nos impor com uma Escola de qualidade e rigor teremos de
pensar e estruturar a Escola de uma outra forma. O processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno, tendo em conta a sua especificidade,
característica da Escola, só pode ser sustentado com um corpo docente menos sobrecarregado, quer com aulas quer com funções pedagógicas.
Deverá existir uma equidade maior na distribuição das tarefas e um maior número de colaboradores. Só assim, poderemos ter um corpo docente
capaz de dar apoio aos alunos; disponível para um acompanhamento individualizado e personalizado; capaz de pensar em estratégias de motivação
dos alunos em contexto de sala de aula; capaz de pensar em formas de projetar o trabalho dos alunos e da Escola; capaz de manter um
relacionamento próximo com os Encarregados de Educação; capaz de pensar em atividades de enriquecimento cultural e extracurricular; capaz de
pensar em metodologias de ensino diferenciadas; capaz de apoiar projetos; capaz de concorrer a concursos; capaz de desenvolver múltiplas
estratégias de divulgação da Escola; entre outros.
Em linha, o facto de considerarmos que a Escola necessita de algumas mudanças a este nível, não quer dizer, em nenhum momento, que a
limitação em termos de recursos, tenha colocado em causa a consecução dos objetivos e metas do Projeto Educativo a que a Escola se propõem.
Contudo, não podemos deixar de referir, que isso se reverteu numa sobrecarga de trabalho e um cansaço de todo o corpo docente e não docente. Se
não fosse o facto de a Escola apresentar uma identidade solidificada e responsável com a sua missão, seria impossível que se desse resposta a
tantos desafios que se impuseram no presente ano letivo a vários níveis com menos recursos humanos.
Senão, vejamos:
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No ano letivo anterior (2015/2016), a Escola iniciou o ano letivo com 203 alunos e em julho apresentava 183 alunos. No presente ano letivo a
Escola iniciou o ano letivo com 213 alunos, apresentando em julho 191 alunos. No ano letivo anterior a Escola tinha 15 professores internos, e no
presente 12 internos. A Escola tem um maior número de alunos e menos número de professores internos. Contudo, se acrescentarmos que todos os
professores têm horário completo e os alunos apresentam particularidades que exigem cada vez mais esforço do corpo docente, consideramos
necessário repensá-la.
A Escola Profissional Vértice tem pautado a sua ação por um ensino de proximidade e atenta às dificuldades de aprendizagem e económicas
dos alunos. O contexto socioeconómico dos nossos alunos tem vindo a se verificar cada vez mais frágil e vulnerável, procurando a Escola dar resposta
às inúmeras dificuldades manifestadas. Acrescenta-se o facto da oferta formativa da Escola nos últimos anos apresentar especificidades que tem
exigido adotar estratégias múltiplas tendo em vista o sucesso educativo dos alunos, por um lado, e o não abandono precoce do sistema escolar por
outro.
No presente ano letivo, a Escola tem como oferta formativa três cursos de Educação e Formação (CEF) que perfaz aproximadamente um total
de 75 alunos oriundos dos estabelecimentos de ensino público do concelho de Paços de Ferreira e concelho limítrofes. Estes alunos apresentam
especificidades que em muito exigem repensar as estratégias educativas de forma a garantir o sucesso educativo e formativo dos mesmos.
A maioria dos alunos que ingressam na Escola apresenta: i) duas ou mais retenções; ii) declaram intenção de abandonar o percurso escolar;
iii) apresentam dificuldades de aprendizagem; iv) revelam desmotivação perante a Escola; v) manifestam ausência de significado da importância da
Escola; vi) muitos apresentam já uma idade avançada tendo em conta o ciclo de ensino que se encontram; vii) e provém de contextos socialmente
desfavoráveis. Estas características e condições apresentadas têm exigido um esforço suplementar de todo o corpo docente e não docente.
Apesar de todos estes constrangimentos, a Escola com o apoio da Direção da PROFISOUSA conseguiu algumas mais-valias para a Escola
que consideramos importante referir:


Modernização da Escola com uma nova imagem gráfica, um novo site e um novo logótipo;



Possibilidade de uma Visita de Estudo no início do Terceiro Período, proporcionando um momento de convívio, e partilha de saberes e
experiências e solidificando a identidade da Escola.



Transporte da Câmara Municipal de Paços de Ferreira para as inúmeras iniciativas de divulgação e participação da Escola.



Apoio logístico da Câmara Municipal de Paços de Ferreira na operacionalização das iniciativas.
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Para além disso, a Escola procura ainda, dar aos seus alunos recursos, designadamente físicos, logísticos e financeiros que, apesar de
geridos, contornados e/ou minimizados, não deixaram de ter implicações na dinâmica da Escola, sobretudo no que se refere à concretização do seu
plano de atividades e, por conseguinte, no cumprimento do plano de intervenção expresso no seu projeto educativo, pelo que, perante os mesmos, é
preciso a adoção de medidas estruturais e estruturantes que viabilizem o projeto EPV, que solidifiquem a sua filosofia de trabalho de proximidade e
personalizado e que permeiam a continuação do desenvolvimento de uma Escola que, atenta aos desafios, necessidades e responsabilidades, é
capaz de encontrar e dar (novas) respostas.
Assim, no ponto um, apresenta-se o balanço quanto ao número de alunos, turmas, cursos e tipologias, sendo efetuada, como
habitualmente, uma reflexão acerca da evolução dos alunos.
No ponto dois apresentam-se as taxas de sucesso e insucesso por turma. As taxas de sucesso continuam a ser superiores a 96%.
Evidentemente que o dado estatístico é por si só revelador do trabalho desenvolvido por toda a equipa pedagógica, não obstante de serem exibidos
dados complementares (quantitativos e qualitativos) nos pintos que se seguem que espelham bem a diversidade, exigência, quantidade e qualidade do
trabalho desenvolvido ao longo do ano e as estratégias múltiplas adotadas que se traduzem no sucesso educativo dos alunos.
Em linha com o referido no parágrafo anterior, no ponto três, inicia-se o trabalho de avaliação das estratégias pedagógicas utilizadas ao
longo do ano letivo, reforçando-se aquelas que sustentam o apoio educativo a alunos com dificuldades de aprendizagem ou problemas de
assiduidade, estratégias de recuperação de aprendizagens e avaliação, apoio a alunos com Necessidades Educativas Especiais, processos de
reorientação de percursos, plano anual de atividades, entre outros.
No ponto quatro faz-se um balanço quanto os níveis de disciplina. No presente ano letivo, consideramos importante realizar uma análise
relativamente ao número de participações de ocorrência e disciplinares ocorridas por período letivo e os procedimentos disciplinares adotados. Estes
dados são reveladores que os alunos apresentam múltiplas lacunas ao nível do saber ser e estar e de responsabilidade face ao seu processo de
ensino e aprendizagem e face aos seus deveres de aluno.
No ponto cinco, faz-se uma breve consideração sobre o cumprimento generalizado dos planos curriculares, podendo ser facultados os dados
de sistematização consolidação de dados, devidamente arquivados nas atas de Conselho Pedagógicos e Conselhos de Turma e arquivados nos
dossiers técnico-pedagógicos e livros de ponto.
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Na mesma linha, no ponto seis, elucida-se sobre o ponto de situação relativamente ao processo de avaliação de desempenho do pessoal
docente.
No ponto sete, inicia-se a apresentação de um conjunto de instrumentos de trabalho para a revisão do projeto educativo.
No ponto oito apresenta-se o ponto de situação relativamente ao processo de EQAVET.
Por último, no ponto nove ressalva-se o envolvimento institucional da escola no tecido económico, social e cultural, referindo-se a qualidade e
diversidade de parcerias ou protocolos com instituições, empresas ou outros agentes a nível regional ou nacional, com incidência na organização e
desenvolvimento dos cursos e respetiva componente de formação em contexto de trabalho/ estágio formativo, prática simulada de atividade vocacional
e Formação Prática em Contexto de Trabalho.
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1 - Análise do número de alunos e turmas
As atividades letivas tiveram início a 15 de setembro de 2016, com um total de 8 turmas, sendo 3 turmas na tipologia de ensino profissional, 1 turma na
tipologia de ensino vocacional de nível secundário, 1 turma de 3.º ciclo na tipologia de ensino vocacional e 3 turmas na tipo logia de ensino de educação e formação,
sendo 1 curso de tipo 3 e 2 cursos de tipo 2. No dia 17 de outubro iniciamos 2 cursos de aprendizagem. No conjunto a EPV tem no presente ano letivo, 10 turmas,
totalizando 213 alunos, distribuídos pelas ofertas e turmas em causa, conforme os dados sistematizados na tabela que se segue:
Turmas

Nº de alunos

Número de alunos por tipologia

1.º TD/TDMCM

25

CP (Curso Profissional)

1.º TD

15

1.º TDMCM

10

2.º TDMCM/TD
2.º TDMCM
2.º TD

28
14
14

3.º TDM/TD
3.º TDM

26
13

3.º TD

13

2º CVSTDMCM

12

CVS (Curso Vocacional de Nível Secundário)

2.º CVBD

20

10
CVB (Curso Vocacional de Nível Básico)

CEF AFAC

20

20
CEF (Curso Educação e Formação) TIPO 3

CEF AC
CEF OMSTM

21
22

CA TGPMM
CA TAFAC

21
18

Total Turmas 10

213

79

6

20
CEF (Curso Educação e Formação) TIPO 2
43
CA (Curso de Aprendizagem)
39
213

Alunos a matriculados a 15 de setembro de

Anulações depois de 15 de

Transferência de matrícula

Matrículas depois de 15 de setembro

2016/17 de outubro de 2016

setembro de 2016/ 17 de

depois de 15 de setembro

2016/ 17 de outubro de 2016

outubro de 2016

2016/ 17 de outubro de 2016

Nº de alunos

------------

------------

-----------

1.º TD/TDMCM

25

------------

------------

-----------

1.º TD

15

1.º TDMCM

10

2.º TDMCM/TD

28

2.º TDMCM

14

2.º TD

14

3.º TDM/TD

26

3.º TDM

13

3.º TD

13

2º CVSTDMCM

12

2.º CVBD

20

CEF AFAC

20

Turmas

------22

1 (26/10)
1 (31/01)

Número total atual

14

------------

-----------

8

------------

-----------

27

------------

------------

-----------

14

1 (05/06)

------------

-----------

13

------------

-----------

25

------------

-----------

712

------------

-----------

13

2 (31/01)
------------

-----------1 (31/01
-----------1 (15/09)

10

2 (21/09)
1 (03/01)

19
1 (31/10)

23

2 (31/10)
3 (06/01)
CEF AC

21

1 (11/11)

1 (31/10)

23

2 (31/10)
3 (02/01)
CEF OMSTM

21

1(25/05)

1 (22/12)

1 (31/10)

21

CA TGPMM

21

1 (02/11)

08

2 (02/11)
3 (02/11)
4 (02/11)
5 (02/11)
6 (12/01)
7 (19/01)
8 (31/01)
9 (31/01)
10 (03/03)
11 (24/03)
12 (26/05)
13 (25/07)
CA TAFAC

18

1 (02/11)

13

2 (02/11)
3 (21/02)

8

4 (21/02)
5 (05/04)
10 Turmas

213

Contudo, e à semelhança do que se tem vindo a reportar nos relatórios anteriores, continua a verificar-se um número considerável de
anulações de matrícula, sobretudo de alunos que pretendem ingressar no mercado de trabalho e, ainda que, em número bastante inferior, algumas
situações de transferência de matrícula. Deste modo, ao longo do ano letivo 2016/2017, a EPV perdeu 22 alunos, sendo que destes apenas 3 foram
orientados e/ou reorientados para outras ofertas educativas e formativas e 19 ingressaram no mercado de trabalho. A tabela apresentada indica os
dados apurados em julho de 2017, por comparação aos existentes em setembro de 2016.

191

Sistematizando:
As situações de desistências e/ou anulações de matrícula devem-se aos seguintes fatores:
a) grande desmotivação para o ensino muito associada à falta de reconhecimento do valor e importância da educação;
b) um número cada vez mais acentuado de alunos que apenas efetiva matrícula por questões de obrigatoriedade legal, sendo, portanto, percebido, de
antemão, como potencia situações de abandono de percurso assim que perfaçam os 18 anos.
c) realidade formativa, educativa, social e familiar da grande maioria dos nossos alunos apresenta-se cada vez mais condicionada por fatores sociais e
económicos débeis.
Perante estas situações temos tentado reverter com a adoção de estratégias pedagógicas que passa por um conjunto diversificado e
consistente de estratégias pedagógicas que visam apoiar e acompanhar os alunos no decorrer do seu percurso e em diferentes dimensões. Essas
estratégias são desenhadas e aplicadas tendo em conta as necessidades e/ou dificuldades de cada aluno.
Apesar disso, muitas das vezes não nos tem sido possível reverter as situações, ainda que estas anulações não tenham impactos negativos
na maior parte das turmas tendo em conta, que iniciamos as turmas, sempre que possível, em número acima ao previsto para o mínimo de abertura
das turmas, já perspetivando-se as anulações e/ou desistências.
Não obstante, é importante realizar a seguinte análise. Após uma análise cuidada da tabela facilmente observa-se que as anulações e/ou
desistências concentram-se sobretudo no curso de aprendizagem de Técnico/A de Gestão da Produção em Madeiras e Mobiliário. Esta turma foi
constituída por alunos com idade avançada e provenientes de uma realidade formativa, educativa, social e familiar condicionada por fatores sociais e
económicos débeis, e portanto logo que conseguiram um emprego, decidiram abandonar o percurso.
Legenda:
TD – Técnico/A de Design
TDM – Técnico/A de Desenho de Mobiliário
TDMCM – Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeiras
CVSTDMCM – Curso Vocacional Secundário de Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira
CVBD – Curso Vocacional Básico de Design
CEF AFAC – Curso de Educação e Formação de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
CEF AC – Curso de Educação e Formação de Acompanhante de Crianças
CEF OMSTM – Curso de Educação e Formação de Operador/A de Máquinas de Segunda Transformação da Madeira
CA TGPMM – Curso de Aprendizagem de Técnico/A de Gestão da Produção em Madeiras e Mobiliário
CA TAFAC – Curso de Aprendizagem de Técnico/A de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade
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Taxa de desistência e transição por turma/tipologia Ano Letivo 2016/2017

Ano/Curso

1.º TD
2.ºTD
3.º TD
Curso TD
1.º TDMCM
2.º TDM
3.º TDM
Curso TDM

CVBD (2 ANOS)
CEF OMSTM T2
CEF AC T2
CEF
CEF AFAC T3

Nº de
Alunos
Matriculados

Nº de
Anulações

Nº de
Transferência

Nº Atual de
Alunos

Taxa de
Desistência

Taxa de
Transição

15

0

1

14

6,7%

93,3%

14

1

0

13

7,1%

92,9%

13

0

0

13

0,0%

100,0%

42

1

1

40

4,8%

95,2%

10

2

0

8

20,0%

80,0%

14

0

0

14

0,0%

100,0%

13

1

0

12

7,7%

92,3%

37

3

0

34

8,1%

91,9%

20

1

0

19

5,0%

95,0%

22

1

1

20

9,1%

90,9%

24

0

1

23

4,2%

95,8%

46

1

2

43

6,5%

93,5%

23

0

0

23

0,0%

100,0%

10

2.º VSTDMCM
CA TAFAC
CA TGPMM

12

2

0

10

16,7%

83,3%

18

5

0

13

27,8%

72,2%

21

13

0

8

61,9%

38,1%
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2. Taxas de sucesso
Em concordância com os dados apresentados nos anos letivos transatos, a Escola Profissional Vértice continua a exibir taxas de conclusão e
sucesso bastante satisfatórias. Não fossem as situações de anulação de matrícula, cuja decisão não é passível de se reverter, os nossos resultados
seriam ainda melhores, designadamente no que se refere à taxa de conclusão, tendo por referência o número de alunos à entrada e saída.
Assim, os dados quantitativos apurados e espelhados neste relatório revelam o trabalho diário desenvolvido na EPV e, mormente, o
profissionalismo e dedicação dos seus colaboradores, designadamente da equipa pedagógica, bem como do sucesso da política educativa e formativa
adotada pela Escola.
Deve ainda ser ponderado, nesta análise, que a realidade formativa, educativa, social e familiar da grande maioria dos nossos alunos
apresenta-se cada vez mais condicionada por fatores sociais e económicos débeis, o que exige ainda mais da Escola, quer no que se refere à
disponibilização de recursos, quer no que evoca a fatores de acompanhamento, proximidade e afetividade.
É ainda de ressaltar que a Escola, pelo trabalho que faz desde logo com os alunos que nos escolhem (aquando do processo de entrevista e
seleção) diagnostica duas realidades cada vez mais intensificadas e preocupantes: a) grande desmotivação para o ensino muito associada à falta de
reconhecimento do valor e importância da educação; b) um número cada vez mais acentuado de alunos que apenas efetiva matrícula por questões de
obrigatoriedade legal, sendo, portanto, percebido, de antemão, como potenciais situações de abandono de percurso assim que perfaçam os 18 anos.
Apresentam-se as taxas de sucesso e insucesso por turma relativas ao ano letivo de 2016/2017.
Seguem-se as taxas de sucesso e insucesso por turma/curso:
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Taxa de Sucesso por Turma
Nº Total de
Módulos por
Ano/Curso

Nº de Módulos
com
aproveitamento

Nº de Módulos
sem
aproveitamento

Taxa de
sucesso

Taxa de
insucesso

1.º TD

658

580

78

88,1%

11,9%

2.ºTD

559

559

0

100,0%

0,0%

3.º TD

338

338

0

100,0%

0,0%

1.º TDMCM

296

286

10

96,6%

3,4%

2.º TDM

518

510

8

98,5%

1,5%

3.º TDM

324

324

0

100,0%

0,0%

CVBD (2
ANOS)

779

779

0

100,0%

0,0%

CEF OMSTM

399

349

50

87,5%

12,5%

CEF AC

437

432

5

98,9%

1,1%

CEF AFAC

644

638

6

99,1%

0,9%

2.º VSTDMCM

280

279

1

99,6%

0,4%

CA TAFAC

312

312

0

100,0%

0,0%

Ano/Curso

13

CA TGPMM

232

225

7

97,0%

3,0%

Seguem-se as taxas de conclusão, integração no mercado de trabalho e/ou prosseguimento de estudos e das turmas finalistas
(número de aluno à entrada e número de aluno à saída).
Refere-se que as taxas de conclusão e os indicadores de integração no mercado de trabalho e/ou prosseguimento de estudos,
apuradas se circunscrevem aos alunos finalistas do triénio 2014/2017 dos cursos profissionais, aos alunos finalistas do curso vocacional secundário
(2015/2017), aos alunos finalistas do curso vocacional básico com a duração de dois anos (2015/2017) e aos alunos do Curso de Educação e
Formação (2016/2017).

Taxa de Conclusão
Ano/Curso

3.º TD
3.º TDM
CVBD (2
ANOS)
CEF AFAC T3
2.º VSTDMCM
1

Pendente da situação do aluno César Melo.

2

Pendente da situação do aluno José Cruz.

Nº de Alunos
Nº de Alunos
Matriculados Matriculados em
em
2016/2017
2014/2015

Taxa de Conclusão
14

16

131

81,25%

14

12

85,71%

25

192

76,00%

23

23

100,00%

23

10

43,48%

Consideramos que a seguinte sistematização de dados facilitará a interpretação quanto aos indicadores de empregabilidade e
prosseguimento de estudos.

Cursos profissionais

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de aluno

N.º de alunos Cursos

N.º de alunos que

Situações

iniciou o percurso

iniciou o percurso

terminou com

propostos para

Técnicos Superiores

ingressaram no

específicas de

em 2014

setembro de 2016

sucesso percurso

exame nacional

Profissionais

mercado de

emprego

(3º ano)

em julho 2017

(TeSP)/Ensino

trabalho

Superior

3.º TD

16

13

12

3

0

1

2

3.º TDM

14

13

12

4

1

1

2
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Curso Vocacional

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de aluno

N.º de alunos Cursos

N.º de alunos que

Situações

Secundário

iniciou o percurso

iniciou o percurso

terminou com

propostos para

Técnicos Superiores

ingressaram no

específicas de

em 2015

setembro de 2016

sucesso percurso

exame nacional

Profissionais

mercado de

emprego

(TeSP)/Ensino

trabalho

em julho 2017

Superior e/ou CET

VSTDMCM

3
4

23

12

56

10

0

O aluno César Melo terminará o percurso apenas em setembro de 2017, dado que lhe faltam horas de FCT.
O aluno Pedro Ribeiro anulou a matrícula a 31 de janeiro de 2017.

1

2

Curso Vocacional

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

Situações

Básico

iniciou o percurso

iniciou o percurso

terminou com

prosseguiu

prosseguiu estudos

ingressaram no

específicas de

em 2015

setembro de 2016

sucesso percurso

estudos

na EPV

mercado de

emprego

(2.º ano)

em julho 2017

20

19

CVBD

Curso CEF

25

trabalho

17

11

0

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

N.º de alunos que

Situações

iniciou o percurso

terminou com

prosseguiu estudos

prosseguiu estudos

prosseguiu

ingressaram no

específicas de

em 2016

sucesso percurso

na EPV

estudos em outros

mercado de trabalho

emprego

estabelecimentos

em julho 2017

de ensino

CEF AFAC

23

23

5

A aluna Ana Barroso anulou a matrícula a 15 de setembro de 2016.

6

O aluno André da Costa anulou a matrícula a 21 de setembro de 2016.

19

15

4

0
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Balanço das Taxas de Sucesso nos Exames Nacionais no ano letivo 2016-2017

Aluno

Nuno Abreu

Turma

3.º TDM

Exame

Classificação

Média Nacional dos

% Reprovações

alunos autopropostos

(a nível nacional)

HCA

50

73

71%

Inglês

100

123

24%

Português

87

83

63%

Desenho A

130

128

14%
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3. Estratégias pedagógicas
Para além das dinâmicas pedagógicas e didáticas expressas nas diferentes planificações e que orientam a prossecução dos objetivos e
conteúdos curriculares (cuja análise é efetuada de forma regular e sistematizada ao longo do ano letivo, nomeadamente aquando da entrega dos
relatórios de cumprimento), o Projeto Educativo da Escola exibe um conjunto diversificado e consistente de estratégias pedagógicas que visam apoiar
e acompanhar os alunos no decorrer do seu percurso e em diferentes dimensões. Essas estratégias são desenhadas e aplicadas tendo em conta as
necessidades e/ou dificuldades de cada aluno e, certamente por isso, contribuem em larga medida para que as nossas taxas de sucesso e conclusão
de percurso sejam tão satisfatórias.
Assim, não descurando a centralidade, que se circunscreve ao trabalho feito em cada aula (estratégias de lecionação, planos de
acompanhamento individualizado, diversidade e adaptabilidade de instrumentos de avaliação, produtos de apoio ao estudo elaborados pelo corpo
docente, entre outras), a EPV exibe em cada ano letivo, a) um plano anual de atividades, que analisamos de forma particular em 3.2. e que procura
reforçar as experiências formativas, facilitar o contacto com o mercado de trabalho e promover momentos de interação, identidade e vivência escolar;
b) aulas de apoio para todos os alunos que revelem dificuldades de aprendizagem e/ou que necessitem de reforço educativo; c) atividades
pedagógicas complementares dinamizadas maioritariamente pela Psicóloga do SPO, no âmbito do programa de educação para a saúde e/ou
programa de orientação vocacional e profissional, com a colaboração dos Coordenadores e/ou OET; d) estratégia de recuperação tendo em vista a
recuperação de módulos em atraso quer por falta de assiduidade, quer por falta de aproveitamento; e) apoio e medidas educativas especiais para
aluno NEE.
Tentaremos apresentar de forma sistematizada e com recurso a dados quantitativos os resultados desse trabalho.

3.1. Aula de apoio/atividades pedagógicas complementares/apoio e medidas educativas especiais para aluno NEE e época de
recuperação
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No que se refere ao balanço anual de aulas e atividades de apoio, expõe-se em grelha que se segue a relação de dados anuais, por turma, assim como
os dados alusivos às sessões do SPO no âmbito do Programa de Educação para a Saúde e/ou Programa de Orientação Vocacional e Profissional. Regista-se
que todas as aulas de apoio e/ou acompanhamentos podem ser consultados em livro de registo próprio para o efeito e em grelha-síntese arquivada nos
dossiers técnico-pedagógicos.
Grelha-síntese de Total Anual de apoios e/ou atividades por turma e por período
2016/2017

TURMA

1.º Período

2.º Período

3.º Período

TOTAL ANUAL

1.º TD/TDMCM

6

14

5

25

2.º TDMCM/TD

1

10

1

12

3.º TDM/TD

4

8

0

12

2.º VSTDMCM

1

5

0

6

CVBD (2 Anos)

6

22

8

36

CEF AFAC

6

20

10

36

CEF AC

9

9

12

30

CEF OMSTM

5

8

7

20

CA TAFAC

0

4

0

4

CA TGPMM

0

4

1

5

TOTAL

38

104

44

186
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Grelhas-síntese de aula de apoio e/ou atividades pedagógicas por turma – 1.º Período 2016/2017
1.º TD/TDMCM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

14-11-2016

Natacha Pacheco

SPO

1.º TD/TDMCM

2

21-11-2016

Natacha Pacheco

SPO

1.º TD/TDMCM

3

05-12-2016

Natacha Pacheco

SPO

1.º TD/TDMCM

4

10-01-2017

Sónia Fernandes

Materiais e tecnologias

1.º TD

5

13-01-2017

Sónia Fernandes

Materiais e tecnologias

1.º TD/TDMCM

6

13-01-2017

Sónia Fernandes

Materiais e Tecnologias

1.º TD/TDMCM

ALUNO

Alexandre
Silva,
Carlos
Moreira, Hugo Garcez, Rafael
Abreu, Ruben e Fábio Silva
Alexandre
Sousa,
Carlos
Moreira, Hugo Garcez, Rafael
Abreu e Rodrigo Martins
Alexandre Sousa e Rodrigo
Martins
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2.º TDMCM/TD

N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

03-11-2016

Sofia Costa

Português

2.º TD/TDMCM

Ana Raquel Dias

3.º TDM/TD

N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

02-12-2016

Natacha Pacheco

SPO

3.º TD/TDM

2

03-11-2016

Sofia Costa

Português

3.º TD/TDM

3

10-11-2016

Sofia Costa

Português

3.º TD/TDM

4

12-12-2016

Sofia Costa

Português

3.º TD/TDM

ALUNO

Andreia Matos, Estela Moreira e Mª
João Silva
Carlos Soberano; César Melo e Rúben
Silva
Carlos Neves, André Silva; Ana Neto e
Andreia Matos

2.º CVSTDMCM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

25-11-2016

Tânia Souto

Matemática e Realidade

CVSTDMCM

Vítor Ponciano
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CVBD (2 anos)
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

06-09-2016

Tânia Souto

Matemática Aplicada

CVB

Catarina Cunha e Célio Rocha

2

18-11-2016

Tânia Souto

Matemática e Realidade

CVB

3

18-11-2016

Tânia Souto

Matemática e Realidade

CVB

Adriano Alves, Beatriz Pinto; Sónia
Neto, Fabio Brito e Anaís Ribeiro
Luís Nunes

4

18-11-2016

Tânia Souto

Matemática e Realidade

CVB

5

25-11-2016

Tânia Souto

Matemática e Realidade

CVB

Leonardo Nunes; Luís Pacheco e
Luís Nunes
Leonardo Nunes e Fabio Brito

6

25-11-2016

Sónia Fernandes

Design e Equipamentos

CVB

Luís Nunes

CEF AFAC
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N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

15-11-2016

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

2

22-11-2016

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

3

06-12-2016

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

4

13-12-2016

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

5

06-12-2016

Tânia Martins

AFAC

6

13-12-2016

Tânia Martins

Prest. Serv. Apoio
Comunidade
Trabalho. Apoio Familiar
e à Comunidade

AFAC

ALUNO

Carolina, Pedro Pacheco e Ruben
Barros
Carolina, Ruben Barros, Luís
Rocha, Luísa, Pedro Oliveira e
Pedro Pacheco

CEF AC
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

14-01-2016

Natacha Pacheco

SPO

AC

2

21-11-2016

Natacha Pacheco

SPO

AC

05-12-2016

Tânia Martins

Acomp. de Crianças

AC

4

05-12-2016

Natacha Pacheco

SPO

AC

5

12-12-2016

Natacha Pacheco

SPO

AC

6

21-11-2016

Sofia Costa

Português

AC

Álvaro Rafael e Fernanda Ferreira

7

12-12-2016

Sofia Costa

Português

AC

8

09-12-2016

Tânia Souto

Matemática e Realidade

AC

Vera Gomes; Álvaro
Rosana Gomes
Vítor Costa

9

07-12-2016

Tânia Souto

Matemática e Realidade

AC

3

ALUNO

Rómulo Campos e Ana Raquel
Brito

Rafael

e

Amélia Cunha, Rosana Gomes e
Álvaro
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CEF OMSTM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

17-11-2016

Natacha Pacheco

SPO

OMSTM

2

24-11-2016

Natacha Pacheco

SPO

OMSTM

3

07-12-2016

Jaime Moura

Inglês

OMSTM

Cláudio Barbosa e João Pinto

4

14-12-2016

Jaime Moura

Inglês

OMSTM

Ezequiel Machado e João Ferreira

5

09-12-2016

Tânia Souto

Matemática e Realidade

OMSTM

Flávio Pacheco, Pedro Cardoso,
Cláudio Barros, José Gomes, Tiago
Pacheco, Pedro Cardoso, Rafael
Costa e Tiago Costa
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Grelha-síntese geral – Total por turma de apoios e/ou atividades – 1.º Período 2016/2017

TURMA

N.º Apoios e/ou atividades

1.º TD/TDMCM

6

2.º TDMCM/TD

1

3.º TDM/TD

4

2.º CVSTDMCM)

1

CVBD (2 Anos

6

CEF AFAC

6

CEF AC

9

CEF OMSTM

5

CA TAFAC

0

CA TGPMM

0

TOTAL

38
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Grelhas-síntese de aula de apoio e/ou atividades pedagógicas por turma – 2.º Período 2016/2017
1.º TD/TDMCM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

23-01-2017

Natacha Pacheco

SPO

1.º TD

2

30-01-2017

Sónia Fernandes

Materiais e Tecnologias

1.º TD

Fabio Silva

3

31-01-2017

Sónia Fernandes

Materiais e Tecnologias

1.º TD

Carlos Moreira e Fabio Silva

4

18-01-2017

Carlos Teixeira

TIC

1.º TDMCM

Rodrigo Martins e Fabio Silva

5

01-02-2017

Carlos Teixeira

TIC

1.º TD

Rodrigo Martins e Fabio Silva

6

13-02-2017

Natacha Pacheco

SPO

1.º TD/TDMCM

7

16-01-2017

Natacha Pacheco

SPO

1.º TD

8

20-02-2017

Natacha Pacheco

SPO

1.º TD/TDMCM

9

27-03-2017

Natacha Martins

Inglês

1.º TD/TDMCM

10

30-03-2017

Natacha Martins

Inglês

1.º TD/TDMCM

11

30-03-2017

Natacha Martins

Inglês

1.º TD/TDMCM

12

04-03-2017

Natacha Martins

Inglês

1.º TD/TDMCM

13

26-01-2017

Sara Lima

Área de Integração

1.º TD

14

18-01-2017

Carlos Teixeira

TIC

1.º TD
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Rafael Moreira e Ruben
Ferreira
Rafael Abreu, Rodrigo Matos
e Carlos Moreira

Carlos
Moreira,
Miguel
Magalhães e Igor Neto
Rodrigo Martins e Carlos
Moreira
Rodrigo Martins e Fabio Silva

2.º TDMCM/TD

N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

10-01-2017

Natacha Pacheco

SPO

2.º TD/TDM

2

10-02-2017

Tânia Souto/Sónia Fernandes

Materiais e tecnologias

2.º TD

3

02-03-2017

Natacha Pacheco

SPO

2.º TD/TDM

4

23-03-2017

Sofia Costa

Português

2.º TDMCM

5

14-03-2017

Natacha Martins

Inglês

2.º TD/TDM

6

14-03-2017

Natacha Martins

Inglês

2.º TD/TDM

João Cunha e Ângelo Alves

7

04-03-2017

Natacha Martins

Inglês

2.º TD/TDM

João Cunha

8

10-04-2017

Nuno Coelho

Design e Equipamento

2.º TD

9

24-01-2017

Natacha Martins

Inglês

2.º TD/TDM

Natacha Pacheco

SPO

2.º TD/TDM

10

ALUNO

Diogo Silva e Nuno Vieira

André Nunes

Alexandre Dias, Ana Machado, Ana
Silva, Catarina Nunes, Cristina
Santos, Fernanda Dias e Ana Dias
Roberto Alves e André Nunes
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3.º TDM/TD

N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

19-01-2017

Sara Lima

Área Integração

3.º TD/TDM

2

20-02-2017

Natacha Pacheco

SPO

3.º TD/TDM

3

16-01-2017

Natacha Martins

Inglês

3.º TD/TDM

Rita Ferreira

4

23-01-2017

Natacha Martins

Inglês

3.º TD/TDM

Carlos Neves e André Silva

5

24-01-2017

Caroline Gomes

3.º TDM

6

27-02-2017

Sofia Costa

Organização e
Orçamentação
Português

3.º TD/TDM

7

11-04-2017

Natacha Martins

Inglês

3.º TD/TDM

8

20-01-2017

Caroline Gomes

Organização e
Orçamentação

3.º TDM

Andreia e Maria João

Carlos Carneiro
Carina Neto, Andreia Matos e
Maria João
Carlos Carneiro
Carlos Carneiro
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2.º CVSTDMCM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

11-01-2017

Jaime Moura

Português

CVSTDMCM

Luís barbosa

2

20-01-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

CVSTDMCM

Luís Barbosa e Vítor Silva

3

07-02-2017

Natacha Martins

Comunicação em Inglês

CVSTDMCM

Luis Barbosa e Paulo Ribeiro

4

28-03-2017

Natacha Pacheco

SPO

VSTDMCM

Natacha Martins

Inglês

CVSTDMCM

5

ALUNO

Luís barbosa e Paulo Ribeiro
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CVBD (2 anos)
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

13-01-2017

Tânia Souto

PSAV

CVBD

Adriano Alves e Jorge Pinto

2

17-01-2017

Natacha Martins

Inglês

CVBD

3

02-02-2017

Sara Lima

História e Geografia

CVBD

Leonardo Nunes, Luis Nunes e
Narciso Torres
José Pedro Cruz

4

10-02-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

CVBD

Luís Pacheco

5

15-02-2017

Natacha Pacheco

SPO

CVBD

6

23-02-2017

Natacha Pacheco

SPO

CVBD

7

13-02-2017

Natacha Martins

Inglês

CVBD

8

10-03-2017

Tânia Soutos, Sónia Fernandes

Matemática Aplicada

CVBD

Jacinta Veiga, Leonardo Nunes,
Luís Nunes e Francisco Torres
Adriano e Luís Pacheco

9

10-3-2017

Tânia Souto, Sónia Fernandes

Matemática Aplicada

CVBD

Adriano, Fabio e Francisco

10

17-03-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

CVBD

Jorge e Adriano

11

23-03-2017

Natacha Pacheco

SPO

CVBD

12

18-04-2017

Natacha Martins

Inglês

CVBD

13

18-04-2017

Natacha Martins

Inglês

CVBD

14

18-04-2017

Natacha Martins

Inglês

CVBD

Francisco Torres

15

30-03-2017

Sara Lima

História e Geografia

CVBD

Adriano Alves e José Pedro Cruz.

16

10-03-2017

Sónia Fernandes
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17

09-02-1017

Natacha Martins

Inglês

CVBD

18

09-02-2017

Natacha Martins

Inglês

CVBD

19

03-02-2017

Tânia Souto/ Sónia Fernandes

Matemática Aplicada

CVBD

20

31-01-2017

Caroline Gomes

CNFQ

CVBD

21

19-01-2017

Sara Lima

História e Geografia

CVBD

Leonardo Nunes, Luís Nunes e
Francisco Torres
Beatriz Pinto, Anaís Ribeiro e
Adriano Alves
Sara, Fabio, José, Adriano e Luís
Pacheco
Beatriz Pinto, Anaís Ribeiro e
Beatriz Barbosa
Luís Pacheco e Paulo
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10-03-2017

Sónia Fernandes

CNFQ

CVBD

Francisco Torres e Jorge Pinto
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CEF AFAC
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

18-01-2017

Sara Lima

Cidadania e Mundo Atual

1º AFAC

Gabriela Campos e Luís Rocha

2

30-01-2017

Natacha Martins

Inglês

1º AFAC

Gabriela Campos e Luís Rocha

3

02-02-2017

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

4

18-01-2017

Carlos Teixeira

TIC

1º AFAC

Luís Rocha e Gabriela Campos

5

02-02-2017

Carlos Teixeira

TIC

1º AFAC

Luís Rocha e Gabriela Campos

6

06-02-2017

Natacha Martins

Inglês

AFAC

Luís Rocha e Gabriela Campos

7

29-02-2017

Tânia Martins

CHSB,PSAFC,TAFC

AFAC

Luís Rocha

8

07-03-2017

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

9

14-03-2017

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

10

16-03-2017

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

11

20-03-2017

Natacha Pacheco

SPO

AFAC

12

28-03-2017

Natacha Martins

Inglês

AFAC

José Miguel Barbosa

13

30-03-2017

Natacha Martins

Inglês

AFAC

Pedro Oliveira, Tiago Sousa e
Gabriela Campos

14

04-03-2017

Natacha Martins

Inglês

AFAC

15

17-01-2017

Tânia Martins

AFAC

Gabriela Campos e Luís Rocha

16

18-01-2017

Carlos Teixeira

Cuidados Humanos e de
Saúde Básicos
TIC

AFAC

Gabriela Campos e Luís Rocha
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17

11-01-2017

Tânia Martins

TAFC e PSAFC

18

09-01-2017

Jaime Moura

Parlamento

19

09-01-2017

Jaime Moura

Parlamento

20

10-01-2017

Jaime Moura

Parlamento

AFAC

Gabriela Campos
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CEF AC
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

19-01-2017

Sara Lima

Cidadania e Mundo Atual

AC

Rómulo e Inês Santos

2

01-02-2017

Caroline Gomes

Psicologia

AC

Vítor Hugo e Márcia

3

27-01-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

AC

Inês Santos e Sara Marques

4

02-02-2017

Sara lima

Cidadania e Mundo Atual

AC

Sara Marques

5

03-02-1017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

AC

Sara Marques e Inês Santos

6

20-01-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

AC

7

09-03-2017

Sofia Costa

Português

AC

8

29-02-2017

Tânia Martins

AC e HSST

AC

Rómulo Campos, Sara Marques e
Inês Santos
Márcia Campos, Vítor Costa e
Rosana Gomes
Sara Marques

9

29-03-2017

Tânia Martins

Visita de Estudo

Várias
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CEF OMSTM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

23-01-2017

Caroline Gomes

Matemática Aplicada

OMSTM

2

20-01-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

OMSTM

Cláudio Barbosa

3

03-03-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

OMSTM

Cláudio barbosa

4

09-02-2017

Natacha Pacheco

SPO

OMSTM

5

15-02-2017

Natacha Pacheco

SPO

OMSTM

6

16-02-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

OMSTM

Cláudio Barbosa

7

17-03-2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

OMSTM

Cláudio Barbosa e Hugo Sousa

8

23-03-2017

Sofia Costa

Português

OMSTM

José Joaquim e Cláudio Silva
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CA TAFAC

N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

02-02-2017

Caroline Gomes

Psicologia e Sociologia

TAFAC

Mariana Couto

2

17-02-2017

Tânia Souto

Matemática e Realidade

TAFAC

Vanessa Costa

3

15-03-2017

Sara Lima

Mundo Atual

TAFAC

Emília Alexandra

Natacha Martins

Inglês

TAFAC

Vanessa Costa

4

ALUNO

CA TGPMM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

12-01-2017

Rosa Ferreira

Mundo Atual

CA TGPMM

Pedro Breia

2

13-01-2017

Rosa Ferreira

Mundo Atual

CA TGPMM

Hélder Almeida

3

13-01-2017

Rosa Ferreira

Mindo Atual

CA TGPMM

Elisabete Silva

4

20-03-2017

Natacha Pacheco

SPO

CA TGPMM
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Grelha-síntese geral – Total por turma de apoios e/ou atividades – 2.º Período 2016/201

TURMA

N.º Apoios e/ou atividades

1.º TD/TDMCM

14

2.º TDMCM/TD

10

3.º TDM/TD

8

2.º CVSTDMCM)

5

CVBD (2 Anos

22

CEF AFAC

20

CEF AC

9

CEF OMSTM

8

CA TAFAC

4

CA TGPMM

4

TOTAL

104
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Grelhas-síntese de aula de apoio e/ou atividades pedagógicas por turma – 3.º Período 2016/2017
1.º TD/TDMCM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

26/04/2017

Sara Lima

Área de Integração

1.º TD

Carlos Moreira (faltou)

2

03/05/2017

Sara Lima

Área de Integração

1.º TD

Carlos Moreira (faltou)

3

24/05/2017

Sara Lima

Área de Integração

1.º TD/TDMCM

4

24/05/2017

Jaime Moura

Inglês

1.º TD/TDMCM

Ruben Ferreira, Rafael Abreu,
Miguel Magalhães
Miguel Magalhães

5

24/06/2017

Jaime Moura

Português

1.º TD/TDMCM

Rodrigo Martins
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2.º TDMCM/TD

N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

03/07/2017

Sofia Carvalho

Português

2.º TDMCM

ALUNO
Ângelo Alves e André Nunes

CVBD (2 anos)
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

20/04/2017

Sara Lima

História e Geografia

CVBD

2

08/05/2017

Rosa Ferreira

Várias disciplinas

CVBD

3

10/05/2017

Sara Lima

História e Geografia

CVBD

Francisco Torres, Jorge Pinto e
Jacinta Veiga
Adriano Alves; Francisco Torres,
Jorge Pinto, José Cruz, Leonardo
Nunes, Luís Nunes, Luís Pacheco,
Paulo Oliveira e Rui Moreira
José Cruz

4

10/05/2017

Sara Lima

CVBD

Adriano Alves

5

11/05/2017

Sofia Carvalho

Design e Projeto de
Mobiliário
Português

CVBD

6

11/05/2017

Sofia Carvalho

Design de Mobiliário

CVBD

Beatriz Barbosa, Sara Neto, Paulo
Oliveira, Rui Moreira, José Cruz e
Jorge Pinto
Adriano Alves e Fábio Brito

7

17/05/2017

Sara Lima

CNFQ

CVBD

Adriano Alves e Francisco Torres

8

24/05/2017

Sara Lima

CNFQ, Português, Design
de Mobiliário, Máquinas,
Inglês

CVBD

Adriano Alves, José Cruz, Paulo
Oliveira, Luís Nunes, Leonardo
Nunes, Jorge Pinto e Fábio Brito

CEF AFAC
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

05/07/2017

Tânia Martins

PAF

AFAC

Ruben Coelho

2

07707/2017

Tânia Martins

PAF e FCT

AFAC

Paulo Ribeiro
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3

10/07/2017

Sofia Carvalho

Língua Portuguesa

AFAC

Mário Barbosa

4

10/07/2017

Tânia Martins

PAF e FCT

AFAC

5

10/07/2017

Tânia Martins

PAF e FCT

AFAC

Mónica Soares, Juliana Rocha,
Vânia Carvalho
Elisabete Moura

6

10/07/2017

Tânia Martins

PAF e FCT

AFAC

Beatriz Pedrosa

7

11/07/2017

Tânia Martins

PAF e FCT

AFAC

Daniel Versa

8

11/07/2017

Tânia Martins

PAF e FCT

AFAC

Bruno Pereira

9

11/07/2017

Tânia Martins

PAF e FCT

AFAC

José Barbosa

10

17/07/2017

Sofia Carvalho

Língua Portuguesa

AFAC

Luís Rocha e Gabriela Campos

CEF AC
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N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

24/05/2017

Jaime Moura

Inglês

AC

2

29/05/2017

Sofia Carvalho

Língua Portuguesa

AC

Cármen Oliveira, Márcia Campos e
Marcelo Barbosa
Pedro Ribeiro e Vitória Freitas

3

07/06/2017

Caroline Gomes

Psicologia

AC

Ana Amélia Cunha

4

08/06/2017

Caroline Gomes

ASF

AC

5

09/06/2017

Caroline Gomes

ASF

AC

Ana Amélia Cunha
Andrade
Ana Amélia Cunha

6

12/06/2017

Caroline Gomes

ASF

AC

Ana Amélia Cunha

7

13/06/2017

Caroline Gomes

TIC

AC

Ana Amélia Cunha

8

16/06/2017

Tânia Souto

Matemática Aplicada

AC

Ruben Andrade

e

Ruben

9

20/06/2017

Caroline Gomes

ASF

AC

Ana Amélia e Ruben Andrade

10

21/06/2017

Caroline Gomes

ASF

AC

Ruben Andrade

11

22/06/2017

Sofia Carvalho

Português

AC

Ruben Andrade

12

23/06/2017

Margarida Dias

TEAP

AC

Ana Rita Bessa, Cármen Oliveira,
Márcia Campos, Ruben Andrade,
Rómulo Campos, Inês Santos,
Sara Marques e Ana Raquel Brito

CEF OMSTM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

ALUNO

1

11/05/2016

Sofia Carvalho

Língua Portuguesa

OMSTM

2

29/05/2017

Sofia Carvalho

Língua Portuguesa

OMSTM

3

12/06/2017

Caroline Gomes

TSM

OMSTM

Pedro Cardoso, Fernando Dias
(faltou)
Cláudio Barros (faltou), Hugo
Sousa (faltou), José Gomes
(faltou), Miguel Santos (faltou),
Rafael Santos (faltou), Cláudio
Barbosa (faltou) e Luís Jesus
Hugo Sousa

4

21/06/2017

Jaime Moura

Inglês

OMSTM

Hugo Sousa

5

03/07/2017

Sofia Carvalho

Língua Portuguesa

OMSTM

Hugo Sousa

6

04/07/2017

Sofia Carvalho

Língua Portuguesa

OMSTM

Rafael Santos

7

04/07/2017

Jaime Moura

Inglês

OMSTM

Flávio Pacheco
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CA TGPMM
N.º

DATA

PROFESSOR/TÉCNICO

DISCIPLINA

TURMA

1

09/06/2017

Tânia Souto

Matemática e Realidade

TGPMM

ALUNO
José Fernando Coelho
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Grelha-síntese geral – Total por turma de apoios e/ou atividades – 3.º Período 2016/2017

TURMA

N.º Apoios e/ou atividades

1.º TD/TDMCM

5

2.º TDMCM/TD

1

3.º TDM/TD

0

2.º CVSTDMCM)

0

CVBD (2 Anos

8

CEF AFAC

10

CEF AC

12

CEF OMSTM

7

CA TAFAC

0

CA TGPMM

1

TOTAL

44

43

No quadro das atividades pedagógicas complementares realizadas pela psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) se circunscreve
sobretudo às ações com os grupos-turma no âmbito do Programa de Orientação Vocacional e Profissional (POVP). Desta forma, de seguida
contabilizam-se expõe-se as grelhas de cumprimentos das sessões do Programa de Orientação Vocacional e Profissional por turma. O
desenvolvimento de programas de orientação vocacional e profissional assume uma extrema importância, daí que seja fundamental revelar as taxas
de cumprimento do trabalho desenvolvido neste âmbito.
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Ainda no que se refere às múltiplas estratégias pedagógicas implementadas tendo em vista o sucesso educativo e formativo dos alunos,
refere-se que tendo em conta a especificidade dos alunos optou-se por desenvolver momentos de recuperação ao longo do ano letivo de forma a
evitar que os alunos acumulassem um número significativo de módulos e/ou UFCD em atraso. Desta forma, não se realizaram as épocas oficiais de
recuperação de dezembro e março.
Em síntese, considera-se que apesar dos dados quantitativos que apresentamos traduzirem o trabalho efetuado pela equipa pedagógica,
estes não são reveladores efetivamente do trabalho de todos e do volume de horas utilizado para acompanhamento aos alunos. No presente ano
letivo, mais uma vez devido a especificidade dos alunos, não foram registados todas as aulas de apoio lecionadas; planos de acompanhamento
individualizados implementados; mecanismos de recuperação desenvolvidos; e momentos extraletivos para a realização dos diferentes instrumentos
de avaliação.
Considerando o perfil de alunos do presente ano letivo, o professor dificilmente em tempo útil conseguiu registar no livro de apoio todas as
estratégias aplicadas. Por outro lado, não foram contabilizados os despachados favoráveis, pela direção para realização de instrumentos de avaliação
a alunos que por razões justificadas e/ou injustificadas faltaram à aula em que o mesmo foi realizado.
Regista-se ainda que foi muito difícil e em alguns casos impossível, no presente ano letivo, recolher e arquivar o documento que descreve e
comprova os planos de acompanhamento e mecanismos de recuperação aplicados, ainda que sejam em tão grande número desenvolvidos. As razões
prendem-se com a excessiva falta de assiduidade dos alunos, que impossibilita o agendamento prévio do plano e/ou mecanismo; a falta reiterada dos
alunos aos planos de acompanhamento e mecanismos de recuperação agendados que implica o seu sucessivo reagendamento; à falta de
responsabilidade dos alunos em devolver ao professor o respetivo plano, devidamente assinado pelo respetivo Encarregado de Educação e à urgência
dos professores resolverem a avaliação do aluno, não havendo tempo para a realização formal do plano.
Por esta razão, muitos professores, de forma a evitar que não haja documento que comprove as estratégias pedagógicas de recuperação
implementadas, optaram por, na ausência da devolução do plano, elaborar um segundo plano com referência que não se trata do original, dado que o
aluno é detentor do mesmo e que não o entregou.
Por último, é importante reconhecer que se não fosse desta forma, estaria comprometido o alcance de taxas de sucesso tão satisfatórias; o
sucesso educativo e formativo dos alunos e a aprendizagem das competências inerentes a cada uma das disciplinas.
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3.2. Plano anual de atividades
Neste ponto apresenta-se um resumo das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo e que foram devidamente priorizadas e inseridas no
plano anual de atividades, tendo em conta o plano estratégico do nosso Projeto Educativo. Contudo, há a registar que, no ano letivo 2016/2017
algumas iniciativas inscritas no plano anual de atividades não foi concretizada, designadamente: visitas de estudo e atividades de convívio e
integração escolar de final de período e/ou ano, por impedimentos de natureza financeira. A esse propósito importa referir que, apesar de toda a
equipa ter efetuado um grande esforço para que tal condicionalismo não afetasse as aprendizagens, não se pode deixar de refletir que a ausência
destas iniciativas se aprecia negativamente para a prossecução dos pressupostos de ensino e formação vinculados na filosofia da Escola.

Atividades comemorativas
1.º Período
Sessão Solene de Entrega de Diplomas e Prémios de Mérito
No dia 14 de setembro de 2016, os alunos da Escola Profissional Vértice, devidamente distribuídos pelas respetivas turmas, reuniram-se com os
professores responsáveis, nas salas pré-determinadas para o efeito, para tomar conhecimento acerca dos princípios de funcionamento da Escola. De
seguida, já no Auditório da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira, assistiram à Sessão Solene de Entrega de Diplomas e Prémios de Mérito. Esta
cerimónia contemplou momentos de poesia, momentos de reflexão, de música portuguesa, de rap, de piano e de projeção de um vídeo alusivo às
atividades curriculares e extracurriculares realizadas no ano letivo anterior. Seguiu-se a fase mais especial da manhã, relativa à entrega dos diplomas
de conclusão de curso e diplomas e prémios de mérito, por turma e por curso, pelas mãos do Dr. Paulo Barbosa, Vereador da Educação, e do Dr.
Filipe Lopes, Diretor Pedagógico. Os alunos finalistas assumiram, por razões óbvias, particular destaque, tendo sido premiados com um vídeo que
registava a sua passagem pela EPV.
Seguidamente, toda a comunidade escolar se dirigiu para o Parque Urbano, local onde foi servido um almoço piquenique e que propiciou uma alegre
confraternização entre todos os presentes.
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Atividade integradora e de apresentação dos cursos
No dia 15 de setembro, os alunos do CEF AC e do CEF AFAC participaram numa atividade de integração que consistiu numa fase inicial numa
apresentação multimédia com informações relativas às práticas inerentes a cada curso e na participação de três oficinas: modelagem de balões, face
painting e construção de fantoches de papel. Com a realização das oficinas pretendeu-se que os candidatos, em grupo, evidenciassem algumas
competências básicas ligadas ao perfil de saída dos cursos e simultaneamente tomassem algum contacto com algumas práticas de estratégias de
intervenção.

17.º Encontro de Formadores
No dia 3 de outubro, a professora Rosa Ferreira dirigiu-se a Serralves, com o objetivo de assistir ao Encontro Anual de Formadores de Serralves, no
qual foi apresentado o Plano de Atividades do Serviço Educativo de Serralves, bem como a temática do Projeto “Serralves com Escolas”.

Comemoração do Dia Internacional da Poupança
Como estratégia de comemoração do Dia Internacional da Poupança e uma vez que a Escola apresentou candidatura à 5.ª edição do Concurso Todos
Contam, integrado no Plano Nacional de Formação Financeira e promovido pelo Conselho nacional de Supervisores Financeiros, os alunos do CEF
AFAC procederam à organização de uma ação que tinha como finalidade apresentar o projeto de educação financeira da Escola e simultaneamente
consciencializar os alunos e restante comunidade educativa para a importância da poupança. Durante o dia 31 de outubro, no espaço escolar, foram
dinamizados alguns jogos de educação financeira, distribuiu-se mealheiros personalizados com mensagens associadas à poupança e folhetos
informativos e, acompanhou-se a cerimónia de entrega dos prémios da 5.ª Edição do Concurso Todos Contam que decorreu na Escola Secundária da
Amadora, na qual contou com a presença do Diretor Pedagógico Escola, tendo ido atribuído à EPV uma menção honrosa pelo projeto apresentado e
trabalho que se tem realizado.
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2.ª Conferência Plano Nacional de Cinema “Entre Espaços: a Escola e o Cinema”
No dia 8 de outubro, a professora Rosa Ferreira participou na segunda Conferência do Plano Nacional de Cinema, na Cinamateca Portuguesa –
Museu do Cinema, em Lisboa. A conferência consistiu na apresentação de dois painéis, versando os seguintes temas “Cinema é no cinema” e
“Práticas de educação cinematográfica em contexto educativo”. Além disso, a professora teve a oportunidade de assistir a dois filmes “La France” e
“Casabalnca”. A experiência foi enriquecedora, uma vez que foi possível discutir sobre a importância do cinema na pedagogia e a forma como o PNC
tem sido trabalhado nas escolas.

Workshop de preparação de Candidaturas Ação-Chave I – 2017
O workshop de preparação de candidaturas Ação-Chave I – 2017 teve lugar no ISCAP Matosinhos, no dia 9 de janeiro. Este workshop foi organizado
pela Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação e consistiu numa sessão de informação e apoio às instituições que pretendessem apresentar
candidaturas ao Programa Erasmus +, em diferentes setores. Ao contrário do estava previsto, por alegadas razões técnicas do ISCAP, a sessão foi
meramente expositiva e não interativa. O objetivo da participação neste workshop prendia-se com o facto de se envolver os alunos e docentes nestas
ações, já que se reconhece a importância da mobilidade individual para fins de aprendizagem como muito enriquecedora.

Atividade de Halloween
A atividade de Halloween foi desenvolvida no âmbito das disciplinas de Inglês e Higiene e Segurança no Trabalho e envolveu todos os elementos da
comunidade escolar. A atividade dividiu-se em dois momentos distintos, sendo que, no primeiro, se procedeu à decoração da entrada e do pátio
exterior da Escola, no sentido de criar um ambiente assustador, condizente com a festividade. Da mesma forma, os alunos responderam ao desafio
proposto, participando num concurso de desenho, subordinado ao tema “Halloween”. Os trabalhos foram, seguidamente, afixados nos placares do
corredor, analisados, avaliados e premiados. O segundo momento foi dinamizado no dia 31 de outubro e teve a duração de duas horas (das 20:30 às
22:30). Neste período, os alunos das diferentes turmas atuaram, representaram, cantaram e dançaram, ou seja, revelaram o resultado de horas de
ensaio levadas a cabo nas últimas semanas, proporcionando à plateia momentos de beleza, emoção e alegria. No final, todos os participantes
dançaram livremente ao som de um “set” de música.

I Feira de S. Martinho
No dia 11 de novembro, as turmas dirigiram-se para as salas previamente atribuídas, realizando a decoração e montagem da sua “barraquinha”. A
abertura da Feia deu-se com a intervenção de alguns alunos que revelaram os seus dotes na arte de tocar caixa, bombos e dançar rancho folclórico.
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De seguida, os visitantes começaram a deambular pelas diferentes salas, deliciando-se com as iguarias, participando nos jogos tradicionais e
comprando os produtos que se encontravam ao seu dispor.
De salientar que esta atividade só foi possível realizar com o empenho, dinamismo e autonomia na elaboração de todas as etapas de concretização da
I Feira e o contacto com os Encarregados de Educação foi muito enriquecedor.

Notícias EPV no jornal “Imediato”
Ao longo do ano letivo, mensalmente, a EPV tem um espaço reservado no jornal “Imediato”, com o objetivo de divulgar as iniciativas que são
implementadas na Escola, assim como trabalhos efetuados pelos alunos, notícias de caráter geral, entre outros temas de interesse. Os professores de
Português, Sofia Costa e Jaime Moura são os responsáveis por esta atividade.

Desporto escolar – relatórios intermédio
Foram definidas, para este ano letivo, duas modalidades: o voleibol e o futsal, para que apelasse à inscrição de alunos do sexo masculino, mas
também feminino. Definidos os dias, procedeu-se ao período de inscrições, sendo que foram estas que determinaram que o futsal seria a modalidade
que se inseriria no Projeto Nacional de Desporto Escolar. Neste sentido, a partir do dia 18 de outubro, tiveram início os treinos nos clubes. A equipa de
futsal da escola participou já num jogo treino contra a Escola Secundária de Paços de Ferreira e em dois encontros no âmbito do Projeto Nacional de
Desporto Escolar. Quanto à equipa de voleibol, esta contou com oito treinos, sendo que um deles se realizou com a equipa de voleibol da Escola
Secundária de Paços de Ferreira. Considera-se esta iniciativa como uma mais-valia tanto para os alunos, como para a EPV.

Palestra “Um Mundo de Acessibilidades”
No dia 5 de dezembro, a turma do CA TAFAC participou na palestra com a temática “Um Mundo de Acessibilidades” no âmbito da Comemoração do
Dia Internacional da Deficiência realizada no Auditório da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira. Esta foi uma iniciativa que permitiu ao grupo de
alguns adquiram mais conhecimentos sobre um público específico de intervenção como é o caso da deficiência.
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Atividades do SPO (1.º período)
Relativamente à Orientação Escolar e Profissional, foram estabelecidas as diferentes articulações com as coordenadoras da área do Design, Mobiliário
e Madeira e de Trabalho e Apoio Social, OET, professores colaborantes e Psicóloga para se definirem as ações a desenvolver junto de cada turma.
Posteriormente, foi elaborado o Plano Individual do por turma. De forma mais particularizada, foi operacionalizada junto dos alunos finalistas do curso
de Técnico de Design e Técnico de Desenho de Mobiliário a 1.ª ação - levantamento das expectativas vocacionais junto dos alunos e respetivos
Encarregados de Educação. Foram ainda estabelecidos contactos com colaboradores externos no âmbito das ações a desenvolver no segundo
período. Todas as ações previstas, foram, portanto, cumpridas. Junto da turma do segundo ano do curso vocacional de Técnico de Desenho de
Mobiliário e Construções em Madeira, o Programa de Orientação Vocacional e Profissional foi desenvolvido no âmbito da UFCD 8598 –
Desenvolvimento Pessoal e Técnicas de Procura de Emprego, de acordo com o previsto. No que concerne ao Programa de Transição para a Vida
Ativa, foram dadas resposta às várias solicitações que chegaram à EPV do setor empresarial, através do envio do CV dos alunos e do contacto via
SMS e email dos mesmos para se dirigirem às empresas. Quanto à divulgação da oferta formativa da EPV, foi enviado o convite para a IX Semana
Aberta da EPV a 18 escolas do concelho de Paços de Ferreira e concelhos limítrofes. No eixo de intervenção psicológica e psicoeducativa, realizou-se
uma avaliação psicológica a todos os novos alunos e, posteriormente, foram elaborados os respetivos relatórios psicológicos. De seguida, foi
elaborado um documento de Apresentação do Perfil de Funcionamento Cognitivo da cada turma e verificados os processos individuais dos novos
alunos. Consequentemente, foram elaborados os relatórios técnico pedagógicos e PEI, tendo sido acordado o acompanhamento psicológico dos
alunos com NEE. Foram escutados alunos novos em consulta pedagógica, efetuados atendimentos de emergência e estabelecidos acordos de
acompanhamento psicológico regular. Em relação ao Programa de Educação para a Saúde, os alunos participaram em diferentes ações: Semana da
Saúde da EPV e Programa de Prevenção de SPA. Assim sendo, foram realizados rastreios de saúde, abertas as inscrições para os clubes
desportivos, dinamizou-se uma palestra sobre a importância da saúde e higiene e foi oferecido um lanche saudável. Quanto ao Projeto PRESSE,
foram aplicados os questionários de conhecimento, definidos os professores responsáveis e a segunda temática foi trabalhada quer pela psicóloga,
quer pelas enfermeiras da equipa de saúde escolar. Procedeu-se igualmente à verificação dos boletins de vacinação dos novos alunos. A psicóloga
participou nas atividades de integração/receção aos alunos no início do ano letivo, no almoço de Natal e na divulgação da Semana Aberta e no IV
Seminário de Psicologia e Orientação em Contexto Escolar.
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Atividade de final de 1.º período
De acordo com a tradição, foi planificada e realizada a dinamização da atividade de final de primeiro período, conjuntamente com o almoço de Natal.
Em termos de decoração do espaço, cinco turmas ficaram responsáveis por criar cinco árvores de Natal, sob a temática “Prisma”. Duas outras turmas
conceberam a decoração do espaço interior da cantina e da entrada da Escola, tendo criado estrelas e flocos de neve em papel. Os alunos do CEF de
AFAC procederam à criação de brindes para serem distribuídos por todos os elementos da comunidade educativa. Já os alunos CEF AC criaram
suportes de luz com a rentabilização e reutilização de materiais para serem utilizados na decoração das mesas para o almoço. Também foram criados
origamis em formato de pinheiros com recurso a guardanapos de papel.
As dinâmicas a apresentar no dia da implementação da atividade foram preparadas na disciplina de Inglês e incluem dinâmicas de dança, música,
dança, teatro. Os vídeos apresentados ficaram a cargo da disciplina de História da Cultura e das Artes. Outros elementos decorativos a destacar foram
a moldura de azevinhos, diversas placas de adereço natalício e os “Christmas Crackers”.
No dia da implementação da atividade, os alunos reuniram-se nas respetivas salas de aula com os professores responsáveis para registarem
“Christmas wishes” e para ser feita a chamada. Já no auditório da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira, os alunos assistiram às atuações
preparadas para a ocasião, um ambiente de alegria e confraternização. No final da manhã, os alunos regressaram à Escola para desfrutar de um
almoço-convívio. Foi ainda feito o registo fotográfico de toda a atividade, utilizando os materiais construídos para o efeito.

2.º Período
Parlamento dos Jovens
A Escola inscreveu-se no Programa do Parlamento dos Jovens - Ensino Secundário, subordinado ao tema “40 anos de Constituição e de Poder
Autárquico – A Constituição que temos, a Constituição que queremos: desafios ao poder local”, no dia 15 de outubro.
Em dezembro, fez-se a apresentação das listas candidatas, sendo que os participantes pertenciam a turmas e cursos diferentes, que favorecia a
heterogeneidade dos candidatos. e em janeiro, na primeira semana, as duas listas candidatas começaram a campanha eleitoral. Posteriormente
depois das sessões de trabalho, procedeu-se à apresentação do Parlamento de Jovens e das listas candidatas e medidas propostas às turmas de
nível secundário. No dia 13 de janeiro, ocorreu a Eleição de Deputados à Sessão Escolar, sendo que esta teve lugar no dia 20 do mesmo mês, com a
intervenção de 15 alunos. Em março, três Deputados participaram na Sessão Distrital do Círculo do Porto, na Maia.
Considera-se que esta iniciativa enriqueceu todos os participantes, uma vez que incentivou a participação cívica e política dos mesmos.
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Visita de estudo a Instituto Politécnico de Viseu
No dia 26 de janeiro, os alunos finalistas das turmas do Curso Profissional de Técnico de Design e Técnico de Desenho de Mobiliário e do Curso
Vocacional de Técnico de Desenho de Mobiliário e Construções de Madeira, acompanhados pela Psicóloga da Escola e pelos professores
responsáveis, realizaram uma visita de estudo ao Instituto Politécnico de Viseu, para conhecerem as instalações onde se desenvolve o Curso Técnico
Superior Profissional de Design e Tecnologias do Mobiliário ou a Licenciatura de Tecnologias e Design de Mobiliário, ofertas formativas póssecundárias de interesse para os nossos alunos.
Os alunos, distribuídos por grupos, participaram nas diferentes atividades organizadas no âmbito desta ação de informação e esclarecimento relativa
ao prosseguimento de estudos, nomeadamente numa palestra, numa visita quer às instalações do Instituto, quer aos Laboratórios de Tecnologias da
madeira e num workshop de Tecnologias e Design de Mobiliário.

Atividade de S. Valentim
No dia 14 de fevereiro, a implementação da atividade teve início com a distribuição dos corações pelas turmas e explicação dos procedimentos para a
atividade. Aproveitando a ocasião, os alunos tiraram fotografias, utilizando a moldura em forma de coração criada para o efeito.
Já de tarde, acompanhados pelos professores responsáveis, os alunos dirigiram-se para a Sala de Animação, para assistirem às atuações preparadas
propositadamente para a atividade. Assim, os alunos das diferentes turmas e cursos cantaram, dançaram, representaram, apresentaram trabalhos de
investigação em formato multimédia. Após as apresentações terem terminado, foram distribuídos pelos alunos um sumo e um queque para celebrar o
dia de S. Valentim.

Visita de estudo à Biblioteca Professor Vieira Dinis
No dia 15 de fevereiro a turma do CEF AFAC visitou o espaço da Biblioteca Professor Vieira Dinis que contou com uma visita guiada e com a
exploração de recursos didáticos de apoio à dinamização o de atividades de animação socioeducativa. Durante a visita de estudo os alunos
consultaram alguns livros e realizaram um exercício no qual tinham de recolher informações sobre os conteúdos que estavam a ser trabalhados no
âmbito da disciplina de cuidados humanos e de saúde básicos.
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Intervenção no Lar Dr.ª Leonor Beleza
No dia 22 de fevereiro de 2017, a convite por parte da Diretora Técnica do Lar Dr.ª Leonor Beleza - Unidade para o Acolhimento de Grandes
Dependentes da Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, os alunos do CEF AFAC procederam à dinamização de uma intervenção de
animação sénior junto dos utentes da resposta social. A iniciativa contou com a participação de todos os elementos da turma que, após a
apresentação da proposta, demonstraram-se motivados em desenvolver a atividade, tendo procedido à criação de um momento artístico que consistiu
na apresentação de uma coreografia e de algumas técnicas de animação circense, seguindo-se do contacto direto com os utentes no qual os alunos
comunicavam e entregavam uma flor de origami com um poema. Esta foi uma iniciativa muito positiva e que deverá ter continuidade, pois permitiu ao
grupo de alunos confrontar-se com uma realidade alheia ao eu estão habituados e contactar diretamente com profissionais e contextos reais de
trabalho.

Carnaval
No dia 24 de fevereiro, pelas 14:25 horas, os alunos foram encaminhados para as salas de aula atribuídas previamente para ser feita a verificação das
presenças. De seguida, dirigiram-se para a entrada principal da Escola, onde iriam decorrer as apresentações. Muitos alunos estavam já
vestidos/mascarados a rigor, de acordo com a ocasião.
As apresentações incluíram momentos musicais, quer cantados, quer dançados, sendo que os alunos prepararam coreografias mais divertidas e
originais que correspondessem ao espírito carnavalesco. Houve também lugar a uma dinâmica teatral, que recuperou um dos temas trabalhados no
PRESSE (o papel do género) de uma forma crítica, mas também cómica. EPV.
De seguida, procedeu-se ao Desfile de Máscaras, sendo que os alunos fantasiados desfilaram perante o olhar analítico do júri, que, no final, anunciou
o veredito. Foram oferecidos prémios a diferentes alunos, pertencentes a diferentes categorias, gentilmente cedidos pelo Futebol Clube de Paços de
Ferreira, Sport Clube de Freamunde e Sete em Um.
Por fim, os alunos lancharam na Sala de Plástica e dançaram na Sala de Animação, dando-se por finalizada mais uma atividade de Carnaval.
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I Gala de Educação
No dia 17 de março, a convite do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, os alunos do CA TAFAC e do CEF AFAC
participaram na I Gala de Educação do concelho. Iniciativa que pretendia distinguir os alunos com mérito escolar do ano letivo 2015/2016 e na qual
ficou reconhecido o trabalho que a Escola tem vindo a desenvolver junto de todos os alunos. Os alunos envolvidos ficaram responsáveis por fazer o
acolhimento e encaminhamento dos participantes, tendo-se verificado a presença de ilustres convidados, nomeadamente representante da autarquia,
diretores de Escolas/Agrupamentos, professores, encarregados de educação e alunos das diversas escolas do concelho. Durante a iniciativa o grupo
de alunos adotou uma postura correta e sentiram a responsabilidade de bem representar a Escola, tendo reconhecido o convite para estarem
presentes nesta iniciativa.

Dia Internacional da Felicidade
No dia 20 de março, os alunos do CEF AC e do CEF AFAC participaram na atividade de comemoração do Dia Internacional da Felicidade, iniciativa
promovida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira. A atividade contou com uma apresentação sobre a importância da felicidade realizada por
Jacinto Jardim (autor e professor catedrático) e com uma sessão de terapia do riso sob responsabilidade de Fernando Batista (professor e fundador da
Associação MAISFELIZ).

Aula aberta de apresentação do projeto de educação financeira da Escola
No dia 27 e 28 de março, os alunos do CEF AFAC realizaram uma aula aberta, dirigida a todos os alunos da Escola como estratégia de apresentação
do projeto de educação financeira da Escola. Durante a ação os alunos abordaram a temática da educação financeira (noção, objetivos, importância e
estratégias de promoção), a importância da temática no quadro da cidadania, o conhecimento do Plano Nacional de Formação Financeira (os seus
objetivos, missão e princípios orientadores), Referencial de Educação Financeira (qual o objetivo e os conteúdos a trabalhar tendo em conta o públicoalvo a que se destina o projeto), Portal Todos Contam (o que é, quais os projetos desenvolvidos e os conteúdos disponíveis) e justificaram a
pertinência da literacia financeira no contexto atual. Posteriormente os alunos apresentaram o programa da visita de estudo ao Museu Coleção
Berardo e à exposição “Risco – uma exposição para audazes” que se encontra a ser promovida pelo Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva.
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Importa salientar que durante as aulas antecedentes à realização da atividade, os alunos do CEF AFAC procederam à consulta do Portal Todos
Contam, simularam o seu orçamento familiar e procederam à criação de uma apresentação multimédia informativa dos conteúdos anteriormente
referidos.

Visita de estudo a Lisboa
Esta visita de estudo surgiu no seguimento da Comemoração da Global Money Week e envolveu toda a comunidade escolar.
Assim, no dia 29 de março, alunos e professores dirigiram-se a Lisboa, com o programa bem definido. Efetivamente, aquando da chegada a Belém, a
equipa do Todos Contam já esperava a Escola para fazer o registo fotográfico, mais precisamente, no exterior do MAAT. Seguidamente, ocorreu o
almoço-piquenique, momento de agradável confraternização entre todos. De tarde, primeiramente, a escola visitou o Museu Coleção Berardo, no
Centro Cultural de Belém, onde os alunos puderam conhecer e perceber mais sobre Arte Moderna e Arte Contemporânea. No momento seguinte, no
Parque das Nações, mais concretamente no Pavilhão do Conhecimento, os alunos tiveram a oportunidade de participar em diversos workshops
temáticos, nomeadamente sobre o Risco, Alimentação e Ciência.
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Tanto a viagem de ida, como a de regresso correram dentro da normalidade. Por fim, considera-se que se tratou de uma experiência bastante
enriquecedora para os alunos que em muito beneficiaram com as aprendizagens adquiridas .

Intervenção na Escola Secundária de Paços de Ferreira
No dia 30 de março, os alunos do CA TAFAC procederam à realização de uma intervenção que consistiu na dinamização de jogos lúdico-pedagógicos
sobre educação financeira, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira e integrada na comemoração da Global Money Week. Intervenção
realizada na Escola Secundária de Paços de Ferreira, junto de um grupo de alunos que se encontram a frequentar o 9.º ano de escolaridade do 3.º
Ciclo do ensino básico. Esta iniciativa teve como intuito mobilizar os recursos já existentes e criados pela Escola no âmbito do projeto de educação
financeira e difundir o Portal Todos Contam e o Plano Nacional de Formação Financeira.

Atividades do SPO (2.º período)
Relativamente à Orientação Escolar e Profissional, foram operacionalizadas todas as ações previstas, junto dos alunos finalistas do curso de TD/TDM,
num total de treze ações.
Já no que diz respeito ao segundo ano dos cursos de TD/TDMCM, foram realizadas duas ações, incluindo uma Sessão de Esclarecimento e o
sombreamento a um profissional.
A ação pensada para a turma do primeiro ano dos referidos cursos – Apresentação do perfil profissional do Técnico de Design e Técnico de Desenho
de Mobiliário - também foi implementada.
Nas turmas finalistas do nível básico também foram cumpridas as ações previstas.
Quanto à divulgação da oferta formativa da EPV, estão a ser preparados o programa, bem como a ficha de inscrição para reforçar o convite para os
alunos participarem na IX Semana Aberta.
No eixo de intervenção psicológica e psicopedagógica, foi estudada a possibilidade de integração no âmbito das NEE do aluno Fábio Silva, no
seguimento da reunião do Conselho de Turma. Ainda neste âmbito, a psicóloga entrou em contacto com o Centro de Recursos para as TIC, para que
os alunos pudessem beneficiar de equipamentos ajustados ao seu perfil de funcionalidade. Foram feitos os acompanhamentos psicológicos individuais
previstos.
Quanto ao eixo relativo ao Programa de Educação para a Saúde, foi implementado junto de quatro turmas o Programa de Prevenção da Violência nas
Relações de Namoro. Do mesmo modo, foram realizadas as sessões do PRESSE, articuladas entre a Psicóloga e os professores responsáveis.
A psicóloga participou ainda nas atividades promovidas pelos e para os alunos, no eixo de intervenção relativo ao Apoio ao Desenvolvimento do
Sistema de Relações na Comunidade Local.

3.º Período
Intervenção no Centro Infanto-Juvenil António Freire Gomes

No dia 7 de abril, os alunos do CA TAFAC dinamizaram uma intervenção sociocultural junto de um grupo de cerca de cento e vinte crianças, com
idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos, no Centro Infanto-Juvenil António Freire Gomes. A atividade consistiu na realização de uma oficina de
construção de ovos de páscoa (técnica do balão, lã e cola branca) e elaboração de fantoches de papel, seguindo-se a realização de modelagem de
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balões e de face painting. Esta foi uma iniciativa que permitiu ao grupo de alunos contactar diretamente com uma instituição social e perceber como
está organizada. Durante a atividade os alunos contactaram com diferentes profissionais que lhes falaram das suas experiências, conheceram todos
os espaços da instituição e interagiram com um grupo de crianças com características heterogenias (do berçário, da creche, do jardim-de-infância e do
centro de atividades de tempo livre).

Um dia na pele de guerreiro
A convite por parte da responsável do Museu Municipal – Museu do Móvel de Paços de Ferreira, os alunos o CEF AFAC e do CA TAFAC participaram
na atividade “um dia na pele de Guerreiro” na Citânia de Sanfins que assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Ao longo do dia, os alunos assumiram o papel de “guerreiros” e encenaram alguns episódios que marcam a
passagem dos romanos pela Citânia de Sanfins. Esta iniciativa contou com a visita ao espaço de cerca de quinhentas crianças e jovens que
frequentam o 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico das várias escolas do concelho de Paços de Ferreira e de um grupo de idosos da Universidade Sénior
de Matosinhos. De salientar que a turma do CEF AC visitaram o espaço e assistiram à apresentação preparada pelos restantes turmas envolvidas.

Visita de estudo à Fundação de Serralves
No dia 28 de abril de 2017, os alunos de todas as turmas e cursos da EPV, acompanhados pela restante comunidade educativa, dirigiram-se ao Porto,
mais concretamente à Fundação de Serralves, com o principal intuito de visitar a Exposição de Joan Miró (“Materialidade e Metamorfose”).
Assim sendo, num primeiro momento, os alunos foram distribuídos por dois grandes grupos, para facilitar a organização e gestão dos mesmos pelos
espaços. Assim, alternadamente e respeitando as indicações de cada guia, os alunos percorreram as diferentes salas da Casa de Serralves,
conhecendo e adquirindo informações sobre o artista espanhol, vida e obra. Finda a visita guiada, os alunos puderam visitar livremente os jardins e o
Museu de Arte Contemporânea. O almoço representou um momento de alegre e saudável convívio entre todos, envolvidos pelo ambiente natural de
Serralves. Depois do almoço, os participantes na atividade desfrutaram da paisagem marítima, descansaram e conviveram alegremente, junto ao
Edifício Transparente, na Via do Castelo do Queijo. A visita foi muito enriquecedora a vários níveis, tanto culturais, na medida em que os alunos
entraram em contacto com um artista conceituado e com a arte, como pessoais, tendo contribuído para a união entre a comunidade educativa e para o
fortalecimento do sentimento de pertença à escola.

57

Workshop “comunicação e relacionamento interpessoal em oncologia”
A turma do CEF AFAC, no dia 8 de maio, participou no workshop “comunicação e relacionamento interpessoal em oncologia”, ação protagonizada pela
Dr.ª Cristiana Fonseca e promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e pela Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira. Durante o
workshop os alunos tiveram a possibilidade de aprender algumas técnicas de comunicação com os utentes e ficaram mais consciencializados sobre os
cuidados a ter no processo de comunicação e interação com utentes e cuidados informais.

“O Cinema à tua espera”
No âmbito do Plano Nacional de Cinema, as turmas da Escola (com exceção do 3.º TD/TDM e 2.º VSTDMCM), no dia 8 de maio, visionaram o filme “O
Garoto de Charlot”, nos cinemas Ferrara Plaza, em Paços de Ferreira. Os alunos, acompanhados pelos professores responsáveis, encaminharam-se
para a sala onde seria exibido o filme e, antes da apresentação do mesmo, assistiram a uma introdução levada a cabo por alunos do 2.º TD/TDMCM,
que se caracterizaram como a personagem Charlot e ostentaram mensagens escritas em folhas de papel. O filme teve início e os alunos adotaram
uma excelente postura. No final, as suas apreciações e comentários foram realmente positivas.
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Plano Nacional de Cinema
No âmbito do Plano Nacional de Cinema, foram desenvolvidas diversas atividades nas turmas da Escola, tendo em conta a listagem de filmes de PNC
e os conteúdos das diferentes disciplinas. A par destas atividades, o PNC propôs formação para os docentes envolvidos na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto e uma ida ao cinema – “Cinema à tua Espera” – para assistir ao filme “O Garoto de Charlot”. Neste âmbito ainda foram
visionadas e exploradas algumas propostas, que haviam sido devidamente enquadradas nos conteúdos programáticos das disciplinas e incluídas nas
planificações anuais e modulares.

Reunião sobre os Cursos Profissionais
No dia 8 de maio, a Psicóloga do SPO participou numa reunião, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, acerca das ofertas ao nível dos Cursos
Profissionais. Esta reunião contou com a participação da Sra. Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Sr. Secretário de
Estado da Educação e de um representante da Agência Nacional para a Qualificação do Ensino Profissional. Esta reunião revelou-se bastante
produtiva para o projeto educativo da EPV.

Ações de Divulgação na EB 2/3 de Eiriz
A EPV, na figura da Psicóloga, realizou, na Escola EB2/3 de Eiriz, nos dias 9, 18 e 22 de maio, várias palestras de 45 minutos junto de cada turma do
9.º ano de escolaridade, em contexto de sala de aula.
Além disso, no dia 9, foi possível apresentar a nossa oferta formativa através da implementação de oficinas e ações desenvolvidas pelos alunos do 2.º
TD/TDMCM, Vocacional Básico de Design e CEF – Acompanhante de Crianças. Neste sentido, foi preparada uma oficina de construção de fantoches
de meia; mostra de trabalhos em AutoCad e Renderização; desenho manual; construção de um acessório de moda. Foi também distribuído material
informativo.

Ação de Divulgação na EB 2/3 de Frazão
No dia 19 de maio, a psicóloga do SPO apresentou, na EB2/3 de Frazão, uma ação de divulgação da oferta formativa/educativa da EPV para o
próximo ano letivo, que assumiu a forma de palestra. Foi igualmente solicitada a colaboração de dois alunos da EPV, um da área de Trabalho e Apoio
Social e outro da área de Desenho de Mobiliário, que apresentaram a componente técnico-profissional do curso que se encontram a frequentar.

XIII Mostra de Intervenção Social
A turma do CEF AC participou com a apresentação da peça de teatro “Sorriso da Rita” na XIII mostra de intervenção social, iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de Paços de Ferreira. A atividade contou com a presença de cerca de uma centena de crianças do concelho que assistiram à
apresentação dos alunos da EPV com muita atenção e entusiasmo.
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Feira de Educação, Formação e Emprego de Paços de Ferreira
Nos dias 24, 25 e 26 de maio, a EPV participou na Feira de Educação, Formação e Emprego de Paços de Ferreira que decorreu no Mercado
Municipal, com o objetivo de divulgar a oferta formativa do próximo ano letivo, junto das escolas do terceiro ciclo do Concelho. Foram preparadas
diferentes dinâmicas: realização de exercícios de desenho manual; apresentação de trabalhos elaborados em softwares específico de Desenho
Assistido por Computador; dinamização de uma oficina de construção de um acessório de moda; distribuição de material de divulgação da escola;
dinamização de uma oficina de primeiros socorros e de construção de fantoches de meia. Ainda foi exibida a peça de teatro, pelos alunos do CEF do
AC “O sorriso da Rita”.

Participação na Comemoração do Dia Municipal Sénior
No dia 26 de maio, a turma do CEF AFAC participou na atividade comemorativa do Dia Municipal Sénior, iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Paços de Ferreira e que contou com uma intervenção no programa televisivo “Praça da Alegria” da RTP. Esta atividade contou com a participação
de cerca de cento e vinte idosos, representantes das Instituições Particulares de Solidariedade Social que organizaram um espetáculo de dança e de
cerca de cento e vinte e cinco crianças. Os alunos da EPV protagonizaram um momento de animação, estando caracterizados de mimos e distribuído
balões de modelar pelos diversos participantes.

Comemoração do Dia Mundial da Criança
No dia 1 de junho, a turma do CEF AC participou na atividade de comemoração do Dia Mundial da Criança no Centro Escolar de Eiriz, tendo contado
com a participação de todos os alunos do Centro. A intervenção dos alunos da EPV centrou-se na apresentação da peça de teatro intitulada por
“Sorriso da Rita” (sobre higiene oral) e dinamização do workshop de construção de fantoches de meia. A iniciativa decorreu tal como estava planeada
e as crianças demonstraram-se entusiasmadas com peça de teatro e com o fantoche de meia. Quanto aos responsáveis pelo Centro Escolar
demonstraram satisfação pelo trabalho desenvolvido e pela postura que a turma adotou durante toda a atividade.
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Participação na 25.ª Feira de Artesanato de Freamunde
No dia 12 de junho, a turma do CEF AC participou na 25.ª Feira de Artesanato de Freamunde, iniciativa promovida pela Associação de Artes e Letras
de Freamunde. Depois do convite feito pela Associação à Escola, considerou-se pertinente mobilizar o grupo de alunos na organização de uma
intervenção de animação infantil dirigida a um grupo de cerca de cem crianças com idades compreendidas entre os 4 e os12 anos. Neste sentido, os
alunos procederam à organização de diferentes estratégias de animação, nomeadamente à criação de fantoches de meia, criação de suportes de
apoio à realização de um teatro de fantoches, elaboração de fantoches de papel, fantoches de cartão, fantoches de meia e fantoches de saco de
papel, modelagem de balões e face painting. Durante a organização e concretização da atividade todos os elementos da turma demonstraram-se
entusiasmados e motivados com a iniciativa, tendo adotado um comportamento, postura e desempenho bastante positivo.

Participação na Feira do Livro
No dia 16 de junho os alunos da turma do CEF AFAC participaram na Feira do Livro, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira,
com a apresentação da peça de teatro “Sorriso da Rita”. Os alunos aproveitaram ainda a ocasião para visitar a feira e consultar alguns livros.

III Jornadas da Saúde em Contextos Educativos
Nos dias 30 de junho e 1 de julho, no auditório da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, decorreram as III Jornadas da Saúde em Contextos
Educativos, que constituem um momento de partilha e reflexão no âmbito da Educação e promoção da Saúde. Ao longo dos dois dias, foram
apresentados vários painéis com a intervenção dos oradores que, na globalidade, expuseram e trataram das temáticas com muito rigor científico.
Também houve lugar às Comunicações livres e à apresentação, por parte de alunos de várias Escolas, das boas práticas realizadas nos diferentes
estabelecimentos de ensino. Também a EPV esteve presente com a dinamização da peça de teatro “O Sorriso da Rita” pelos alunos do CEF
– AC. Tratou-se, portanto, de uma experiência enriquecedora e uma mais-valia para os seus participantes, no âmbito da Educação.
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Clube de Desenho
O Clube de Desenho foi criado para dar resposta a todos os alunos da Escola que gostam de desenhar e teve como intuito ser um espaço de
experimentação, no qual fosse possível cruzar conhecimentos, utilizar uma variedade de materiais, meios riscadores e suportes, de forma a alargar as
fronteiras da criatividade. Apesar de a adesão dos alunos não ter correspondido às expectativas, é um projeto que deve ter continuidade no futuro,
dada a sua relevância.

Outras atividades
Ao longo do ano letivo, a Escola foi sendo requisitada para responder às necessidades da Comunidade envolvente, nomeadamente, da Câmara
Municipal de Paços de Ferreira, das Escolas do Ensino Básico das freguesias do concelho, entre outras instituições. A Escola sempre se mostrou
disponível para dar resposta às solicitações efetuadas, mesmo que a participação nessas iniciativas não tenha sido incluída no Plano Anual de
Atividades, concebido no início do ano letivo. Assim, mesmo que tal participação exija um trabalho adicional e uma disponibilidade mais acentuada por
parte de alunos, professores e Direção Pedagógica, a Escola nunca se recusou a envolver-se de forma dedicada e empenhada em todas as
iniciativas, que a seguir se expõem: Participação na palestra subordinada à temática: “Um Mundo de Acessibilidades” no âmbito da Comemoração do
Dia Internacional da Deficiência, realizada no Auditório da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira; Participação na Palestra subordinada ao tema
“Rumo a uma nova política migratória”; Parlamento dos Jovens (Ensino Básico e Secundário); «Um dia na pele do guerreiro», que assinala o Dia
Internacional dos Monumentos e Sítios e que se realizou na Citânia de Sanfins; Projeto Educativo Municipal; Preenchimento do questionário
“Estudantes à entrada do secundário em 2016/2017” da Direção Geral de Estatística da Educação e Ciência; Participação na I Gala da Educação,
iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira; Participação no dia Municipal do Idoso; Participação no Passe na Rua; Participação
da turma na iniciativa “Estica-te: aprende técnicas de defesa pessoal”, promovida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira no âmbito do Dia
mulher e nas iniciativas do ano municipal da igualdade; Participação nas atividades que integram o Dia Internacional da Felicidade, nas instalações do
Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira; Participação na sessão comemorativa do dia da europa, no espaço “a gaveta”, no Parque
Urbano de Paços de Ferreira; Participação da turma na sessão comemorativa do dia da Europa – palestra organizada em parceria com o Município de
Paços de Ferreira, sobre os “60 anos do Tratado de Roma”, integrada no Plano Municipal de Educação; Participação da turma CEF AC na Feira
Internacional de Artesanato de Freamunde; Participação no programa da RTP Praça da Alegria; Comemoração do Dia Mundial da Criança, no Centro
Escolar de Eiriz.
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Projeto Serralves com Escolas
Como já vem sendo habitual, a escola aderiu ao projeto “Serralves com Escolas”. Os professores responsáveis participaram nas oficinas que
decorreram na Fundação de Serralves, ao longo de todo o ano letivo. O tema, objetivos e ensinamentos retirados dessas oficinas foram, a seu tempo,
trabalhados nas disciplinas de Desenho, Desenho de Comunicação, História da Cultura e das Artes e Cidadania e Mundo Atual. Neste seguimento, as
turmas envolvidas no projeto foram o 2.º TD/TDMCM e o 1.º OMSTM, as quais realizaram, em contexto de aula, trabalhos, recorrendo a diferentes
técnicas e estratégias, respondendo às exigências do Projeto.
Arraial Vértice Final do Ano Letivo
No dia 28 de junho, no Pavilhão Desportivo Municipal, realizou-se o Arraial Vértice, para assinalar o final do ano letivo. Para a concretização desta
atividade, os alunos e professores responsáveis realizaram um trabalho de preparação que consistiu na elaboração de elementos decorativos, no
ensaio de excerto da peça “Auto da Lusitânia” de Gil Vicente, da música da Ana Moura, do Teatro de Sombras, do teatro “O Sorriso da Rita”, da
declamação de quadras e na seleção de trabalhos para a exposição. No dia da atividade, alunos, ex-alunos, professores, funcionários, elementos da
Direção, pais, Encarregados de Educação, familiares e amigos reuniram-se, por volta das 19 horas, no espaço, onde, primeiramente, assistiram à
semifinal da Taça das Confederações. No final do jogo, o Presidente da Câmara de Paços de Ferreira e o Presidente da Profisousa dirigiram
felicitações à iniciativa. Seguiram-se as apresentações preparadas pelos alunos especialmente para a ocasião. No final, os alunos finalistas da EPV
deixaram o seu testemunho acerca da experiência vivida na Escola. Findas as atuações da EPV, tiveram lugar as apresentações da PróSénior.
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Formação em Contexto de Trabalho

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) – 3.º Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Técnico/A de Design
A FCT do 3.º TD/TDM apresenta-se como uma estratégia privilegiada de formação, na medida em que proporciona o contacto direto com o
mercado de trabalho e, portanto, possibilita que o aluno aplique e experimente saberes e aprendizagens. A FCT foi desenvolvida em empresas do
ramo mobiliário ou gabinetes de design. Os alunos programaram, executaram, analisaram, leram e interpretaram informações técnicas e de
funcionamento das empresas mencionadas. No total, o aluno cumpriu 600 horas de FCT, entre os meses de março de 2017 e julho de 2017, sendo
que 518 horas foram na entidade de acolhimento e 98 horas na Escola. O aluno cumpriu 7 horas diárias e 35 horas semanais, o que perfez o tal de
horas previsto.

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) – Curso de Educação e Formação de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
A FCT do CEF AFAC apresenta-se como uma estratégia privilegiada de formação, na medida em que proporciona o contacto direto com o mercado de
trabalho e, portanto, possibilita que o aluno aplique e experimente saberes e aprendizagens. A FCT teve a duração de 30 dias úteis, tendo início a 2 de
junho e termino a 14 de julho de 2017. Os alunos cumpriram o horário de funcionamento da Entidade de Acolhimento, consumando no máximo 7 horas
diárias e totalizando um mínimo de 210 horas.
Prática Simulada de Atividade Vocacional – PSAV
Com a PSAV pretende-se que o aluno aplique e consolide competências de natureza profissional, social e pessoal a partir de comportamentos,
atitudes e posturas que facilitem a sua integração no mercado de trabalho. A PSAV inclui três áreas distintas: Design de Equipamento, Design de
Mobiliário e Máquinas. A PSAV teve a duração de 28 dias úteis, tendo início a 25 de maio de 2017 e término em 4 de julho de 2017. Os alunos
cumpriram o horário de funcionamento da Entidade de Acolhimento, consumando 7h30 diárias e totalizando um mínimo de 210 horas. Os alunos
realizaram o Relatório Final de PSAV, na Escola, nos dias 5 e 6 de julho.
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Estágio Formativo (EF)
O Estágio Formativo apresenta-se como uma estratégia privilegiada de formação, na medida em que possibilita o contacto direto com o mercado de
trabalho e, portanto, possibilita que o(a) aluno(a) aplique e experimente saberes e aprendizagens. O EF foi desenvolvido em empresas do ramo do
mobiliário e/ou de construções em madeira. Os alunos aprenderam a dominar um conjunto de ferramentas e instrumentos de trabalho, tendo em vista
a sua aplicação em contexto real. O EF teve início a 3 de abril e terminou a 31 de agosto de 2017. A duração do EF perfez um mínimo de 832 horas.

Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT)

Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) – Técnico(a) de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade
Com início a 22 de maio e término a 20 de julho, os formandos realizaram a FPCT que teve uma duração total de 300 horas. Salienta-se que a FPCT
foi realizada em diferentes respostas sociais e educativas do concelho de Paços de Ferreira e concelhos limítrofes. Esta foi uma experiência que
permitiu ao grupo de formandos contactar com o meio institucional e observar in loco o funcionamento e a organização das diferentes instituições.

Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) – Técnico(a) de Gestão da Produção em madeiras e Mobiliário
A FPCT teve início no dia 2 de junho de 2017 e terminou no dia 2 de agosto do mesmo ano, com a duração de 300 horas. Os formandos
desenvolveram a FPCT em empresas do ramo do mobiliário e/ou de construções em madeira, onde efetuaram a programação da produção,
distribuíram, orientaram e controlaram a execução dos trabalhos nas várias secções fabris, ao nível da qualidade, dos custos de produção, dos prazos
de realização e do cumprimento das normas de ambiente, segurança e higiene.
Prova de Aptidão Profissional
A Prova de Aptidão Profissional apresenta-se como resultado de um projeto centrado em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo(a)
aluno(a) em estreita articulação com os contextos de trabalho, que reflita saberes e competências adquiridas ao logo da sua formação e se desenvolva
em articulação direta com o mundo de trabalho ou que constitua um forte contributo para a sua aproximação à vida ativa. No presente ano letivo,
definiu-se que cada aluno do 3.º ano desenvolvesse um projeto final de curso que fosse ao encontro de produtos e/ou objetos das empresas/entidades
de acolhimento em que desenvolveram a Formação em Contexto de Trabalho. Em concreto, pretendeu-se que cada aluno fosse capaz de
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desenvolver, projetar e conceber uma peça de mobiliário, no caso dos alunos do curso de Técnico(a) de Desenho de Mobiliário ou uma peça de design
de equipamento, no caso dos alunos de Técnico(a) de Design. Tendo como ponto de partida a proposta de trabalho lançada pela empresa ou a
pesquisa da sua linha de produção, através dos seus catálogos e portefólios pretendeu-se que o aluno desenvolvesse um projeto de acordo com as
especificidades da empresa. A PAP foi apresentada e defendida perante um júri no dia 13 de julho.

Prova de Avaliação Final
A PAF assume-se como uma prova de desempenho profissional que consiste na realização, perante um júri, de um ou mais trabalhos práticos,
baseados nas atividades definidas no perfil de competências, visando analisar os conhecimentos mais significativos do aluno. Tendo em conta as
competências inerentes ao curso, cada aluno, sob orientação e acompanhamento dos docentes, desenvolveu um projeto de criação de uma
microempresa de prestação de serviços de apoio à família e à comunidade. Os alunos apresentaram, perante um júri, a PAF no dia 17 de julho de
2017.
Prova Final
A Prova Final assume o caráter de uma prova de desempenho profissional e consiste na realização e/ou apresentação, perante um júri, de um ou mais
trabalhos práticos baseados nas atividades do perfil de competências visado, devendo avaliar os conhecimentos e competências mais significativos.
Em concreto, pretendeu-se que cada aluno fosse capaz de reproduzir uma peça de mobiliário de pequenas dimensões já existente e produzisse a sua
maqueta. Tendo como ponto de partida uma pesquisa de mobiliário, os alunos procederam à execução do desenho técnico, para uma posterior
maquinação dos componentes constituintes da peça do mobiliário e realizaram a maqueta. A PF foi apresentada e defendida perante um júri, no dia 24
de julho de 2017.
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4. Níveis de disciplina
No presente ano letivo, de forma a elucidar i) a especificidade dos nossos alunos; ii) a necessidade de implementar um conjunto de estratégias
diferenciadoras, tendo em vista o seu sucesso e iii) que explicam todo o trabalho desenvolvido pelo corpo docente considerou-se importante
apresentar os seguintes dados que se seguem:
Grelha-síntese de Total de Participações por Turma e por Período
2016/2017
1.º Período

Número de participações
28
67

Número de participações
Participações de ocorrência
Participações disciplinares
Procedimentos disciplinares

MEDIDAS DISCIPLINARES
Medidas Corretivas
Advertência
Ordem de saída
Tarefas e atividades de integração

Número
24
4
Número
2

Número
2
1
2

Mudança de turma
Apreensão do telemóvel

3
Número
2
2

Medidas Sancionatórias
Repreensão registada
Suspensão
Transferência de escola
Expulsão de escola
2.º Período

Número de participações
39
68

Número de participações
Participações de ocorrência
Participações disciplinares

Procedimentos disciplinares

MEDIDAS DISCIPLINARES
Medidas Corretivas
Advertência
Ordem de saída
Tarefas e atividades de integração

Número
29
10
Número
2

Número
4
11
2

Mudança de turma
Apreensão do telemóvel

1
Número
3
2

Medidas Sancionatórias
Repreensão registada
Suspensão
Transferência de escola
Expulsão de escola
3.º Período

Número de participações
19
69

Número de participações
Participações de ocorrência
Participações disciplinares

Número
12
7

Procedimentos disciplinares

Número
0

MEDIDAS DISCIPLINARES
Medidas Corretivas

Número

Advertência
Ordem de saída
Tarefas e atividades de integração

7

Mudança de turma
Apreensão do telemóvel
Medidas Sancionatórias

2
Número

Repreensão registada
Suspensão
Transferência de escola
Expulsão de escola
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TURMA

1.º TD/TDMCM

2.º TDMCM/TD
3.º TDM/TD

2.º VSTDMCM

CVBD (2 Anos)

CEF AFAC

CEF AC

1.º

2.º

3.º

TOTAL ANUAL

Período

Período

Período

POR TURMA

4 PO

7

3 PO
0
0

PO – Participação de Ocorrência.

PD – Participação Disciplinar.

2 PO

3 PO

1 PD

1 PD

1 PO

0

1 PO
1 PD
3 PO

1 PD

2 PD

2 PO

1 PO

1 PD

3 PD

1 PO

0

4 PO
1 PD
6 PO

2 PD

0

1 PD

0

0
7 PO

9

10

1
2

9

7

6

31

5 PD

CA TAFAC

0

1 PO

0

1

CA TGPMM

1 PO

7 PO

2 PO

10

28

39

19

86

TOTAL

7

2 PD

2 PO

11 PO
CEF OMSTM

3 PO

71

Os dados apresentados revelam que o trabalho da equipa pedagógica passa muito pela responsabilidade de desenvolver uma cultura de
cidadania capaz de fomentar valores da pessoa humana e do cumprimento dos direitos e deveres que lhes estão associados. Os alunos não têm
muitas vezes competências ao nível do saber ser e estar, o que dificulta o trabalho do corpo docente na transmissão de conhecimentos e
aprendizagens, tendo este que canalizar os esforços para a mediação de conflitos; na imposição de um ambiente de ordem e disciplina na sala de aula
e na Escola e na resolução de problemas comportamentais.
Apesar dos dados mais uma vez serem reveladores do trabalho desenvolvido, estes ficam muito aquém das inúmeras situações assistidas que
foram sendo contornadas, resolvidas e geridas pelo professor em sala de aula e pela Direção Pedagógica. Regista-se que em alguns casos a
gravidade das situações implicariam o registo de uma participação e a determinação de uma medida disciplinar e/ou corretiva, contudo mais uma vez
muitas são as situações em que se opta por gerir de forma a evitar e/ou condicionar o percurso formativo e educativo dos alunos.
Acresce-se que o número em decréscimo de registo de participações no terceiro período deve-se, essencialmente a três razões: a um número
acrescido de alunos que no terceiro período encontra-se em estágio nas suas diferentes modalidades; a uma maior compreensão que o corpo docente
face a alguns comportamentos, dado o cansaço dos alunos no final do ano letivo e por último, mas não menos revelador ao trabalho já desenvolvido
junto dos alunos no que concerne aos comportamentos e níveis de disciplina.
5. Planos curriculares e cargas horárias
Quanto ao controlo das cargas horárias regista-se o cumprimento generalizado, ainda que com alguns ajustamentos que podem ser
confrontados nas grelhas de controlo elaboradas e preenchidas para o efeito.
Dando cumprimento aos procedimentos de gestão e controlo pedagógico e curricular regista-se que foram lecionadas todas as matérias
previstas em cada curso, ano e turma e em conformidade com o definido nas planificações modulares. Os ajustamentos efetuados foram devidamente
autorizados e justificados nos relatórios de cumprimento modular.
Para além do cumprimento generalizado, salienta-se a necessidade de ser muitas vezes reforçado o número de horas e/ou aulas anuais e/ou
o reajustamento dos tempos letivos, tendo em vista o reforço de aprendizagens e/ou a introdução de projetos e/ou iniciativas que não estavam
inicialmente previstas e/ou planificadas.
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6. Avaliação de desempenho
Relativamente às dinâmicas de avaliação de desempenho do pessoal docente que têm vindo a ser dinamizadas nos últimos anos regista-se
que no presente ano letivo, mantivemos a análise dos instrumentos de avaliação da prática docente, como análise das planificações; relatórios de
cumprimento; as práticas inerentes às funções pedagógicas; o envolvimento do corpo docente na dinâmica da Escola; autoavaliação do docente; entre
outros.
Contudo, ainda não foi possível registar em dossier próprio a reflexão e avaliação de cada um destes procedimentos por cada docente, apenas
a autoavaliação que foi entregue por todos os professores.
7. Avaliação da ação
No presente ano letivo a Escola Profissional Vértice iniciou o processo de revisão do projeto educativo com vigência para os próximos três
anos letivos: 2017/2018; 2018/2019 e 2019/2020.
O processo de revisão do Projeto Educativo da Escola, resultará num novo plano de intervenção para os próximos três anos letivos. Em
conformidade, com o que tem vindo a ser efetuado nos anos letivos anteriores e espelhado nos sucessivos relatórios de avaliação que foram sendo
produzidos, a dar conta do cumprimento das metas e objetivos, o processo de revisão do projeto educativo é resultado do envolvimento de todos os
que fazem parte da comunidade educativa, e reflete a situação atual da Escola e para onde ela quer e deve caminhar para o futuro. Definir-se-á um
novo plano de ação, com novas metas e objetivos que resultam do diagnóstico realizado, tendo por base a análise SWOT. Para o próximo ano letivo,
proceder-se-á à avaliação da ação da Escola por parte dos diferentes interlocutores da comunidade educativa, aplicando um conjunto de instrumentos
de avaliação já construídos.
8. EQAVET
O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET), consagrado pela
Recomendação de 18 de junho de 2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia, foi concebido para melhorar o Ensino
e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores ferramentas comuns para a gestão da
qualidade, promovendo a confiança mútua, a mobilidade de trabalhadores e de formandos e a aprendizagem ao longo da vida. O EQAVET é um
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instrumento a adotar de forma voluntária, que permite documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de EFP e a
qualidade das práticas de gestão, implicando processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de avaliação interna e externa, e
relatórios de progresso, estabelecendo critérios de qualidade e descritores indicativos que sustentam a monitorização e a produção de relatórios por
parte dos sistemas e dos operadores de EFP, e evidenciando a importância dos indicadores de qualidade que suportam a avaliação, monitorização e
garantia da qualidade dos sistemas e dos operadores de EFP.

O ciclo de qualidade do EQAVET a implementar inclui quatro fases interligadas:
(1) Planear (definir metas e objetivos apropriados e mensuráveis); (2) Implementar (estabelecer procedimentos que assegurem o cumprimento
das metas e objetivos definidos); (3) Apreciar e avaliar (desenvolver mecanismos de recolha e tratamento de dados que sustentem uma
avaliação fundamenta da dos resultados esperados); e (4) Ajustar (desenvolver procedimentos para atingir os resultados ainda não
alcançados e/ou estabelecer novos objetivos em função das evidências geradas, por forma a garantir a introdução das melhorias necessárias).

Dado que os indicadores são um pilar fundamental na definição e implementação de um processo de garantia da qualidade alinhado com o EQAVET,
a ANQEP selecionou um conjunto de indicadores para as escolas darem início à construção do seu Sistema de Garantia da Qualidade da oferta de
EFP.

Esses indicadores são:

Taxa de conclusão em modalidades de EFP
a) Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial, obtendo uma qualificação, em relação ao total dos alunos/formandos
que ingressam nesses cursos.

Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP:
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a) Proporção de alunos/formandos que completam o curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou
outros destinos, no período de 12-36 meses após a conclusão do curso.

Utilização das competências adquiridas no local de trabalho:
a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o
curso/Área de Educação e Formação que concluíram.
b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP.
No sentido de confirmar o compromisso que a EPV teve desde sempre em relação à qualidade do ensino que ministra, entende ser de enorme
importância que essa qualidade seja reconhecida e certificada externamente.
Por isso integra o grupo pioneiro dos estabelecimentos de educação e formação profissional que, junto da ANQEP, IP, pretendem obter a
certificação EQAVET, procurando dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei 92/2014, de 20 de junho, que estabelece que as escolas
profissionais devem implementar sistemas de garantia de qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos, sendo
que esses sistemas devem estar articulados com o Quadro EQAVET (artigo 60º).
Tendo em conta que a Escola Profissional Vértice iniciou o processo em 2016, a recolha de dados referente aos indicadores foi realizada a partir
de janeiro de 2016, incidindo no ciclo formativo terminado em 2013/2014.
Em anexo ao presente relatório apresenta-se o dossier do processo de implementação do EQAVET em curso.
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9. Envolvimento institucional da escola no tecido económico, social e cultural
(Qualidade e diversidade de parcerias ou protocolos com instituições, empresas ou outros agentes a nível regional ou nacional, com incidência na organização e
desenvolvimento dos cursos e respetiva componente de formação em contexto de trabalho)

Ao longo dos seus 27 anos de existência a EPV tem pautado a sua ação e intervenção pela dinâmica junto e com a comunidade, sendo
portanto facilmente observável os resultados e o impacto da sua intervenção. É pois frequente a EPV ser consultada ou solicitada para intervenções,
estudos, trabalhos e projetos, bem como para o recrutamento de estagiários e profissionais. A nossa grande meta incide agora no recrutamento de
parceiros com relevo no panorama regional e nacional, tanto no setor do mobiliário e design, como no setor da animação, trabalho e apoio social, dado
serem as duas grandes áreas de especificidade do trabalho da EPV. A envolvência da EPV com a comunidade é inquestionável, quer pelas pessoas e
profissionais que forma quer pela excelente relação que estabelece com um conjunto de estruturas locais. Este envolvimento é evidente aquando do
processo de integração dos alunos em contexto real de trabalho dado que, colocamos em estágio um número elevado de alunos; o que considerando
o contexto geográfico e a especificidade das áreas de integração, foi obra, tanto mais que tivemos de ter em conta as limitações financeiras da escola
e dos alunos, nomeadamente no que concerne a apoios para deslocação e alimentação. Possuímos um protocolo de colaboração alargado com a
Autarquia de Paços de Ferreira e respetivos serviços educativos, desportivos e de ação social, se bem que nos últimos anos para além da autarquia
local temos protocolado intervenções com a de Paredes e Lousada; IPSS e outras estruturas do terceiro setor colaborando, nomeadamente, na
implementação de atividades dirigidas para públicos em particular e/ou para a comunidade em geral; centro de saúde, designadamente no quadro da
implementação do programa de educação para a saúde em que muitas das iniciativas são alargadas à comunidade; agrupamentos de escola que,
frequentemente, solicitam à EPV o desenvolvimento de projetos seja para a comemoração de dias específicos quer seja para dar resposta aos
projetos anuais de escola; associações de pais; entre tantas outras; associações empresariais e profissionais. Só para título de exemplo, no presente
ano letivo, a equipa de saúde escolar solicitou à Escola o desenvolvimento de uma intervenção no âmbito da Higiene Oral para o 1.º ciclo. A Escola
desenvolveu uma peça de teatro sobre a Higiene Oral, tendo sido apresentada na iniciativa Passe na Rua da Autarquia; nos centros escolares do
concelho e nas Jornadas da Saúde. Uma consulta rápida pela página web ou facebook da Escola permite aferir a veracidade da dinâmica que resulta
dos protocolos estabelecidos, bem como da sua diversidade e quantidade. Paralelamente e anualmente a EPV mobiliza um conjunto de empresas,
sobretudo aquando do processo de apresentação de candidatura e tendo em vista a organização dos percursos nomeadamente no que se refere ao
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acolhimento de alunos em contexto de estágio. Assim, possuímos um conjunto alargado de pareceres recolhidos para esta candidatura que podemos
apresentar caso seja considerado oportuno. Possuímos também pareceres e/ou declarações que evocam a integração da Escola nas redes de
concertação e negociação e/ou as parcerias estabelecidas ao nível da utilização dos espaços, nomeadamente da Autarquia, Associação Empresarial,
CIM, Gespaços, entre outros. Registamos ainda que possuímos protocolos de integração em contexto de FCT para todos os alunos da Escola.
Finalizando, e tendo também por referência as metas traçadas no projeto educativo da Escola, temos vindo a desenvolver um trabalho de
comunicação com um conjunto de instituições de ensino superior, quer seja para o encaminhamento de alunos para percursos pós secundário quer
seja para o desenvolvimento de atividades e projetos.
Segue a listagem das entidades parceiras que colaboraram com a Escola Profissional Vértice no âmbito da FCT, PSAV, EF e FPCT, no presente ano
letivo, segundo o curso/tipologia de ensino:
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ENTIDADES PARCERIAS NO ÂMBITO DA FCT/ EF/PSAV/FPCT – 2016/2017
Nome da Entidade/Empresa

Morada

Endereço Eletrónico

Contacto

(email)

Telefónico

Nome do Responsável

ENTIDADES TRABALHO E APOIO SOCIAL – FCT AFAC
Agrupamento de Escolas de Eiriz –

Praceta do Centro Escolar de

Centro Escolar de Lamoso

Lamoso, n.º 17, 4590-419

eblamoso@e-eiriz.org

Tel.: 255 864 561

Dr.ª Ana Maria

eb23eiriz.mail@gmail.com

Tel.: 255 863 601

Dr.ª Salete

cefrazao.avef@gmail.com

Tel.: 255 872 310

Dr.ª Ana Margarida

Lamoso
Agrupamento de Escolas de Eiriz –

Rua dos Talhos, n.º 97, 4595-

Centro Escolar de Sanfins de Ferreira

384 Sanfins de Ferreira

Agrupamento de Escolas de Frazão -

Rua Vila Formosa, 4595-195

Escola Básica N.º 1 de Frazão

Frazão

Agrupamento de Escolas de Paredes –

Rua da Vila, 15

Jardim de Infância de Talhô

4580-402 Gondalães, Paredes
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Tel.: 935 871 017
geral.eb23frazao@gmail.com

Tel.: 255 864 579

----

Tel.: 968 705 276

Dr.ª Ana

jardim.infancia@scmparedes.pt

Tel.: 255 780 220

Dr.ª Luísa

cspsanfins@gmail.com

Tel.: 255 872 209

Dr.ª Isabel Ferreira

museudomovel@gmail.com

Tel.: 255 860 706

Dr.ª Ana Clara Querido

(Gondalães)
Irmandade da Santa Casa da

Rua Dr. Elias Moreira Neto, n.º

Misericórdia de Paredes

161, 4580-085 Paredes

Centro Social e Paroquial de Sanfins

Rua Maria Emília Aranha, n.º

de Ferreira

17, 4590 Sanfins de Ferreira,
Paços de Ferreira

Câmara Municipal de Paços de

Praça Dr. Luís, 4590 Paços de

Ferreira - Museu Municipal – Museu do

Ferreira

Móvel de Paços de Ferreira
Câmara Municipal de Paços de

Rua Rainha D. Leonor, 4590-

Ferreira - Biblioteca Municipal de

612, Paços de Ferreira

lurdes.abreu@cm-pacosdeferreira.pt

Tel.: 255 860 711

Dr.ª Isabel Mendes

creche.expansao@cm-paredes.pt

Tel.: 255 788 895

Dr.ª Fátima Venda

pacos2000@sapo.pt

Tel.: 255 880 290

Dr.ª Aida Gomes

susanapelota@hotmail.com

Tel.: 255 777 472

Dr.ª Susana Pelota

secretaria.irmandadesantacasa@gmail.com

Tel.: 255 866 522

Dr.ª Susana Leal

isabel.mendes@cm-pacosdeferreira.pt

Paços de Ferreira
Câmara Municipal de Paredes - Creche

Av. Padre Moreira das Neves

da Expansão

4580-162 Paredes

Associação Paços 2000

Rua Engenheiro Edgar Oliveira,
4595-492, Paços de Ferreira

Casa do Povo de Bitarães

Rua N.ª Sr.ª dos Chãos, n.º 686
4580 – 297 Bitarães

Irmandade da Santa Casa da

Av. António Barbosa, Ap.68,

Misericórdia de Paços de Ferreira

4590-909, Paços de Ferreira

Irmandade da Santa Casa da

Av. Major Arrochela Lobo, n.º

Misericórdia de Lousada

157, 4620-697 Silvares,
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geral@scmlousada.pt

Tel.: 255 810 740

Dr.ª Francisca Miranda

assnespereira@sapo.pt

Tel.: 255 814 695

Dr.ª Flávia Dias

cparteira30@gmail.com

Tel.: 224 444 085

Dr.ª Cláudia Quintelas

----

Tel.: 255 892 765

Dr.ª Alice Pinto

cspferreira@paroquiasaaff.net

Tel.: 255 888 890

Dr.ª Esmeralda Eiras

Lousada
Associação de Solidariedade Social de

Rua António Ferreira, N.º 101

Nespereira

4620-911 Nespereira Lousada

Centro Sócio-Educativo e Profissional

Rua da Floresta, N.º 117

da Parteira

4580 Parteira - Paredes

Agrupamento de Escolas de Paços de

Rua de Samonde, n.º 141,

Ferreira – Centro Escolar de Ferreira

4590-769 Ferreira

Centro Social e Paroquial de Ferreira

Rua do Centro Paroquial
4590-829 Ferreira, Paços de

Tel.: 961 031 597

Ferreira
ENTIDADES – FPCT CA TAFAC

Agrupamento de Escolas de Eiriz –

Praceta do Centro Escolar de

Centro Escolar de Lamoso

Lamoso, n.º 17, 4590-419

eblamoso@e-eiriz.org

Tel.: 255 864 561

Dr.ª Ana Maria

pacos2000@sapo.pt

Tel.: 255 880 290

Dr.ª Aida Gomes

cspfigueiro@sapo.pt

Tel.: 255 893 199

Dr.ª Alexandra Silva

----

Tel.: 255 862 054

Dr.ª Cláudia Belchior

Lamoso
Associação Paços 2000

Rua Engenheiro Edgar Oliveira,
4595-492, Paços de Ferreira

Centro Social Paroquial de Figueiró

Largo da Igreja,
4590-276 Figueiró, Paços de
Ferreira

Colégio Marca D´Agua

Rua da Escolas, n.º 35,
4595-158 Moinhos, Frazão,
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Paços de Ferreira
Centro Infanto-Juvenil António Freire

Rua António Carneiro,

Gomes

4594-904 Freamunde

Agrupamento de Escolas de Paços de

Av.ª Dr. Jaime Barros,

Ferreira - Escola Básica N.º 1

4590-892 Paços de Ferreira

Agrupamento de Escolas de Paços de

Rua Mosteiro de Ferreira, n.º

Ferreira – Escola Básica n.º 2

160

cij-afgomes@asmf.pt

Tel.: 255 879 831

Dr.ª Marcela Neto

Tel.: 969 272 655
escolabasica1@avepf.pt

Tel.: 255 861 751

Dr.ª Emília Pereira

Tel.: 255 963 645
escolabasica2@avepd.pt

Tel.: 255 892 764

Dr.ª Carla Leal

escolabasicapenamaior@avepf.pt

Tel.: 255 861 751

Dr.ª Ana Barros

4590-601 Paços de Ferreira
Agrupamento de Escolas de Paços de

Rua do Parque, n.º 222,

Ferreira – Centro Escolar de

4595-298 Penamaior, Paços de

Penamaior

Ferreira

Obra de Assistência Social de

Rua da Igreja, n.º 159, 4580-

Sobrosa

734, Sobrosa, Paredes

Tel.: 255 872 544

obra@sobrosa.pt

Tel.: 255 963 473
Tel.: 968 685 713

Dr.ª Berta Silva

AE de Lordelo – Escola Básica N.º 1 de

Rua dos Marceneiros, n.º 91

Lordelo

4580-839 Lordelo, Paredes

Irmandade da Santa Casa da

Av. Major Arrochela Lobo, n.º

Misericórdia de Lousada

157, 4620-697 Silvares,

----

Tel.: 224 444 101

Dr.ª Luísa Rocha

geral@scmlousada.pt

Tel.: 255 810 740

Dr.ª Francisca Miranda

----

Tel.: 255 812 191

Dr.ª Marlene

Lousada
Associação Social Recreativa e Cultural

Bairro Doutor Abílio Moreira

ao Encontro das Raízes

Bloco D, Arcas
4620-121 Lousada - Arcas
EMPRESAS TDM/TD

ANTARTE

Av. da Zona Industrial 222 A

Tel. 224119350

4589-303 Rebordosa Paredes

antarte@antarte.pt
sandra.araujo@antarte.pt

D. Zita
D. Sandra Araújo

ARQPAR Gabinete de Arquitetura e
Engenharia

Rua Rainha D. Leonor 118

arqpar.portugal@gmail.com

Tel.
255872744
Telm. 966187129

Arq. Jorge Rodrigues

ARESTA ATLANTICA

Rua do Industrial 9

arestatlantica@gmail.com

Tel. 255 866 912
Telm. 914 123 996

info@ambitat.com

Tel.255 868 600
Telm. 912 236 535

Sr. Costa
Sr. Paulo Jorge
D. Marta
Sr. José Augusto
Sr. Barros

geral@artauria.com
rui@artauria.com

Telm. 961303197

Sr. Rui Cunha

argumentologico@hotmail.com

Tel. 255872860

Sr. Abílio Miranda
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4590 - 612 Paços de Ferreira

4590 077 Carvalhosa
Paços de Ferreira
António Barros Valgrad - Ambitat

Rua 25 de Julho 485 Apartado
61
4590-761 Ferreira Paços de
Ferreira

Artauria - Indústria de Estofos Lda.

Rua das Rosa 37
4590 -410 Lamoso
Paços de Ferreira

Argumento Lógico, Lda.

Rua Nova de Cerqueda 1026

Lordelo - Paredes
CCA Cozinhas

Rua Via Panorâmica 1703
4595 - 076 Eiriz - Paços de

geral@ccacozinhas.com
daniela.ccacozinhas@gmail.com

Tel. 255 860 150
Telm. 934 553 753

Sr. Vítor Martins
D. Daniela

epoca@epoca.pt
luisrocha@epoca.pt

Tel. 255891048

Sr. Luís Rocha
D. Carla

habilis@sapo.pt

Telm. 965097852

Sr. Adelino Nunes

htfdm@hotmail.com
arq.a.castro@gmail.com

Telm. 938928982

Arq. Hélder Martins

ppacheco@hih.pt

Tel. 255 890 400

Dr. Pedro Pacheco

Ferreira
Época Gold-Mobiliário Internacional
SA

Rua Indústria, Seroa 4595-438

Habilis Indústria de Mobiliário, Lda.

Rua das Fontainhas 207 4595 -

SEROA

125 Paços de Ferreira
Hélder Tiago Ferreira Dias Martins Arquiteto - Gabinete

Avenida

HOMES IN HEAVEN

Complexo Industrial Monte das

do

Mosteiro

220

Ferreira - Paços de Ferreira

Devesas, Lote 9, 122, 4595 82

415 Seroa, Paços de Ferreira.
HARPA

Rua Sr. das Abelheiras, 303

mail@harpa.com.pt

Tel. 255864404

D. Ana

danielbarros@lbfmobiliario.com

Tel. 255 878 393

Dr. Daniel Barros
Sr. Frederico

geral@moveiras.com

Tel. 255962693

Sr. Manuel Freitas
D. Marisa Taipa

info@moveismendes.com
mendes.moveis@gmail.com

Tel. 255878826
Telm. 914769497

Sr. Carlos Mendes
Sr. Jorge Martins

moveis.moreira.dias@sapo.pt

Tel. 255881182
Telm. 912574622
Telm. 910266898

Sr. Pontes

4590-106 Paços de Ferreira
LBF Mobiliário, Lda.

Rua

dos

Ultramar,

Combatentes
697,

do

4620-201,

Figueiras, Lousada.
Moveiras, Indústria de Móveis, Lda.

Calçada do Além 2 Eiriz Paços de Ferreira

Móveis Mendes

Rua Padre Arnaldo Meireles, 32
4590-392 Freamunde
Paços de Ferreira

M & D - Mobiliário & Interiores - Nova
Móveis Moreira & Dias, Lda.

Rua São Gonçalo
4620-267 LUSTOSA Paredes

MOBILATTO

Avenida do Passo, 284, 4595-

fnunes@mobilatto.com

Telm. 936 001 010

Dr. Fernando Nunes

moveismendesemendes@gmail.com
josemendes29@gmail.com

Tel. 255 861 692
Telm. 919 634 773

Sr. José Mendes

Travessa do Souto 45 - Padrão

sandraalves@opostos.com

D. Sandra Alves

Rua Central das Alminhas 269

info@portosmobiliario.com

Tel. 255 865 369
Tel. 255 866 265
Tel. 255 880 390
Telm. 935 302 950

Tel. 222 012 417
Telm. 916538596

Arq. Pedro Gonçalves

Tel.255 866 015
Telm. 914 406 354

Sr. Joaquim Neto
Dr.ª Catarina Neto

Tel. 224441862

Sr. Vítor Silveira

278

Meixomil,

Paços

de

Ferreira.
MENDES & MENDES

Zona Industrial 3 - Rua Currais
11 a 122
4590 335 Freamunde Paços de
Ferreira

Opostos Plural Brand - Singular
Option
PORTOS MOBILIÁRIO

4590-207 Figueiró Paços de

D. Célia Pereira
Sr. Luís Pereira

Ferreira
Pedro Mosca e Pedro Gonçalves
Arquitetos - Gabinete Porto

Rua Nossa Senhora de Fátima,

pedro.goncalves@pmpg.pt

Nº 419, 2º Trás
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4050-428 Porto
VALERIE (QuimNeto)

Rua das Crosseiras, nº. 17,
4590-042, Carvalhosa, Paços

quimneto@sapo.pt
catarina.quimneto@sapo.pt

de Ferreira.
EMPRESAS VSTDMCM
X8 Chairs & Tables, Lda.

Rua

Zona

Industrial,

1220

info@x8chairs.com

4580-565 Lordelo

Sr. Jorge Santos

Paredes
MONTEIRO MOBILIÁRIO

Rua da Igreja, n.º 73, 4590-419,

Não aplicável.

Tel. 255 879 799

Lamoso, Paços de Ferreira.
Época Gold-Mobiliário Internacional
SA

Rua Indústria, Seroa 4595-438
SEROA

Sr. Jorge Miguel da Cunha
Monteiro

epoca@epoca.pt
luisrocha@epoca.pt

Tel. 255891048

Sr. Luís Rocha
D. Carla

Aimac

Móveis Mendes

Rua do Sol n.º 75 - 4590 - 763

geral@aimac.pt

Tel. 255965967

Ferreira

aimacloja@sapo.pt

Telm. 917 954 168

Rua Padre Arnaldo Meireles, 32

info@moveismendes.com
mendes.moveis@gmail.com

Tel. 255878826
Telm. 914769497

Sr. Carlos Mendes
Sr. Jorge Martins

gomes.moveis@hotmail.com

Telm.933 184 717

Sr. José Lito Gomes

4590-392 Freamunde

Sr. Inácio Pacheco

Paços de Ferreira
Móveis Gomes

Rua do Prado 330
4580 Sobrosa parede

Sarimóveis

Telm. 912 402 103

Rua do Industrial, 16

pbras@sarimoveis.pt

4590-079 Carvalhosa

Tel. 255868680

Dr. Pedro Brás

Telm.935 364 054

Paços de Ferreira
PEREIRA DA COSTA

Avenida da Liberdade, 209/211,

comercial@pereiradacosta-mobiliario.com

Tel. 255 878 364

Sr. Pedro Santos

4590-196, Figueiró, Paços de

pedro@pereiradacosta-mobiliario.com

globalpaintmobiliario@gmail.com

Tel. 255 965 385

Dr. Franquelim

franquelim@moreiracastro-consultores.pt

Telm.918 203 281

Sr. Carlos Abreu

disanti.mobiliario@gmail.com

Tel. 255 881 662

Designer Luís

Ferreira.
Global Paint

Estrada Agra de Moreira 311

4620

–

701

Sousela

Lousada
DISANTI

Rua da Vinha, 82 – Figueiró
Paços de Ferreira

Telm. 918 126 677

EMPRESAS VOCACIONAL BÁSICO DESIGN (2anos)
AFG SOFÁS - Unipessoal LDA

Av. do Marco Nº 137

geral@afgsofas.com

Tel. 255870180

Sr. António Gomes

geral@bestsofa.pt
geral@gruposlevel.pt

Tel. 255863845

Sr. Miguel Alves

4595 - 225 MEIXOMIL Paços
de Ferreira

Best Sofá

Rua da Mouta n.º 1
4590 - 832 Ferreira
Paços de Ferreira

Sr. Nuno Silva
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Bruno Ricardo Alves Leal, Unipessoal

Rua Alto de Escariz nº67

brunoleal9@hotmail.com

Telm. 936448624

Sr. Bruno Leal

crngeral@gmail.com

Telm. 912510172

Sr. Marco Mendes

lilianarodrigues@folhascalssicas.pt

Tel. 255862600

Engª Liliana Rodrigues

fernandopalhito@hotmail.com

Tel. 224440117

Sr. Fernando

4595 - 302 Penamaior
Paços de Ferreira
CRN

Rua António Nogueira n.º 2
4590 - 376 Freamunde
Paços de Ferreira

Folhas

Clássicas

-

Comércio

de

Madeiras e Derivados, Unipessoal

Rua das Casas Novas 104
4590 - 771 Ferreira
Paços de Ferreira

Fernando Moreira da Silva

Rua do Palito nº 70
4580 - 464 Lordelo Paredes

Gual Torres

Rua Zona Industrial, 1189 -

Telm. 937 392 348
paulocerdeiral@gual.pt

Sr. Paulo Cerdeiral

4580 - 565 Lordelo Paredes
José Ribeiro Sousa - Fábrica de

Rua das Flores nº 681

Móveis

4580 - 820 Lordelo Paredes

LCR - Estofos - Lázaro da Costa

Rua da Fonteita, 40

Rodrigues

4595 - 155 Frazão Paços de

Sr. Bruno Cerdeiral
Não aplicável.

Telm. 933558934

Sr. José Ribeiro

estofoslcr@gmail.com

Tel. 255 861 431

Sr. Lázaro

Telm. 962 638 270

Ferreira
Miguel Veríssimo & Filhos LDA.

Avenida João XXIII n.º 4

info@miguelverissimo.com

4590 - 515 Paços de Ferreira
Móveis Abreu

Tel. 255 862 706

Sr. Miguel Veríssimo

Telm. 913 253 826

Rua da Lamela, 183

moveis.abreu@sapo.pt

Tel. 255 963 321

Sr. Miguel Felgueiras

4595 - 373 Sanfins de Ferreira

liliana@grupocj.pt

Telm. 919 585 861

Sr. Joaquim Abreu

Moverna Móveis - Hernâni & Silva,

Rua Nova de Sistos, 57

info@moverna.co.pt

Tel. 255964350

Lda.

4590-567 Paços de Ferreira

filipasilva.moverna@gmail.com

Sr. Hernâni Silva
Sr. Bruno Silva

Pereira da Costa

Av.ª da Liberdade 209

lidia@pereiradacosta-mobiliario.com

Tel. 255878364

D. Lídia Pereira

4590- 196 Figueiró Paços de
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Ferreira
Rústiko - José Manuel Barros Ferreira

Rua da Abroeira n.º 204

jmbferreira@iol.pt

Telm. 914788765

Sr. José Ferreira

mail@verdemelho.pt

Tel. 255 878 612

Sr. José Bessa

Telm. 918212003

D. Maria Cidália Silva

4580 Lordelo Paredes
VERDEMELHO

Rua de Panelas n.º 29 - 4590 301 Freamunde

EMPRESAS CA TGPMM
Apprel - Maria Cidália Silva

Rua Major Arrochela Lobo

jorgepaulosilva@live.com.pt

4560 - 900 Penafiel
Aresta Glaciar, Lda.

Viela do Cô n.º 23

Sr. Jorge Silva
arestaglaciar@hotmail.com

Telm. 910914491

Sr. Carlos Alberto Coelho

geral@cardosoleal.com

Telm. 968334509

Sr. Agostinho

4595 - 298 Penamaior
Paços de Ferreira
Cardoso Leal & Filhos

Rua da Santa Marinha, 53
4595 - 000 Penamaior
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Paços de Ferreira
Carpintaria Adelino Abreu e Filhos

Rua da Capital 138

carpintariaabreu@sapo.pt

Tel. 255000557

Sr. Adelino Abreu
Elsa Abreu

Não aplicável.

Tel. 255964589

Dr.ª Anabela Santos

poliveira@sarimoveis.pt

Tel. 255868680

Sr. Pedro Oliveira

raestofos@sapo.pt

Tel. 255865142

Sr. Rui Alves

4595 -361 Sanfins de Ferreira
Paços de Ferreira
Nelson Móveis Lda.

Rua de Carral 78
4590 - 071 Carvalhosa Paços
de Ferreira

Sarimóveis

Rua do Industrial, 16
4590-079 Carvalhosa
Paços de Ferreira

RA Rui Alves Estofos, Unipessoal Lda.

Rua Agra da Leira
4620 - 603 Sousela - Lousada

Telm. 912783848

Sintetizando:
1) Na área do trabalho e apoio social colaboraram connosco no presente ano letivo 29 entidades (IPSS, Centros Sociais e Paroquiais, Centros
escolares, Agrupamento de Escolas, entre outros).
2) Na área do design e mobiliário 54 entidades/empresas.
3) Total de 83 parceiros.
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Segue a listagem atualizada de parceiros que emitiram pareceres favoráveis à Escola Profissional Vértice no presente ano letivo, segundo o curso:

Listagem Declaração de Compromisso de Colaboração8
Entidade
1. GESPAÇOS - Gestão de Equipamentos Municipais

Localização
Paços de Ferreira

E.M., SA.
2. Know Food
3. Município de Paços de Ferreira

8

Atualizada a 26 de julho de 2017.

Felgueiras
Paços de Ferreira

4. Município de Lousada

Lousada

5. Município de Penafiel

Penafiel
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Pareceres por Curso9
Pareceres emitidos à EPV – Curso Profissional de Animador/A Sociocultural
Entidade
Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Lousada
Museu Municipal-Museu do Móvel Paços de Ferreira
Obra de Assistência Social de Sobrosa
Associação de Solidariedade Social de Nespereira
Centro Sócio-Educativo e Profissional da Parteira
Centro Social Paroquial de Figueiró
Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira
Casa do Povo de Bitarães
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira
Associação Paços 2000
Centro Infanto-Juvenil Freire Gomes
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Paredes
Centro Social e Paroquial de Ferreira
Total

9

Atualizada a 26 de julho de 2017.

Localização
Lousada
Paços de Ferreira
Sobrosa - Paredes
Nespereira - Lousada
Lordelo - Paredes
Figueiró - Paços de Ferreira
Sanfins - Paços de Ferreira
Bitarães Paredes
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Freamunde
Paredes
Ferreira - Paços de Ferreira
13
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Pareceres emitidos à EPV – Curso Profissional de Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções
em Madeira
Entidade
Gabinete de Arquitetura - Hélder Tiago Ferreira Dias
LBF - Mobiliário
Filomena Correia & Filhos, Lda.
Moveiras - Industria de Móveis
Epoca Gold – Mobiliário Internacional, S.A.
Habilis - Industria de Mobiliário
Argumento Lógico, Lda.
David Mendes e Brito Mendes, Lda.
Disander, Forniture, Lda.
2L - Mobiliário e Decoração
Homes in Heaven
Mobilatto - Joaquim Matos Nunes, Lda.
Rocha & Rafael, Interiores, Lda.
Portos Mobiliário - Luiz dos Santos Pereira, Lda.
OPOSTOS - António Carneiro Silva & Filho, Lda.
ARQPAR - Consultores, Arquitetura e Engenharia
Pedro Mosca e Pedro Gonçalves, Arquitetos, Lda.
VALGRAD INDUSTRY, Lda.
ARTAURIA - Industria & Comercio de Mobiliário, Lda.
Total

Localização
Ferreira - Paços de Ferreira
Figueiras - Lousada
Eiriz - Paços de Ferreira
Eiriz - Paços de Ferreira
Seroa - Paços de Ferreira
Frazão - Paços de Ferreira
Lordelo - Paredes
Freamunde - Paços de Ferreira
Carvalhosa - Paços de Ferreira
Ferreira - Paços de Ferreira
Seroa - Paços de Ferreira
Meixomil - Paços de Ferreira
Rebordosa - Paredes
Figueiró - Paços de Ferreira
Penamaior - Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Porto
Ferreira - Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
19
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Pareceres emitidos à EPV – Curso Profissional de Técnico/A de Design - Variante de Design de
Equipamento
Entidade
Gabinete de Arquitetura - Hélder Tiago Ferreira Dias
LBF - Mobiliário
Filomena Correia & Filhos, Lda.
Moveiras - Industria de Móveis
Epoca Gold – Mobiliário Internacional, S.A.
Habilis - Industria de Mobiliário
Argumento Lógico, Lda.
David Mendes e Brito Mendes, Lda.
Disander, Forniture, Lda.
2L - Mobiliário e Decoração
Homes in Heaven
Mobilatto - Joaquim Matos Nunes, Lda.
Rocha & Rafael, Interiores, Lda.
Portos Mobiliário - Luiz dos Santos Pereira, Lda.
OPOSTOS - António Carneiro Silva & Filho, Lda.
ARQPAR - Consultores, Arquitetura e Engenharia
Pedro Mosca e Pedro Gonçalves, Arquitetos, Lda.
VALGRAD INDUSTRY, Lda.
ARTAURIA - Industria & Comercio de Mobiliário, Lda.
Total

Localização
Ferreira - Paços de Ferreira
Figueiras - Lousada
Eiriz - Paços de Ferreira
Eiriz - Paços de Ferreira
Seroa - Paços de Ferreira
Frazão - Paços de Ferreira
Lordelo - Paredes
Freamunde - Paços de Ferreira
Carvalhosa - Paços de Ferreira
Ferreira - Paços de Ferreira
Seroa - Paços de Ferreira
Meixomil - Paços de Ferreira
Rebordosa - Paredes
Figueiró - Paços de Ferreira
Penamaior - Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Porto
Ferreira - Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
19
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Pareceres emitidos à EPV – Curso Profissional de Técnico/A de Moda
Entidade
Confeções TM, Lda.
Altafine Confeções Unipessoal, Lda
Cutout Têxtil Portugal, Unipessoal, Lda.
Caetano & Caetano, Lda.
Marcamp Têxteis, Lda.
Rofinor Têxteis, Lda
FVC
Total

Localização
Freamunde
Carvalhosa - Paços de Ferreira
Meixomil - Paços de Ferreira
Carvalhosa - Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
7

92

Pareceres emitidos à EPV – Curso de Educação e Formação de Assistente Familiar e de Apoio à
Comunidade
Entidade
Centro Sócio-Educativo e Profissional da Parteira
Museu Municipal-Museu do Móvel
Obra de Assistência Social de Sobrosa
Associação de Solidariedade Social de Nespereira
Centro Social e Paroquial de Figueiró
Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Lousada
Casa do Povo de Bitarães
Associação Paços 2000
Centro Social e Paroquial de Ferreira
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Paços de
Ferreira
Centro Infanto-Juvenil António Freire Gomes
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Paredes
Total

Localização
Lordelo - Paredes
Paços de Ferreira
Sobrosa - Paredes
Nespereira - Lousada
Figueiró - Paços de Ferreira
Sanfins - Paços de Ferreira
Lousada
Bitarães - Paredes
Paços de Ferreira
Ferreira-Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Freamunde
Paredes
13
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Pareceres emitidos à EPV – Curso de Educação e Formação de Acompanhante de Crianças

Entidade
Obra de Assistência Social de Sobrosa
Museu Municipal - Museu do Móvel de Paços de Ferreira
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Lousada
Centro Social e Paroquial de Figueiró
Casa do Povo de Bitarães
Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira
Centro Sócio-Educativo e Profissional da Parteira
Associação de Solidariedade Social de Nespereira
Associação Paços 2000
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Paços de
Ferreira
Centro Social e Paroquial de Ferreira
Centro Infanto-Juvenil António Freire Gomes
Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Paredes
Total

Total de Pareceres Emitidos no presente ano letivo – 84.

Localização
Sobrosa - Paredes
Paços de Ferreira
Lousada
Figueiró - Paços de Ferreira
Bitarães - Paredes
Sanfins - Paços de Ferreira
Lordelo - Paredes
Nespereira - Lousada
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Ferreira - Paços de Ferreira
Freamunde - Paços de Ferreira
Paredes
13
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