Plano de Atividades 2018/2019

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

14 de setembro

13 de setembro

DATA

DISCIPLINAS

Ano Letivo 2018/2019
TURMAS

CLASSIFICAÇÃO

Apresentar o plano curricular dos cursos;

Todas as
Não aplicável

turmas do

OBJETIVOS

Extracurricular

1.º Ano

experimentar práticas inerentes aos cursos;
contextualizar o campo de intervenção das áreas
profissionalizantes.

ATIVIDADE/DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL

Atividade integradora e de
apresentação dos cursos aos
novos alunos

Coordenadores de
Curso e psicóloga

Favorecer o espírito de união entre todos os
Todas as
Não aplicável

turmas de
todos os

elementos da comunidade escolar; Promover o
Extracurricular

cursos

bom desempenho dos alunos ao longo do ano
letivo; Valorizar os alunos pela finalização, com
sucesso, do seu percurso formativo; Integrar e

Cerimónia Solene de Entrega de

Natacha Antunes

Diplomas de Valor e Excelência

Rosa Ferreira
Mauro Silva

Atividade Integradora

acolher os novos alunos da Escola.

1 de outubro

Planear e implementar atividades de animação
sociocultural; Contactar com o mercado de
trabalho; Consolidar conhecimentos; Adquirir
ASC

2.º ASC

Curricular

competências técnicas da área profissional;
Contactar com públicos diferentes e reconhecer a

Comemoração do Dia

Tânia Martins

Internacional do Idoso

amplitude do campo de intervenção; Difundir a

29 de outubro

28 de outubro

EPV.

Adquirir competências técnicas da área
ASC

1.º ASC

Curricular

profissional; Reconhecr o perfil profissional de
Animador Sociocultural; Difundir a EPV.

Comemoração do Dia
Internacional da Animação

Tânia Martins

Sensibilizar para a importância dos
conhecimentos financeiros no quotidiano;
Não aplicável

Comunidad
e Educativa

Extracurricular

estimular a utilização dos conteúdos e recursos
disponíveis no Portal Todos Contam; partilhar
experiências de trabalho com outras Escolas e

Cerimónia Solene de Entrega dos
Prémios da 7.ª Edição do Concurso
Todos Contam

Filipe Lopes e
Tânia Martins

técnicos.
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Comemorar a festividade; Promover momentos
de convívio entre todos os elementos da
Comunidade Escolar; promover momentos de

31 de outubro

entretenimento e diversão; Fortalecer o
sentimento de pertença à comunidade EPV;

Não aplicável

todas as

fomentar o gosto por culturas diferentes;

turmas de

Conhecer tradições e curiosidades da cultura

todos os

Extracurricular

cursos

inglesa; Envolver os alunos na descoberta das

Halloween

Natacha Antunes

tradições e cultura; Preservar a tradição
Halloween na Escola; Favorecer o espírito de união
entre todos os elementos da comunidade escolar;
Favorecer o trabalho interdisciplinar entre todos
os membros da comunidade escolar; Promover e
divulgar as diferentes aptidões dos alunos.
Sensibilizar os alunos para os riscos associados ao

novembro

novembro e janeiro

3.º

uso pouco seguro da Internet; Sensibilizar os

TDMCM/TD

alunos para a importância da segurança

1.º TDMCM
Não aplicável

1.º TDM
1.º ASC

rodoviária e da adoção de comportamentos
Extracurricular

para os riscos associados ao consumo de drogas

1.º OCAD,
TAFAC

1.º TDM

Escola Segura

Psicóloga do SPO
e Diretor
Pedagógico

atuação dos cães pisteiros nas ações de dissuasão
de venda e consumo de drogas.

1.º TDMCM
Não aplicável

Sessões e Ações Preventivas da

legais e ilegais; fazer uma demonstração da

TGPMM

1.º ASC

responsáveis na estrada; Sensibilizar os alunos

Psicóloga do SPO,

Sensibilizar os jovens para a importância da
Extracurricular

adoção de comportamentos sexuais seguros na

Sessão de esclarecimento

prevenção das IST, nomeadamente do HIV/SIDA.

1.º OCAD

Enfereira do GIIA
da Equipa de
Saúde Escolar

Promover atividades tradicionais; Valorizar o
9 de novembro

património não material português; Promver a
interação entre os vários elementos da

Todas as
Não aplicável

turmas de
todos os
Cursos

Natacha Antunes

comunidade escolar; Reforçar o sentido de
Extracurricular

pertença à EPV; Valorizar o espírito cooperativo e a
consciência financeira dos discentes; Aproximar
Pais e Encarregados de Educação da Escola,

III Feira de S. Martinho

Rosa Ferreira
Sónia Fernandes
Tânia Martins

promovendo uma cooperação mais estreita e uma
maior implicação / ligação às atividades
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Difundir o projeto de educação financeira da
Escola e o Plano Nacional de Formação

Outubro

Financeira, assim como o Portal Todos Contam;
Explorar os conteúdos do Referencial de Educção

Todos os
Não aplicável

anos de
todos os

Filipe Lopes

Financeira; Criar materiais de apoio à dinamização
Extracurricular

das ações de educação financeira; Implementar

Concurso Todos Contam 7.º edição

iniciativas de educação financeira junto de alunos

cursos

Caroline Gomes
Tânia Martins

de outros estabelecimentos e níveis de ensino;
Compreender a importância de desenvolvimento
de projetos de educação financeira para

23 de outubro

promoção da cidadania.

3.º
DCCI, Design de
Equipamento e Maeriais e
Tecnologias

Apresentar aos alunos finalistas o contxto de

TD/TDMCM
,
CATGPMM

trabalho de um grupo empresarial na ára da sua
Curricular

formação profissional; Proporcionar aos alunos a
oportunidade de conhecer uma das empresas

1.º

2.ª Edição Open Week do Grupo
Casais

Natacha Pacheco

parceiras em termos de integração profissional.

CEFOCAD

7 de

novembro

Itenerário da Identidade Local História da Cultura e das
Artes

1.º TDM

Curricular

Interiorizar a defesa do património como ato de

Visita pedonal aos locais, na

cidadania; Evidenciar uma atitude crítica enquanto

cidade de Paços de Ferreira, que

recetor de objetos de cultura.

são importantes para a

Carlos Graf

construção da identidade local.
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9 de novembro

Visita de Estudo ao ISEP –
3.º
Programa de Orientação

TD/TDMCM

Vocacional e Profissional

CATGPMM

Apresentar ofertas educativas e formativas aos
Extracurricular

alunos dentro dos países da EU e respetivas
vantagens.

E CATAFAC

Participação na sessão
informativa relativa a ofertas
educativas e formativas no Reino
Unido, em articulação com o OK
Estudante.

14 de dezembro

Promover o convivio e a identidade da Escola;

Rosa Ferreira,

Comemorar a festividade recorrendo a trabalhos
Disciplinas da componente
técnica e sociocultural

Todas

Curricular e
Extracurricular

preparados pelos alunos; Encerrar de forma
ludicopedagógica o final de 1º período; criar
objetos/adereços criativos, utilizando o ponto, a

Natacha Antunes,

Atividade final do primeiro
período letivo e almoço convívio

linha e o plano como elementos estruturantes da

Tânia Martins,
Sónia Fernandes,
Mauro Silva,
Caroline Gomes,

linguagem plástica.

novembro e dezembro

Natacha Pacheco

Filipe Lopes

Dar a conhecer a cultura portuguesa; difundir a
AC e TEAP

2.º
CEF AC

Curricular

EPV; potenciar a aquisição de conhecimentos

Troca Europeia de Decorações de

Margarida Dias e

sobre outros países da União Europeia; participar

Natal

Tânia Martins

numa iniciativa europeia.

Promover a consciencialização dos alunos sobre a
doença oncológica; Potenciar nos alunos a
13 de novembro

divulgação de informação sobre a doença
Inglês
Cidadania e Mundo Atual
Educação Física

oncológica; Promover sessões de esclarecimento

Todos os
alunos de
todos os
cursos

Natacha Antunes

sobre o tema; Propicionar aos alunos momentos
Curricular

de reflexão sobre temáticas importantes;
Fortalecer o sentimento de pertença à

Movimento EPV contra o cancro

Rosa Ferreira
Mauro Silva

comunidade EPV; Incutir, reforçar e valorizar o
espírito solidário nos alunos; Cooperar e envolver
os alunos na cooperação com instituições ligadas
à luta contra o cancro, etc.
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22 de novembro

Identificar os conceitos e princípios fundamentais
relacionados com a prevenção da negligência,
UFCD 7226: Prevenção da
negligência, abusos e maus-

CA TAFAC

Curricular

tratos

abuso e maus tratos; Detetar alterações do estado

Sessão de sensibilização sobre

físico, emocional ou psicológico do indivíduo

prevenção de abusos junto de

indiciadores de negligência, abuso e maus tratos;

crianças e idosos

Susana Regadas e
Tânia Martins

Propor medidas preventivas de situações de
negligência, abusos ou maus tratos.

Identificar os estados da saúde humana e os
26 de novembro

fatores condicionantes; Compreender os
UFCD 7225 Estado de saúde abordagem geral em
contexto domiciliário; 4283

mecanismos de transmissão de doenças;
CA TAFAC

Curricular

Saúde e socorrismo

Reconhecer o âmbito de atuação do técnico

Rastreio de Saúde na Terceira

familiar e de apoio à comunidade; Identificar

Idade

Caroline Gomes,
Hélder Moreira e
Tânia Martins

alterações do estado de saúde do
indivíduo/pessoa; Aplicar procedimentos em casos

o

Não aplicável

1.º ASC

Extracurricular

Promover o trabalho desenvolvido na EPV;

Participação na Cerimónia de

Envolver os alunos da Escola na dinâmica da

Comemoração das Cidades

comunidade.

Educadoras

Caroline Gomes,
Filipe Lopes, Tânia
Martins

janeiro e março

Incentivar o interesse dos jovens pela participção

Não aplicável

1.º ASC/

cívica e política; Sublinhar a importância da sua

TDM

contribuição para a resolução de questões que

1.º TDMCM

afetam o seu presente e o futuro individual e

2.º ASC 2.º

coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto

TDM

2.º

TDMCM 3.º

Extracurricular

dos órgãos do poder político; Dar a conhecer o
significado do mandato parlamentar e o processo

TD/TDMCM

de decisão da Assembleia da República, enquanto

TGPMM

órgão representativo de todos os cidadãos

TAFAC

portugueses; Incentivar as capacidades de

CEF

argumentção na defesa das ideias, com respeito

Jaime Moura

Parlamento dos Jovens

Sara Lima
Rosa Ferreira

pelos valores da tolerância e da formação da
janeiro

30 de

novembr

de alteração do estado de saúde do indivíduo.

ASTL

ASFATL

2.º CEF AC

Curricular

Identificar os diferentes modelos
psicopedagógicos em contexto ATL.

Visita de estudo a um ATL

Tânia Martins
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Planear e implementar atividades de animação
Ana Margarida

janeiro

sociocultural; Contactar com o mercado de
AEC

2.º ASC

Curricular

trabalho; Consolidar conhecimentos; Adquirir

Atividade no Estabelecimento

Sousa

competências técnicas da área profissional;

Prisional de Paços de Ferreira:

Tânia Martins

Contactar com públicos diferentes e reconhecer a

Sustentabilidade da Água

amplitude do campo de intervenção; Difundir a

Caroline Gomes
Filipe Lopes

janeiro

EPV.

Reconhecer o papel de Animador como facilitador
Animação Sociocultural

1.º ASC 2.º

ECDM

ASC

Extracurricular

do desenvolvimento de diferentes competências
nos indivíduos/grupos com quem desenvolve o

Tânia Martins

Cantar as Janeiras

Margarida Dias
Carlos Graf

17 de janeiro a 3 de maio

Ao longo do ano letivo

seu trabalho

Planificar, desenvolver e acompanhar as

Acompanhamento de
Crianças Abordagem
Sociofamliar e Atividades de

2.º AC

Curricular

Tempos Livres

atividades do quotidiano e de acompanhamento

Implementação das atividades

de tempos livres da criança, tendo em vista o seu

integradas nas Provas de

processo de socialização, no âmbito do seu

Avaliação Final

Tânia Martins
Margarida Dias

relacionamento com os adultos responsáveis

Aplicar e desenvolver competências técnicoprofissionais, relacionais e organizacionais,
FPCT

CA TAFAC

Curricular

relevantes para o perfil de desempenho à saída
do curso frequentado; contactar com o mercado

Formação Prática em Contexto de
Trabalho

Tânia Martins

de trabalho; promover a integração na vida ativa.
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Comemorar a festividade; Promover momentos
de convívio e espírito de união entre todos os
9 de fevereiro

elementos da Comunidade Escolar; Proporcionar
momentos de entretenimento e diversão;
Não aplicável

Todas as
turmas

Fortalecer o sentimento de pertença à
Extracurricular

comunidade EPV; Fomentar o gosto por culturas

Natacha Antunes

Carnaval

Rosa Ferreira

diferentes; Envolver os alunos na descoberta das
tradições e da cultura; Preservar a tradição de
comemoração do Carnaval na Escola; Favorecer o
trabalho interdisciplinar entre todos os membros
da comunidade escolar; Promover e divulgar as
Comemorar a festividade; Promover momentos
de convívio e espírito de união entre todos os
elementos da Comunidade Escolar; Proporcionar

fevereiro

momentos de entretenimento e diversão;
Fortalecer o sentimento de pertença à
Não aplicável

Todas as
turmas

Extracurricular

comunidade EPV; Fomentar o gosto por culturas
diferentes; Envolver os alunos na descoberta das

Natacha Antunes

Dia de S. Valentim

Rosa Ferreira

tradições e da cultura; Preservar a tradição de
comemoração do Dia dos Namorados na Escola;
Favorecer o trabalho interdisciplinar entre todos
os membros da comunidade escolar; Promover e

fevereiro

Animação Sociocultural

março, abril e maio

divulgar as diferentes aptidões dos alunos.

Não aplicável

2.º ASC

Não
aplicável

Curricular

Extracurricular

Planificar e desenvolver projetos de intervenção
social e de educação para a saúde

Não aplicável

Projeto Love is not abuse

Tânia Martins

Ações de Divulgação da oferta

Psicóloga Natacha

formativa 2018/2019

Pacheco

Página 7 de 12
Concebido a 10/09/2010
EPV DP 15
Alterado a 12/09/2016

abril/maio/junho

Plano de Atividades 2018/2019

Divulgar junto dos alunos do 9º ano e outros o
projeto educativo da escola, oferta
Transversal

Todas as
turmas

Curricular

educativa/formativa para o próximo ano letivo,
prazos de inscrição, processo de seleção e
matrícula; difundir o trabalho que a EPV

Participação em feiras de
orientação vocacional
promovidas por entidades
educativas/formativas/outras

Natacha Pacheco,
Coordenadores de
Curso e Equipa
Técnica

desenvolve; promover os cursos da EPV

Compreender o significado das diferentes
gerações de direitos humanos no mundo atual;
Refletir criticamente sobre casos de respeito e
desrespeito dos direitos humanos em diferentes
escalas; Reconhecer a importância do respeito e
da defesa dos direitos humanos para o
abril e maio

funcionamento de uma sociedade democrática;
Tomar posição face a situações de desrespeito
Cidadania Mundo Atual

2.º OMSTM
1.º OCAD

Curricular

pelos direitos humanos; Contribuir para
solucionar situações de conflito entre direitos

Ciclo de Cinema Europeu

Rosa Fernandes

humano; Reconhecer o valor dos direitos
humanos na relação entre as pessoas e os povos;
Demonstrar compreensão e respeito pela
diversidade social, cultural e étnica; Reconhecer a
importância da evolução dos meios de
comunicação e difusão na transformação da
sociedade; Identificar as funções e os vários tipos

16 de maio a 28 de junho

de media: imprensa, rádio, cinema e televisão;

Aplicar e desenvolver competências técnicoprofissionais, relacionais e organizacionais,
FCT

2.º CEF AC

Curricular

relevantes para o perfil de desempenho à saída
do curso frequentado; contactar com o mercado

Formação em Contexto de
Trabalho

Tânia Martins

de trabalho; promover a integração na vida ativa.
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Planear atividades de animação e ocupação de
tempos livres; implementar atividades de
junho

animação e ocupação de tempos livres; Contacto
ASC, EDCM

1.º ASC

Curricular

com o mercado de trabalho; consolidação de

Comemoração do Dia Mundial da

Margarida Dias e

conhecimentos; adquirir competências técnicas da

Criança

Tânia Martins

área profissional; promover a EPV; contactar com
públicos diferentes e reconhecer a amplitude do

7 a 28 de junho

3 e 4 de junho

campo de intervenção.

PAF

CA TAFAC

Curricular

Demonstrar a aquisição de conhecimentos
adquiridos ao longo da formação.

Prova de Avaliação Final

Tânia Martins

Aplicar e desenvolver competências técnicoprofissionais, relacionais e organizacionais,
FCT

2.º ASC

Curricular

relevantes para o perfil de desempenho à saída
do curso frequentado; contactar com o mercado

Formação em Contexto de
Trabalho

Tânia Martins

de trabalho; promover a integração na vida ativa.

Ao longo do ano letivo

Transmitir conteúdos do Referencial de Educação
Financeira do PNFF no sentido de explorar
algumas questões sobre o sistema financeiro e
Filipe Lopes,

elevar a capacidade de compreensão e de
Não aplicável

Todas

Extracurricular

aquisição de conhecimentos sobre gestão

Programa de Educação Financeira

Caroline Gomes,

financeira do público-alvo; Explorar e potenciar a

Todos Contam

Margarida Dias e

aquisição de conhecimentos sobre atitudes

Tânia Martins

financeiras de forma a apoiar a inclusão financeira
e o desenvolvimento de hábitos de poupança
junto do público-alvo; Difundir o portal “Todos
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PAF

Planear e implementar atividades de animação
infantil; Contactar com o mercado de trabalho;
2.º CEF AC

Curricular

Consolidar conhecimentos; Adquirir competências

Desenvolvimento de atividades

técnicas da área profissional; Contactar com

de animação infantil

Tânia Martins

Prova de Aptidão Final

Tânia Martins

Margarida Dias e

públicos diferentes e reconhecer a amplitude do
campo de intervenção; Difundir a EPV.

CEF AC

Curricular

Demonstrar a aquisição de conhecimentos
adquiridos ao longo da formação.

A definir

Estimular os alunos para a área da moda; Fazer
com que se familiarizem com todo o processo e as

Tecnologias dos Materiais
Marketing e Organização de

1.º TDM

Curricular

coleções

técnicas de produção de fios e tecidos; Oferecer a

Visita de estudo à Empresa

oportunidade aos alunos de contactarem com

Adalberto Têxteis

Sónia Fernandes

uma empresa de renome mundial e do trabalho
desenvolvido.
Oferecer a oportunidade aos alunos de observar
alguns novos desígnios da indústria têxtil,
nomeadamente ao nível das novas tecnologias,

A definir

matérias-primas, moda e design; Capacitar e
desenvolver competências nos jovens criativos e
Tecnologias dos Materiais

1.º TDM

Curricular

com talento, de forma a favorecer a

Visita de estudo à Fábrica de

transformação das suas ideias em atividades

Santo Thyrso

Sónia Fernandes

económicas com viabilidade e sustentabilidade
económica; Favorecer a inovação e a investigação
aplicada associada ao setor da Moda, estimulando
o design e o desenvolvimento de novos produtos
e serviços nos setores têxtil e do vestuário.
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Oferecer a oportunidade aos alunos de observar

A definir

algumas das máquinas em funcionamento,
através da demonstração efetuada por um antigo
Tecnologias dos Materiais

1.º TDM

Curricular

e experiente operário da indústria textil do

Visita de estudo ao Museu da

Concelho de Vila Nova de Famalicão; conceder a

Indústria Têxtil

Sónia Fernandes

oportunidade aos alunos de verificar a evolução
das técnicas de fiação e tecelagem ao longo do
tempo.

Favorecer o espírito de união entre todos os
elementos da comunidade escolar; Promover e
divulgar as diferentes aptidões dos alunos;

junho

proporcionar momentos de entretenimento e
Não aplicável

Todas as
turmas

Rosa Ferreira

diversão, fortalecendo o sentimento de pertença à
Extracurricular

comunidade EPV; Aproximar os Pais e
Encarregados de Educação, permitindo um
contacto direto com trabalhos desenvolvidos

III Arraial 2018

Natacha Antunes
Direção
Pedagógico

pelos seus educandos no âmbito dos projetos
escolares; Integrar conhecimentos adquiridos no
âmbito das disciplinas envolvidas.
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Conceber um plano de atividades que contemple
a análise e visionamento de algumas das
obras/excertos de obras que constam da Lista de
Filmes, ficando ao critério da equipa do PNC a
nível de Escola quer a seleção quer o número de
obras que os alunos devem visionar e analisar;
Ao longo do ano letivo

Acautelar que os alunos envolvidos possam
visionar e analisar algumas produções nos
formatos e géneros seguintes: curtas e
Não Aplicável

Todas as
turmas

longas‐metragens de animação e/ou
Curricular

documentário e ficção; Planificar o visionamento

Plano Nacional de Cinema

Rosa Ferreira

de uma obra/obras em aula e/ou excerto de aula
e/ou sessão específica dinamizada para o efeito,
integrando as turmas envolvidas; Ampliar, sempre
que possível, o leque de possibilidades de
cruzamento e integração de conteúdos entre
disciplinas do currículo, no sentido de
proporcionar experiências culturais
enriquecedoras aos alunos e às comunidades
educativas; Valorizar a divulgação de obras da
produção nacional; Respeitar a faixa etária a que
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