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1. ENQUADRAMENTO GERAL 

 

 
O Plano Anual de Atividades é um instrumento de planeamento, organização e gestão da 

escola e pretende contextualizar as atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 

2022/2023, em articulação com o Projeto Educativo.  

Aqui estão definidos os objetivos que irão orientar a atuação pedagógica da escola, tanto na 

sua componente curricular como em todas as atividades não letivas e extracurriculares, e o 

orçamento previsional. 

Sendo um documento orientador e de planeamento, e porque a escola se apresenta em 

constante dinâmica, a sua operacionalização implica que o mesmo vá sendo enriquecido e 

ajustado ao longo do ano letivo, de modo a corresponder às necessidades, expectativas e 

propostas de alunos, famílias, docentes e comunidade, visando a concretização da finalidade 

última da escola - a formação com sucesso de todos os alunos e formandos, na senda dos 

valores que a ESCO defende e se encontram inscritos no seu Projeto Educativo.   

O Plano Anual de Atividades fundamenta-se, por isso, também na experiência dos anos 

anteriores e, em especial, nas características da população escolar e nas alterações do 

contexto social e escolar.  

No ano letivo 2021/2022 foi dado destaque aos renovados desafios colocados no pós-Covid, 

quer quanto às novas estratégias de trabalho e comunicação, quer, pelas preocupações face 

à necessidade de recuperação de aprendizagens e de implementação de estratégias de 

reforço da vinculação dos alunos à escola. Estas são preocupações que se mantêm e se 

evidenciam sobretudo em relação aos alunos de 1º e 2º ano cujas bases, nalgumas áreas de 

formação, foram claramente comprometidas durante os anos da pandemia. Também de 

valorizar são a desmotivação e o cansaço que muitos dos alunos revelam, fatores que se 

refletem no seu comportamento e nos elevados níveis de absentismo e abandono. Estes sinais 

exigem uma adequada intervenção, tanto do ponto de vista pedagógico como nos aspetos 

comportamentais, relacionais e de saúde mental dos jovens e adultos da comunidade escolar.  

A escola pretende, por isso, durante o presente ano letivo, renovar o seu compromisso com a 

qualidade de vida da sua comunidade escolar, em particular nas questões que se referem à 

saúde mental, mantendo-se como parceira da iniciativa “Encontros de Saúde Mental | Álvaro 
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Carvalho”, proporcionando a ação de formação sobre “Promoção da Saúde Mental” para os 

seus colaboradores e reforçando o papel dos técnicos e das estruturas de apoio em meio 

escolar, em estreita articulação com as respostas da comunidade. 

Tendo por referência o Perfil dos Alunos à saída do Ensino Secundário, a legislação sobre os 

Princípios e Normas da Escola Inclusiva e o Novo Currículo do Ensino Básico e Secundário, 

reforçamos a importância da escola humanista, que cria laços, sem perder de vista a qualidade 

e a exigência, escolhendo como valores de referência a Autonomia, a Responsabilidade, o 

Respeito, a Solidariedade, a Equidade e a Inovação. 

Ao longo destes 30 anos temos trabalhado com vista a promover a relação entre toda a 

comunidade educativa, pelo que o nosso projeto assenta na relação com o outro, na partilha, 

na entreajuda, olhando para cada aluno como um SER único. Acreditamos que, ao estabelecer 

uma relação de afeto com os alunos, estamos a criar condições para que o processo de 

ensino/aprendizagem seja potenciado, melhorando, assim, os resultados.  

Neste sentido, destacamos, no presente ano letivo, o valor da Equidade que, seguindo o 

princípio da Inclusão social preconizado no Perfil do Aluno à Saída do Ensino Secundário, 

implica a introdução de mudanças no pensar e agir da escola, de modo a acolher todos os 

alunos na sua diversidade socioeconómica e cultural, cognitiva e motivacional. Esta 

diversidade é bem evidente sobretudo nas novas turmas de 1º ano que integram vários alunos 

com necessidades de apoio nas aprendizagens e diversos alunos estrangeiros. É mais um 

desafio para toda a comunidade educativa, apelando, em especial, à abertura do corpo 

docente para a integração das diferenças que caracterizam cada aluno, num trabalho mais 

personalizado, de inovação e descoberta, de relação e conhecimento mútuo, permitindo 

proporcionar as melhores condições para a aprendizagem e para a participação de todos, de 

forma plena e efetiva, no coletivo e nos vários contextos educativos. 

Enquanto escola que apresenta a Inovação como um dos seus valores, e por forma a 

operacionalizar a nossa adesão, no passado ano letivo, ao  Plano Nacional das Artes, será 

implementado o Projeto Cultural de Escola (PCE) para 2022/2023, no âmbito do qual se dará 

continuidade à experiência já desenvolvida, integrando ainda novas propostas que permitem, 

para além da prossecução dos seus objetivos específicos, proporcionar recursos e respostas 

alternativas e inovadoras aos desafios que atrás referimos (redução dos comportamentos 
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menos assertivos, do absentismo e do abandono, proteção da saúde mental e promoção de 

uma escola para todos).  

O PCE reforça a nossa missão enquanto promotores de uma formação holística dos nossos 

jovens e de sensibilização da comunidade escolar em geral para a importância do estímulo 

artístico, do pensamento criativo e da sensibilidade estética. Serão dinamizados novos 

espaços de experimentação laboratorial e de criação de diferentes formas de arte (ESCOLabs), 

a partir de intencionalidades artísticas e tecnológicas, inovadoras e sustentáveis, e do 

contacto com os diversos universos culturais, privilegiando o património e os recursos 

culturais da comunidade. 

A permanente articulação com a comunidade tem uma grande importância para os nossos 

alunos, nomeadamente a relação com o mundo do trabalho. Assim, é nosso propósito 

continuar a reforçar as parcerias com empresas e instituições, de modo que possamos 

desenvolver atividades conjuntas. Colocando os alunos em contextos muito próximos de 

situações reais de trabalho, é possível desenvolver competências que complementam as 

aprendizagens adquiridas em sala de aula. Importa, por isso, auscultar em proximidade os 

parceiros da comunidade e construir/ajustar de forma partilhada, as melhores respostas às 

necessidades das empresas e organizações e às expectativas dos jovens. 

Ao reforçar o contacto com a comunidade, pretendemos também reforçar a importância da 

formação integral dos jovens, no sentido de promover a cidadania responsável, o 

voluntariado, a solidariedade e a inclusão social.  

Mantendo o foco no aluno, no seu sucesso educativo e progresso individual como futuro 

técnico e, sobretudo, também como Pessoa, serão promovidas, de forma transversal, as 

atividades de Cidadania e Desenvolvimento, com iniciativas várias que apelam à participação 

na vida escolar e que são potenciadoras do reforço deste sentimento de pertença. São 

exemplos destas iniciativas a dinamização de Projetos de Curso a três anos, que denominámos 

de PerCURSOs, a participação na Assembleia Municipal Jovem, a eleição de Delegados 

Ambientais e de Mediadores Culturais em cada grupo-turma ou ainda as campanhas para a 

Associação de Estudantes e as ações enquanto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu. 

Para o ano letivo 2022/2023, foi elaborado o Calendário Escolar (Anexo 1), orientador do 

trabalho a realizar, o qual inclui um novo modelo de organização do ano escolar, prevendo 

dois semestres de trabalho e dois momentos privilegiados de avaliação quantitativa das 
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aprendizagens. Preconizamos alguns benefícios neste novo modelo que inclui mais pausas 

letivas e permite reduzir algum trabalho burocrático associado ao processo de ensino-

aprendizagem, nomeadamente no que se refere à avaliação sumativa formal periódica. 

Para além do ensino profissional de nível IV, a ESCO continua a apostar na oferta formativa 

destinada a adultos, no período pós-laboral, reforçando também o foco na formação à 

medida para empresas, de modo a responder às necessidades de formação e a contribuir para 

uma melhoria no nível de qualificação dos recursos humanos da região, abrangendo 

igualmente os recursos internos.  

A escola mantém a plataforma de formação online para adultos, no sentido de responder aos 

desafios atuais, na sequência dos constrangimentos oriundos da pandemia, mas porque, no 

geral, se encontram vantagens na formação à distância.  

Por fim, destacar que no decorrer do anterior ano letivo foi implementada a nova plataforma 

de Gestão Escolar – e-Schooling – que permitiu melhorar alguns processos e circuitos de 

informação internos e fazer uma mais eficaz articulação documental, reconhecendo-se 

igualmente benefícios no acesso remoto a informação pertinente para a Comunidade Escolar 

(docentes, alunos e famílias).  Entraremos, no presente ano letivo, numa fase de 

aprofundamento e consolidação do conhecimento da plataforma e da sua rentabilização, bem 

como de uma utilização mais sustentada e alargada das suas funcionalidades por todos os 

intervenientes das diversas áreas da escola. 
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2. OBJETIVOS E METAS 
 

Prioridades 
Estratégicas 

Objetivos Operacionais Metas 

Prioridade Estratégica 
1- Formar alunos do 
futuro 
  

1. 
Desenvolver competências 
académicas e profissionais dos 
alunos, para o exercício de uma 
profissão nas áreas dos cursos em 
funcionamento e/ou para aceder a 
formações pós-secundárias e 
ensino superior. 

1.1 - Obter uma taxa de conclusão dos cursos 
de 75%. 

1.2 - Manter abaixo dos 7% a taxa de 
abandono, na formação inicial de nível IV. 

1.3 - Manter uma taxa de absentismo abaixo 
dos 5%, na formação inicial de nível IV. 

1.4 - Promover, em cada ano, a mobilidade 
europeia de 8 jovens diplomados no 
Programa ERASMUS+. 

2. 
Desenvolver competências 
pessoais, socioculturais, de 
cidadania e de participação. 

2.1. Conseguir, em cada ano letivo, que cada 
turma participe numa atividade com impacto 
social. 

2.2. Conseguir, no final de cada ano letivo, a 
participação de 5% dos alunos nos processos 
de decisão da vida escolar. 

2.3. Ao longo de cada ano letivo promover a 
realização de 5 atividades, por turma, de 
promoção de cultura, sensibilidade estética e 
pensamento crítico. 

2.4. Em cada ano letivo, promover 5 ações no 
âmbito de promoção do bem-estar e saúde. 

 
Prioridade Estratégica 
2 -  
Relação da escola com 
o tecido sócio 
económico da região 
 

3. 
Reforçar as parcerias de modo a 
valorizar as competências dos 
alunos. 

 
3.1. Participar em pelo menos 3 atividades 
anuais decorrentes dos protocolos/parcerias. 

4.  
Aumentar a notoriedade da escola 
junto dos parceiros e da restante 
comunidade. 
 

4.1. Produzir anualmente 20 conteúdos 
noticiosos. 
  

4.2.  Participar em pelo menos 8 eventos de 
divulgação da escola, no exterior. 

5.  
Promover a participação dos 
pais/encarregados de educação na 
vida escolar dos educandos. 

5.1.  Ter a presença de 60% dos pais / 
encarregados de educação nas reuniões a 
decorrer no ano letivo. 

5.2. Ter a presença de pelo menos 20% dos 
pais/encarregados de educação nas ações a 
eles dirigidas. 

6.  
Adequar a oferta formativa às 
necessidades do mercado de 
trabalho. 
 

6.1. Elaborar o Diagnóstico de Necessidades 
das empresas/instituições. 

6.2. Conseguir um orientador profissional 
externo por curso. 

7.  
Integrar os ex-alunos no mercado 
de trabalho / prosseguimento de 
estudos. 

7.1. Obter uma taxa de empregabilidade e/ou 
prosseguimento de estudos de 65% para os 
alunos que concluem o ciclo de formação. 

8.  
Qualificar adultos que necessitem 
de aprofundar ou requalificar as 
suas competências profissionais 

8.1.  Elaborar o Diagnóstico de Necessidades 
das empresas/instituições. 
8.2. Realizar, anualmente, formação para 300 
adultos. 

8.3. Certificar 85% dos adultos que frequentam as 
formações.  
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Prioridades 
Estratégicas 

Objetivos Operacionais Metas 

Prioridade Estratégica 
3 -  
Excelência da 
organização 

9. 
Promover as competências 
profissionais do pessoal docente e 
não docente. 

9.1.  Disponibilizar formação interna para todos os 

colaboradores 
 

10.  
Garantir a qualidade da 
organização. 
 

10.1. Manter a certificação da Qualidade ISO 
9001/2015. 
 

10.2. Manter o selo de conformidade do 
EQAVET. 

10.3. Obter a certificação Educação ISO 
21001/2018. 

 
10.4. Digitalização da organização 

11.  
Implementar o Sistema de 
Avaliação de Desempenho para os 
professores. 

11.1. Implementar o Sistema de Avaliação de 
Desempenho para os professores. 

12.  
Implementar um processo de 
autoavaliação e melhoria. 
 

12.1. Obter um nível anual de satisfação 
global de clima de escola de 60%. 

Prioridade Estratégica 
4 - Sustentabilidade 
da escola  

13.  
Assegurar alternativas de 
financiamento com vista à 
sustentabilidade económica da 
escola. 
 
 

13.1. Garantir anualmente atividades em 
autofinanciamento. 

14. 
Garantir a participação da 
comunidade educativa na 
construção de uma escola e de uma 
comunidade mais sustentáveis. 
 

14.1. Obter anualmente a Bandeira Verde do 
Eco-Escolas. 

15.  
Implementar estratégias que 
garantam o bem-estar e a  
valorização dos colaboradores. 
 
 

15.1. Obter um nível anual de satisfação 
global de clima de escola/colaboradores de 
60%. 
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3. RECURSOS HUMANOS 

3.1. Docentes 

 

A escola conta com um corpo docente com habilitações adequadas, pedagógicas e 

profissionais, de acordo com as necessidades de formação e com a especificidade dos 

conteúdos a abordar, previstos nos Planos Curriculares dos cursos.  

Existem 23 professores internos, efetivos ou com contrato a termo, que, na sua maioria, 

lecionam disciplinas das áreas sociocultural e científica e 55 formadores externos que estão 

ligados ao tecido empresarial e lecionam as disciplinas das áreas tecnológicas dos cursos ou 

na formação de adultos, num total de 78 docentes/formadores. Os coordenadores de curso e 

os diretores de turma são professores com habilitação para a docência, na sua maioria 

profissionalizados, e não acumulam as duas funções referidas. 

 

3.1.1. Caracterização Sociodemográfica 

  
Docentes Internos Docentes Externos TOTAL 

Feminino 19 32 51 

Masculino   4 23 27 

TOTAL 23 55 78 
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O corpo docente da escola é constituído por um total de 78 docentes/formadores, 

maioritariamente do género feminino, situação especialmente evidente no grupo de docentes 

internos. A faixa etária predominante (40-49 anos) aponta para um corpo docente experiente 

e com vários anos de vinculação/ligação à escola, mas preconiza também o seu crescente 

envelhecimento, à imagem do que acontece em todo o país. 

O corpo docente interno foi reforçado com novos docentes, num total de mais 3 do que no 

ano letivo anterior, visando garantir maior estabilidade no desenvolvimento da formação e na 

gestão de horários. Estes novos docentes lecionam sobretudo disciplinas da área sociocultural 

e assumem também funções de coordenação de curso, direção de turma, tutoria e GAE. 

A contratação de professores/formadores externos, feita maioritariamente para responder às 

exigências da Componente Tecnológica da formação e à Formação de Adultos, abrange, neste 

ano letivo, menos 10 docentes, num total de 55. 

De realçar o número de docentes, internos e externos, em acumulação de serviço com o 

ensino público (20), bem como a necessidade de recorrer nalgumas áreas a alguns professores 

com habilitação própria, fatores que traduzem o fenómeno estrutural de escassez de 

professores. 
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3.1.2. Caracterização Profissional 

 
Docentes Internos 
 

Docentes 

Internos 

Habilitações Académicas / 
Pedagógicas 

Funções Pedagógicas Disciplinas 
Lecionadas 

91 – Álvaro Brito 
(AC) 

-Lic. Engenharia Informática 
- Profissionalizado 

 Programação de 
Sistemas 

Informáticos 
TIC 

102 – Paulo 
Moreira 

- Lic. Matemática 
- Mestrado em Matemática de 
Ensino 
- Profissionalizado 

Direção Pedagógica 
Apoio Coord. Curso T. 
Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

Matemática 

109 – Ana Barata 
Feio 
(AC) 

- Lic. LLM – Port. / Inglês 
- Pós-G. – Técn. Expressivas 
- Profissionalizada 

Diretora de Turma – PSI5 e 
MEBE2 
Coord. Projeto Cultural 
Escola (PNA) 

Português 

110 – Sandra 
Franco 
(AC) 

- Lic. Sociologia 
- Profissionalizada 
 

Diretora de Turma – G15 e 
G16 

Integração 

115 – Helena Reis - Lic. Gestão 
- Pós-graduação em Marketing 
- Profissionalizada 

Coordenadora do Curso T. 
de Comunicação e Serviço 
Digital 
Tutoria 

Gestão  
UFCD’s 366, 9216, 

9208, 9214 

125 – Margarida 
Caldeira 

- Lic. Línguas e Literaturas 
Clássicas 
-Pós-graduação Adm. Escolar 
- Profissionalizada 

Diretora de Turma – GD5 
Direção Pedagógica 
Tutoria 

Português 

134 – Marta Silva 
(AC) 

- Lic. LLM – Português / Inglês 
- Profissionalizada 

Diretora de Turma – CP9 e 
H 13 
Tutoria/Apoio PLNM 

Inglês 
 

177 – Patrícia 
Dias 

- Lic. História 
- Profissionalizada 

Diretora de Turma – T8 e 
AI8 

Integração 
Hist. Cultura e das 

Artes 

195 – Luísa Mira - Lic. Gestão Hoteleira 
- CCP 

Coordenadora do Curso T. 
de Cozinha/Pastelaria 
Tutoria 

UFCD’s 7297, 7298, 
7844, 8239, 8283, 
8286, 8287, 8288, 
8289, 8290, 8329, 

208 – Célia 
Estevão 

- Lic. Sociologia 
- Pós-Graduação em Serviço 
Social 
-Profissionalizada 

Coordenadora do Curso T. 
de Ação Educativa 
Tutoria 

Sociologia  
Integração 

 

210 – Ana Marta 
Pedro 

- Lic. Gestão 
-Profissionalizada 

Coordenadora do Curso T. 
de Gestão e T.de Apoio à 
Gestão 

Economia 
UFCD 7855 

 

245 - Mafalda 
Santos 

- Lic. Educação Física e 
Desporto 
- Profissionalizada 

Coordenadora do curso T. 
de Apoio à Gestão 
Desportiva 

Ed. Física 
Estudo do 

Movimento 
UFCD 7277, 7281,  

279 – Raquel 
Fonseca 

- Lic. LLM – Português / Inglês 
- Profissionalizada 

Diretora de Turma – A18 e 
AS7 
Tutoria 
 

Português 
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Docentes 

Internos 

Habilitações Académicas / 
Pedagógicas 

Funções Pedagógicas Disciplinas 
Lecionadas 

286 – Cláudia Luiz - Lic. Em Animação 
Sociocultural 
- CCP 

Coordenadora do Curso de 
Animador Sociocultural 
Tutoria 

UFCD’s  
4251, 4253, 4254, 

4255, 4259, 4262,4276, 
4278, 4279, 4282, 
4292, 4293, 4299, 

10651,  

290 - Maria João 
Oliveira 

- Lic. Enfermagem 
- Lic. Sociologia 
- Pós-Grad. Recursos Humanos 
- CCP 

Coordenadora do Curso T. 
Auxiliar de Saúde  

 UFCD 4283, 4665, 
6567, 6569, 6566, 
6558, 6557, 6559, 
6561, 8259, 9103, 

9138 

308 – David 
Ferrão 

- Lic. Educação Física e 
Desporto 
- Profissionalizado 

Diretor de Turma - A19 e 
GD4 
 

Ed. Física  
UFCD 7286, 7293 

311 – Marta 
Matos 

- Lic. Relações Económicas 
Internacionais 
- Pós-Graduação - Marketing e 
Negócios Internacionais 
- CCP 

Coordenadora do Curso T. 
de Turismo 
Direção Pedagógica 
 

 TCAT 
TIAT 
OTET  

 

446 – Filipa Vieira 

- Lic. Animação Turística 
- CCP 

Diretora de Turma – T9  
Tutoria 

TCAT, TIAT, OTET 
UFCD’s 703, 4293, 
7251, 7259, 7263, 

8600 

448 – Cristiana 
Silva 
(AC) 

- Lic. Filosofia  
- Profissionalizada 

Tutoria Psicologia  

531 - Gustavo 
Marques 

- Mestrado em ensino da 
Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário 
- Profissionalizado 

Diretor de Turma - CP10 
 

Educação Física 

551 - Marta 
Severino 

- Lic. em Engenharia Geográfica 
- Lic. em Gestão Turística e 
Hoteleira. 

Diretora de Turma – H14 Matemática 

559 - Ana Rita 
Rodrigues 

-  Lic. em Línguas, Literaturas e 
Culturas / Mestrado em Ensino 
de Inglês 
- Profissionalizada 

Diretora de Turma – CD1 e 
PSI6 
Tutoria 

Inglês 

558 - Cláudia 
Barros Pinto 

- Lic. em Design Multimédia 
- CCP 

Coordenadora Curso T. 
Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

SO 
Redes 

TIC 
UFCD 9221 

Nota: (AC)- Professores em acumulação de serviço com o ensino público 
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Docentes Externos 
 

Docentes 
Externos 

Habilitações Académicas / 
Pedagógicas 

Funções 
Pedagógicas 

Disciplinas 
Lecionadas 

46 – Paulo 
Rodrigues 

- Lic. Direito 
- CCP 

 Direito das Organizações 
TIAT 10 

136 – Mário 
Fernandes 

- Lic. Informática de Gestão 
- Mestrado: Comércio Eletrónico e 
Internet 
- CCP 

 Programação de Sistemas 
Informáticos 

155 – Lígia 
Ribeiro 

- Lic. Gestão de Recursos Humanos 
- PG Técnico Superior de HST 
- CCP 

 UFCD’s 8211, 349  

181 – Helena 
Teixeira (AC) 

- Lic. Design de Mobiliário Urbano 
- Profissionalizada 

 UFCD’s 4264, 4266 

184 – Artur 
Reguengo (AC) 

- Lic. Informática de Gestão 
- Profissionalizado 

 TIC 

227 – Florbela 
Inácio 

- Lic. Organização e Gestão de 
Empresas 
- CCP 

  Gestão, 
UFCD’s 619, 7257 

234 – Ana Filipa 
Caixaria  
(AC) 

- Lic. LLM Estudos Portugueses e 
Ingleses – Tronco principal 
Profissionalizada 

 Português 

262 – Piedade 
Menezes Leitão 
(AC) 

- Lic. Design de Mobiliário Urbano 
- Professora Profissionalizada 

 UFCD’s 4266, 4286, 10658 

281 - Fernando 
Martins 
(AC) 

- Lic. Ensino Inglês e Alemão;  
- PG - Educação Especial - domínio 
visual 
- Profissionalizado 

 Inglês 

321 – Dora 
Agostinho 

- Lic. Gestão de Empresas 
- Pós-graduação em TSHST 
- CCP 

 Contabilidade/ Fiscalidade 
Gestão 

UFCD's 580, 620, 622 

355 – Raquel 
Santos 

-  Lic. em Psicologia Aplicada 
- CCP/Pós-Graduação em Formação de 
Formadores 

 UFCD 7229 
FA 

376 - Paula 
Bizarro 
(AC) 

- Licenciatura em Filosofia 
- Mestrado em Educação Especial, 
Domínio Cognitivo e Motor 

 Psicologia 
UFCD 9649 

377 – Nuno 
Fernandes 

- Lic. Gestão do Desporto 
- CCP 

 UFCD’s 7248, 7253, 7254, 
7255, 7258, 7265, 7266, 
7273, 7274, 7284, 7843 

380 – Alice 
Coelho 
(AC) 

- Lic. Ensino Biologia e Geologia  
- Profissionalizada 

 Biologia 

394 - António 
Figueiredo 

- 12º ano 
- CAP Formador Esc. Nac. de 
Bombeiros 
- CCP 

 FA – Primeiros Socorros 

396 – Raquel 
Monteiro (AC) 

- Lic. Teatro e Educação 
- CCP 

 UFCD’s 4263, 4267, 4290, 
4275, 10663  

401 – Nuno Veiga 
(AC) 

- Lic. Engenharia Informática 
- Dout. Sistemas e tecnologias da 
Informação, Área de Comunicações e 
telemática 
- CCP 

 Redes 1,2,3   

413 – Vítor Vilela 
 (AC) 

- Lic. Química Industrial 
- PG Administração Escolar 
- Profissionalizado 

 Físico-Química 
Química 
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Docentes 
Externos 

Habilitações Académicas / 
Pedagógicas 

Funções 
Pedagógicas 

Disciplinas 
Lecionadas 

419 – Cristiano 
Marques 

- Curso Profissional de 
Cozinha/Pastelaria – nível IV 
- CCP 

 UFCD's 4662, 4667, 4668, 
8239, 8284, 8291, 8292, 

8297 

424 - Pedro 
Gorjão Henriques 

- Lic. Em Educação de Infância 
- Pós-graduação em Gestão de 
Empresas e Organizações 
- CCP 

 FA 

435 – Sónia 
Patrício 

-Lic. Enfermagem 
-CCP 

 UFCD 6565 

436 – Susana 
Mira Reis 

- Lic. Comunicação Empresarial 
- CCP 

 Gestão 1 

437 – João 
Malaquias - Lic. Gestão Hoteleira 

- CCP 

Coordenador do 
Curso T. de 
Restaurante/ 
Bar 

8341, 8332,  
7844 

UFCD’s 3353, 8340, 8333, 
8271, 8337, 7844 

454 – Filipe 
Vicente  

- Lic. Geografia Área Especialização 
Ensino (Formação Educacional)  
- Profissionalizado 

 Geografia 

490 – Sara Calado - Lic. em Ciências da Nutrição 
- CCP 

 UFCD’s 7731, 3297 

495 – João 
Pacheco 

- Curso Profissional de 
Restaurante/Bar (Nível IV) 
- CCP 

 UFCD's 8282 

496 - Giselle 
Sousa 

- Curso de Hidrobalneoterapia 
- CCP 

Coordenadora 
do Curso T. de 
Massagens de 
Estética e Bem-
Estar 

UFCD’s 9154, 9149, 9175 

503 – Rute 
Miranda 

- Curso Profissional Instrumentista de 
Sopro e de Percussão (nível IV) 
- CCP 

 UFCD 4265, 4273, 4285, 
9851 

509 – Frederico 
Rocha 

- Licenciatura em Enfermagem  
- CCP 

 UFCD 6562, 6563 
 

515 – Rui Santos  - Pós-Graduação - Direção Comercial e 
Vendas 
- CCP 

 UFCD 9210, 9212 

516 – Sue 
Fernandes 

- Lic. em Políticas Públicas, Psicologia 
Social e Educação 
- Curso Inglês Nível B2 do British 
Council, Lisboa  
- CCP 

 FA - Inglês 

520 - Marisa 
Batista 

- Licenciatura em Comunicação Social 
- CCP 

 FA - FPIF 

521 - Rui Miguel - Lic. Design Gráfico e Multimédia 
- Mestrado em Inf. e Sist. Empresariais 
- CCP 

 FA 

526 – Ricardo 
Cruz 

- 9º Ano de Escolaridade 
- CCP 

 UFCD 8285 

527 – Andreia 
Cipriano 

- Lic. em Serviço Social 
- Mestrado em Serviço Social: Gestão 
de Unidades Sociais e de Bem-estar 
- CCP 

 UFCD 4259 

534 - Ana Filipa 
Joaquim (AC) 

- Mestrado em Ensino de Economia e 
Contabilidade 

 Economia 
Integração 

536 - Renato 
Melícias 

- Licenciatura em Serviço Social 
- CCP 

 UFCD’s 4258, 4256, 4260, 

10655 
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Docentes 
Externos 

Habilitações Académicas / 
Pedagógicas 

Funções 
Pedagógicas 

Disciplinas 
Lecionadas 

537 - Sílvia Batista - 12º ano – Economia 
- CCP 

 UFCD 8294 

542 - Joana 
Belchior 

- Lic. em Educação Básica 
- Mestrado em Educação Pré-escolar 
- CCP 

 UFCD's 10649, 10654 

543 – Daniel 
Roberto 

- Lic. Restauração e Catering 
- CCP 

 UFCD’s 8334, 8335, 8343, 
8353 

544 – Alexandra 
Passinhas 
(AC) 

- Lic. em Ensino da Matemática 
- Profissionalizada 

 Matemática 

545 – Célia Silva 
(AC) 

- Lic. em LLM - Português/Inglês 
- Profissionalizada 

 Português 
Inglês 

548 – Vanessa 
Carmo 

- Carteira Prof. de Esteticista 
Cosmetologista – Visage 
- CCP 

 UFCD’s 3638, 9174 

555 – Filipa 
Veríssimo 

- Lic.em Educação Física e Desporto; 
Pós-Graduação em Sistemas Int. de 
Gestão: Qualidade, Ambiente, 
Segurança e Responsabilidade 
- CCP     

 UFCD 4793 

557 – Gisela 
Canelhas 

- Lic. em Línguas, Literaturas e Culturas 
- Estudos Ingleses e Espanhóis 
- CCP 

 Comunicar em Espanhol 
UFCD’s 4664, 8311, 8346 

560 - Márcia 
Miranda 

- Lic. em Direito 
- CCP 

 FA – Legislação Laboral 

561 – Ismael 
Costa 

-  Lic. em Informática de Gestão; Lic. 
em Gestão de Processos e Operações 
Empresariais   
- CCP     

 TIC 
Arquitetura de 
Computadores 

UFCD’s 7262, 7264 

562 – Inês Tomé - Lic. em Educação Física e Desporto, 
com Especialização em Natação 
- CCP     

 UFCD’s 7270, 7271 

563 – Marisa 
Nunes 

- Lic. em Enfermagem 
- CCP 

 UFCD’s 6568, 6579 

564 – Victor 
Ferreira 

- 12º ano 
- Cursos de Massagens Ayurvédica e de 
Terapêutica chinesa TUINA 
- CCP 

 UFCD 9120 

565 – Carina 
Lapas 
(AC) 

- Lic. LLM - variante Português/Inglês 
- CCP 

 Português 

566 – Ana Cristina 
Valentim 
(AC) 

- Lic. LLM, Estudos Ingleses e Alemães, 
c/ estágio pedagog. integrado  
- Profissionalizada   

 Inglês 

567 – João Mário 
Cipriano 
(AC) 

- Licenciatura em Engenharia de Minas 
e Complemento de habilitação para a 
docência 
- Profissionalizado 

 Matemática 

568 - Rogério 
Henriques 

- 12º ano 
- Formações Esc. Nac. de Bombeiros 
- CCP 

 FA – Primeiros Socorros 

569 – Ana Teresa 
Cabral (AC) 

- Lic. Francês-Inglês 
- Profissionalizada 

 Comunicar em Francês 
UFCD's 4663, 8308, 8318 

 
Nota: (AC) - Professores em acumulação de serviço com o ensino público  
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3.2. Não-Docentes 

 

3.2.1. Caracterização Sociodemográfica 

 

O pessoal não docente é constituído por um total de 22 colaboradores, que assumem um 

conjunto de funções imprescindíveis ao bom funcionamento da escola. No presente ano 

letivo, caracterizam-se, quanto ao género e idade, de acordo com os dados que se apresentam 

nos quadros seguintes: 

 
TOTAL 

Feminino 17 

Masculino   5 

TOTAL 22 

 

 

À semelhança do Pessoal Docente, verifica-se também aqui uma predominância de 

colaboradores do género feminino, bem como uma estrutura etária situada maioritariamente 

na faixa dos 40-49 anos. 
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3.2.2. Caracterização Profissional 

 
O corpo não docente da escola reúne as habilitações académicas e profissionais para o 

desempenho das respetivas funções e é composto por: 

 

 

Pessoal Não Docente 
 

Funções 
Habilitações 

Académicas/Profissionais 

Júlia Alfaiate Diretora 

Lic. Gestão - Especialização Gestão 
Económico-Financeira  
Pós-Graduação em Gestão e 
Administração Escolar 

Ana Cristina Martins Diretora Pedagógica 
Lic. Serviço Social 
Profissionalizada 

Ana Teresa Baptista 
Coordenadora do Gabinete de Apoio a 
Projetos  
Coordenadora da Formação de Adultos 

Lic. História 
Profissionalizada 

Diana Perluxo 
Técnica do Serviço de Psicologia e 
Orientação 

Lic. Psicologia Clínica 
Mestrado Integrado em Psicologia 
secção de Psicologia Clínica e de 
Saúde 

Filipa Correia 
Coordenadora do GAAF 
Técnica do Espaço Serviço Social 

Lic. Psicopedagogia Curativa 
Curso Form. Prof. Gestão 
Instituições Sociais/Gestão 
Estratégica 

Joana Santos Técnica de Educação Especial 
Lic. Educação Especial e 
Reabilitação 

Ana Cândido 
 

Animadora Sociocultural 
 

Curso Profissional de Animador 
Sociocultural (nível IV) 

Sandra Alfaiate 
Técnica Financeira / Contabilista 
Certificada 

Lic. Gestão 
Contabilista Certificada 

Luís Couto Técnico Superior 
Lic. Gestão Empresas 
Pós-Grad. Gestão Empresas 

Sérgio Rodrigues Técnico de Informática 
Curso Técnico de Gestão de 
Equipamentos Informáticos (nível 
IV) 

Maria de Jesus Faustino Chefe dos Serviços Administrativos 
12º Ano – Via Ensino -
Contabilidade e Administração de 
Empresas 

Ana Cunha Técnica Administrativa 
12º Ano – Técnico Profissional de 
Secretariado – Nível III 

Sandra Sales Técnica Administrativa 
12º Ano- Via Ensino - Área de 
Humanísticas 

Isabel Garcia Técnica Administrativa 
12º Ano – Técnico Profissional de 
Secretariado - Nível III 

Ana Luísa Oliveira Técnica Administrativa 
12º Ano – Via Ensino -
Contabilidade e Administração 
Empresas 

Vânia Pinheiro Técnica Administrativa 

9º Ano – Curso Unificado e  
Curso de Qualificação e 
Aperfeiçoamento em Contabilidade 
(IEFP) 
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Pessoal Não Docente 

 
Funções 

Habilitações 
Académicas/Profissionais 

Ana Marta Malhado Técnica Administrativa 
12º Ano – Ensino Secundário Nível 
III 

 
Rui Inácio 
 

Técnico de Manutenção Curso Técnico de Seguros – Nível IV 

Susana Cunha Técnica Administrativa 
Curso Técnico de Turismo – Nível IV 
(Incompleto) 

 
Jorge Gonçalves 
 

Ass.Educativo/Vigilante   9º Ano – 3º ciclo Ensino Básico 

Gonçalo Guerra Ass.Educativo/Vigilante   

Curso Técnico Instalador Sistemas 

Solares Fotovoltaicos – nível IV – 

Curso Aprendizagem 
Frequência de Curso Técnico 
Superior Profissional em Apoio à 
Gestão 

 
Sara Santos Abreu 
 

Auxiliar de Apoio Administrativo Curso Técnico de Gestão – Nível IV 

 

Procurando investir na saúde e bem-estar dos seus colaboradores, a ESCO mantém em 

funcionamento algumas atividades nesse sentido, abertas à participação gratuita dos seus 

colaboradores, nomeadamente: “Esco em Movimento” (2 sessões semanais de atividade física 

em horário pós-laboral sob a orientação de 1 professor de Educação Física); “Respirar” 

(sessões quinzenais de relaxamento e técnicas de respiração).  

Encontra-se em implementação uma nova atividade – “VozEsco” – com a criação de um grupo 

musical da escola participado por todos os elementos da comunidade educativa que queiram 

aderir.  



 
19 

4. RECURSOS MATERIAIS | INSTALAÇÕES 
 
A escola funciona, desde 2000, num edifício construído para o efeito, constituído por 4 pisos 

com elevador e uma área bruta de 3.457 m2. Tem autorização de funcionamento para 423 

alunos e está equipada com os meios e recursos materiais necessários ao funcionamento dos 

13 cursos lecionados, distribuídos pelos vários pisos.  

Existem 22 salas de aula, das quais: três salas de informática; um laboratório de informática; 

um laboratório de Físico-Química/Biologia; uma sala de expressões; uma sala para aulas 

práticas de Saúde; uma sala para as aulas práticas de Massagem; uma cozinha pedagógica e 

um restaurante pedagógico. A escola dispõe ainda de um Centro de Recursos que funciona 

também como sala polivalente, assim como de um auditório com capacidade para 200 

pessoas. Por fim, existem várias salas de trabalho destinadas ao pessoal docente e não 

docente. As aulas de educação física e desporto decorrem num pavilhão arrendado, situado a 

50 metros da escola.  

Nos pisos dois e três, estão instaladas seis salas de aula com 49 m2 cada, casas de banho para 

ambos os sexos e deficientes. Cada sala tem capacidade para 28 pessoas. Todas as salas estão 

equipadas com computador e projetor, sendo que seis têm quadro interativo. Existe ainda, no 

piso dois, uma sala polivalente para funcionários. 

No piso um, estão a funcionar: 

• Duas salas de informática, uma com 49 m2 e outra com 35 m2, ambas apetrechadas 

com equipamento necessário para o bom funcionamento de aulas de informática, com 

ligação à Internet, televisor e projetor. 

• Um Laboratório, com 37 m2, destinado a aulas práticas no âmbito da programação 

informática, gestão de redes, etc. 

• Serviços Administrativos, Secretaria e Reprografia; 

• Duas salas: Direção e Direção Pedagógica; 

• Uma sala de trabalho para Coordenadores de Curso, Diretores de Turma e Professores 

internos; 

• Uma sala de trabalho para Professores externos; 

• Duas salas de reuniões; 

• Uma sala para funcionamento das estruturas de apoio pedagógico; 

• Átrio/espaço de convívio com 185 m2; 
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• Casas de banho para ambos os sexos e adaptada.  

No piso zero, existem: 

• Auditório com capacidade para 200 pessoas, equipado com sistema de som e imagem; 

• Bar e Refeitório, com uma área de 159 m2; 

• Centro de Recursos (biblioteca, videoteca e equipamento informático com ligação à 

Internet) com 83 m2; 

• Casas de banho para ambos os sexos e adaptada; 

• Restaurante/Bar Pedagógico; 

• Cozinha Pedagógica; 

• 4 Salas de aula; 

• 1 sala para aulas práticas de expressão plástica. 

A ESCO recorre às novas tecnologias num esforço de sustentabilidade e defesa do ambiente: 

é utilizada a plataforma Moodle para arquivo de toda a documentação (sebentas e material 

pedagógico utilizado em aula) e para partilha de informação; os sumários são registados em 

formato digital, através do programa de gestão escolar e-Schooling; toda a comunidade 

escolar tem acesso à Internet e Intranet da Escola e a plataforma Teams permite a 

comunicação síncrona à distância.  

A escola tem cerca de 90 computadores, todas as salas de aula estão equipadas com 

computador e equipamento multimédia, o auditório da escola dispõe de equipamento de som 

e iluminação adequada e a reprografia está equipada com fotocopiadoras adequadas às 

necessidades dos alunos. Dispõe ainda de 15 computadores para requisição/empréstimo a 

alunos. 
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As salas de aula encontram-se, no presente ano letivo, distribuídas da seguinte forma: 

 
Piso 1 Sala 1 Sala de Informática + PSI5 

Sala 2 Sala de Informática + H13 

Sala 3 Laboratório Mauser 

Sala 4 Sala de trabalho 

Piso 2 Sala 5 Turma T8 

Sala 6  Turma T9 

Sala 7  Turma CD1 

Sala 8 Turma GD5 

Sala 9 Turma AI8 

Sala 10 Laboratório de FQ/Biologia e PSI6 

Piso 3 Sala 11 Turmas A19 

Sala 12 Turma G15 

Sala 13 Turma G16 

Sala 14 Turmas GD4 

Sala 15 Sala de Massagens + Turma MEBE2 

Sala 16 Sala de Saúde + AS7 

Piso 0 Sala 17/18  Turma H14 

Sala 19 Sala de Expressões + Turma A18 

Sala 20  Turma CP10 

Sala 21  Turma CP9 

Centro de Recursos Biblioteca e Espaço Polivalente 

Auditório Espaço polivalente 

Restaurante Pedagógico Turmas H13 e H14 

Cozinha Pedagógica Turmas CP9 e CP10 

Exterior Pavilhão Aulas de Ed. Física e Desporto 
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5. FORMAÇÃO INICIAL 
 

5.1. Caracterização Cursos / Turmas 

 
 

CURSOS (nível IV) ANOS TURMAS Nº DE ALUNOS 

Animador Sociocultural 
1º A19 24 

2º A18 23 

Técnico de Ação Educativa 2º AI8 21 

Técnico de Auxiliar de Saúde 1º AS7 21 

Técnico Massagens de Estética e Bem-Estar 2º MEBE2 21 

Técnico de Gestão 1º G16 20 

Técnico de Apoio à Gestão 3º G15 22 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
3º GD4 24 

2º GD5 20 

Técnico de Restaurante/Bar 
1º H14 20 

3º H13 16 

Técnico de Cozinha/Pastelaria 
1º CP10 20 

2º CP9 23 

Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

2º PSI6 20 

3º PSI5 21 

Técnico de Turismo 
1º  T9 24 

3º T8* 20 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital 2º CD1 16  

TOTAL: 12 Cursos Turmas: 18 376 

                                                    Dados de 12 setembro de 2022 
*Inclui aluna de Intercâmbio AFS, não contabilizada 
 

 

No que concerne à Formação de Jovens de nível IV, a população escolar era constituída, à data 

de início do presente ano letivo, por um total de 376 alunos, distribuídos por 12 cursos e 18 

turmas (6 em cada ano do ciclo de formação). 
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A redução, face a anos anteriores, do número total de alunos a iniciar o ano letivo, prende-se 

com dois fatores a assinalar: a elevada taxa de abandono verificada no final do ano letivo 

2021/2022 que condicionou o número de alunos que renovaram a sua matrícula, em especial 

nalgumas turmas do 2º ano (ano do ciclo com menor número total de alunos) e o facto de 

várias turmas de 1º ano acolherem, de acordo com decisão do Conselho Pedagógico, mais de 

2 alunos com necessidades de integração em turma reduzida, não podendo, por isso, exceder 

o número máximo de 20 alunos por turma. 
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5.2. Caracterização Sociodemográfica dos alunos 

 
No que se refere à caracterização etária, os alunos da ESCO são, maioritariamente, jovens 

com 16-17 anos (53,2%), o que constitui mais um indicador da tendência que se tem vido a 

verificar de os alunos chegarem à ESCO com proveniência direta do terceiro ciclo de 

escolaridade e com um menor número de retenções (59,5% dos alunos do 1º ano têm 14/15 

anos). De destacar que cerca de 30% dos alunos têm 18 ou mais anos e que, não se 

encontrando já na escolaridade obrigatória, mantêm a frequência escolar como escolha no 

contexto dos seus projetos de vida.  

 

 

 
 

 
 
Relativamente ao Género, a população estudantil apresenta uma distribuição quase 

igualitária, sendo 48,4% jovens do género masculino e 51,6%, jovens do género feminino. 
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No que concerne ao concelho de residência, mantém-se uma grande diversidade de zonas 

com o habitual destaque para o concelho de Torres Vedras (42,8%), seguido do concelho da 

Lourinhã (28,5%). Os concelhos de Alenquer, Mafra e Sobral de Monte Agraço, embora já 

com algum distanciamento de valores, representam um terceiro nível de área geográfica de 

influência da escola, com alguma relevância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importa analisar também a naturalidade da população discente, dando conta da diversidade 

de contextos de origem dos nossos alunos, sendo que, nesta fase inicial do ano letivo, têm 

sido crescentes os pedidos de integração de alunos migrantes não falantes da língua 

portuguesa, oriundos do sobretudo do Nepal, ainda não contemplados nos dados que 

apresentamos e que reportam ao arranque do ano letivo. Nomeadamente as turmas de 1º 

ano integram alunos naturais de diversos países: Brasil, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Reino 

Unido, Moldova e Nepal. 

Finalmente, do ponto de vista pedagógico, é pertinente analisar a forma como cada turma se 

caracteriza quanto aos alunos que necessitam de intervenção mais especializada quer da 

EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, quer das respetivas equipas 

educativas. Assim, a escola acolhe um total de 68 alunos com Relatório Técnico Pedagógico 

ou abrangidos por Medidas Universais, dos quais 34 são redutores de turma. 
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Distribuição dos alunos c/ Apoio da EI por 
Turma 

    

 

TURMA 
Nº de Alunos 

c/RTP/MU 
Nº de 

Redutores 

1
º 

A
n

o
 

A19 3 2 

AS7 5 2 

CP10 6 4 

G16 2 2 

H14 4 4 

T9 2 1 

TOTAL 22 15 

2
º 

A
n

o
 

AI8 5 2 

CD1 3 2 

CP9 10 0 

GD5 5 3 

MEBE2 4 2 

PSI6 1 1 

TOTAL 28 10 

3
º 

A
n

o
 

A18 5 2 

G15 2 2 

H13 2 2 

GD4 4 1 

PSI5 3 1 

T8 2 1 

TOTAL 18 9 

 TOTAL 68 34 

 

 

1º ano 

Tal como já tinha acontecido nos anos letivos anteriores, a caracterização das turmas do 1º 

ano foi além da apresentação dos dados biográficos e escolares dos alunos, tendo-se feito 

igualmente uma caracterização dos dados familiares nomeadamente em relação à 

escolaridade e à situação face ao emprego dos progenitores. Estes dados assumem especial 

importância, uma vez que são preditores de insucesso escolar e, portanto, deverão ser tidos 

em conta na conceção de estratégias pedagógicas de cada turma. 

Os índices motivacionais dos alunos, capacidade de gestão do tempo e preferências de 

aprendizagem, também foram objeto de estudo na caracterização das turmas no presente 

ano letivo, tendo sido concebido um novo questionário que englobou todas estas áreas de 



 
27 

pesquisa. Os resultados obtidos deram mote à reflexão dos docentes das equipas educativas 

e conduziram à apresentação de sugestões de diferentes estratégias pedagógicas, 

ferramentas fundamentais para a diferenciação pedagógica em sala de aula com o objetivo 

último de contribuir para o sucesso educativo de todos os alunos (Anexo 2). 

5.3. Equipas Educativas 

 

As Equipas Educativas, compostas pelos coordenadores de curso, diretores de turma e 

restantes professores das turmas (Anexo 3), organizam-se em grupos de trabalho, de modo 

a contribuírem para melhorar a qualidade do trabalho pedagógico através da concretização 

dos objetivos e metas definidos no Projeto Educativo para o presente ano letivo. 

As Equipas Educativas funcionam em estreita articulação com a Direção Pedagógica que, para 

além da Diretora Pedagógica, inclui uma Adjunta Coordenadora de Curso que articula 

pedagogicamente as componentes de formação de cada curso com os restantes 

Coordenadores de Curso, uma Adjunta Diretora de Turma que orienta e acompanha a 

execução do Projeto Educativo e do plano de atividades junto dos restantes diretores de 

turma e um Professor Adjunto que apoia pedagogicamente a construção de instrumentos de 

acompanhamento e monitorização do Projeto Educativo e do Plano de Atividades. 

No presente ano, e face aos novos desafios que têm vindo a ser colocados à escola e a cada 

equipa, sobretudo pela especificidade e diversidade de alunos que constituem os vários 

grupo-turma, será importante reforçar o trabalho colaborativo das equipas educativas e a sua 

estreita articulação com as estruturas de apoio de modo a acionar os mecanismos necessários 

e os recursos disponíveis para promover a melhor integração dos alunos e garantir a sua 

evolução, respeitando as suas características e individualidade, na busca do seu sucesso, não 

apenas académico, mas sobretudo por referência às diversas competências a desenvolver. 

As Equipas Educativas foram constituídas, no presente ano letivo, procurando uma maior 

uniformidade relativamente a cada Coordenação de Curso, de modo a rentabilizar e tornar 

mais coeso o trabalho a realizar. O reforço do trabalho de proximidade do par pedagógico, 

Diretor de Turma/Coordenador de Curso, e o crescente recurso às metodologias de projeto e 

à articulação curricular, são aspetos fundamentais para o bom funcionamento das equipas, 

para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem e para a melhoria dos resultados 

escolares dos alunos.  
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Destacamos a mudança do coordenador do curso Técnico de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos, num ano que será de transição e adaptação para todos, em especial 

para a turma PSI6 que viu a sua Equipa Educativa completamente renovada. 

Direção de Turma 
 
A Direção de Turma é um espaço privilegiado de comunicação entre o Diretor de Turma e a 

turma, na sua ligação à escola, aos professores do Conselho de Turma e à família, através dos 

encarregados de educação.  

A Adjunta Diretora de Turma coordena o trabalho realizado pelos Diretores de Turma, em 

trabalho cooperativo, que se concretiza em reuniões de trabalho periódicas e numa 

comunicação aberta e partilhada, que tem como principais objetivos a gestão e o sucesso do 

percurso escolar das turmas. 

Ao Diretor de Turma cabe, em parceria com o Coordenador de Curso, a monitorização do 

PerCurso da(s) sua(s) turma(s), o que implica uma articulação entre o Perfil do Aluno à Saída 

do Ensino Secundário, o Projeto Educativo e a Estratégia de Cidadania e Desenvolvimento da 

Escola, além do perfil de saída do curso. O PerCurso acompanha a turma ao longo dos 3 anos, 

vai sendo construído pelos alunos, com o Conselho de Turma, sendo monitorizado e avaliado 

pela equipa educativa, com a colaboração de um elemento das estruturas de apoio da escola 

designado para o efeito. Trata-se de um projeto global, em permanente construção, que será 

reformulado todas as vezes quantas as necessárias e que incluirá as diversas atividades e 

projetos desenvolvidos pela turma. O objetivo é o de levar os alunos de cada turma a 

desenvolverem o melhor possível as suas competências e a serem cidadãos responsáveis, 

participativos e solidários. 

O trabalho de Direção de Turma mais direto com as turmas acontece em sessões semanais 

contempladas em horário (1 hora por turma), desenvolvendo atividades diversas, no âmbito 

do PerCurso da turma, ou outras como a realização de dinâmicas de grupo para trabalhar a 

relação interpessoal e o trabalho em equipa, atividades previstas pelo Núcleo de Intervenção 

Primária do GAAF, o acompanhamento do aproveitamento e assiduidade dos alunos, entre 

outras. 

No presente ano letivo, será importante dar especial atenção às questões de assiduidade num 

trabalho regular de controlo e articulação com aluno, estruturas e família, bem como rever e 
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implementar o regime de assiduidade, por forma a reduzir a taxa de absentismo e o número 

de módulos por concluir motivados por faltas e a exigir Medidas de Recuperação e Integração 

(MRI). 

 
Coordenação de Curso 
 
A Coordenação de Curso permite a gestão educativa dos cursos, a partir do trabalho realizado 

pela Equipa Educativa de cada curso/turma, em estreita articulação com a Direção 

Pedagógica.  

Os coordenadores de curso reúnem regularmente em conselho de coordenadores com a 

Adjunta da Direção Pedagógica, para, de forma partilhada, planificar o ano letivo e proceder 

à preparação e monitorização de todos os processos de trabalho, em especial os que se 

referem à revisão dos Planos Curriculares de Curso/Turma, à Formação em Contexto de 

Trabalho, à Prova de Aptidão Profissional e às atividades previstas no presente plano, com 

enfoque privilegiado nos projetos multi e interdisciplinares, que estimulem o 

desenvolvimento de competências associadas ao Perfil de Saída do Curso e do Aluno no final 

do ensino secundário. 

Um dos grandes desafios colocado aos Coordenadores de Curso no presente ano é igualmente 

o da gestão dos cronogramas de formação de cada grupo-turma, sendo que foram 

introduzidas duas grandes alterações: privilegiar a realização dos períodos de Formação em 

Contexto de Trabalho no final do ano letivo (Anexo 4) e terminar as atividades letivas em sala 

até final de junho. 

O processo de desenvolvimento das Provas de Aptidão Profissional (PAP), da responsabilidade 

dos Coordenadores de Curso, foi também objeto de revisão/reformulação, considerando a 

possibilidade de, em cada área de formação, ser possível optar pela realização ou não das 

várias fases de avaliação possíveis. De acordo com as decisões de cada coordenador, foi 

efetuada calendarização específica do desenvolvimento de PAP para o presente ano letivo 

(Anexo 5). 
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5.4. Desenvolvimento da Formação 

 

De acordo com o modelo pedagógico que preconizamos e que explora as potencialidades da 

autonomia e flexibilidade curriculares, através da reinvenção da sala de aula, da forma de 

ensinar e aprender e da partilha de conteúdos, visando desenvolver competências 

socioculturais, académicas e profissionais, mantemos o foco na implementação de novas 

metodologias de trabalho, diversificando as estratégias pedagógicas e os instrumentos de 

avaliação, com o objetivo de chegar a todos os alunos, aumentar a sua motivação, assim como 

melhorar os resultados de aprendizagem.  

É privilegiado o trabalho de projeto e promovido o trabalho colaborativo, não só entre os 

professores e as equipas educativas, como também entre os alunos. Esta forma de 

aprender/trabalhar é ainda reforçada pelo facto de uma boa parte do corpo de docentes ser 

composta também por profissionais no ativo em diferentes áreas, possibilitando o contacto 

direto com várias experiências/vivências do mundo do trabalho, reforçando-se o desafio à 

implementação da figura do Orientador Profissional para cada curso/turma.  

Nesta perspetiva e, face às características da população escolar e às novas dinâmicas da 

escola, realçamos, no presente ano, dois aspetos no plano de atividades que apresentamos e 

que pretendemos que acompanhem o desenrolar da formação, de modo transversal: por um 

lado, a aposta nos projetos de escola com novas propostas como os ESCOLabs que, 

articulando-se com o Projeto Cultural de Escola, se encontram em fase de implementação; 

por outro, o reforço das respostas de apoio individualizado, com destaque para o GAE, as 

Tutorias e o Português Língua Não-Materna. 

ESCOLabs 

O projeto ESCOLabs pretende promover a criação de ambientes educativos inovadores que 

desafiam os professores a repensar o papel da pedagogia, o trabalho em sala de aula e a 

organização do processo de ensino-aprendizagem, pela experimentação de tecnologias 

artísticas, expressivas e digitais em espaços alternativos e diversificados, estimulando o 

trabalho de projeto, a investigação, a criatividade, a interação e partilha e a autorreflexão. 

Esta proposta surge também no contexto do Projeto Cultural de Escola ao promover uma 

escola conectada, aberta e artística, ao contribuir para um currículo integrador e direcionado 
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a diferentes perfis de aprendizagem e ao trazer as artes para a vida da escola como fator de 

desenvolvimento sustentável e de cidadania.  

O projeto inclui quatro Laboratórios que, permitindo a sua interconexão, apresentam 

objetivos e formas de funcionamento específicos (Anexo 6): Laboratório Mauser (tecnologias 

digitais e realização e fabricação de protótipos); LOL - Lixa o Lixo (educação socioambiental e 

tecnológica e sustentabilidade); Lab Criativo (técnicas expressivas de apoio à criatividade e 

bem-estar total) e Pró-Music LAB (exploração e produção de música e sons). 

GAE – Gabinete de Apoio ao Estudo 

O GAE - Gabinete de Apoio ao Estudo é uma das estruturas de poio pedagógico que funciona 

sob a coordenação da técnica do SPO, através do apoio em pequeno grupo, com um ou mais 

professores em sala, durante 1 hora semanal inscrita no horário da turma.  

Este espaço de apoio ao estudo é assegurado, privilegiadamente, pelo Diretor de Turma ou 

pelo Coordenador de curso e integra os alunos que o Conselho de Turma considera 

necessitarem de ajuda mais individualizada ou que têm módulos por concluir. Integra também 

os alunos com RTP que contemple medida de “Apoio em pequeno grupo”. 

No presente ano foi considerado pertinente que todos os alunos das turmas do 1º ano 

frequentassem o GAE numa primeira fase, de modo a implementar ferramentas de 

organização e métodos de estudo, bem como de realização de trabalhos escritos. 

Tutorias 

A Tutoria enquanto estratégia de apoio e orientação escolar, entre um professor e um aluno, 

visa, não só o acompanhamento escolar, mas também o desenvolvimento pessoal e a 

realização do potencial do aluno, através de um apoio individualizado de proximidade.  

A Tutoria permite: promover a autonomia/iniciativa dos alunos; melhorar a integração no 

grupo-turma, comunidade escolar e meio envolvente; potenciar a resiliência dos alunos 

através do reforço e promoção da sua autoconfiança; melhorar os resultados escolares e 

prevenir o abandono e o absentismo. 

Após um primeiro ano de arranque com caráter experimental e de um segundo ano de 

implementação, o projeto de Tutorias, coordenado pela Técnica do SPO, será agora alargado 

a um maior número de alunos, com a constituição de um grupo de 10 docentes que dispõe de 



 
32 

um total de 12 horas semanais para acompanhamento de proximidade a alunos sinalizados 

pelo conselho de turma, de modo a facilitar a sua integração na turma, na escola e na 

comunidade envolvente, favorecendo as relações interpessoais e de grupo, promovendo um 

ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências académicas, 

pessoais e sociais e estimulando a participação do aluno em atividades extracurriculares.  

Os professores-tutores trabalharão em estreita articulação com o respetivo diretor de turma 

e em articulação com os técnicos das estruturas de apoio. O Tutor acompanha, regista e avalia 

o seu trabalho com o aluno, dando feedback regular ao par pedagógico (Diretor de 

Turma/Coordenador de Curso) e ao respetivo Conselho de Turma. 

Português Língua Não-Materna 

As características individuais, sociais e pedagógicas de cada um, são sinónimo de pluralidade 

e compete à escola, como legalmente definido, disponibilizar o apoio necessário para a 

diminuição das desigualdades no acesso à educação. Por isso, e face às características da 

população discente e ao crescente número de alunos oriundos de outros países, foi 

implementado, no presente ano letivo, o apoio no âmbito do Português Língua Não Materna, 

da responsabilidade de uma professora que acompanha os alunos cuja língua materna não é 

o português, como medida promotora da integração efetiva no sistema educativo e de criação 

de condições equitativas de acesso ao currículo e ao sucesso escolar.  

 

O regresso à escola sem as restrições colocadas nos anos anteriores pela situação pandémica, 

permitiu retomar a organização dos horários diários com momentos de intervalo comuns a 

todos os alunos/turmas, voltar a partilhar a os espaços coletivos e recuperar igualmente a 

dinâmica que nos caracteriza quanto ao desenvolvimento de projetos/atividades dentro e fora 

da escola, bem como no que se refere às iniciativas de dinamização do quotidiano da escola 

pelas estruturas, com especial realce para a intervenção da animadora sociocultural e para o 

papel que desempenha no acolhimento e apoio à concretização de propostas dos próprios 

alunos. 

As atividades que irão acompanhar o desenrolar do ano letivo, contribuindo para o 

desenvolvimento curricular, encontram-se definidas na plataforma GARE (Anexo 7). 
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5.5. Projetos de Escola 

5.5.1. Projetos de Curso / Turma 

 
Os jovens que ingressam na ESCO com o objetivo de frequentar um curso profissional 

procuram, essencialmente, um ensino com qualidade, de caráter teórico-prático, que lhes dê 

formação académica, mas também lhes proporcione momentos de aproximação ao mercado 

de trabalho, permitindo-lhes aprofundar os seus conhecimentos sobre os seus requisitos 

específicos. Esperam ainda que lhes seja facultado o acesso ao desenvolvimento das 

competências técnicas e comportamentais mais adequadas, quer para exercerem a sua 

profissão no fim do curso, quer para que possam prosseguir estudos superiores com maior 

nível de segurança nas áreas nas quais cumpriram os seus três anos de formação. 

Neste âmbito, os períodos que os alunos passam fora da escola integrados no tecido 

empresarial e institucional, em Formação em Contexto de Trabalho (Anexo 5), são momentos 

privilegiados para complementar os saberes adquiridos em sala de aula, com possibilidades 

de vivenciar novas experiências.  

Simultaneamente, a ESCO proporciona aos alunos momentos de interação com a 

comunidade, participando em diversas atividades, dentro e fora da escola, quer por convite, 

quer na sequência dos protocolos que se têm realizado com as entidades da região. 

Tendo em conta os excelentes resultados que advêm destas experiências para a formação dos 

alunos, o Conselho Pedagógico do início do ano letivo voltou a aprovar o desenvolvimento de 

Projetos Integradores e Interdisciplinares em especial para os alunos dos 1º e 2º anos já que 

os do 3º ano se concretizam na realização da PAP – Prova de Aptidão Profissional e na 

participação nos Projetos Integradores de outras turmas ou em atividades mais pontuais. 

 
  



 
34 

Turmas de 1º Ano 
 

Curso Animador Sociocultural – Turma A19 
 

Nome: Rota das áreas de intervenção em Animação Sociocultural 

Sinopse: Promoção de ciclos de conferências, workshops, visitas de estudo e 
mostra de boas práticas de trabalho social, para um melhor 
entendimento dos âmbitos de intervenção de um Animador 
Sociocultural e do conteúdo funcional da profissão. 

Alunos:  
 

24 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
 

Todas as constantes do plano curricular - a definir com mais exatidão 
na reunião de avaliação intercalar. 

Entidades externas 
envolvidas:  
 

Projeto Homem - Social Circus; Biblioteca Municipal de Pombal; 
Associação Nacional de Futebol de Rua; Associação de Moradores do 
PER 11; Santa casa da Misericórdia de Torres Vedras; entre outros que 
venham a designar-se ou que partam do interesse dos alunos. 
 

 

Curso Técnico Auxiliar de Saúde – Turma AS7 
 

Nome: “Primeiro a saúde” | Saúde Mental 

Sinopse: Os alunos irão trabalhar a saúde mental e a sua promoção em ambiente 
escolar. 
Os alunos irão preparar uma exposição sobre estratégias de promoção 
de saúde mental na adolescência e a prática desportiva/arte na 
promoção da mesma. Irão efetuar alguns posters para colocar no átrio 
e preparar intervenções para apresentar no auditório aos alunos do 1º 
ano. No auditório será solicitado a presença de um técnico de saúde 
(psicólogo/psiquiatra/enfermeira de saúde mental) para esclarecer as 
dúvidas dos alunos. 
Irão também recolher livros para colocarem numa banca de oferta de 
livros lúdicos a comunidade educativa- "Livraria ESCO", tendo em vista 
os benefícios da leitura na promoção da saúde mental. 

Alunos:  
 

22 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
 

UFCD 6557, 6579, 6569, Educação física e Português. 

Entidades externas 
envolvidas:  
 

A definir 
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Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria – Turma CP10  
  

Nome: A Definir 

Sinopse: Desenvolvimento de projeto no âmbito do Pró-Music Lab com atividades 
de experimentação e criação musical e de vídeo, relacionando a música 
e som com a área de formação específica do curso. 

Alunos:  
  

20 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
  

Multidisciplinar 

Entidades externas 
envolvidas:  
  

A Definir 

 

Nome: “Como Assim” 

Sinopse: Participação, de forma dinâmica e interdisciplinar, no projeto “Como 
Assim” em articulação com as estruturas de apoio. 

Alunos:  
  

20 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
  

Multidisciplinar 

Entidades externas 
envolvidas:  
  

Quinta Ementa e outros a definir 

 

Curso Técnico de Gestão – Turma G16 
 

Nome: Criação de Empresas 

Sinopse: Serão definidos grupos de forma aleatória e cada grupo irá criar uma 
empresa, com base nas indicações dadas.  
Será estimulado que sejam criadas empresas que tenham 
preocupações ambientais (Economia Sustentável). 
 

Alunos:  
 

22 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
 

Economia, Gestão, Contabilidade/fiscalidade, Direitos das 

Organizações 

Entidades externas 
envolvidas:  

A Definir (Reuniões Intercalares) 
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Curso Técnico de Restaurante/Bar – Turma H14 
 

Nome: Acessibilidade e Inclusão 

Sinopse: Realização de diversas atividades sobre a temática da Acessibilidade e 
Inclusão, tais como: o Ciclo de Cinema Inclusivo, aberto à participação 
de todas as turmas da escola; visita à APECI e visita à Batalha, com a 
perspetiva de transposição para a prática no próximo ano letivo através 
da realização de Serviços inclusivos de Restaurante/Bar. 

 

Alunos:  
 

20 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
 

A Definir  

Entidades externas 
envolvidas:  

Entidades a visitar 

 
Curso Técnico de Turismo – Turma T9 
 

Nome: ESCO Trip INside OUT 

Sinopse: Projeto a 3 anos, envolvendo 3 fases: 1). CONHECER o perfil 

profissional; 2). APLICAR e desenvolver; 3). INTEGRAR o Mercado de 

Trabalho. Pressupõe um conjunto de atividades de exploração do perfil 

de saída do curso em ligação direta com o mercado de trabalho e 

explorando as competências em destaque, em cada fase do ciclo de 

formação. 

A designação do projeto é alusiva a um percurso de formação que tem 

início no próprio aluno, no desenvolvimento das suas competências 

pessoais e técnicas e que termina no exterior, na aplicação profissional 

das mesmas. 

Alunos:  
 

24 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
 

Todas as constantes do plano curricular - a definir com mais exatidão 

na reunião de avaliação intercalar. 

Entidades externas 
envolvidas:  

A definir 
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Turmas de 2º Ano 
 
Curso Técnico de Ação Educativa – Turma AI8  
  

Nome: Malas Mágicas – Giroflé 

Sinopse: O projeto interdisciplinar/percursos da turma AI8 pretende dar 

continuidade ao projeto “Malas Mágicas – Giroflé”. 

Neste projeto as alunas dinamizarão maletas pedagógicas com base em 

histórias do PNL e serão dinamizadas canções do Cancioneiro Popular 

Português. 

Alunos:  
  

20 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
  

Sociologia, Área de Integração, UFCDs: 9851; 10658; 10663 (existe a 
possibilidade de algumas UFCDs e/ou módulos integrarem no projeto) 

Entidades externas 
envolvidas:  
  

N.A. 

  
Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva – Turma GD5 

  

Nome:  ESCOTALKS – Jornadas no Desporto 

Sinopse:  Os alunos irão planificar e realizar 4 seminários, com temas relacionados 
com a área de Gestão Desportiva, que decorrerão no segundo trimestre 
e serão apresentados à Comunidade Escolar e a outras escolas com o 
curso de Desporto do concelho de Torres Vedras. 

Alunos:  
  

 19 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
  

 Componente Tecnológica e algumas a definir 

Entidades externas 
envolvidas:  
  

 Atletas profissionais, ex-alunos, jornalistas, entre outros. 

  
Curso Técnico de Comunicação e Serviço Digital – Turma CD1  
  

Nome: O digital na prática – uma aproximação ao mundo real 

Sinopse: O projeto consistirá no desenvolvimento de uma campanha de 
marketing digital integral, aplicando as mais atuais estratégias e 
ferramentas, para um produto/serviço/marca a criar pelos alunos, e de 
acordo com o público-alvo definido.   

Alunos:  
  

15 alunos 

  

Disciplinas envolvidas:  
  

Componente Tecnológica  

Entidades externas 
envolvidas:  
  

Vinda de profissionais às aulas para partilharem a sua experiência 
Visitas de estudo à Havas e à Renova 
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Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria – Turma CP9  
  

Nome: “Diz-me o que comes, dir-te-ei quem és” 

Sinopse: Continuidade do projeto “Percursos” iniciado no Ano Letivo 2021-22 

 

Alunos:  
  

22 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
  

A definir 

Entidades externas 
envolvidas:  
  

A definir 

  
Curso Técnico de Massagens de Estética e Bem Estar – Turma MEBE2  
  

Nome: Projeto Wellness 

Sinopse: Continuidade do projeto “Percursos” iniciado no Ano Letivo 2021-22 
As atividades de aplicação prática previstas para este ano irão focar-se 
na aplicação dos conhecimentos na vertente da saúde e do bem-estar 
mental.  

Alunos:  
  

21 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
  

Português; inglês; Integração; Biologia,  
UFCD’s da Área Tecnológica 
 

 

Entidades externas 
envolvidas:  
  

A definir 

 

  
Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – Turma PSI6  
  

Nome:  PerCURSO (em redefinição)  

Sinopse: Criação e desenvolvimento de um website dinâmico, cujos componentes 
serão trabalhados em diversas disciplinas/UFCD’s e especificados na 
próxima reunião intercalar. 
 

Alunos:  
  

20 alunos 

Disciplinas envolvidas:  
  

Área Tecnológica 

Entidades externas 
envolvidas:  
  

A definir 
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Turmas de 3º Ano 
 

Considera-se que os Projetos interdisciplinares das Turmas de 3º ano se concretizam na 

realização da PAP – Prova de Aptidão Profissional (Anexo 6).  

Curso de Animador Sociocultural 
 

Turma A18 (23 alunos) 

Curso Técnico de Apoio à Gestão 
 

Turma G15 (22 alunos) 

Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
 

Turma GD4 (24 alunos) 

Curso Técnico de Restaurante/Bar 
 

Turma H13 (16 alunos) 

Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

Turma PSI5 (21 alunos) 

Curso Técnico de Turismo 
 

Turma T8 (20 alunos) 

 

 

5.5.2. Eco-Escolas 

 

O Eco-Escolas é um Programa Internacional da “Foundation for Environmental Education”, 

desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE, que pretende promover ações e reconhecer 

o trabalho desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade, mais concretamente, no âmbito: 

• Do conhecimento – informação, divulgação e formação/educação; 

• Da orientação para a Ação – mudança de comportamentos, envolvimento e 

participação, cidadania, governança e compromisso; 

• Da abordagem pela positiva, construtiva, enfatizando as melhores práticas, o 

reconhecimento e a comunicação. 

Os grandes pilares definidos pela ABAE/FEE são: reduzir a poluição, agir pelo Clima e proteger 

a Biodiversidade. 

Desde 2007, a ESCO assumiu a missão de ser reconhecida como Eco-Escola, envolvendo a 

comunidade educativa, nomeadamente os alunos e suas famílias, no processo de 

implementação anual deste programa, através do desenvolvimento das seguintes 

competências: 

• Learning Skills: Pensamento Crítico, Criatividade, Colaboração e Comunicação 
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• Literacy Skills: Literacia e Informação, Literacia dos Media e Literacia Tecnológica 

• Soft Skills: Flexibilidade, Liderança, Iniciativa, Produtividade e Habilidades Sociais. 

No presente ano letivo, a ESCO irá desenvolver as atividades preconizadas no Plano de Ação, 

o qual se encontra refletido na Listagem de atividades previstas (GARE) (Anexo 7), de acordo 

com: 

• Os temas base: “Água, Resíduos e Energia”; 

• O tema do ano: “Espaços Exteriores”; 

• Os temas complementares: “Transportes/Mobilidade Sustentável, Alterações 

Climáticas, Alimentação Saudável e Sustentável, e Alterações Climáticas”. 

Este ano, o Plano de Ação apresenta-se com uma novidade: a eleição, por turma, de um 

Delegado Ambiental, que fará a ligação entre a turma, a equipa Eco-Escolas e a Direção 

Pedagógica. Todos eles irão contribuir para motivar os colegas de turma a participarem nas 

atividades previstas e, em simultâneo, a dar mais visibilidade ao empenho da ESCO em 

promover a Educação Ambiental e a Sustentabilidade. 

5.5.3. Desporto Escolar 

 
O Programa do Desporto Escolar visa aprofundar as condições para a prática desportiva 

regular em meio escolar, como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de 

vida saudáveis. Pretende-se criar condições para o alargamento gradual da oferta de 

atividades físicas e desportivas, de caráter formal e não formal, a todos os alunos.  

De acordo com a Visão apresentada pelo Programa de que “todos os alunos do sistema 

educativo praticam regularmente atividades físicas e desportivas”, pretende-se estimular a 

prática da atividade física e da formação desportiva, estimulando potencialidades físicas e 

psicológicas, promovendo valores e princípios associados a uma cidadania ativa, 

nomeadamente: Responsabilidade; Espírito de equipa; Disciplina; Tolerância; Perseverança; 

Humanismo; Verdade; Respeito; Solidariedade; Dedicação e Coragem. 

A operacionalização do Programa de Desporto Escolar contará, no presente ano, com a 

participação de 2 professores de Educação Física responsáveis pela dinamização de 1 hora 

semanal de treino/atividade física com os alunos que, voluntariamente, se associem ao 

programa, sendo esse tempo contemplado no horário semanal da turma. Os treinos decorrem 

no Pavilhão da Boavista-Olheiros e encontram-se já constituídos os grupos-equipa de 
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Voleibol, do escalão de juvenis do género masculino e feminino, contando com uma média 

de 30 alunos por treino. 

O projeto de Desporto Escolar para este ano letivo tem já agendadas as seguintes atividades: 

• 1ª concentração Voleibol – 2 novembro 2022 

• 2ª concentração Voleibol – 7 dezembro 2022 

• Torneio de Voleibol ESCO – 21 dezembro 2022 

• Corta-mato ESCO – 11 janeiro 2023 

• Corta-mato REGIONAL – 25 janeiro 2023 

• Torneio Basquetebol 3x3 ESCO – 27 janeiro 2023 

• 3ª concentração Voleibol – 1 março 2023 

• MEGAS ESCO – 1 março 2023 (reagendar esta atividade – coincidente com 3ª 

concentração voleibol) 

• MEGAS Oeste – 8 março 2023 

• 4ª concentração Voleibol – 29 março 2023 

• Torneio Badminton – 31 março 2023 

 

5.5.4. Projeto Cultural de Escola 

 

Dando continuidade à adesão, no início no passado ano letivo, ao Plano Nacional das Artes 

(estrutura de missão criada pelos Ministérios da Cultura e da Educação com o objetivo tornar 

as artes mais acessíveis aos cidadãos, em especial às crianças e aos jovens, promovendo a 

participação, fruição e criação cultural, numa lógica de inclusão e aprendizagem ao longo da 

vida), encontra-se em elaboração o Projeto Cultural de Escola (PCE) para o ano letivo 

2022/2023. Este é um projeto construído de forma partilhada com o envolvimento direto de 

todos os membros da comunidade educativa em parceria com as organizações locais, com 

entidades públicas e privadas, em articulação com os planos, programas e redes pré-

existentes 

O PCE é um projeto dinâmico para o qual se propõem os seguintes objetivos: 

• Explorar e desenvolver a literacia cultural, a atitude estética e o espírito crítico e 

criativos da nossa comunidade escolar; 

• Explorar, valorizar e desenvolver as capacidades artísticas dos nossos alunos; 
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• Facilitar/promover o acesso da comunidade educativa às artes e à cultura 

• Valorizar as instituições, o património artístico e cultural de Torres Vedras e dos 

concelhos a que os nossos alunos pertencem; 

• Estimular/Promover a adoção de pedagogias ativas, centradas nos alunos e em que as 

artes possam ser mediadoras do conhecimento; 

• Promover a participação em visitas de estudo tendo como pano de fundo a valorização 

de manifestações culturais e artísticas. 

A operacionalização destes objetivos prevê a realização de um conjunto de iniciativas ao longo 

do ano letivo, sejam elas propostas pela equipa coordenadora do PCE ou pela integração de 

atividades desenvolvidas pelos vários elementos da comunidade educativa, nomeadamente:  

• Atividades relacionadas com o projeto Mediadores Culturais 

 - Um rosto, uma história (valorização de talentos/interesses dos nossos alunos); 

 - Curadoria do LCD; 

 - Museu das Pequenas coisas; 

 - O que há lá fora?  (mediação cultural com a oferta local); 

 - Momentos/workshops Culturais/Flashmobs artísticos; 

 - Propostas de aulas usando mediadores artísticos; 

 - Dinamização de um canal do Youtube (por exemplo com Podcasts); 

 

• Projeto Artista Residente 

 - Projeto transdisciplinar com o tema Saúde Mental cujo enfoque se coloca no processo 

mais do que no produto final (exposição, peça, livro, instalação…), a ser desenvolvido com 1 

ou 2 turmas de 2º ano, com a participação de dois artistas da área plástica e do teatro, no 

primeiro trimestre de 2023, com a sua presença em sala de aula, no contexto de várias 

disciplinas. 

• ESCO Labs 

 - Criação de 4 Laboratórios – foco no saber fazer e no processo criativo e/ou artístico, 

(já abordados). 

• Participação na 1º Bienal Cultura e Educação 

 - Apresentação do Pitch KYR (Erasmus+) (29 de novembro, 2022); 

 - Apresentação do Pitch – Mediadores Culturais (29 novembro, 2022); 



 
43 

 - Apresentação do Pitch – Laboratórios (29 novembro, 2022); 

 - Participação na Bienal com os projetos acima, nos meses de março a junho de 2023. 

• Projeto VozESCO 

 - Criação de um grupo musical com vários públicos da ESCO (alunos, docentes e não 

docentes). 

• Roteiros Culturais e Transdisciplinares 

 - 1º Roteiro – para professores, incluído na Formação Interna 

 - Criação de Roteiros para as turmas pelos professores envolvidos na formação. 

• Formação 

 - Divulgação de formação na área das artes (ao longo do ano letivo); 

- Frequência de formações que estimulem a adoção de mediadores artísticos como 

ferramenta pedagógica; 

- Apoio na planificação de aulas/atividades de aula com recurso a mediadores artísticos 

(durante o ano letivo) 

Prevê-se ainda a participação nas reuniões e eventos organizados pelo PNA, a nível nacional e 

local, o visionamento de projetos resultantes da Mochila Cultural e o aprofundamento das 

relações com infraestruturas e projetos culturais locais e com o Teatro Cine. 

 

5.5.5. Projetos Internacionais 

 

 
O Programa Erasmus é o programa da União Europeia para a educação, formação, juventude 

e desporto que garante oportunidades de mobilidade para fins de aprendizagem, estágios ou 

formação para a educação e formação profissional, atendendo às necessidades de ensino e 

aprendizagem de todos os intervenientes no ensino e formação profissionais.  

Considerando que este programa proporciona aos recém-diplomados, em formação 

profissional inicial, a possibilidade de realização de uma experiência em contexto de trabalho 

numa organização noutro país participante no programa que não o seu, a ESCO mantém a 

candidatura, em consórcio com a Câmara Municipal de Torres Vedras, a Escola Profissional 
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Agrícola Fernando Barros Leal, o Externato de Penafirme, a Seminfor, Agrupamento de Escolas 

Madeira Torres e Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, aos programas de mobilidade. 

A situação pandémica condicionou o calendário de execução das mobilidades, sendo que as 

mesmas decorreram da seguinte forma:  

• Moinhos VII -  mobilidade europeia no âmbito do KA1 - estágios profissionais, está em 

curso (setembro a dezembro de 2022) a mobilidade de 2 jovens da ESCO, em Malta; de 

fevereiro a maio de 2023, haverá novo fluxo que integrará 4 jovens diplomados em 

estágio na Polónia e na Grécia.  

Encontra-se em fase de preparação o Job Shadowing que irá decorrer entre fevereiro e março 

de 2023). 

• Moinhos VIII – foi aprovada a candidatura que prevê a mobilidade, de setembro a 

dezembro de 2023, para os alunos diplomados que terminem os cursos de nível IV em 

julho de 2022 e para 2 docentes.  

Com vista a reestabelecer os contactos de proximidade entre escolas de vários países, 

recuperar as oportunidades de colaboração mútua e procedeu-se à assinatura do protocolo 

entre escolas dos municípios de Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço e mantêm-se 

algumas atividades de intercâmbio (sobretudo utilizando as plataformas digitais) com a escola 

holandesa Scalda e outros parceiros do espaço europeu, nomeadamente da Áustria e 

Espanha. 

 
Pelo 3º ano consecutivo, a ESCO deu continuidade à sua Parceria com a Associação 

Intercultura–AFS Portugal, que tem como objetivos contribuir para a Paz e Compreensão 

entre os Povos através de intercâmbios de jovens e famílias, para uma Aprendizagem 

Intercultural e Educação Global. 

A Intercultura–AFS faz parte de uma rede internacional representada em 59 países e com sede 

em Nova Iorque – EUA. A nível internacional, a rede AFS é membro oficial da UNESCO e, em 

Portugal, representa ainda a European Federation for Intercultural Learning (EFIL) e é membro 

do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) 

Enquanto parceiro “Instituição de Ensino”, a ESCO compromete-se a receber e integrar nas 

suas turmas alunos estrangeiros por um período que varia entre os três e os nove meses, para 

uma experiência intercultural. 
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No presente ano letivo a escola acolheu uma aluna com 17 anos, do sexo feminino, natural da 

Bélgica, que foi integrada na Turma T8, 3º ano do Curso Técnico de Turismo. 

 

5.5.6. Festas e Comemorações 

 
As Festas e Comemorações são atividades de escola que visam promover a relação 

interpessoal dos diversos elementos da comunidade educativa e a relação com a comunidade 

local, contribuindo ainda para reforçar o sentido de pertença à escola. Neste âmbito, os 

eventos a assinalar serão a comemoração do 30º Aniversário da ESCO, com um programa a 

desenvolver ao longo do ano, sob o lema, Vem Desafi (ARTE), cujas ações já previstas, são; 

Aconteu há 30 anos, Semana da Saúde e Bem Estas, Residência Artística,   ESCO Talks, Desafios 

da Educação, Dia Aberto ESCO, Vamos falar de Saúde Mental, Encontros sobre Educação para 

Pais e Seminário sobre Formação de adultos. Temos ainda a Festa de Natal, o Agora Escolhe,  

a Festa das Penas d’Ouro e a Feira de São Pedro. 

O Aniversário, a Festa de Natal e a Festa das Penas d’Ouro são da responsabilidade de equipas 

de trabalho constituídas, anualmente e de forma voluntária, para o efeito e a Feira de S. Pedro 

e o Agora Escolhe são de responsabilidade institucional. 

5.6. Estruturas de Apoio 

5.6.1. GAAF | Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família  

  

O GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, estrutura de apoio à comunidade escolar 

que pretende potenciar o trabalho multidisciplinar de modo a responder eficazmente às 

diferentes problemáticas identificadas em contexto escolar e familiar, efetuou a planificação 

anual de atividades para o ano letivo 2022/2023 (Anexo 7), alicerçada numa estratégia de 

promoção e prevenção das diferentes problemáticas identificadas em contexto escolar, 

atendendo às orientações definidas para a promoção da saúde no ensino secundário.  

O GAAF apresenta como grandes objetivos gerais: promover o sucesso escolar dos alunos e 

promover um ambiente escolar facilitador da literacia da saúde. Intervém na comunidade 

escolar, através dos seguintes núcleos: Núcleo de Prevenção Primária, Núcleo de Intervenção 

na Comunidade, Núcleo de Diagnóstico e Núcleo de Acompanhamento.  
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Principais Áreas de intervenção:  

• Orientação Escolar e Profissional;  

• Apoio Psicopedagógico;  

• Apoio Psicossocial aos alunos e às famílias;  

• Intervenção na Comunidade Escolar;  

• Redes e Parcerias;  

• Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas;  

• Alimentação e Atividade física;  

• Prevenção da Violência em Meio Escolar;  

• Educação para a sexualidade;  

• Saúde mental;  

• Apoio ao Estudo;  

• Educação inclusiva.  

 

 

5.6.1.1. Núcleo de Prevenção Primária  

  

O plano de atividades prioriza, quanto ao Núcleo de Prevenção Primária, as quatro grandes 

áreas de intervenção de promoção da saúde em contexto escolar, nomeadamente 

alimentação/ atividade física; violência em meio escolar; sexualidade, prevenção de 

comportamentos aditivos. 

Realça-se o projeto COMO ASSIM, a desenvolver em parceria com a empresa 5ª Ementa, 

responsável pelos serviços do Bar da escola, e que aborda os temas da alimentação saudável, 

desperdício alimentar, ingestão hídrica e atividade física com alunos, encarregados de 

educação e restante comunidade escolar. 

5.6.1.2. Núcleo de Diagnóstico  

  

No ano letivo 2022/2023, o Núcleo de Diagnóstico irá efetuar a triagem, diagnóstico e 

encaminhamento das situações sinalizadas, pelos diferentes intervenientes da comunidade 

escolar, no prazo de 20 dias úteis, em tempo letivo.    
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A análise, pela equipa multidisciplinar, das situações sinalizadas pretende potenciar as 

respostas técnicas existentes na nossa comunidade educativa e contribui, não só para o 

desenvolvimento das competências académicas e profissionais, mas também para o 

desenvolvimento de competências pessoais, socioculturais, de cidadania e de participação dos 

nossos alunos.   

A equipa do Núcleo de Diagnóstico reunirá a equipa semanalmente, às 6ª feiras das 9h às 11h.   

Os elementos da equipa para o ano letivo de 2022/2023 são:  

Ana Cândido – Animadora Sociocultural   

Célia Estevão – Socióloga  

David Ferrão – Professor de Educação Física  

Diana Perluxo – Psicóloga Clínica - SPO  

Filipa Correia – Psicopedagoga - ESS  

Joana Santos – Técnica de Educação Especial e Reabilitação – E.I  

Maria João Oliveira – Técnica de Saúde  

 

5.6.1.3. Núcleo de Intervenção na Comunidade  

No ano letivo 2022/2023, o Núcleo de Intervenção na Comunidade continuará a implementar 

atividades que respondam às problemáticas específicas, diagnosticadas na comunidade 

educativa. Destaca-se a dinamização de reuniões e atividades do Clube de Pais, bem como a 

Assembleia de Alunos e o Orçamento Participativo ESCO, como aspetos a valorizar do ponto 

de vista operacional, dado que nos anos anteriores as condicionantes de saúde pública o não 

permitiram. O apoio às reuniões de alunos (Delegados de Turma, Delegados Ambientais e 

Mediadores Culturais) é também de realçar enquanto promoção do envolvimento e 

participação dos alunos nos processos de decisão escolar. Neste ano letivo está ainda 

contemplado um reforço das iniciativas de divulgação da oferta formativa – DOF que será 

dinamizado pelo SPO em articulação com o Gabinete de Comunicação.  

Promove, ainda, a participação nas diferentes estruturas socais da comunidade, pelo que 

manteremos a participação nas seguintes estruturas:   

• CPCJ Torres Vedras, modalidade alargada (ESS);  

• CLAS – Torres Vedras (ESS);  

• CLAS – Lourinhã (ESS);   
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• COP – Comunidade de prática;   

• CIC - Centro Comunitário Boavista Olheiros (ESS);  

 

5.4.1.4. Núcleo de Acompanhamento  

 

Dando seguimento ao encaminhamento do Núcleo de Diagnóstico, cada estrutura do Núcleo 

de Acompanhamento operacionalizará o acompanhamento direto dos processos dos 

alunos/famílias, de acordo com a sua área de intervenção e com as competências que lhe 

estão atribuídas. A linha de atuação deste núcleo cumpre os mesmos objetivos definidos no 

núcleo de diagnóstico.  

O Núcleo de Acompanhamento é constituído pelas seguintes estruturas: 

• Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)  

• Espaço de Serviço Social  

• Educação Inclusiva   

• Consulta de Nutrição  

• Gabinete de Apoio ao Estudo  

 

O Plano de Ação para este ano letivo abrange os diversos Núcleos e permite operacionalizar a 

concretização dos objetivos propostos. 
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5.6.2. EEE | Espaço - Escola – Empresa 

 
A ESCO mantém o princípio de que a escola deve estar aberta ao exterior, promovendo uma 

dinâmica de participação ativa nas redes da comunidade, investindo na criação de parcerias 

e protocolos com diversas entidades, no sentido de melhorar a qualidade da formação 

ministrada.  

O Espaço-Escola-Empresa atua em 4 dimensões do processo educativo: 

 

1. ACP – Automóvel Club de Portugal 

2. Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira 

3. ANQEP - EQAVET 

4. Areias do Seixo – Empreendimentos Hoteleiros, Lda. 

5. Aspiring Geoparque Oeste; 

6. Associação Coração em Malaca; 

7. Associação da Hotelaria de Portugal; 

8. Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras 

9. Associação de S. Gonçalo de Torres Vedras 

10. Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras 

11. Centro Comunitário de Torres Vedras 

12. Centro Hospitalar do Oeste; 

13. Fatias Urbanas, Lda. 

14. Hotel Dolce CampoReal Lisbon; 

15. ILU – Associação de Dança Teatro de Intervenção Urbana 

16. IPL – Instituto Politécnico de Leiria 

17. ISEC – Instituto Superior de Educação e Ciências – Rede Know  Now /Know How 

18. Kontraproduções - Marketing e Publicidade, Lda. 
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19. Município de Torres Vedras – ERASMUS + / Consórcio Moinhos – Formar para Inovar  

20. Município de Torres Vedras – ABAE – Programa Eco Escolas 

21. OCT – Oculista Central Torriense 

22. OK Estudante 

23. Rede Social de Torres Vedras e a Rede Social da Lourinhã; 

24. Rede Local de Educação e Formação; 

25. Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras; 

26. UDIJ – Unidade para o Desenvolvimento Infantil e Juvenil, Lda. 

27. Universidade Católica Portuguesa do Porto; 

28. WSE – Wall Street English 

29. Kalorias Saúde, Nutrição e Fitness 

30. Ativo Fitness Club Unipessoal, Lda 

31. Ginásio Nova Era 

32. Escola Superior de Desporto de Rio Maior 

33. Auchan Retail Portugal SA 

34. Dinoparque 

35. IPL - Instituto Politécnico de Leiria 

36. Câmara Municipal de Alenquer 

 

A escola procura ainda aprofundar as suas relações de parceria, através da articulação entre 

os planos de atividades das empresas/instituições parceiras e as práticas pedagógicas 

inerentes aos perfis de saída de cada curso e, consequentemente, da promoção da 

empregabilidade, de que são exemplo: 

• Trabalho voluntário pontual por parte dos alunos no apoio a eventos das entidades 

parceiras (como por exemplo, com o Município de Torres Vedras, Hotel Dolce Campo 

Real, Dino Parque Lourinhã, entre outros); 

• Atividades de intercâmbio cultural e internacional com escolas europeias (como por 

exemplo no desenvolvimento dos projetos interescolas Portugal-Holanda, no âmbito 

dos cursos de Turismo e Cozinha-Pastelaria); 

• Participação em iniciativas de carácter solidário (como por exemplo recolhas várias 

para a Cruz Vermelha e Banco Alimentar); 

• Participação em atividades de sensibilização para comportamentos e estilos de vida 

saudável (como por exemplo, os Workshops de Cozinha saudável, em parceria com o 

Município de Torres Vedras). 
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5.6.3. GC | Gabinete de Comunicação 

 
Considerando-se a “Comunicação” enquanto valência transversal de apoio ao posicionamento 

e reforço de identidade da Escola, cabe ao Gabinete de Comunicação (GC), em particular e, 

sempre que necessário, em estreita ligação com as restantes áreas funcionais da escola, 

assegurar: 

 

 

A definição da estratégia de comunicação (publicidade, promoção e eventos, 

comunicação institucional) para os diferentes públicos-alvo; 

 

O desenvolvimento de ações de comunicação que visem reforçar a 

notoriedade da Escola e a sua implementação na sua área de influência; 

 

 

A cobertura dos eventos constantes do Plano Anual de Atividades da ESCO;  

 

 

A coordenação da produção de conteúdos institucionais para divulgação nos 

canais de comunicação internos e externos; 

 

 

A ligação entre a Escola e os meios de comunicação externos. 

 

 

 

Para o presente ano letivo, o Gabinete de Comunicação definiu os seguintes objetivos e 

metas: 
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Objetivos Metas 2022/23 Medidas de Avaliação e Controlo 
1. Produzir conteúdos noticiosos para os canais 

ESCO 
 

1.1. 20 conteúdos noticiosos/ano (meios internos e externos) Mapa de CI 
Clipping 
Relatórios de social media 

2. Realizar Ações de divulgação da ESCO e da sua 

atividade (Formação de Jovens) 

2.1. 8 ações de divulgação institucional Calendário de ações DOF 
Registo fotográfico 
Observação direta 
Nº de visualizações 

3. Reforçar o posicionamento digital da ESCO e 
assegurar a manutenção das suas plataformas 

 
- Desenvolver uma Assinatura de email 

dinâmica 
 

3.1. Redes Sociais e Canais Digitais 
 
Sefo.pt 
Facebook (> 6.807) 
Instagram (> 1121) 
LinkedIn (> 1.928) 
Twitter (> 463) 
Google My Business 
Moodle 
 

 

Observação direta 
Nº de gostos / seguidores 

4. Desenvolver uma Newsletter Periódica: 
 
 

4.1. 1 Newsletter mensal 
 

Observação direta 
 

5. Apoiar o desenvolvimento e implementação 

do Plano de Atividades 30º Anos ESCO 

5.1. Assegurar a divulgação e cobertura das atividades Observação direta 

6. Gerir a linha de merchandising ESCO 
 

6.1. 2 novos artigos/ano 
 

Observação direta 
Mapa de faturação 
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6. FORMAÇÃO DE ADULTOS 

6.1. Formação Interna 

 
De acordo com o levantamento de necessidades, foram definidas as ações discriminadas no 

Plano de Formação Interna (Anexo 9), a decorrer de setembro de 2022 a julho de 2023, 

destinado aos Docentes e Não Docentes, funcionários da ESCO. 

Os colaboradores internos manifestam um especial interesse pela aquisição de novas 

competências para a função que desempenham, para a reciclagem de conhecimento e 

aperfeiçoamento profissional e para a valorização e desenvolvimento pessoal, bem como uma 

clara preferência pelo horário de formação misto (laboral e pós-laboral) e pelo formato b-

Learning, pelo que o plano apresentado contemplou estes aspetos na sua elaboração. 

Para além de priorizar as áreas de formação que decorrem do levantamento efetuado através 

do questionário de necessidades, este plano inclui também algumas ações que não foi possível 

concretizar no ano letivo 2021/2022, nomeadamente: Promoção da Saúde Mental, Processo 

de Avaliação e a UFCD (4659) - Criatividade e Resolução de Problemas. 

No decorrer do ano letivo, vão surgindo ações pontuais, internas ou externas, que os 

colaboradores são incentivados a frequentar, sempre que possível. Cada colaborador terá de 

se inscrever nestas ações, de acordo com as suas necessidades, ou em ações externas sempre 

que estas sejam identificadas, tendo em conta a obrigatoriedade das 40h de formação anuais. 

 

6.2. Formação Externa  

 
Anualmente é elaborado um questionário diagnóstico de necessidades formativas, enviado às 

empresas da região, no sentido de verificarmos as suas necessidades para elaboração de um 

plano de formação adequado.  

Neste sentido, elaborámos um Plano de Formação Externa (Anexo 9) de acordo com os dados 

disponíveis e com as solicitações que têm vindo a ser feitas à ESCO/SEFO, articulando ainda 

com os documentos do IEFP e da ANQEP que listam as prioridades de desenvolvimento de 

formação. 



 
54 

Esta Formação destina-se ao público em geral, interessado em melhorar as suas competências 

profissionais, sociais e pessoais e irá decorrer durante o ano letivo 2022/2023. É uma 

Formação Não Financiada e caracteriza-se por ter diversas abordagens: 

• Formação Geral 

• Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

• Academia CISCO 

• Formação Empresarial 

• E-learning 

• Academia Do It Yourself 

 

Encontra-se também em estruturação uma nova proposta de oferta formativa em formato 

exclusivamente e-learning, com caráter assíncrono e que permitirá ao formando a gestão dos 

seus tempos individuais de formação. 
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7. PLANO DE MELHORIA 
 

Prioridades 
Estratégicas 

Diagnóstico Objetivos Metas Ações tomadas para atingir a meta definida / Origem 

P
E 

1 
- 

Fo
rm

ar
 a

lu
n

o
s 

d
o

 f
u

tu
ro

 

Taxa de conclusão de 85,7% 
(agosto de 2022) Objetivo 1 - Desenvolver 

competências académicas 
e profissionais dos alunos, 
para o exercício de uma 
profissão nas áreas dos 
cursos em funcionamento 
e/ou para aceder a 
formações pós-
secundárias e ensino 
superior. 

1.1. Obter uma taxa de conclusão dos 
cursos de 75%. 

(Indicador EQAVET) 

» Utilização da avaliação contínua (diagnóstica, formativa e sumativa); 
» Estratégias de diferenciação pedagógica em sala de aula; 
» Diversificação dos instrumentos de avaliação; 
» Aplicação de medidas de recuperação de aprendizagens (GAE e Tutoria); 
» Projetos integradores e PERCursos; 
» ESCO Labs; 
» Orientadores Profissionais; 
» Colocação anual de jovens em mobilidade no projeto Moinhos – Formar para 
Inovar (Programa Erasmus +); 

Taxa de abandono no ano 
letivo 2021/2022 – 9,35% 

1.2. Manter abaixo dos 7% a taxa de 
abandono, na formação inicial de nível IV. 

» Intervenção da equipa educativa (DT+CC) 
» Intervenção das estruturas de apoio pedagógico (SPO, ESS, GAE, GPES, EEE); 

Taxa de absentismo de 
2021/2022 – 5,14% 

1.3. Manter uma taxa de absentismo 
abaixo dos 5%, na formação inicial de 
nível IV. 

» Intervenção da equipa educativa (DT+CC) 
» Intervenção das estruturas de apoio pedagógico (SPO, ESS, GAE, GPES, EEE); 
» Alteração ao Regime de Assiduidade 

Mobilidade de jovens 
diplomados no Programa 
ERASMUS+: 8 

1.4. Promover, em cada ano, a mobilidade 
europeia de 8 jovens diplomados no 
Programa ERASMUS+. 

» Participação no consórcio Moinhos VII e VIII 

Participação de 18 turmas em 
atividades com impacto social 

Objetivo 2 - Desenvolver 
competências pessoais, 
socioculturais, de 
cidadania e de 
participação. 

2.1. Conseguir, em cada ano letivo, que 
cada turma participe numa atividade com 
impacto social. 

» Integração, no plano anual de atividades, de ações de impacto social. 

Taxa de participação dos 
alunos nos processos de 
decisão da escola: 100% 

2.2. Conseguir, no final de cada ano letivo, 
a participação de 5% dos alunos nos 
processos de decisão da vida escolar. 

» Implementação do orçamento participativo da ESCO; 
» Dinamização assembleia de alunos;  
» Participação na assembleia municipal jovem; 
» Realização de atividades promovidas pela Associação de Estudantes; 
» Delegados Ambientais  
» Mediadores Culturais 
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Prioridades 
Estratégicas 

Diagnóstico Objetivos Metas Ações tomadas para atingir a meta definida / Origem 

 

Turmas que desenvolveram 
atividades de promoção de 
cultura, sensibilidade estética 
e pensamento crítico: 11.   

2.3. Ao longo de cada ano letivo promover 
a realização de 5 atividades, por turma, de 
promoção de cultura, sensibilidade 
estética e pensamento crítico. 

» Concretização do Plano Cultural de Escola; 
» Residência Artística; 
» Realização de atividades de promoção de leitura realizadas pelo Centro de 
Recursos; 
» Realização de atividades com os diferentes mediadores culturais; 
» Realização de visitas de estudo; 
  

Atividades para promover o 
Bem-Estar e Saúde: 21 

2.4. Em cada ano letivo, promover 5 ações 
no âmbito de promoção do bem-estar e 
saúde. 

» Realização das atividades pelo GAAF - núcleo de prevenção primária.  
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Prioridades 
Estratégicas 

Diagnóstico Objetivos Metas Ações tomadas para atingir a meta definida / Origem 

P
E2

 -
 R

e
la

çã
o

 d
a 

e
sc

o
la

 c
o

m
 o

 t
e

ci
d

o
 s

ó
ci

o
 e

co
n

ó
m

ic
o

 d
a 

re
gi

ão
 

Atividades realizadas decorrentes dos 
protocolos / parcerias: 5 

Objetivo 3 - Reforçar as parcerias 
de modo a valorizar as 
competências dos alunos. 

3.1. Participar em pelo menos 3 
atividades anuais decorrentes dos 
protocolos/parcerias. 

» Seleção de atividades decorrentes dos protocolos/parcerias que 
mais se adequam aos cursos /turmas; 
» Acolhimento temporário de Alunos de intercâmbio Internacional. 

Conteúdos noticiosos produzidos: 24 
(agosto de 2022) Objetivo 4 - Aumentar a 

notoriedade da escola junto dos 
parceiros e da restante 
comunidade. 

4.1. Produzir anualmente 20 conteúdos 
noticiosos. 

» Elaboração e divulgação de conteúdos noticiosos, nos diversos 
canais ESCO online e offline e junto dos Media locais e regionais, 
pelo gabinete de comunicação. 

Ações de divulgação da escola em 
eventos no exterior: 6 
(agosto de 2022) 

4.2.  Participar em pelo menos 8 
eventos de divulgação da escola, no 
exterior. 

» Divulgação da escola junto dos jovens, dos encarregados de 
educação e restante comunidade, através de ações DOF e das 
plataformas digitais. 

Taxa de presença de pais /EE nas 
reuniões: 61% 

Objetivo 5 - Promover a 
participação dos 
pais/encarregados de educação 
na vida escolar dos educandos. 

5.1.  Ter a presença de 60% dos pais / 
encarregados de educação nas 
reuniões a decorrer no ano letivo. 

» Apelar à importância da participação dos pais/encarregados de 
educação, nas reuniões para as quais são convocados. 
» Criação de espaços informais de participação dos Pais|EE na vida 
escolar.  

Taxa de presença dos 
pais/encarregados de educação nas 
ações a eles dirigidas: 12,8% 

5.2. Ter a presença de pelo menos 20% 
dos pais/encarregados de educação 
nas ações a eles dirigidas. 

» Divulgação apelativa das ações dirigidas aos pais/encarregados de 
educação junto dos mesmos. 
» Dinamização do Clube de Pais; 
» Criação de espaços informais de participação dos Pais|EE na vida 
escolar.  

Resposta das entidades / instituições 
ao diagnóstico de necessidades: 
Realizado Objetivo 6 - Adequar a oferta 

formativa às necessidades do 
mercado de trabalho. 

6.1. Realizar um Diagnóstico de 
Necessidades das 
empresas/instituições. 

» Contacto prévio com as entidades para indicação de pessoa para 
envio do questionário; 
» Aplicação do questionário de diagnóstico de necessidades; 
» Monitorização da receção do questionário; 
» Dinamização de reuniões de grupo focal, entre parceiros e 
Coordenadores de Curso, por família de área de formação   

Orientadores Profissionais: 0 
6.2. Conseguir um orientador 
profissional externo por curso. 

» Contacto das empresas parceiras, pelos coordenadores de curso, 
para nomeação de um orientador profissional para a respetiva área 
formativa. 

Taxa de empregabilidade ou 
prosseguimento de estudos: 65,74% 

Objetivo 7 - Integrar os ex-alunos 
no mercado de trabalho / 
prosseguimento de estudos. 

7.1. Obter uma taxa de 
empregabilidade e/ou prosseguimento 
de estudos de 65% para os alunos que 
concluem o ciclo de formação. 

(Indicador EQAVET) 

» Monitorização da receção do questionário; 
» Aplicação do questionário de monitorização pós-formação (jovens 
e empresas/instituições); 
» Divulgação, junto dos media e das entidades parceiras (empresas, 
instituições), dos cursos/turmas que terminaram o ciclo formativo; 
» Dinamização de eventos informativos sobre Oferta Formativa 
Ensino Superior (Inspiring Future, visitas a Universidades…)  
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Prioridades 
Estratégicas 

Diagnóstico Objetivos Metas Ações tomadas para atingir a meta definida / Origem 

 

 
Resposta das entidades / instituições 
ao diagnóstico de necessidades: 
Realizado 

Objetivo 8 - Qualificar adultos 
que necessitem de aprofundar 
ou requalificar as suas 
competências profissionais. 

8.1.  Realizar um Diagnóstico de 
Necessidades das 
empresas/instituições. 

» Identificação, em cada entidade, da pessoa de contacto 
preferencial; 
» Aplicação do questionário de diagnóstico de necessidades; 
» Monitorização da receção do questionário. 

Adultos que realizaram formação:  
(sem dados à data) 

8.2. Realizar, anualmente, formação 
para 300 adultos. 

» Divulgação das ações de formação para adultos; 
» Realização de formação de adultos financiada (Portugal 2020); 
» Realização de formação de adultos não financiada (inclui formação 
à medida); 
» Divulgação da oferta formativa de adultos junto dos alunos e dos 
encarregados de educação; 
» Divulgação da oferta formativa, através da presença em feiras e 
das plataformas digitais. 

Taxa anual de certificação de adultos: 
%  (sem dados à data) 

8.3. Certificar 85% dos adultos que 
frequentam as formações. 

» Monitorização do absentismo; 
» Proposta de medidas de recuperação. 
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Prioridades 
Estratégicas 

Diagnóstico Objetivos Metas Ações tomadas para atingir a meta definida / Origem 
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Assegurar que todos os funcionários 
realizem anualmente um mínimo de 
40 horas de formação. 

Objetivo 9 - Promover as 
competências profissionais do 
pessoal docente e não docente. 

9.1. Disponibilizar formação interna 
para todos os colaboradores. 

» Realização de questionário para levantamento de 
necessidades/interesse de formação; 
» Divulgação da oferta formativa interna e externa; 
» Realização de ações de formação de acordo com os interesses e as 
necessidades dos funcionários. 

Certificação da Qualidade 
ISO9001/2015: mantida 

Objetivo 10 - Garantir a 
qualidade da organização. 

10.1. Manter a certificação da 
Qualidade ISO 9001/2015. 

» Monitorização do sistema da Qualidade. 

Obtenção do selo EQAVET: obtido 
10.2. Manter o selo de conformidade 
do EQAVET.  

» Aplicação do sistema de qualidade alinhado com o EQAVET. 

Certificação Educação ISO21001/2018 

10.3. Obter a certificação Educação ISO 
21001/2018. 

» Implementação e monitorização da certificação Educação ISO 
21001/2018. 

10.4 Digitalização da organização 

» Gestão e manutenção do eSchooling, Primavera, idOntime, 
Sender.net (Newsletter), Moodle FA 
» Rentabilizar o potencial dos sistemas 
 

Aplicar a avaliação de desempenho 
aos professores: não implementado 

Objetivo 11 - Implementar um 
sistema de avaliação de 
desempenho. 

11.1. Desenhar as bases do novo 
modelo de avaliação de desempenho 
de professores até julho de 2023. 
 

» Criação de um grupo de trabalho 
 

Aplicar a avaliação de desempenho ao 
pessoal não docente: implementado - 
Mod. 052 

11.2. Manter e monitorizar o sistema 
de avaliação de desempenho. 

» Implementação do sistema de avaliação de desempenho ao 
pessoal docente e não docente. 

Taxa de satisfação global do 
questionário “Clima de Escola”: 82% 

Objetivo 12 - Implementar um 
processo de autoavaliação e 
melhoria. 

12.1. Obter um nível anual de 
satisfação global de clima de escola de 
60%. 

» Aplicação do questionário de clima de escola. 
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Prioridades 
Estratégicas 

Diagnóstico Objetivos Metas Ações tomadas para atingir a meta definida / Origem 
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Taxa de prestação de serviços em 
autofinanciamento 

Objetivo 13 - Assegurar 
alternativas de financiamento 
com vista à sustentabilidade 
económica da escola. 

13.1. Garantir anualmente atividades 
em autofinanciamento que 
correspondam a 3% dos subsídios à 
exploração. 

» Reforço dos contactos com empresas e outras entidades, para 
ações não financiadas. 
» Envio de Newsletter 

Bandeira Verde de 2021 - obtida 

Objetivo 14 - Garantir a 
participação da comunidade 
educativa na construção de uma 
escola e de uma comunidade 
mais sustentáveis. 

14.1. Obter anualmente a Bandeira 
Verde do Eco-Escolas. 

» Implementação de ações do projeto Eco-Escolas. 

Taxa de satisfação global do 
questionário “Clima de Escola”: 82% 

Objetivo 15 - Implementar 
estratégias que garantam o bem-
estar e a valorização dos 
colaboradores. 

15.1. Obter um nível anual de 
satisfação global de clima de 
escola/colaboradores de 60%. 

» Promoção de programas de apoio aos colaboradores, 
nomeadamente, benefícios sociais, formação profissional, atividade 
física pós-laboral, ações de Team building e ações no âmbito da 
responsabilidade social. 
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2022 2023 TOTAL

665 126,80 1 360 158,85 2 025 285,65

16 165,00 32 180,00 48 345,00

100,00 200,00 300,00

900,00 1 800,00 2 700,00

700,00 1 400,00 2 100,00

80,00 160,00 240,00

43 065,51 0,00 43 065,51

9 109,81 0,00 9 109,81

TOTAL 735 247,12 1 395 898,85 2 131 145,97

Despesa

Formandos

181 026,80 375 958,85 556 985,65

Total Formandos 181 026,80 375 958,85 556 985,65

Pessoal Docente

165 855,00 298 539,00 464 394,00

11 960,00 20 930,00 32 890,00

39 390,56 70 903,01 110 293,58

792,00 1 584,00 2 376,00

62 868,54 107 698,70 170 567,24

0,00 0,00 0,00

3 690,00 6 457,50 10 147,50

200,00 400,00 600,00

Total PD 284 756,10 506 512,21 791 268,31

Pessoal Não Docente

130 130,00 240 372,00 370 502,00

11 440,00 20 020,00 31 460,00

30 905,88 57 088,35 87 994,23

792,00 1 584,00 2 376,00

2 400,00 5 904,00 8 304,00

200,00 400,00 600,00

Total PND 175 867,88 325 368,35 501 236,23

Funcionamento

7 600,00 13 600,00 21 200,00

1 000,00 2 000,00 3 000,00

1 060,00 2 120,00 3 180,00

1 200,00 2 400,00 3 600,00

3 600,00 8 800,00 12 400,00

120,00 240,00 360,00

400,00 800,00 1 200,00

1 320,00 2 640,00 3 960,00

2 600,00 1 600,00 4 200,00

600,00 1 050,00 1 650,00

4 000,00 7 000,00 11 000,00

100,00 200,00 300,00

300,00 600,00 900,00

3 600,00 7 200,00 10 800,00

2 000,00 5 600,00 7 600,00

15 000,00 30 000,00 45 000,00

1 000,00 2 000,00 3 000,00

4 600,00 9 200,00 13 800,00

4 800,00 10 400,00 15 200,00

2 700,00 9 000,00 11 700,00

300,00 600,00 900,00

200,00 600,00 800,00

400,00 800,00 1 200,00

480,00 960,00 1 440,00

58 980,00 119 410,00 178 390,00

28 333,33 56 666,67 85 000,00

5 000,00 8 400,00 13 400,00

1 476,00 3 198,00 4 674,00

34 809,33 68 264,67 103 074,00

735 440,11 1 395 514,08 2 130 954,19

-192,99 384,77 191,78

Total Rendas

Custo Total Anual 

Resultado

Total Funcionamento

Rendas e Alugueres e Amortizações

Amortizações

Rendas 

Alugueres

Despesas bancárias

Despesas de representação

Conservação e reparação

Publicidade e propaganda

Limpeza higiene e conforto

Vigilância e Segurança

Trabalhos Especializados

Outros fornecimentos e serviços

Visitas de Estudo

Impostos

Donativos

Quotizações

Contencioso e Notariado

Eletricidade

Agua

Combustíveis

Ferramentas e utensilios

Material Pedagógico Desgaste rápido

Material didático/manuais

Material de escritório

Comunicação

Seguros

Deslocações e Estadas

Honorários

Outros Custos

Subsidio de Alimentação

Segurança Social

Seguro

Formadores Externos

DT's Externos

Coordenadores Externos

Outros Custos

Pessoal Não Docente Interno

Subsidio de refeição

Segurança Social

Seguro

Coordenadores Externos

Formadores Internos

      Orçamento 2022/2023

Receita

POCH ensino profissional ( 18 turmas)

Formação de Adultos (autofinanciamento)

Juros Credores

Rendimentos Suplementares (Alugueres Diversos)

Outros Rendimentos

Microgeração

POISE

Subsídios para Investimento

Encargos com Formandos

8. ORÇAMENTO  
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Anexo 7  

Anexo 8 

Projeto ESCO Labs 

Listagem de atividades previstas (GARE) 

Plano Atividades GAAF  
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Anexo 1 Calendário Escolar Ano Letivo 2022-2023 

  

Calendário Escolar - Ano Letivo 2022-2023 

05 a 12 de setembro ÉPOCA ESPECIAL Avaliação Extraordinária|Recuperação (*) 

05 de setembro (14h30 - 16h00) 
Reunião Dia Zero 

(CC e DT's com 1º Ano + SPO) 

06 de setembro (14h00 - 16h00) Reuniões de CC's e DT's 

06 de setembro (16h30-18h00) Reunião Geral de Professores 

07 de setembro (manhã) Reuniões Grupos Disciplinares (agendamento específico por Grupo) 

07 de setembro (tarde) Roteiro "da ESCO à ESCO" - PNA 

08 e 09 de setembro Reuniões de Coord. de Curso (agendamento específico por curso) 

12 de setembro (10h00 - 11h00) Reunião de Tutorias 

12 de setembro (14h30 - 18h00) 1º CONSELHO PEDAGÓGICO 

1º SEMESTRE 13 de setembro de 2022 - 27 de janeiro de 2023 

13 de setembro 
INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ANOS 

Início das atividades de acolhimento para 1º Ano 

13 de setembro Reuniões com EE de 1º Ano (**) 

14 de setembro Reuniões com EE de 2º e 3º Ano (**) 

12 de outubro Reuniões de CC's  

19 de outubro 2º CONSELHO PEDAGÓGICO 

09 de novembro Reuniões de DT's 

14 e 15 de novembro Interrupção Letiva Intercalar  

14 a 18 de novembro Avaliações Intercalares  

07 de dezembro 3º CONSELHO PEDAGÓGICO 

22 de dezembro a 02 de janeiro Interrupção Letiva (Natal) 

18 de janeiro Reuniões de CC's e DT's 

27 de janeiro FINAL DO 1º SEMESTRE 

30 de janeiro a 03 de fevereiro INTERRUPÇÃO LETIVA (mudança de semestre) 

30 de janeiro a 03 de fevereiro AVALIAÇÕES SEMESTRAIS (1º, 2º e 3º Ano) 

2º SEMESTRE 06 de fevereiro de 2023 - 31 de julho de 2023 

06 de fevereiro INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ANOS 

06 a 10 de fevereiro Reuniões com EE 

08 de fevereiro 4º CONSELHO PEDAGÓGICO 

20 a 22 de fevereiro Interrupção Letiva (Carnaval) 

15 de março Reuniões de CC's e DT's 

03 a 06 de abril Avaliações Intercalares (1º, 2º e 3º Anos) 

03 a 14 de abril Interrupção Letiva (Páscoa) 

19 de abril 5º CONSELHO PEDAGÓGICO 

10 de maio Reuniões de CC's e DT's 

14 de junho 6º CONSELHO PEDAGÓGICO 

21 de junho Reuniões de CC's e DT's 

03 a 14 de julho ÉPOCA ESPECIAL Avaliação Extraordinária|Recuperação (*) 

10 a 18 de julho AVALIAÇÕES SEMESTRAIS (1º, 2º e 3º Ano) 

24 de julho 7º CONSELHO PEDAGÓGICO 

25 a 31 de julho Reuniões de Preparação do NOVO Ano letivo 

(até) 31 de julho FINAL DO 2º SEMESTRE  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Caracterização das Turmas do 1º ano 
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Técnicas responsáveis: 

Diana Perluxo (Psicóloga Clínica) 

Filipa Correia (Psicopedagoga) 

  

Caracterização turma A19 

Animador Sociocultural 



 

É do conhecimento de todos que a escola atual enfrenta novos e complexos desafios e que o contexto 

escolar deverá reconfigurar-se para acompanhar estas mudanças, uma vez que os tempos atuais são 

caracterizados pela imprevisibilidade e mudanças aceleradas, agudizadas pela pandemia COVID-19 e pela 

Guerra da Ucrânia. Estas duas questões assumem especial relevância, uma vez que, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), os jovens entre os 15 e os 24 anos foram os mais afetados 

relativamente às perspetivas futuras, uma vez que as taxas elevadas de desemprego se fizeram sentir 

mais nestas faixas etárias do que na população adulta. É certo que a recuperação do desemprego jovem 

já se estava a fazer sentir, contudo estes resultados podem sofrer alterações devido aos potenciais 

impactos externos, já anteriormente referidos (Organização Internacional do Trabalho, 2022; Despacho 

nº 9311/2016, de 21 de julho, 2016). 

Da COVID-19, sabe-se hoje, que foi potenciadora de desesperança, cansaço e fadiga, uma vez que colocou 

em causa a nossa segurança durante um longo período. Como se tal não bastasse, continuamos a ver a 

nossa saúde psicológica e bem-estar perturbados pela guerra, outro fator potenciador de sentimentos de 

incerteza, agravados  pela imprevisibilidade, que de forma continuada e por  um período alargado de 

tempo, tendem, segundo evidência cientifica, a complexificar a forma individual  de gestão emocional, 

com impacto social ao nível da saúde mental (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

Face a todos estes desafios, é no contexto escolar que os alunos têm a possibilidade de adquirir 

aprendizagens, mas também desenvolver competências, como a criatividade, a capacidade de resolução 

de problemas, a assertividade, o pensamento crítico, competências digitais, inteligência emocional, 

gestão de conflitos, etc, para se tornarem adultos integrados no mundo que os rodeia, promovendo a 

participação cívica e democrática (World Economic Forum, 2016). 

Esta é uma das nossas premissas, preparar os alunos para a responsabilidade cívica e social, para que 

tenham um papel mais ativo na sociedade, dotando-os não apenas do conhecimento científico, mas 

também do desenvolvimento de softskills, para enfrentarem estes desafios do mundo atual, tal como 

explanado no nosso projeto educativo. A apropriação destes valores por parte de todos os elementos da 

comunidade educativa, contribui para uma cultura escolar mais positiva, elemento essencial para fazer 

frente aos desafios supramencionados e para a execução de projetos e planos educativos. 

A articulação e colaboração com as famílias, a comunidade e a escola, através de estratégias de 

aproximação, assume um papel fundamental na promoção de bem-estar psicológico da nossa 

comunidade educativa, ampliando o olhar por forma a elevar os currículos e iniciativas a dimensões do 

ajustamento emocional e académico (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_aguerraafecta_nosatodos.pdf


 

De acordo com as evidências científicas, escolas que possuem níveis elevados de envolvimento de toda a 

comunidade educativa, são vistas como escolas mais saudáveis e mais eficazes na promoção do sucesso 

educativo. Uma participação mais ativa dos alunos está relacionada com a melhoria das aprendizagens, 

do comportamento e a disciplina escolar, assim como a diminuição do absentismo, sendo fundamental a 

partilha das responsabilidades, contribuindo para o desenvolvimento integral dos nossos alunos (Ordem 

dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Animador Sociocultural é o 

profissional qualificado apto a 

promover o desenvolvimento 

sociocultural de grupos e 

comunidades, organizando, 

coordenando e/ou desenvolvendo 

atividades de animação de carácter 

cultural, educativo, social, lúdico e 

recreativo.  

 
Referencial de Formação: 762176 – Animador/a Sociocultural 

Publicado no Despacho nº 13456/2008 de 14 de maio. 

Atualizado no BTE nº 17 de 08/05/2014. Atualização em 22 

de julho de 2020. 

 

 



 

 

Dados demográficos dos alunos 

 

Os dados recolhidos foram extraídos dos boletins de candidatura, eSchooling e da aplicação dos 

questionários feitos em turma, no mês de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma A19 é composta por vinte e quatro alunos, quatro do sexo masculino e dezanove do sexo 

feminino e um outro, todos de nacionalidade portuguesa. As idades são compreendidas entre os 15 anos 

(quinze alunos) e os 18 anos (um aluno), distribuindo-se os restantes pelos 16 anos (cinco alunos) e os 17 

anos (três alunos). 

Aferimos que a metade dos alunos reside no concelho de Torres Vedras (doze alunos), e os restantes 

distribuem-se pelos concelhos limítrofes, nomeadamente quatro alunos da Lourinhã, dois de Alenquer, 

um de Mafra, dois do Sobral de Monte Agraço e três do Cadaval. 

Da análise do percurso escolar, verificamos que dezanove alunos vêm do ensino básico regular, um do 

ensino secundário profissional e quatro do ensino secundário regular, registando-se ainda histórico de 

retenções de cinco alunos, em algum momento do seu percurso escolar. 

Do levantamento efetuado através dos boletins de candidatura, verificámos que vinte e dois alunos 

tinham o curso de Animação Sociocultural como primeira opção e apenas dois tinham como segunda e 

Faixa Etária 

Concelho de Residência 



 

terceira opção, uma vez que queriam o curso de Turismo. Ainda assim, são áreas com pontos de afinidade 

quanto às áreas de atuação, sendo um bom prognóstico para que todos os alunos se mantenham 

motivados até ao fim do ciclo formativo. 

Nove alunos fizeram orientação vocacional (OV) na escola de origem, fator importante pois tomaram uma 

decisão vocacional mais consciente e direcionada para os seus interesses e aptidões, permitindo um maior 

conhecimento sobre a área à qual se candidataram, sendo um preditor de motivação e vinculação com o 

curso. Onze alunos não beneficiaram de processo de OV e não foi possível obter informação de quatro 

alunos, por terem apresentado a candidatura no Portal das Matrículas e não passarem pelo momento de 

entrevista. Uma vez que é considerável o número de alunos que não beneficiou de OV, torna-se 

pertinente analisar quais as escolas que não realizam este trabalho, para delinear estratégias na 

divulgação da oferta formativa. 

 

 
O processo de entrevistas de seleção em grupo revelou-se pertinente, não para selecionar os candidatos 

com melhores classificações, uma vez que todos foram integrados na turma, mas para aprofundar o perfil 

apresentado pelos alunos para assim efetuar uma melhor caracterização desta turma. Apesar de terem 

entrado todos os alunos que se candidataram, importa referir que doze alunos não tinham critérios de 

priorização. 

Dos entrevistados, doze alunos ficaram classificados acima dos 50% no total de dimensões analisadas, 

quanto ao conhecimento sobre a área, comportamento e comunicação, capacidade de adaptação e 

gestão de stress, experiência na área e autoconhecimento. 
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Prioridades definidas por lei

1 - Adaptações curriculares significativas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018,
de 6 de julho

2 - Irmãos ou outras crianças e jovens,  já matriculados no estabelecimento de
educação e ensino pretendido

3 - ASE  e residência do EE em TV

4 - ASE e em trabalho em TV

5 - Frequencia do estabelecimento de ensino no ano anterior

6 - Residência do EE em TV

7 - Atividade profissional em TV

8 - Sem critérios de priorização



 

Os resultados abaixo dos 50% devem-se ao facto de dez candidatos não terem sido entrevistados por 

terem apresentado a sua candidatura fora do tempo estipulado para as entrevistas de seleção. Apenas 

dois candidatos que foram entrevistados ficaram com uma classificação inferior a 50%. 

 

 

Considerámos importante aplicar um questionário de motivação para os estudos e gestão do tempo ao 

qual responderam todos alunos, que apresentaram um grau de motivação superior a 50%, bom indicador 

do desempenho e envolvimento com o trabalho que vão realizar, no entanto, cinco alunos apresentam 

resultados intermédios, que requerem atenção uma vez que podem apresentar hábitos que podem travar 

os seus sucessos. 

Relativamente à gestão do tempo, treze alunos apresentam resultados iguais ou superiores a 50%, dez 

alunos encontram-se num nível satisfatório, indicando que têm maior dificuldade quanto à forma como 

gerem o seu tempo, e um aluno apresenta resultados insatisfatórios que podem representar o insucesso. 
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Relacionando estes dois indicadores podemos verificar que, na maioria das vezes a motivação anda de 

mãos dadas com uma melhor capacidade de gerir o tempo, atendendo a que a maioria dos dados 

espelhados se encontram numa distribuição convergente, no entanto, é pertinente trabalhar com todos 

os alunos estratégias para melhorar a forma como gerem o seu tempo, podendo o GAE ser um espaço 

para trabalhar estas questões.  

 
 

A multiplicidade é sem dúvida o ativo mais precioso de uma comunidade educativa, aceitarmos que cada 

um difere na forma como aprende e sermos inclusivos requer um conjunto de adaptações e adequações 

pedagógicas, fulcrais para que os nossos alunos consigam atingir o sucesso e para que as aprendizagens 

sejam mais eficazes, motivo pelo qual recorremos ao questionário VARK para traçar o perfil de 

aprendizagem os nossos alunos. 

Após a análise dos resultados verificámos que dezasseis alunos são multimodais e conjugam vários estilos 

individuais de aquisição de conhecimento, mesclando mais do que um estilo simultaneamente. Assim, 

podemos estar perante alunos com grande flexibilidade e que mudam de estilo de acordo com o contexto 
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ou perante alunos que não se satisfazem enquanto não passarem por todos os estilos. Como se detêm 

em cada estilo, necessitam de mais tempo no processo de ensino/aprendizagem. 

Três alunos são cinestésicos, preferem o jogo, a exploração de materiais manipuláveis e são alunos que, 

frequentemente, revelam alguma dificuldade num modelo de aulas tradicional, pois necessitam de 

estímulos externos que lhes permitam assimilar a informação. Com estes alunos as estratégias podem 

passar por: 

• Envolver todos os sentidos no processo de aprendizagem; 

• Proporcionar experimentação. Através de laboratórios, visitas de estudo, viagens de campo; 

• Privilegiar estratégias que utilizem exemplos práticos, podendo facilitar a nomeação de exemplos 

da vida real; 

• Utilizar jogos ou outras aplicações que facilitem a experimentação por parte dos alunos; 

• Criar situações de tentativa e erro; 

• Apresentar objetos concretos ilustrativos de conhecimento que se pretende transmitir (ex. 

exposições, amostras, fotografia, coleções…); 

• Facultar receitas (soluções para problema, testes de anos anteriores…); 

• Estes alunos precisam da prática para compreenderem, pois, os conteúdos só têm importância se 

práticos, reais e relevantes. 

Cinco alunos são predominantemente auditivos, ou seja, são alunos que compreendem melhor uma 

determinada informação quando esta lhes é transmitida por meio da palavra falada ou de um vídeo ou 

ficheiro áudio. Alunos com estas características tendem a envolver-se em conversas e preferem ouvir a 

ler ou escrever durante a aula. A título de exemplo, algumas das estratégias de estudo que podem ser 

utilizadas com estes alunos são: 

• Reforçar a explicação direta dos conceitos; 

• Promover combates entre colegas; 

• Privilegiar momentos de discussão e argumentação professor/alunos; 

• Solicitar ao aluno o recurso a suporte audiovisual, estimular o uso da gravação áudio como método 

de preparação para um teste/exame; 

• Estimular a explicação de novas ideias; 

• O aluno deve anotar exemplos que considere interessantes, histórias ou piadas que consiga 

associar rapidamente ao conhecimento que pretende adquirir; 

• Antes dos momentos de avaliação o aluno poderá descrever aspetos gerais dos conteúdos a 

pessoas que não estejam dentro do assunto. 



 

 

A turma contabiliza um total de três alunos que no ano letivo anterior, beneficiaram de medidas de 

suporte à aprendizagem, ao abrigo do DL 54/2018, e cujas medidas de suporte à aprendizagem, constam 

nos respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos. Dos alunos anteriormente mencionadas, dois têm 

necessidade de integrar turma de efetivo reduzido. 

O conselho de turma deve dar especial atenção às necessidades educativas destes alunos para que 

possamos verificar, este ano letivo, se as medidas que constam nos RTP’s, são mais adequadas às 

necessidades das alunas ou se é necessário fazer adaptações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encarregado de Educação 

Escalão ASE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos Encarregados de Educação, as mães continuam a ser na sua maioria, nomeadas para 

ser as representantes legais dos seus educandos, com um total de dezanove mães. Quanto ao escalão de 

Ação Social Escolar, três alunos usufruem do escalão A, onze alunos do escalão B, um aluno do escalão C 

e nove alunos não beneficiam de escalão.  

No que toca aos meios técnicos e digitais, dos vinte e quatro alunos que responderam ao questionário, 

vinte e um alunos referiram ter computador e três não dispõem deste equipamento e vinte e três têm 

acesso à internet, havendo apenas um que não tem. 
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Habilitações académicas dos pais

Pai Mãe

Computador próprio Internet em casa 



 

 

 

No que se refere a dados sobre as habilitações académicas são as mães que apresentação mais 

habilitações académicas. De acordo com os dados que temos, quanto à situação profissional a maioria 

dos pais trabalha por conta de outrem. Contudo, existem informações desconhecidas sobre muitos 

elementos de filiação masculinos sendo importante analisar se se trata de um erro do sistema, sendo um 

aspeto transversal a todas as turmas e que se reflete também nas habilitações académicas dos mesmos.  

Consideramos de extrema importância a análise destes dados por parte do corpo docente, uma vez que, 

como é do conhecimento geral, o baixo nível de escolaridade dos pais e condições sociais adversas, são 

indicadores preditores de insucesso. Este aspeto, assume especial relevância uma vez que as atividades 

desenvolvidas em contexto escolar devem permitir o envolvimento e comunicação com as famílias para 

contrariar os preditores supramencionados. De acordo com a literatura, a abertura de vias de 

comunicação eficaz com as famílias, aumenta os níveis de confianças dos familiares com a escola, assim 

como a cooperação, potencia melhores interações e maior compreensão das políticas da escola e ações 

dos docentes e num melhor acompanhamento nos progressos dos seus educandos (Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, 2022). 
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Situação profissional pais
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Técnicas responsáveis: 

Diana Perluxo (Psicóloga Clínica) 

Filipa Correia (Psicopedagoga) 
 

Caracterização turma AS7 

Auxiliar de Saúde 



 

É do conhecimento de todos que a escola atual enfrenta novos e complexos desafios e que o contexto 

escolar deverá reconfigurar-se para acompanhar estas mudanças, uma vez que os tempos atuais são 

caracterizados pela imprevisibilidade e mudanças aceleradas, agudizadas pela pandemia COVID-19 e pela 

Guerra da Ucrânia. Estas duas questões assumem especial relevância, uma vez que, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), os jovens entre os 15 e os 24 anos foram os mais afetados 

relativamente às perspetivas futuras, uma vez que as taxas elevadas de desemprego se fizeram sentir 

mais nestas faixas etárias do que na população adulta. É certo que a recuperação do desemprego jovem 

já se estava a fazer sentir, contudo estes resultados podem sofrer alterações devido aos potenciais 

impactos externos, já anteriormente referidos (Organização Internacional do Trabalho, 2022; Despacho 

nº 9311/2016, de 21 de julho, 2016). 

Da COVID-19, sabe-se hoje, que foi potenciadora de desesperança, cansaço e fadiga, uma vez que colocou 

em causa a nossa segurança durante um longo período. Como se tal não bastasse, continuamos a ver a 

nossa saúde psicológica e bem-estar perturbados pela guerra, outro fator potenciador de sentimentos de 

incerteza, agravados  pela imprevisibilidade, que de forma continuada e por  um período alargado de 

tempo, tendem, segundo evidência cientifica, a complexificar a forma individual  de gestão emocional, 

com impacto social ao nível da saúde mental (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

Face a todos estes desafios, é no contexto escolar que os alunos têm a possibilidade de adquirir 

aprendizagens, mas também desenvolver competências, como a criatividade, a capacidade de resolução 

de problemas, a assertividade, o pensamento crítico, competências digitais, inteligência emocional, 

gestão de conflitos, etc, para se tornarem adultos integrados no mundo que os rodeia, promovendo a 

participação cívica e democrática (World Economic Forum, 2016)  

Esta é uma das nossas premissas, preparar os alunos para a responsabilidade cívica e social, para que 

tenham um papel mais ativo na sociedade, dotando-os não apenas do conhecimento científico, mas 

também do desenvolvimento de softskills, para enfrentarem estes desafios do mundo atual, tal como 

explanado no nosso projeto educativo. A apropriação destes valores por parte de todos os elementos da 

comunidade educativa, contribui para uma cultura escolar mais positiva, elemento essencial para fazer 

frente aos desafios supramencionados e para a execução de projetos e planos educativos. 

A articulação e colaboração com as famílias, a comunidade e a escola, através de estratégias de 

aproximação, assume um papel fundamental na promoção de bem-estar psicológico da nossa 

comunidade educativa, ampliando o olhar por forma a elevar os currículos e iniciativas a dimensões do 

ajustamento emocional e académico (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022) 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_aguerraafecta_nosatodos.pdf


 

De acordo com as evidências científicas, escolas que possuem níveis elevados de envolvimento de toda a 

comunidade educativa, são vistas como escolas mais saudáveis e mais eficazes na promoção do sucesso 

educativo. Uma participação mais ativa dos alunos está relacionada com a melhoria das aprendizagens, 

do comportamento e a disciplina escolar, assim como a diminuição do absentismo, sendo fundamental a 

partilha das responsabilidades, contribuindo para o desenvolvimento integral dos nossos alunos (Ordem 

dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O/A Técnico/a Auxiliar de Saúde é o/a 
profissional que auxilia na prestação de 
cuidados de saúde aos utentes, na 
recolha e transporte de amostras 
biológicas, na limpeza, higienização e 
transporte de roupas, materiais e 
equipamentos, na limpeza e 
higienização dos espaços e no apoio 
logístico e administrativo das diferentes 
unidades e serviços de saúde, sob 
orientações do profissional de saúde.  
 
Referencial Formação nº 729281 do CNQ – Técnico/a 
Auxiliar de Saúde 
Publicado no BTE nº 32 de 29 de agosto de 2010 com 
entrada 
em vigor a 29 de agosto de 2010. 1ª Atualização em 01 
de setembro de 2016. 



 

Dados demográficos dos alunos 

 

Os dados recolhidos foram extraídos dos boletins de candidatura, eSchooling e da aplicação dos 

questionários feitos em turma, no mês de outubro. 

 

 

 

 

 

 

A turma AS7 é composta por vinte e um alunos, cinco do sexo masculino e dezasseis do sexo feminino, 20 

de nacionalidade portuguesa e um de nacionalidade brasileira. As idades são compreendidas entre os 14 

anos (dois alunos) e os 18 anos (um aluno), distribuindo-se os restantes pelos 15 anos (cinco alunos), 16 

anos (seis alunos) e os 17 anos (sete alunos). 

Aferimos que dez alunos residem no concelho de Torres Vedras, e os restantes distribuem-se pelos 

concelhos limítrofes, nomeadamente seis alunos na Lourinhã, um de Alenquer, três de Mafra e um do 

Bombarral. 

Da análise do percurso escolar, verificamos que quatorze alunos vêm do ensino básico regular, um aluno 

do ensino básico do CEF, dois do ensino secundário profissional e quatro do ensino secundário regular, 

registando-se ainda histórico de retenções de quinze alunos, em algum momento do seu percurso escolar. 

Faixa etária 

Concelho de residência 



 

Do levantamento efetuado através dos boletins de candidatura, verificámos que dezoito alunos tinham o 

curso de Auxiliar de Saúde como primeira opção, um como segunda opção, um que não tinha este curso 

como opção e um que não temos informação. 

Sete alunos fizeram orientação vocacional na escola de origem, fator importante pois tomaram uma 

decisão vocacional mais consciente e direcionada para os seus interesses e aptidões, permitindo um maior 

conhecimento sobre a área à qual se candidataram, sendo um preditor de motivação e vinculação com o 

curso. Nove alunos não beneficiaram de processo de OV e não foi possível obter informação de cinco 

alunos, por terem apresentado a candidatura no Portal das Matrículas e não passarem pelo momento de 

entrevista. Uma vez que é considerável o número de alunos que não beneficiou de OV, torna-se 

pertinente pensar e cruzar dados para apurar se se trata de questões de agrupamento de escolas e 

perceber se estes resultados chegam aos encarregados de educação, para que se delineiem estratégias 

de divulgação de oferta formativa. 

 

 
O processo de entrevistas de seleção em grupo revelou-se pertinente, não para selecionar os candidatos 

com melhores classificações, uma vez que todos foram integrados na turma, mas para aprofundar o perfil 

apresentado pelos alunos para assim efetuar uma melhor caracterização desta turma.  

Dos entrevistados, doze alunos ficaram classificados acima dos 50% no total de dimensões analisadas, 

quanto ao conhecimento sobre a área, comportamento e comunicação, capacidade de adaptação e 

gestão de stress, experiência na área e autoconhecimento. 
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Prioridades definidas por lei

1 - Adaptações curriculares significativas, ao abrigo do Decreto-Lei nº
54/2018, de 6 de julho

2 - Irmãos ou outras crianças e jovens,  já matriculados no estabelecimento
de educação e ensino pretendido

3 - ASE  e residência do EE em TV

4 - ASE e em trabalho em TV

5 - Frequencia do estabelecimento de ensino no ano anterior

6 - Residência do EE em TV

7 - Atividade profissional em TV

8 - Sem critérios de priorização



 

Os resultados abaixo dos 50% devem-se ao facto de nove candidatos não terem sido entrevistados por se 

terem apresentado a sua candidatura fora do tempo estipulado para as entrevistas de seleção.  

 

  

 

Considerámos importante aplicar um questionário de motivação para os estudos e gestão do tempo ao 

qual responderam 19 alunos, onde todos apresentaram um grau de motivação igual ou superior a 50%, 

bom indicador do desempenho e envolvimento com o trabalho que vão realizar, no entanto três alunos 

apresentam resultados intermédios, que requerem atenção uma vez que podem apresentar hábitos que 

podem travar os seus sucessos. 

Relativamente à gestão do tempo, dezassete alunos apresentam resultados iguais ou superiores a 50%, 

oito alunos encontram-se num nível satisfatório, indicando que têm maior dificuldade quanto à forma 

como gerem o seu tempo, e um aluno apresenta resultados insatisfatórios que podem representar o 

insucesso. 
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Relacionando estes dois indicadores podemos verificar que, na maioria das vezes a motivação anda de 

mãos dadas com uma melhor capacidade de gerir o tempo, atendendo a que a maioria dos dados 

espelhados se encontram numa distribuição convergente. 

 

 
 

A multiplicidade é sem dúvida o ativo mais precioso de uma comunidade educativa, aceitarmos que cada 

um difere na forma como aprende e sermos inclusivos requer um conjunto de adaptações e adequações 

pedagógicas, fulcrais para que os nossos alunos consigam atingir o sucesso e para que as aprendizagens 

sejam mais eficazes, motivo pelo qual recorremos ao questionário VARK para traçar o perfil de 

aprendizagem os nossos alunos. 

Após a análise dos resultados verificámos que onze alunos são multimodais e conjugam vários estilos 

individuais de aquisição de conhecimento, mesclando mais do que um estilo simultaneamente. Assim, 

podemos estar perante alunos com grande flexibilidade e que mudam de estilo de acordo com o contexto 

ou perante alunos que não se satisfazem enquanto não passarem por todos os estilos. Como se detêm 

em cada estilo, necessitam de mais tempo no processo de ensino/aprendizagem. 

Três alunos são cinestésicos, preferem o jogo, a exploração de materiais manipuláveis e são alunos que, 

frequentemente, revelam alguma dificuldade num modelo de aulas tradicional, pois necessitam de 

estímulos externos que lhes permitam assimilar a informação. Com estes alunos as estratégias podem 

passar por: 

• Envolver todos os sentidos no processo de aprendizagem; 

• Proporcionar experimentação. Através de laboratórios, visitas de estudo, viagens de campo; 
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• Privilegiar estratégias que utilizem exemplos práticos, podendo facilitar a nomeação de exemplos 

da vida real; 

• Utilizar jogos ou outras aplicações que facilitem a experimentação por parte dos alunos; 

• Criar situações de tentativa e erro; 

• Apresentar objetos concretos ilustrativos de conhecimento que se pretende transmitir (ex. 

exposições, amostras, fotografia, coleções…); 

• Facultar receitas (soluções para problema, testes de anos anteriores…); 

• Estes alunos precisam da prática para compreenderem, pois, os conteúdos só têm importância se 

práticos, reais e relevantes. 

Seis alunos são predominantemente auditivos, ou seja, são alunos que compreendem melhor uma 

determinada informação quando esta lhes é transmitida por meio da palavra falada ou de um vídeo ou 

ficheiro áudio. Alunos com estas características tendem a envolver-se em conversas e preferem ouvir a 

ler ou escrever durante a aula. A título de exemplo, algumas das estratégias de estudo que podem ser 

utilizadas com estes alunos são: 

• Reforçar a explicação direta dos conceitos; 

• Promover combates entre colegas; 

• Privilegiar momentos de discussão e argumentação professor/alunos; 

• Solicitar ao aluno o recurso a suporte audiovisual, estimular o uso da gravação áudio como método 

de preparação para um teste/exame; 

• Estimular a explicação de novas ideias; 

• O aluno deve anotar exemplos que considere interessantes, histórias ou piadas que consiga 

associar rapidamente ao conhecimento que pretende adquirir; 

• Antes dos momentos de avaliação o aluno poderá descrever aspetos gerais dos conteúdos a 

pessoas que não estejam dentro do assunto. 

Um aluno prefere a leitura e escrita, sendo alunos que dão ênfase ao que está nas palavras e listas, 

acreditando que o significado está nas palavras, dando importância, por exemplo, aos apontamentos, 

assim como procura de informação em textos. Exemplos de estratégias para que estes alunos adquiram 

melhor a informação passam por: 

• Fazer listas, tópicos, dicionários, glossários; 

• Fornecer por escrito definições e fotocópias; 

• Utilizar livros didáticos ou fazer leituras em bibliotecas; 

• Os alunos devem fazer apontamentos ou transcrever informações; 



 

• Os docentes devem fornecer informações e explicações concretas para que possam ser apontadas 

pelos alunos.  

 

A turma contabiliza um total de cinco alunos que no ano letivo anterior, beneficiaram de medidas de 

suporte à aprendizagem, ao abrigo do DL 54/2018, e cujas medidas de suporte à aprendizagem, constam 

nos respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos. Dos alunos anteriormente mencionadas, dois têm 

necessidade de integrar turma de efetivo reduzido. 

O conselho de turma deve dar especial atenção às necessidades educativas destes alunos para que 

possamos verificar, este ano letivo, se as medidas que constam nos RTP’s, são mais adequadas às 

necessidades das alunas ou se é necessário fazer adaptações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet em casa 

Encarregado de Educação 

Escalão ASE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos Encarregados de Educação, as mães continuam a ser na sua maioria, nomeadas para 

ser as representantes legais dos seus educandos, com um total de quinze mães. Quanto aos meios 

técnicos e digitais dezasseis alunos têm computador próprio, sendo importante que o corpo docente 

tenha em conta que cinco alunos não possuem computador e do total de alunos três não tem acesso à 

internet. 

Relativamente ao escalão de Ação Social Escolar, três alunos usufruem do escalão A, cinco alunos do 

escalão B, quatro aluno do escalão C e nove alunos não beneficiam de escalão.  
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Habilitações académicas dos pais

Pai Mãe

Computador próprio Internet em casa 



 

 

 

No que se refere a dados sobre as habilitações académicas são as mães que apresentação mais 

habilitações académicas. De acordo com os dados que temos, quanto à situação profissional a maioria 

dos pais trabalha por conta de outrem. Contudo, existem informações desconhecidas sobre muitos 

elementos de filiação masculinos sendo importante analisar se se trata de um erro do sistema, sendo um 

aspeto transversal a todas as turmas e que se reflete também nas habilitações académicas dos mesmos.  

Consideramos de extrema importância a análise destes dados por parte do corpo docente, uma vez que, 

como é do conhecimento geral, o baixo nível de escolaridade dos pais e condições sociais adversas, são 

indicadores preditores de insucesso. Este aspeto, assume especial relevância uma vez que as atividades 

desenvolvidas em contexto escolar devem permitir o envolvimento e comunicação com as famílias para 

contrariar os preditores supramencionados. De acordo com a literatura, a abertura de vias de 

comunicação eficaz com as famílias, aumenta os níveis de confianças dos familiares com a escola, assim 

como a cooperação, potencia melhores interações e maior compreensão das políticas da escola e ações 

dos docentes e num melhor acompanhamento nos progressos dos seus educandos (Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, 2022). 
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Técnicas responsáveis: 

Diana Perluxo (Psicóloga Clínica) 

Filipa Correia (Psicopedagoga) 
 

Caracterização turma CP10 

Cozinha/Pastelaria 



 

É do conhecimento de todos que a escola atual enfrenta novos e complexos desafios e que o contexto 

escolar deverá reconfigurar-se para acompanhar estas mudanças, uma vez que os tempos atuais são 

caracterizados pela imprevisibilidade e mudanças aceleradas, agudizadas pela pandemia COVID-19 e pela 

Guerra da Ucrânia. Estas duas questões assumem especial relevância, uma vez que, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), os jovens entre os 15 e os 24 anos foram os mais afetados 

relativamente às perspetivas futuras, uma vez que as taxas elevadas de desemprego se fizeram sentir 

mais nestas faixas etárias do que na população adulta. É certo que a recuperação do desemprego jovem 

já se estava a fazer sentir, contudo estes resultados podem sofrer alterações devido aos potenciais 

impactos externos, já anteriormente referidos (Organização Internacional do Trabalho, 2022; Despacho 

nº 9311/2016, de 21 de julho, 2016). 

Da COVID-19, sabe-se hoje, que foi potenciadora de desesperança, cansaço e fadiga, uma vez que colocou 

em causa a nossa segurança durante um longo período. Como se tal não bastasse, continuamos a ver a 

nossa saúde psicológica e bem-estar perturbados pela guerra, outro fator potenciador de sentimentos de 

incerteza, agravados  pela imprevisibilidade, que de forma continuada e por  um período alargado de 

tempo, tendem, segundo evidência cientifica, a complexificar a forma individual  de gestão emocional, 

com impacto social ao nível da saúde mental (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

Face a todos estes desafios, é no contexto escolar que os alunos têm a possibilidade de adquirir 

aprendizagens, mas também desenvolver competências, como a criatividade, a capacidade de resolução 

de problemas, a assertividade, o pensamento crítico, competências digitais, inteligência emocional, 

gestão de conflitos, etc, para se tornarem adultos integrados no mundo que os rodeia, promovendo a 

participação cívica e democrática (World Economic Forum, 2016). 

Esta é uma das nossas premissas, preparar os alunos para a responsabilidade cívica e social, para que 

tenham um papel mais ativo na sociedade, dotando-os não apenas do conhecimento científico, mas 

também do desenvolvimento de softskills, para enfrentarem estes desafios do mundo atual, tal como 

explanado no nosso projeto educativo. A apropriação destes valores por parte de todos os elementos da 

comunidade educativa, contribui para uma cultura escolar mais positiva, elemento essencial para fazer 

frente aos desafios supramencionados e para a execução de projetos e planos educativos. 

A articulação e colaboração com as famílias, a comunidade e a escola, através de estratégias de 

aproximação, assume um papel fundamental na promoção de bem-estar psicológico da nossa 

comunidade educativa, ampliando o olhar por forma a elevar os currículos e iniciativas a dimensões do 

ajustamento emocional e académico (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_aguerraafecta_nosatodos.pdf


 

De acordo com as evidências científicas, escolas que possuem níveis elevados de envolvimento de toda a 

comunidade educativa, são vistas como escolas mais saudáveis e mais eficazes na promoção do sucesso 

educativo. Uma participação mais ativa dos alunos está relacionada com a melhoria das aprendizagens, 

do comportamento e a disciplina escolar, assim como a diminuição do absentismo, sendo fundamental a 

partilha das responsabilidades, contribuindo para o desenvolvimento integral dos nossos alunos (Ordem 

dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Técnico de Cozinha-Pastelaria é o 

profissional que, no domínio das normas de 

higiene e segurança alimentar, planifica e 

dirige os trabalhos de cozinha, colabora na 

estruturação de ementas, bem como prepara e 

confeciona refeições num enquadramento de 

especialidade, nomeadamente gastronomia 

regional portuguesa e internacional.  

 
Referencial de Formação nº 811183 do CNQ 

Publicado no Despacho n.º 13456/2008, de 14 de maio. 

Atualização em 22/07/2020 

 



 

Dados demográficos dos alunos 

 

Os dados recolhidos foram extraídos dos boletins de candidatura, eSchooling e da aplicação dos 

questionários feitos em turma, no mês de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma CP10 é composta por vinte alunos, dezasseis do sexo masculino e três do sexo feminino, dezoito 

de nacionalidade portuguesa, um nepalês e um de nacionalidade brasileira. As idades são compreendidas 

entre os 14 anos (um aluno) e os 20 anos (um aluno), distribuindo-se os restantes pelos 15 anos (cinco 

alunos), 16 anos (cinco alunos) e os 17 anos (oito alunos).  

Aferimos que a maioria dos alunos residem espalhados por vários concelhos limítrofes, como a Lourinhã 

(oito alunos), Mafra (um aluno), Sobral de Monte Agraço (um aluno), Bombarral (um aluno) e Arruda dos 

Vinhos (dois alunos) e apenas sete alunos residem no concelho de Torres Vedras. Importa salientar que o 

facto de os alunos residirem em concelhos onde a rede de transportes é reduzida ou por estarem mais 

distantes geograficamente, requer um maior investimento por parte dos mesmos, na medida em que 

perdem mais tempo em transportes públicos. 

Da análise do percurso escolar, verificamos que quinze alunos vêm do ensino básico regular, um do ensino 

secundário profissional e quatro do ensino secundário regular, registando-se ainda histórico de retenções 

de treze alunos, em algum momento do seu percurso escolar. 

Faixa Etária Faixa Etária 

Concelho de Residência 



 

Do levantamento efetuado através dos boletins de candidatura, verificámos que todos os alunos tinham 

o curso de Cozinha/Pastelaria como primeira opção.  

Apenas seis alunos fizeram orientação vocacional na escola de origem, fator importante pois tomaram 

uma decisão vocacional mais consciente e direcionada para os seus interesses e aptidões, permitindo um 

maior conhecimento sobre a área à qual se candidataram, sendo um preditor de motivação e vinculação 

com o curso. Onze alunos não beneficiaram de processo de OV e não foi possível obter informação de 

três alunos, por terem apresentado a candidatura no Portal das Matrículas e não passarem pelo momento 

de entrevista. Uma vez que é considerável o número de alunos que não beneficiou de OV, torna-se 

pertinente analisar quais as escolas que não realizam este trabalho, para delinear estratégias na 

divulgação da oferta formativa.  

Importar salientar que o facto de todos os alunos estarem na sua primeira opção é um fator determinante 

para que se sintam motivados para o seu percurso, até porque foi possível apurar através das entrevistas, 

que alguns alunos já tinham tido experiências de trabalho associadas ao curso e que outros nutrem 

interesse e autonomia em aprender mais sobre a cozinha/pastelaria, mesmo antes de entrarem no curso.  

 

 
O processo de entrevistas de seleção em grupo revelou-se pertinente, não para selecionar os candidatos 

com melhores classificações, uma vez que todos foram integrados na turma, mas para aprofundar o perfil 

apresentado pelos alunos para assim efetuar uma melhor caracterização desta turma. Um número 

significativo de alunos que entraram no curso não estavam abrangidos por qualquer tipo de critério 

definido por lei, fator que tem sido transversal a todas as turmas.  
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Prioridades definidas por Lei 

1 - Adaptações curriculares significativas, ao abrigo do Decreto-Lei nº
54/2018, de 6 de julho

2 - Irmãos ou outras crianças e jovens,  já matriculados no
estabelecimento de educação e ensino pretendido

3 - ASE  e residência do EE em TV

4 - ASE e em trabalho em TV

5 - Frequencia do estabelecimento de ensino no ano anterior

6 - Residência do EE em TV

7 - Atividade profissional em TV

8 - Sem critérios de priorização



 

Dos entrevistados, onze alunos ficaram classificados acima dos 50% no total de dimensões analisadas, 

quanto ao conhecimento sobre a área, comportamento e comunicação, capacidade de adaptação e 

gestão de stress, experiência na área e autoconhecimento. 

Os resultados abaixo dos 50% devem-se ao facto de dez candidatos não terem sido entrevistados por 

terem apresentado a sua candidatura fora do tempo estipulado para as entrevistas de seleção. Apenas 

quatro candidatos que foram entrevistados ficaram com uma classificação inferior a 50%. 

 

 

 

Considerámos importante aplicar um questionário de motivação para os estudos e gestão do tempo ao 

qual responderam todos os alunos, em que dezassete apresentam grau de motivação superior a 50%, 

bom indicador do desempenho e envolvimento com o trabalho que vão realizar, no entanto, sete alunos 

apresentam resultados intermédios, que requerem atenção uma vez que podem apresentar hábitos que 

podem travar os seus sucessos e um apresenta resultados que podem representar perigo de insucesso. 

Relativamente à gestão do tempo, doze alunos apresentam resultados iguais ou superiores a 50%, doze 

alunos encontram-se num nível satisfatório, indicando que têm maior dificuldade quanto à forma como 

gerem o seu tempo, e três aluno apresenta resultados insatisfatórios que podem representar o insucesso. 
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Relacionando estes dois indicadores podemos verificar que, na maioria das vezes a motivação anda de 

mãos dadas com uma melhor capacidade de gerir o tempo, ainda assim, o fato de mais de metade da 

turma apresentar resultados mais baixos quanto à gestão do tempo, pode ser um motivo de alerta, pois 

são alunos que com uma quantidade elevada de trabalhos podem ficar mais desorganizados e a 

consequente diminuição da motivação. Esta questão torna-se ainda mais significativa uma vez que temos 

oito alunos que em breve atingiram a maioridade. 

Pelo exposto, aconselhamos especial atenção às linhas definidas pela equipa pedagógica (DT e CC), na 

definição de estratégias pedagógicas, para que as mesmas, correspondam às áreas de interesse dos 

alunos, promovendo a vinculação dos mesmos, à dinâmica de ensino aprendizagem.  

 
A multiplicidade é sem dúvida o ativo mais precioso de uma comunidade educativa, aceitarmos que cada 

um difere na forma como aprende e sermos inclusivos requer um conjunto de adaptações e adequações 

pedagógicas, fulcrais para que os nossos alunos consigam atingir o sucesso e para que as aprendizagens 

sejam mais eficazes, motivo pelo qual recorremos ao questionário VARK para traçar o perfil de 

aprendizagem os nossos alunos. 
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Após a análise dos resultados verificámos que onze alunos são multimodais e conjugam vários estilos 

individuais de aquisição de conhecimento, mesclando mais do que um estilo simultaneamente. Assim, 

podemos estar perante alunos com grande flexibilidade e que mudam de estilo de acordo com o contexto 

ou perante alunos que não se satisfazem enquanto não passarem por todos os estilos. Como se detêm 

em cada estilo, necessitam de mais tempo no processo de ensino/aprendizagem. 

Três alunos são cinestésicos, preferem o jogo, a exploração de materiais manipuláveis e são alunos que, 

frequentemente, revelam alguma dificuldade num modelo de aulas tradicional, pois necessitam de 

estímulos externos que lhes permitam assimilar a informação. Com estes alunos as estratégias podem 

passar por: 

• Envolver todos os sentidos no processo de aprendizagem; 

• Proporcionar experimentação. Através de laboratórios, visitas de estudo, viagens de campo; 

• Privilegiar estratégias que utilizem exemplos práticos, podendo facilitar a nomeação de exemplos 

da vida real; 

• Utilizar jogos ou outras aplicações que facilitem a experimentação por parte dos alunos; 

• Criar situações de tentativa e erro; 

• Apresentar objetos concretos ilustrativos de conhecimento que se pretende transmitir (ex. 

exposições, amostras, fotografia, coleções…); 

• Facultar receitas (soluções para problema, testes de anos anteriores…); 

• Estes alunos precisam da prática para compreenderem, pois, os conteúdos só têm importância se 

práticos, reais e relevantes. 

Quatro alunos são predominantemente auditivos, ou seja, são alunos que compreendem melhor uma 

determinada informação quando esta lhes é transmitida por meio da palavra falada ou de um vídeo ou 

ficheiro áudio. Alunos com estas características tendem a envolver-se em conversas e preferem ouvir a 

ler ou escrever durante a aula. A título de exemplo, algumas das estratégias de estudo que podem ser 

utilizadas com estes alunos são: 

• Reforçar a explicação direta dos conceitos; 

• Promover combates entre colegas; 

• Privilegiar momentos de discussão e argumentação professor/alunos; 

• Solicitar ao aluno o recurso a suporte audiovisual, estimular o uso da gravação áudio como método 

de preparação para um teste/exame; 

• Estimular a explicação de novas ideias; 



 

• O aluno deve anotar exemplos que considere interessantes, histórias ou piadas que consiga 

associar rapidamente ao conhecimento que pretende adquirir; 

• Antes dos momentos de avaliação o aluno poderá descrever aspetos gerais dos conteúdos a 

pessoas que não estejam dentro do assunto. 

 

A turma contabiliza um total de cinco alunos que no ano letivo anterior, beneficiaram de medidas de 

suporte à aprendizagem, ao abrigo do DL 54/2018, e cujas medidas de suporte à aprendizagem, constam 

nos respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos. Dos alunos anteriormente mencionadas, quatro têm 

necessidade de integrar turma de efetivo reduzido. 

O conselho de turma deve dar especial atenção às necessidades educativas destes alunos para que 

possamos verificar, este ano letivo, se as medidas que constam nos RTP’s, são mais adequadas às 

necessidades das alunas ou se é necessário fazer adaptações.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encarregado de Educação 

Escalão ASE 



 

 

 

 

 

 

Relativamente aos Encarregados de Educação, as mães continuam a ser na sua maioria, nomeadas para 

ser as representantes legais dos seus educandos, com um total de quinze mães. Quanto ao escalão de 

Ação Social Escolar, cinco alunos usufruem do escalão A, quatro alunos do escalão B, um aluno do escalão 

C e dez alunos não beneficiam de escalão.  

No que toca aos meios técnicos e digitais, dos vinte alunos que responderam ao questionário, quatorze 

alunos referiram ter computador e seis não dispõem deste equipamento e dezoito têm acesso à internet, 

havendo apenas dois que não tem. 

 

 

 

Computador próprio Internet em casa 



 

 

 

 

 

No que se refere a dados sobre as habilitações académicas são as mães que apresentação mais 

habilitações académicas. De acordo com os dados que temos,  quanto à situação profissional a maioria 

dos pais trabalha por conta de outrem, contudo, existem informações desconhecidas sobre muitos 

elementos de filiação masculinos sendo importante analisar se se trata de um erro do sistema, sendo um 

aspeto transversal a todas as turmas e que se reflete também nas habilitações académicas dos mesmos.  

Consideramos de extrema importância a análise destes dados por parte do corpo docente, uma vez que, 

como é do conhecimento geral, o baixo nível de escolaridade dos pais e condições sociais adversas, são 

indicadores preditores de insucesso. Este aspeto, assume especial relevância uma vez que as atividades 

desenvolvidas em contexto escolar devem permitir o envolvimento e comunicação com as famílias para 

contrariar os preditores supramencionados. De acordo com a literatura, a abertura de vias de 
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comunicação eficaz com as famílias, aumenta os níveis de confianças dos familiares com a escola, assim 

como a cooperação, potencia melhores interações e maior compreensão das políticas da escola e ações 

dos docentes e num melhor acompanhamento nos progressos dos seus educandos (Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, 2022). 
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Diana Perluxo (Psicóloga Clínica) 

Filipa Correia (Psicopedagoga) 
 

Caracterização turma G16 

Técnico de Gestão 



 

É do conhecimento de todos que a escola atual enfrenta novos e complexos desafios e que o contexto 

escolar deverá reconfigurar-se para acompanhar estas mudanças, uma vez que os tempos atuais são 

caracterizados pela imprevisibilidade e mudanças aceleradas, agudizadas pela pandemia COVID-19 e pela 

Guerra da Ucrânia. Estas duas questões assumem especial relevância, uma vez que, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), os jovens entre os 15 e os 24 anos foram os mais afetados 

relativamente às perspetivas futuras, uma vez que as taxas elevadas de desemprego se fizeram sentir 

mais nestas faixas etárias do que na população adulta. É certo que a recuperação do desemprego jovem 

já se estava a fazer sentir, contudo estes resultados podem sofrer alterações devido aos potenciais 

impactos externos, já anteriormente referidos (Organização Internacional do Trabalho, 2022; Despacho 

nº 9311/2016, de 21 de julho, 2016). 

Da COVID-19, sabe-se hoje, que foi potenciadora de desesperança, cansaço e fadiga, uma vez que colocou 

em causa a nossa segurança durante um longo período. Como se tal não bastasse, continuamos a ver a 

nossa saúde psicológica e bem-estar perturbados pela guerra, outro fator potenciador de sentimentos de 

incerteza, agravados  pela imprevisibilidade, que de forma continuada e por  um período alargado de 

tempo, tendem, segundo evidência cientifica, a complexificar a forma individual  de gestão emocional, 

com impacto social ao nível da saúde mental (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

Face a todos estes desafios, é no contexto escolar que os alunos têm a possibilidade de adquirir 

aprendizagens, mas também desenvolver competências, como a criatividade, a capacidade de resolução 

de problemas, a assertividade, o pensamento crítico, competências digitais, inteligência emocional, 

gestão de conflitos, etc, para se tornarem adultos integrados no mundo que os rodeia, promovendo a 

participação cívica e democrática (World Economic Forum, 2016). 

Esta é uma das nossas premissas, preparar os alunos para a responsabilidade cívica e social, para que 

tenham um papel mais ativo na sociedade, dotando-os não apenas do conhecimento científico, mas 

também do desenvolvimento de softskills, para enfrentarem estes desafios do mundo atual, tal como 

explanado no nosso projeto educativo. A apropriação destes valores por parte de todos os elementos da 

comunidade educativa, contribui para uma cultura escolar mais positiva, elemento essencial para fazer 

frente aos desafios supramencionados e para a execução de projetos e planos educativos. 

A articulação e colaboração com as famílias, a comunidade e a escola, através de estratégias de 

aproximação, assume um papel fundamental na promoção de bem-estar psicológico da nossa 

comunidade educativa, ampliando o olhar por forma a elevar os currículos e iniciativas a dimensões do 

ajustamento emocional e académico (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_aguerraafecta_nosatodos.pdf


 

De acordo com as evidências científicas, escolas que possuem níveis elevados de envolvimento de toda a 

comunidade educativa, são vistas como escolas mais saudáveis e mais eficazes na promoção do sucesso 

educativo. Uma participação mais ativa dos alunos está relacionada com a melhoria das aprendizagens, 

do comportamento e a disciplina escolar, assim como a diminuição do absentismo, sendo fundamental a 

partilha das responsabilidades, contribuindo para o desenvolvimento integral dos nossos alunos (Ordem 

dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O(A) Técnico(a) de Gestão é o profissional 

apto a desenvolver competências no âmbito da 

gestão das organizações, apto a colaborar nos 

aspetos organizativos, operacionais e 

financeiros nos diversos departamentos de uma 

unidade económica/serviço público, com 

capacidade para a tomada de decisões com base 

em objetivos previamente definidos pela 

Administração/Direção. 

 
Portaria nº 899/2005 de 26 de Setembro 

 



 

Dados demográficos dos alunos 

 

Os dados recolhidos foram extraídos dos boletins de candidatura, eSchooling e da aplicação dos 

questionários feitos em turma, no mês de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma G16 é composta por vinte, nove do sexo masculino e onze do sexo feminino, dezassete de 

nacionalidade portuguesa e três de nacionalidade brasileira. As idades são compreendidas entre os 14 

anos (dois alunos) e os 18 anos (dois alunos), distribuindo-se os restantes pelos 15 anos (oito alunos), 16 

anos (seis alunos) e os 17 anos (dois alunos). 

Aferimos que a metade dos alunos reside no concelho de Torres Vedras (dez alunos), e os restantes 

distribuem-se pelos concelhos limítrofes, nomeadamente sete alunos na Lourinhã,  um de Alenquer e dois 

de Sobral de Monte Agraço. 

Da análise do percurso escolar, verificamos que quinze alunos vêm do ensino básico regular, um do ensino 

secundário profissional e quatro do ensino secundário regular, registando-se ainda histórico de retenções 

de quatro alunos, em algum momento do seu percurso escolar. 

Faixa Etária 

Concelho de Residência 



 

Do levantamento efetuado através dos boletins de candidatura, verificámos que quinze alunos tinham o 

curso de Técnico de Gestão como primeira opção. 

Sete alunos fizeram orientação vocacional na escola de origem, fator importante pois tomaram uma 

decisão vocacional mais consciente e direcionada para os seus interesses e aptidões, permitindo um maior 

conhecimento sobre a área à qual se candidataram, sendo um preditor de motivação e vinculação com o 

curso. Dez alunos não beneficiaram de processo de OV e não foi possível obter informação de três alunos, 

por terem apresentado a candidatura no Portal das Matrículas e não passarem pelo momento de 

entrevista. Uma vez que é considerável o número de alunos que não beneficiou de OV, torna-se 

pertinente pensar e cruzar dados para apurar se se trata de questões de agrupamento de escolas e 

perceber se estes resultados chegam aos encarregados de educação, para que se delineiem estratégias 

de divulgação de oferta formativa. 

 

 
 

O processo de entrevistas de seleção em grupo revelou-se pertinente, não para selecionar os candidatos 

com melhores classificações, uma vez que todos foram integrados na turma, mas para aprofundar o perfil 

apresentado pelos alunos para assim efetuar uma melhor caracterização desta turma.  

Dos entrevistados, doze alunos ficaram classificados acima dos 50% no total de dimensões analisadas, 

quanto ao conhecimento sobre a área, comportamento e comunicação, capacidade de adaptação e 

gestão de stress, experiência na área e autoconhecimento. 
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Prioridades definidas por lei

1 - Adaptações curriculares significativas, ao abrigo do Decreto-Lei nº
54/2018, de 6 de julho

2 - Irmãos ou outras crianças e jovens,  já matriculados no estabelecimento
de educação e ensino pretendido

3 - ASE  e residência do EE em TV

4 - ASE e em trabalho em TV

5 - Frequencia do estabelecimento de ensino no ano anterior

6 - Residência do EE em TV

7 - Atividade profissional em TV

8 - Sem critérios de priorização



 

Os resultados abaixo dos 50% devem-se ao facto de oito candidatos não terem sido entrevistados por se 

terem apresentado a sua candidatura fora do tempo estipulado para as entrevistas de seleção.  

 

Considerámos importante aplicar um questionário de motivação para os estudos e gestão do tempo ao 

qual responderam todos alunos, onde todos apresentaram um grau de motivação superior a 50%, bom 

indicador do desempenho e envolvimento com o trabalho que vão realizar, no entanto oito alunos 

apresentam resultados intermédios, que requerem atenção uma vez que podem apresentar hábitos que 

podem travar os seus sucessos. 

Relativamente à gestão do tempo, dezoito alunos apresentam resultados iguais ou superiores a 50%, dez 

alunos encontram-se num nível satisfatório, indicando que têm maior dificuldade quanto à forma como 

gerem o seu tempo, e um aluno apresenta resultados insatisfatórios que podem representar o insucesso 
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Relacionando estes dois indicadores podemos verificar que, na maioria das vezes a motivação anda de 

mãos dadas com uma melhor capacidade de gerir o tempo, atendendo a que a maioria dos dados 

espelhados se encontram numa distribuição convergente. 

 

 
 
A multiplicidade é sem dúvida o ativo mais precioso de uma comunidade educativa, aceitarmos que cada 

um difere na forma como aprende e sermos inclusivos requer um conjunto de adaptações e adequações 

pedagógicas, fulcrais para que os nossos alunos consigam atingir o sucesso e para que as aprendizagens 

sejam mais eficazes, motivo pelo qual recorremos ao questionário VARK para traçar o perfil de 

aprendizagem os nossos alunos. 

Após a análise dos resultados verificámos que nove alunos são multimodais e conjugam vários estilos 

individuais de aquisição de conhecimento, mesclando mais do que um estilo simultaneamente. Assim, 

podemos estar perante alunos com grande flexibilidade e que mudam de estilo de acordo com o contexto 

ou perante alunos que não se satisfazem enquanto não passarem por todos os estilos. Como se detêm 

em cada estilo, necessitam de mais tempo no processo de ensino/aprendizagem. 

Cinco alunos são cinestésicos, preferem o jogo, a exploração de materiais manipuláveis e são alunos que, 

frequentemente, revelam alguma dificuldade num modelo de aulas tradicional, pois necessitam de 

estímulos externos que lhes permitam assimilar a informação. Com estes alunos as estratégias podem 

passar por: 

• Envolver todos os sentidos no processo de aprendizagem; 

• Proporcionar experimentação. Através de laboratórios, visitas de estudo, viagens de campo; 

• Privilegiar estratégias que utilizem exemplos práticos, podendo facilitar a nomeação de exemplos 

da vida real; 
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• Utilizar jogos ou outras aplicações que facilitem a experimentação por parte dos alunos; 

• Criar situações de tentativa e erro; 

• Apresentar objetos concretos ilustrativos de conhecimento que se pretende transmitir (ex. 

exposições, amostras, fotografia, coleções…); 

• Facultar receitas (soluções para problema, testes de anos anteriores…); 

• Estes alunos precisam da prática para compreenderem, pois, os conteúdos só têm importância se 

práticos, reais e relevantes. 

Seis alunos são predominantemente auditivos, ou seja, são alunos que compreendem melhor uma 

determinada informação quando esta lhes é transmitida por meio da palavra falada ou de um vídeo ou 

ficheiro áudio. Alunos com estas características tendem a envolver-se em conversas e preferem ouvir a 

ler ou escrever durante a aula. A título de exemplo, algumas das estratégias de estudo que podem ser 

utilizadas com estes alunos são: 

• Reforçar a explicação direta dos conceitos; 

• Promover combates entre colegas; 

• Privilegiar momentos de discussão e argumentação professor/alunos; 

• Solicitar ao aluno o recurso a suporte audiovisual, estimular o uso da gravação áudio como método 

de preparação para um teste/exame; 

• Estimular a explicação de novas ideias; 

• O aluno deve anotar exemplos que considere interessantes, histórias ou piadas que consiga 

associar rapidamente ao conhecimento que pretende adquirir; 

• Antes dos momentos de avaliação o aluno poderá descrever aspetos gerais dos conteúdos a 

pessoas que não estejam dentro do assunto. 

 

A turma contabiliza um total de dois alunos que no ano letivo anterior, beneficiaram de medidas de 

suporte à aprendizagem, ao abrigo do DL 54/2018, e cujas medidas de suporte à aprendizagem, constam 

nos respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos, sendo ambos redutores de turma.  

O conselho de turma deve dar especial atenção às necessidades educativas destes alunos para que 

possamos verificar, este ano letivo, se as medidas que constam nos RTP’s, são mais adequadas às 

necessidades das alunas ou se é necessário fazer adaptações.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encarregado de Educação 

Escalão ASE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos Encarregados de Educação, as mães continuam a ser na sua maioria, nomeadas para 

ser as representantes legais dos seus educandos, com um total de quinze mães. Quanto ao escalão de 

Ação Social Escolar, cinco alunos usufruem do escalão A, um aluno do escalão B, quatro aluno do escalão 

C e dez alunos não beneficiam de escalão.  

No que toca aos meios técnicos e digitais, dos vinte alunos que responderam ao questionário, quatorze 

alunos referiram ter computador e seis não dispõem deste equipamento, sendo importante que os alunos 

desenvolvam o máximo trabalho possível em contexto escolar e dezoito têm acesso à internet, havendo 

apenas dois que não tem. 
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No que se refere a dados sobre as habilitações académicas são as mães que apresentação mais 

habilitações académicas. De acordo com os dados que temos,  quanto à situação profissional a maioria 

dos pais trabalha por conta de outrem. Contudo, existem informações desconhecidas sobre muitos 

elementos de filiação masculinos sendo importante analisar se se trata de um erro do sistema, sendo um 

aspeto transversal a todas as turmas e que se reflete também nas habilitações académicas dos mesmos.  

Consideramos de extrema importância a análise destes dados por parte do corpo docente, uma vez que, 

como é do conhecimento geral, o baixo nível de escolaridade dos pais e condições sociais adversas, são 

indicadores preditores de insucesso. Este aspeto, assume especial relevância uma vez que as atividades 

desenvolvidas em contexto escolar devem permitir o envolvimento e comunicação com as famílias para 

contrariar os preditores supramencionados. De acordo com a literatura, a abertura de vias de 

comunicação eficaz com as famílias, aumenta os níveis de confianças dos familiares com a escola, assim 

como a cooperação, potencia melhores interações e maior compreensão das políticas da escola e ações 

dos docentes e num melhor acompanhamento nos progressos dos seus educandos (Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, 2022). 
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Técnicas responsáveis: 

Diana Perluxo (Psicóloga Clínica) 

Filipa Correia (Psicopedagoga) 
 

Caracterização turma H14 

Restaurante/Bar 



 

É do conhecimento de todos que a escola atual enfrenta novos e complexos desafios e que o contexto 

escolar deverá reconfigurar-se para acompanhar estas mudanças, uma vez que os tempos atuais são 

caracterizados pela imprevisibilidade e mudanças aceleradas, agudizadas pela pandemia COVID-19 e pela 

Guerra da Ucrânia. Estas duas questões assumem especial relevância, uma vez que, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), os jovens entre os 15 e os 24 anos foram os mais afetados 

relativamente às perspetivas futuras, uma vez que as taxas elevadas de desemprego se fizeram sentir 

mais nestas faixas etárias do que na população adulta. É certo que a recuperação do desemprego jovem 

já se estava a fazer sentir, contudo estes resultados podem sofrer alterações devido aos potenciais 

impactos externos, já anteriormente referidos (Organização Internacional do Trabalho, 2022; Despacho 

nº 9311/2016, de 21 de julho, 2016). 

Da COVID-19, sabe-se hoje, que foi potenciadora de desesperança, cansaço e fadiga, uma vez que colocou 

em causa a nossa segurança durante um longo período. Como se tal não bastasse, continuamos a ver a 

nossa saúde psicológica e bem-estar perturbados pela guerra, outro fator potenciador de sentimentos de 

incerteza, agravados  pela imprevisibilidade, que de forma continuada e por  um período alargado de 

tempo, tendem, segundo evidência cientifica, a complexificar a forma individual  de gestão emocional, 

com impacto social ao nível da saúde mental (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

Face a todos estes desafios, é no contexto escolar que os alunos têm a possibilidade de adquirir 

aprendizagens, mas também desenvolver competências, como a criatividade, a capacidade de resolução 

de problemas, a assertividade, o pensamento crítico, competências digitais, inteligência emocional, 

gestão de conflitos, etc, para se tornarem adultos integrados no mundo que os rodeia, promovendo a 

participação cívica e democrática (World Economic Forum, 2016). 

Esta é uma das nossas premissas, preparar os alunos para a responsabilidade cívica e social, para que 

tenham um papel mais ativo na sociedade, dotando-os não apenas do conhecimento científico, mas 

também do desenvolvimento de softskills, para enfrentarem estes desafios do mundo atual, tal como 

explanado no nosso projeto educativo. A apropriação destes valores por parte de todos os elementos da 

comunidade educativa, contribui para uma cultura escolar mais positiva, elemento essencial para fazer 

frente aos desafios supramencionados e para a execução de projetos e planos educativos. 

A articulação e colaboração com as famílias, a comunidade e a escola, através de estratégias de 

aproximação, assume um papel fundamental na promoção de bem-estar psicológico da nossa 

comunidade educativa, ampliando o olhar por forma a elevar os currículos e iniciativas a dimensões do 

ajustamento emocional e académico (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_aguerraafecta_nosatodos.pdf


 

De acordo com as evidências científicas, escolas que possuem níveis elevados de envolvimento de toda a 

comunidade educativa, são vistas como escolas mais saudáveis e mais eficazes na promoção do sucesso 

educativo. Uma participação mais ativa dos alunos está relacionada com a melhoria das aprendizagens, 

do comportamento e a disciplina escolar, assim como a diminuição do absentismo, sendo fundamental a 

partilha das responsabilidades, contribuindo para o desenvolvimento integral dos nossos alunos (Ordem 

dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O(A) Técnico(a) de Restaurante/Bar é o 

profissional qualificado apto a planear, 

coordenar e executar o serviço de restaurante e 

bar, respeitando as normas de higiene e 

segurança, em estabelecimentos de restauração 

e bebidas, integrados ou não em unidades 

hoteleiras, com vista a garantir um serviço de 

qualidade e satisfação do cliente.  

Referencial de Formação 811184 do CNQ 

Publicado no Despacho n.º 13456/2008, de 14 de maio. 

Atualização em 22/07/2020 

 



 

  



 

Dados demográficos dos alunos 

 

Os dados recolhidos foram extraídos dos boletins de candidatura, eSchooling e da aplicação dos 

questionários feitos em turma, no mês de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma H14 é composta por vinte alunos, treze do sexo masculino e sete do sexo feminino, todos de 

nacionalidade portuguesa. As idades são compreendidas entre os 15 anos (oito alunos) e os 18 anos (dois 

alunos), distribuindo-se os restantes pelos 16 anos (cinco alunos) e os 17 anos (cinco alunos). 

Aferimos que metade dos alunos reside no concelho de Torres Vedras (dez alunos), e os restantes 

distribuem-se pelos concelhos limítrofes, nomeadamente quatro alunos na Lourinhã, três de Alenquer, 

dois de Mafra e um do Bombarral. 

Da análise do percurso escolar, verificamos que treze alunos vêm do ensino básico regular, quatro do 

ensino secundário profissional e três do ensino secundário regular, registando-se ainda histórico de 

retenções de quatorze alunos, em algum momento do seu percurso escolar. 

Do levantamento efetuado através dos boletins de candidatura, verificámos que todos os alunos tinham 

o curso de Restaurante/Bar como primeira opção , no entanto, muitos só se candidataram após a não 

admissão em outras escolas e cursos diferentes, indicando que teriam outras áreas de interesse que não 

a atual. 

Faixa Etária 

Concelho de Residência 



 

Três alunos fizeram orientação vocacional na escola de origem, fator importante pois tomaram uma 

decisão vocacional mais consciente e direcionada para os seus interesses e aptidões, permitindo um maior 

conhecimento sobre a área à qual se candidataram, sendo um preditor de motivação e vinculação com o 

curso. Oito alunos não beneficiaram de processo de OV e não foi possível obter informação de nove 

alunos, por terem apresentado a candidatura no Portal das Matrículas e não passarem pelo momento de 

entrevista. Uma vez que é considerável o número de alunos que não beneficiou de OV, torna-se 

pertinente pensar e cruzar dados para apurar se se trata de questões de agrupamento de escolas e 

perceber se estes resultados chegam aos encarregados de educação, para que se delineiem estratégias 

de divulgação de oferta formativa. 

 

 
 

O processo de entrevistas de seleção em grupo revelou-se pertinente, não para selecionar os candidatos 

com melhores classificações, uma vez que todos foram integrados na turma, mas para aprofundar o perfil 

apresentado pelos alunos para assim efetuar uma melhor caracterização desta turma.  

Dos entrevistados, sete alunos ficaram classificados acima dos 50% no total de dimensões analisadas, 

quanto ao conhecimento sobre a área, comportamento e comunicação, capacidade de adaptação e 

gestão de stress, experiência na área e autoconhecimento. 

Os resultados abaixo dos 50% devem-se ao facto de treze candidatos não terem sido entrevistados por se 

terem apresentado a sua candidatura fora do tempo estipulado para as entrevistas de seleção.  
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Prioridades definidas por Lei

1 - Adaptações curriculares significativas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018, de
6 de julho

2 - Irmãos ou outras crianças e jovens,  já matriculados no estabelecimento de
educação e ensino pretendido

3 - ASE  e residência do EE em TV

4 - ASE e em trabalho em TV

5 - Frequencia do estabelecimento de ensino no ano anterior

6 - Residência do EE em TV

7 - Atividade profissional em TV

8 - Sem critérios de priorização



 

 

 

Considerámos importante aplicar um questionário de motivação para os estudos e gestão do tempo ao 

qual responderam dezoito alunos, onde dezassete apresentaram um grau de motivação superior a 50%, 

bom indicador do desempenho e envolvimento com o trabalho que vão realizar, no entanto seis alunos 

apresentam resultados intermédios, que requerem atenção uma vez que podem apresentar hábitos que 

podem travar os seus sucessos. 

Relativamente à gestão do tempo, quatorze alunos apresentam resultados iguais ou superiores a 50%, 

dezassete alunos encontram-se num nível satisfatório, indicando que têm maior dificuldade quanto à 

forma como gerem o seu tempo, e um aluno apresenta resultados insatisfatórios que podem representar 

o insucesso. 

 
 

Relacionando estes dois indicadores podemos verificar que, existe discrepância entre os níveis 

motivacionais e a forma como os alunos gerem o seu tempo, podendo este aspeto fazer com que se 

desorganizem em momentos de maior fluxo de trabalhos e na conciliação das tarefas e atividades 
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extracurriculares. Neste sentido, consideramos importante mencionar algumas estratégias que podem 

ser trabalhadas pelo corpo docente com os alunos, para que os mesmos tenham melhores resultados 

quanto à forma como gerem o seu tempo: 

• Elaborar horários pessoais que os ajudem a estudar com regularidade e onde constam todas as 

atividades a serem realizadas durante a semana; 

• Dedicar ao estudo horas do dia em que o seu esforço pode ser mais rentável; 

• Fazer pequenas pausas no estudo; 

• Procurar ter um local de estudo tranquilo, arrumado e confortável; 

• Promover a escolha de atividades extracurriculares que promovam o bem-estar e convívio com a 

sua rede social. 

 

 
 

A multiplicidade é sem dúvida o ativo mais precioso de uma comunidade educativa, aceitarmos que cada 

um difere na forma como aprende e sermos inclusivos requer um conjunto de adaptações e adequações 

pedagógicas, fulcrais para que os nossos alunos consigam atingir o sucesso e para que as aprendizagens 

sejam mais eficazes, motivo pelo qual recorremos ao questionário VARK para traçar o perfil de 

aprendizagem os nossos alunos. 

Após a análise dos resultados verificámos que onze alunos são multimodais e conjugam vários estilos 

individuais de aquisição de conhecimento, mesclando mais do que um estilo simultaneamente. Assim, 

podemos estar perante alunos com grande flexibilidade e que mudam de estilo de acordo com o contexto 
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Preferência Aprendizagem Visual Auditivo Cinestésica Multimodal  Leitura/Escrita



 

ou perante alunos que não se satisfazem enquanto não passarem por todos os estilos. Como se detêm 

em cada estilo, necessitam de mais tempo no processo de ensino/aprendizagem. 

Três alunos são cinestésicos, preferem o jogo, a exploração de materiais manipuláveis e são alunos que, 

frequentemente, revelam alguma dificuldade num modelo de aulas tradicional, pois necessitam de 

estímulos externos que lhes permitam assimilar a informação. Com estes alunos as estratégias podem 

passar por: 

• Envolver todos os sentidos no processo de aprendizagem; 

• Proporcionar experimentação. Através de laboratórios, visitas de estudo, viagens de campo; 

• Privilegiar estratégias que utilizem exemplos práticos, podendo facilitar a nomeação de exemplos 

da vida real; 

• Utilizar jogos ou outras aplicações que facilitem a experimentação por parte dos alunos; 

• Criar situações de tentativa e erro; 

• Apresentar objetos concretos ilustrativos de conhecimento que se pretende transmitir (ex. 

exposições, amostras, fotografia, coleções…); 

• Facultar receitas (soluções para problema, testes de anos anteriores…); 

• Estes alunos precisam da prática para compreenderem, pois, os conteúdos só têm importância se 

práticos, reais e relevantes. 

Quatro alunos são predominantemente auditivos, ou seja, são alunos que compreendem melhor uma 

determinada informação quando esta lhes é transmitida por meio da palavra falada ou de um vídeo ou 

ficheiro áudio. Alunos com estas características tendem a envolver-se em conversas e preferem ouvir a 

ler ou escrever durante a aula. A título de exemplo, algumas das estratégias de estudo que podem ser 

utilizadas com estes alunos são: 

• Reforçar a explicação direta dos conceitos; 

• Promover combates entre colegas; 

• Privilegiar momentos de discussão e argumentação professor/alunos; 

• Solicitar ao aluno o recurso a suporte audiovisual, estimular o uso da gravação áudio como método 

de preparação para um teste/exame; 

• Estimular a explicação de novas ideias; 

• O aluno deve anotar exemplos que considere interessantes, histórias ou piadas que consiga 

associar rapidamente ao conhecimento que pretende adquirir; 

• Antes dos momentos de avaliação o aluno poderá descrever aspetos gerais dos conteúdos a 

pessoas que não estejam dentro do assunto. 



 

 

A turma contabiliza um total de três alunos que no ano letivo anterior, beneficiaram de medidas de 

suporte à aprendizagem, ao abrigo do DL 54/2018, e cujas medidas de suporte à aprendizagem, constam 

nos respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos, todos com necessidade de integrar turma de efetivo 

reduzido. 

O conselho de turma deve dar especial atenção às necessidades educativas destes alunos para que 

possamos verificar, este ano letivo, se as medidas que constam nos RTP’s, são mais adequadas às 

necessidades das alunas ou se é necessário fazer adaptações.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encarregado de Educação 

Escalão ASE 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos Encarregados de Educação, as mães continuam a ser na sua maioria, nomeadas para 

ser as representantes legais dos seus educandos, com um total de dezassete mães. Quanto ao escalão de 

Ação Social Escolar, seis alunos usufruem do escalão A, dez alunos do escalão B, um aluno do escalão C e 

três alunos não beneficiam de escalão.  

No que toca aos meios técnicos e digitais, dos vinte  alunos, dez alunos referiram ter computador e dez 

não dispõem deste equipamento e vinte e dezanove têm acesso à internet, havendo apenas um que não 

tem. 
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No que se refere a dados sobre as habilitações académicas são as mães que apresentação mais 

habilitações académicas e situação face ao emprego, podemos concluir, de acordo com os dados que 

temos, que metade das mães trabalha por conta de outrem. Contudo, existem informações 

desconhecidas sobre muitos elementos de filiação masculinos sendo importante analisar se se trata de 

um erro do sistema, sendo um aspeto transversal a todas as turmas e que se reflete também nas 

habilitações académicas dos mesmos.  

Consideramos de extrema importância a análise destes dados por parte do corpo docente, uma vez que, 

como é do conhecimento geral, o baixo nível de escolaridade dos pais e condições sociais adversas, são 

indicadores preditores de insucesso. Este aspeto, assume especial relevância uma vez que as atividades 

desenvolvidas em contexto escolar devem permitir o envolvimento e comunicação com as famílias para 

contrariar os preditores supramencionados. De acordo com a literatura, a abertura de vias de 

comunicação eficaz com as famílias, aumenta os níveis de confianças dos familiares com a escola, assim 

como a cooperação, potencia melhores interações e maior compreensão das políticas da escola e ações 

dos docentes e num melhor acompanhamento nos progressos dos seus educandos (Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, 2022). 
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Técnicas responsáveis: 

Diana Perluxo (Psicóloga Clínica) 
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Caracterização turma T9 

Técnico de Turismo 



 

É do conhecimento de todos que a escola atual enfrenta novos e complexos desafios e que o contexto 

escolar deverá reconfigurar-se para acompanhar estas mudanças, uma vez que os tempos atuais são 

caracterizados pela imprevisibilidade e mudanças aceleradas, agudizadas pela pandemia COVID-19 e pela 

Guerra da Ucrânia. Estas duas questões assumem especial relevância, uma vez que, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), os jovens entre os 15 e os 24 anos foram os mais afetados 

relativamente às perspetivas futuras, uma vez que as taxas elevadas de desemprego se fizeram sentir 

mais nestas faixas etárias do que na população adulta. É certo que a recuperação do desemprego jovem 

já se estava a fazer sentir, contudo estes resultados podem sofrer alterações devido aos potenciais 

impactos externos, já anteriormente referidos (Organização Internacional do Trabalho, 2022; Despacho 

nº 9311/2016, de 21 de julho, 2016). 

Da COVID-19, sabe-se hoje, que foi potenciadora de desesperança, cansaço e fadiga, uma vez que colocou 

em causa a nossa segurança durante um longo período. Como se tal não bastasse, continuamos a ver a 

nossa saúde psicológica e bem-estar perturbados pela guerra, outro fator potenciador de sentimentos de 

incerteza, agravados  pela imprevisibilidade, que de forma continuada e por  um período alargado de 

tempo, tendem, segundo evidência cientifica, a complexificar a forma individual  de gestão emocional, 

com impacto social ao nível da saúde mental (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

Face a todos estes desafios, é no contexto escolar que os alunos têm a possibilidade de adquirir 

aprendizagens, mas também desenvolver competências, como a criatividade, a capacidade de resolução 

de problemas, a assertividade, o pensamento crítico, competências digitais, inteligência emocional, 

gestão de conflitos, etc, para se tornarem adultos integrados no mundo que os rodeia, promovendo a 

participação cívica e democrática (World Economic Forum, 2016). 

Esta é uma das nossas premissas, preparar os alunos para a responsabilidade cívica e social, para que 

tenham um papel mais ativo na sociedade, dotando-os não apenas do conhecimento científico, mas 

também do desenvolvimento de softskills, para enfrentarem estes desafios do mundo atual, tal como 

explanado no nosso projeto educativo. A apropriação destes valores por parte de todos os elementos da 

comunidade educativa, contribui para uma cultura escolar mais positiva, elemento essencial para fazer 

frente aos desafios supramencionados e para a execução de projetos e planos educativos. 

A articulação e colaboração com as famílias, a comunidade e a escola, através de estratégias de 

aproximação, assume um papel fundamental na promoção de bem-estar psicológico da nossa 

comunidade educativa, ampliando o olhar por forma a elevar os currículos e iniciativas a dimensões do 

ajustamento emocional e académico (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/opp_aguerraafecta_nosatodos.pdf


 

De acordo com as evidências científicas, escolas que possuem níveis elevados de envolvimento de toda a 

comunidade educativa, são vistas como escolas mais saudáveis e mais eficazes na promoção do sucesso 

educativo. Uma participação mais ativa dos alunos está relacionada com a melhoria das aprendizagens, 

do comportamento e a disciplina escolar, assim como a diminuição do absentismo, sendo fundamental a 

partilha das responsabilidades, contribuindo para o desenvolvimento integral dos nossos alunos (Ordem 

dos Psicólogos Portugueses, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Técnico de Turismo é o profissional que, 

executa serviços de informação, animação e 

organização de eventos em empresas de 

turismo, de reservas em agências de viagens e 

de receção e acolhimento em unidades 

turísticas.   

Portaria 1288/06 de 21 de Novembro 

 

 



 

Dados demográficos dos alunos 

 

Os dados recolhidos foram extraídos dos boletins de candidatura, eSchooling e da aplicação dos 

questionários feitos em turma, no mês de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma T9 é composta por vinte e quatro alunos, sete do sexo masculino e dezassete do sexo feminino, 

todos de nacionalidade portuguesa. As idades são compreendidas entre os 14 anos (três alunos) os 17 

anos (dois alunos), distribuindo-se os restantes pelos 15 anos (quatorze alunos) e 16 anos (cinco alunos). 

Aferimos que os alunos residem dispersados por vários concelhos, sendo no concelho da Lourinhã que 

cativámos mais alunos (dez), os restantes distribuem-se pelo concelho de Torres Vedras (oito alunos) e 

pelos concelhos limítrofes, nomeadamente, um de Alenquer, três de Mafra, um de Sobral de Monte 

Agraço e um do Cadaval. 

Faixa Etária 

Concelho de Residência 



 

Da análise do percurso escolar, verificamos que vinte e dois alunos vêm do ensino básico regular e dois 

do ensino secundário regular, registando-se ainda histórico de retenções de oito alunos, em algum 

momento do seu percurso escolar. 

Do levantamento efetuado através dos boletins de candidatura, verificámos que todos os alunos tinham 

o curso de Turismo como primeira opção, sendo um bom prognóstico para que todos os alunos se 

mantenham motivados até ao fim do ciclo formativo. 

Dezoito alunos fizeram orientação vocacional na escola de origem, fator importante pois tomaram uma 

decisão vocacional mais consciente e direcionada para os seus interesses e aptidões, permitindo um maior 

conhecimento sobre a área à qual se candidataram, sendo um preditor de motivação e vinculação com o 

curso. quatro alunos não beneficiaram de processo de OV e não foi possível obter informação de dois 

alunos, por terem apresentado a candidatura no Portal das Matrículas e não passarem pelo momento de 

entrevista.  

 

 
 

O processo de entrevistas de seleção em grupo revelou-se pertinente, para selecionar os candidatos com 

melhores classificações, uma vez que o número de candidatos era superior ao número de vagas 

disponíveis, permitindo ainda aprofundar o perfil apresentado pelos alunos para assim efetuar uma 

melhor caracterização desta turma.  

Dos entrevistados, dezanove alunos ficaram classificados acima dos 50% no total de dimensões 

analisadas, quanto ao conhecimento sobre a área, comportamento e comunicação, capacidade de 

adaptação e gestão de stress, experiência na área e autoconhecimento. 
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Prioridades definidas por lei

1 - Adaptações curriculares significativas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018,
de 6 de julho

2 - Irmãos ou outras crianças e jovens,  já matriculados no estabelecimento de
educação e ensino pretendido

3 - ASE  e residência do EE em TV

4 - ASE e em trabalho em TV

5 - Frequencia do estabelecimento de ensino no ano anterior

6 - Residência do EE em TV

7 - Atividade profissional em TV

8 - Sem critérios de priorização



 

Os resultados abaixo dos 50% devem-se ao facto de dois candidatos não terem sido entrevistados por se 

terem apresentado a sua candidatura fora do tempo estipulado para as entrevistas de seleção. Apenas 

dois candidatos que foram entrevistados ficaram com uma classificação inferior a 50%. 

 

 

Considerámos importante aplicar um questionário de motivação para os estudos e gestão do tempo ao 

qual responderam todos alunos, onde todos apresentaram um grau de motivação superior a 50%, bom 

indicador do desempenho e envolvimento com o trabalho que vão realizar, no entanto, nove alunos 

apresentam resultados intermédios, que requerem atenção uma vez que podem apresentar hábitos que 

podem travar os seus sucessos. 

Relativamente à gestão do tempo, dezanove alunos apresentam resultados iguais ou superiores a 50%, 

quinze alunos encontram-se num nível satisfatório, indicando que têm maior dificuldade quanto à forma 

como gerem o seu tempo, e um aluno apresenta resultados insatisfatórios que podem representar o 

insucesso. 
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Relacionando estes dois indicadores podemos verificar que, existe discrepância entre os níveis 

motivacionais e a forma como os alunos gerem o seu tempo, podendo este aspeto fazer com que se 

desorganizem em momentos de mais fluxo de trabalhos e na conciliação das tarefas e atividades 

extracurriculares. Neste sentido, consideramos importante mencionar algumas estratégias que podem 

ser trabalhadas pelo corpo docente com os alunos, para que os mesmos tenham melhores resultados  

quanto à forma como gerem o seu tempo: 

• Elaborar horários pessoais que os ajudem a estudar com regularidade e onde constam todas as 

atividades a serem realizadas durante a semana; 

• Dedicar ao estudo horas do dia em que o seu esforço pode ser mais rentável; 

• Fazer pequenas pausas no estudo; 

• Procurar ter um local de estudo tranquilo, arrumado e confortável; 

• Promover a escolha de atividades extracurriculares que promovam o bem-estar e convívio com a 

sua rede social. 
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A multiplicidade é sem dúvida o ativo mais precioso de uma comunidade educativa, aceitarmos que cada 

um difere na forma como aprende e sermos inclusivos requer um conjunto de adaptações e adequações 

pedagógicas, fulcrais para que os nossos alunos consigam atingir o sucesso e para que as aprendizagens 

sejam mais eficazes, motivo pelo qual recorremos ao questionário VARK para traçar o perfil de 

aprendizagem os nossos alunos. 

Após a análise dos resultados verificámos que dezassete alunos são multimodais e conjugam vários estilos 

individuais de aquisição de conhecimento, mesclando mais do que um estilo simultaneamente. Assim, 

podemos estar perante alunos com grande flexibilidade e que mudam de estilo de acordo com o contexto 

ou perante alunos que não se satisfazem enquanto não passarem por todos os estilos. Como se detêm 

em cada estilo, necessitam de mais tempo no processo de ensino/aprendizagem. 

Um alunos é cinestésico, prefere o jogo, a exploração de materiais manipuláveis, sendo alunos que, 

frequentemente, revelam alguma dificuldade num modelo de aulas tradicional, pois necessitam de 

estímulos externos que lhes permitam assimilar a informação. Com estes alunos as estratégias podem 

passar por: 

• Envolver todos os sentidos no processo de aprendizagem; 

• Proporcionar experimentação. Através de laboratórios, visitas de estudo, viagens de campo; 

• Privilegiar estratégias que utilizem exemplos práticos, podendo facilitar a nomeação de exemplos 

da vida real; 

• Utilizar jogos ou outras aplicações que facilitem a experimentação por parte dos alunos; 

• Criar situações de tentativa e erro; 
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Preferências de aprendizagem - VARK

Preferência Aprendizagem Visual Auditivo Cinestésica Multimodal  Leitura/Escrita



 

• Apresentar objetos concretos ilustrativos de conhecimento que se pretende transmitir (ex. 

exposições, amostras, fotografia, coleções…); 

• Facultar receitas (soluções para problema, testes de anos anteriores…); 

• Estes alunos precisam da prática para compreenderem, pois, os conteúdos só têm importância se 

práticos, reais e relevantes. 

Seis alunos são predominantemente auditivos, ou seja, são alunos que compreendem melhor uma 

determinada informação quando esta lhes é transmitida por meio da palavra falada ou de um vídeo ou 

ficheiro áudio. Alunos com estas características tendem a envolver-se em conversas e preferem ouvir a 

ler ou escrever durante a aula. A título de exemplo, algumas das estratégias de estudo que podem ser 

utilizadas com estes alunos são: 

• Reforçar a explicação direta dos conceitos; 

• Promover combates entre colegas; 

• Privilegiar momentos de discussão e argumentação professor/alunos; 

• Solicitar ao aluno o recurso a suporte audiovisual, estimular o uso da gravação áudio como método 

de preparação para um teste/exame; 

• Estimular a explicação de novas ideias; 

• O aluno deve anotar exemplos que considere interessantes, histórias ou piadas que consiga 

associar rapidamente ao conhecimento que pretende adquirir; 

• Antes dos momentos de avaliação o aluno poderá descrever aspetos gerais dos conteúdos a 

pessoas que não estejam dentro do assunto. 

 

A turma contabiliza um total de dois alunos que no ano letivo anterior, beneficiaram de medidas de 

suporte à aprendizagem, ao abrigo do DL 54/2018, e cujas medidas de suporte à aprendizagem, constam 

nos respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos. Dos alunos anteriormente mencionadas, um têm 

necessidade de integrar turma de efetivo reduzido. 

O conselho de turma deve dar especial atenção às necessidades educativas destes alunos para que 

possamos verificar, este ano letivo, se as medidas que constam nos RTP’s, são mais adequadas às 

necessidades das alunas ou se é necessário fazer adaptações.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encarregado de Educação 

Escalão ASE 

Internet em casa Computador próprio 



 

Relativamente aos Encarregados de Educação, as mães continuam a ser na sua maioria, nomeadas para 

ser as representantes legais dos seus educandos, com um total de dezoito mães. Quanto ao escalão de 

Ação Social Escolar, três alunos usufruem do escalão A, sete alunos do escalão B, cinco aluno do escalão 

C e nove alunos não beneficiam de escalão.  

No que toca aos meios técnicos e digitais, dos vinte e quatro alunos que responderam ao questionário, 

vinte e dois alunos referiram ter computador e dois não dispõem deste equipamento e todos têm acesso 

à internet. 
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No que se refere a dados sobre as habilitações académicas são as mães que apresentação mais 

habilitações académicas. De acordo com os dados que temos,  quanto à situação profissional a maioria 

dos pais trabalha por conta de outrem. Contudo, existem informações desconhecidas sobre muitos 

elementos de filiação masculinos sendo importante analisar se se trata de um erro do sistema, sendo um 

aspeto transversal a todas as turmas e que se reflete também nas habilitações académicas dos mesmos.  

Consideramos de extrema importância a análise destes dados por parte do corpo docente, uma vez que, 

como é do conhecimento geral, o baixo nível de escolaridade dos pais e condições sociais adversas, são 

indicadores preditores de insucesso. Este aspeto, assume especial relevância uma vez que as atividades 

desenvolvidas em contexto escolar devem permitir o envolvimento e comunicação com as famílias para 

contrariar os preditores supramencionados. De acordo com a literatura, a abertura de vias de 

comunicação eficaz com as famílias, aumenta os níveis de confianças dos familiares com a escola, assim 

como a cooperação, potencia melhores interações e maior compreensão das políticas da escola e ações 

dos docentes e num melhor acompanhamento nos progressos dos seus educandos (Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, 2022). 
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Anexo 3 Equipas Educativas 

 
 

1º Ano 
 
 

 Animador Sociocultural 

Equipa Educativa da A19 

1º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Ana Barata Feio   

Inglês  75 Ana Rita Rodrigues   

Integração  76 Patrícia Dias   

TIC 01 25 Ismael Costa   

Ed. Física 48 David Ferrão   

  324     

Psicologia 01, 02, 03 80 Cristiana Silva   

Sociologia 70 Célia Estêvão   

  150     

Componente Tecnológica   

UFCD 349 25 Lígia Matias   

UFCD 4251, 4253, 4254, 4255, 4259, 
4276, 4278, 4279, 4292, 4299 

275 Claúdia Luiz 
  

UFCD 4293 25 Filipa Vieira   

UFCD, 4256, 4260 75 Renato Melícias   

UFCD 4263, 4267, 4290 75 Raquel Monteiro   

UFCD 4264, 4266 (25h) 50 Helena Teixeira   

UFCD 4266 (25h), 4286 75 Piedade Leitão  

UFCD 4265, 4273 50 Rute Miranda   

UFCD 4283 25 Maria João Oliveira   

  650     

FCT 0     

  1124     

GAE:  Claúdia Luiz     

Coordenadora de Curso: Cláudia Luiz    

Diretor de Turma: David Ferrão    

    



 

 

T. Auxiliar de Saúde 

Equipa Educativa da AS7 

1º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Raquel Fonseca   

Inglês  75 Ana Rita Rodrigues   

Integração  76 Ana Filipa Joaquim   

TIC 50 Ismael Costa   

Ed. Física 48 Mafalda Santos   

  349     

Biologia  36 Alice Coelho   

Físico-Química 90 Vítor Vilela   

Matemática 90 Marta Severino   

  216     

Formação Tecnológica   

UFCD 6557, 6559, 6566, 6569, 6561, 
6558, 6567 

300 Maria João Oliveira   

UFCD 6562, 6563 100 Frederico Rocha   

UFCD 6568, 6579 50 Marisa Nunes   

UFCD 6565 50 Sónia Patrício   

  500     

FCT 0     

  1065     

GAE:  Maria João Oliveira     

Coordenadora de Curso: Maria João Oliveira   

Diretora de Turma: Raquel Fonseca    

 
 

 
  



 

Técnico de Cozinha/Pastelaria 

Equipa Educativa da CP10 

1º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Margarida Caldeira   

Inglês  75 Marta Silva   

Integração  76 Célia Estêvão   

TIC 75 Álvaro Brito   

Ed. Física 48 Gustavo Marques   

  374     

Economia  50 Ana Marta Pedro    

Psicologia 50 Cristiana Silva   

Matemática 90 Marta Severino   

  190     

Componente Tecnológica       

UFCD 8239 (25h), 8283, 8289, 
8288 

125 Luísa Mira   

UFCD 8239 (25h), 4667, 4662, 
8297, 8284 

150 Cristiano Marques   

UFCD 4664 25 Gisela Canelhas   

UFCD 8211 25 Lígia Matias   

UFCD 4665 50 Maria João Oliveira   

UFCD 3297, 7731 50 Sara Calado   

UFCD 8294 50 Sílvia Baptista   

UFCD 8285 50 Ricardo Cruz   

UFD's 4663, 8308, 8318 75 Ana Teresa Cabral   

  600     

FCT 0     

  1164     

GAE: Luísa Mira    

Coordenadora de Curso: Luísa Mira   

Diretor de Turma: Gustavo Marques   

 
 

  



 

 
 
 

  

Técnico de Gestão 

Equipa Educativa da G16 

1º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Carina Lapas   

Inglês 75 Rita Rodrigues   

Integração  76 Sandra Franco   

TIC 75 Álvaro Brito   

Ed. Física 48 Mafalda Santos   

  374     

Economia 75 Ana Marta Pedro   

Matemática 1 a 7 120 Marta Severino   

  195     

Componente Tecnológica       

Gestão 01 45 Susana Mira   

Gestão 07 25 Helena Reis   

Gestão 02 a 06 125 Florbela Inácio   

Gestão 08 25 Dora Agostinho   

Contabilidade e Fiscalidade 01 a 08 210 Dora Agostinho 
  

Direito das Organizações 01, 02, 03 75 Paulo Rodrigues 
  

  505     

FCT 0     

  1074     

    

GAE: Ana Marta Pedro    

Coord. Curso: Ana Marta Pedro   

Diretora de Turma: Sandra Franco   



 

Técnico de Restaurante/Bar 

Equipa Educativa da H14 

1º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Carina Lapas   

Inglês 75 Marta Silva   

Integração 76 Sandra Franco   

TIC 50 Álvaro Brito   

Ed. Física 48 Mafalda Santos   

  349     

Economia  75 Ana Marta Pedro   

Matemática 90 Marta Severino   

Psicologia  50 Cristiana Silva   

  215     

Componente Tecnológica       

UFCD 8288, 8336, 8337, 8338, 
8339 

200 João Malaquias   

UFCD 7297, 7298, 8329, 8283 100 Luísa Mira   

UFCD 8297 50 Cristiano Marques   

UFCD 8211 25 Lígia Matias   

UFCD 7731 25 Sara Calado   

UFCD 8334, 8335 50 Daniel Roberto   

UFCD 8259 25 Maria João Oliveira   

UFCD 8346, 8311 50 Gisela Canelhas   

  525     

FCT 0     

  1089     

GAE: Marta Severino    

Coordenador de Curso: João Malaquias   

Diretora de Turma: Marta Severino   

 
 
 
 

  



 

 

Técnico de Turismo 

Equipa Educativa da T9 

1º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Carina Lapas   

Inglês  75 Ana Cristina Valentim   

Integração 76 Patrícia Dias   

TIC 100 Álvaro Brito   

Ed. Física 48 Gustavo Marques   

  399     

Geografia 75 Filipe Vicente   

História e Cultura das Artes 80 Patrícia Dias   

  155     

Componente Tecnológica       

Comunicar em Espanhol 75 Gisela Canelhas   

TCAT 01, 02 e 04 90 Filipa Vieira   

TCAT 03, 05 55 Marta Matos 
  

TIAT 01, 02, 03, 04, 05 e 06 155 Filipa Vieira   

OTET 01, 02 e 05 75 João Malaquias   

OTET 10, 12 55 Marta Matos   

  505     

FCT 0     

  1059     

GAE: Filipa Vieira    

Coordenadora de Curso: Marta Garcia de Matos  
Diretora de Turma: Filipa Vieira   

 
 
 
  



 

2º Ano 
 

Técnico de Ação Educativa 

Equipa Educativa da AI8 

2º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Raquel Fonseca   

Inglês  75 Ana Valentim   

Integração 72 Patrícia Dias   

TIC 50 Artur Reguengo   

Ed. Física 47 Mafalda Santos   

  344     

Sociologia 4, 5, e 6 80 Célia Estêvão   

Psicologia 70 Cristiana Silva   

  150     

Componente Tecnológica       

UFCD 9639, 3282 75 Joana Belchior   

UFCD 10651 25 Cláudia Luiz   

UFCD 9649 50 Paula Bizarro   

UFCD 9851 25 Rute Miranda   

UFCD 10655 50 Renato Melícias   

UFCD 10658 25 Piedade Leitão   

UFCD 10663 25 Raquel Monteiro   

  275     

FCT 300     

  1069     

GAE: Célia Estêvão    

Coordenadora de Curso: Célia Estêvão   

Diretora de Turma: Patrícia Dias   

 
 
 

 
  



 

 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital 

Equipa Educativa da CD1 

2º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Raquel Fonseca   

Inglês  75 Rita Rodrigues   

Integração 72 Patrícia Dias   

TIC 50 Cláudia Barros   

Ed. Física 47 Gustavo Marques   

  344     

Economia 75 Ana Filipa Joaquim   

Matemática 110 Alexandra Passinhas   

Psicologia 50 Paula Bizarro   

  235     

Componente Tecnológica       

UFCD 9214, 9216, 9208 75 Helena Reis   

UFCD 9221 50 Cláudia Barros   

UFCD 7229 25 Raquel Santos   

UFCD 9210, 9212 75 Rui Santos   

  225     

FCT 300     

  1104     

GAE: Helena Reis    

Coordenadora de Curso: Helena Reis   

Diretora de Turma: Ana Rita Rodrigues   

 
 

 
  



 

 

Técnico de Cozinha-Pastelaria 

Equipa Educativa da CP9 

2º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Margarida Caldeira   

Inglês  75 Marta Silva   

Integração 72 Célia Estêvão   

Ed. Física 47 Gustavo Marques   

  294     

Economia 75 Ana Marta Pedro   

Matemática 110 Marta Severino   

Psicologia 50 Cristiana Silva   

  235     

Componente Tecnológica       

UFCD 8290, 7844 75 Luísa Mira   

UFCD 4668, 8291, 8292 150 Cristiano Marques   

UFCD 8294 50 Sílvia Baptista   

  275     

FCT 300     

  1104     

GAE: Luísa Mira    

Coordenadora de Curso: Luísa Mira   

Diretora de Turma: Marta Silva    

 
 
 

 
 
  



 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

Equipa Educativa da GD5 

2º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Margarida Caldeira   

Inglês  75 Ana Cristina Valentim   

Integração 72 Sandra Franco   

TIC 50 Artur Reguengo   

Ed. Física 47 David Ferrão   

  344     

Matemática 110 João Mário Cipriano   

Psicologia 70 Paula Bizarro   

  180     

Componente Tecnológica       

UFCD 7248, 7254, 7255, 7258, 7284 125 Nuno Fernandes   

UFCD 7277, 7281 50 Mafalda Santos   

UFCD 7251 25 Filipa Vieira   

UFCD 7262 25 Ismael Costa   

UFCD 7270, 7271, 7272 75 Inês Tomé   

  300     

FCT 300     

  1124     

GAE: Mafalda Santos    

Coordenadora de Curso: Mafalda Santos   

Diretora de Turma: Margarida Caldeira   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Técnico de Massagens Estética e Bem-estar 

Equipa Educativa da MEBE2 

2º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Ana Barata Feio   

Inglês  75 Ana Valentim   

Integração 72 Célia Estêvão   

TIC 50 Álvaro Brito   

Ed. Física 47 Gustavo Marques   

  344     

Matemática 110 Paulo Moreira   

Química 40 Vítor Vilela   

Biologia 57 Alice Coelho   

  207     

Componente Tecnológica       

UFCD 9154, 9149, 9175 100 Giselle Sousa   

UFCD 9120 25 Vítor Ferreira   

UFCD 3638, 9174 75 Vanessa Carmo   

UFCD 9103, 9138 75 Maria João Oliveira   

UFCD 9162 25 Gisela Canelhas   

        

  300     

FCT 300     

  1151     

GAE: Maria João Oliveira    

Coordenadora de Curso: Giselle Sousa   

Diretora de Turma: Ana Barata Feio   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
  

Técnico de Programação e Sistemas Informáticos 

Equipa Educativa da PSI6 

2º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 100 Célia Silva   

Inglês  75 Rita Rodrigues   

Integração 72 Sandra Franco   

Ed. Física 47 David Ferrão   

  294     

Matemática 4, 5 e 6 100 Paulo Moreira   

Físico-Química 5 e 6 50 Vítor Vilela   

  150     

Componente Tecnológica       

Redes 1, 2, e 3 36 Nuno Veiga   

Redes 4 e 5 82 Cláudia Barros   

PSI 12 e 13 65 Álvaro Brito   

PSI 9, 10 e 11 95 Mário Fernandes   

SO 3 e 4 60 Cláudia Barros   

  338     

FCT 300     

  1082     

GAE: Rita Rodrigues    

Coordenador de Curso: Cláudia Barros   

Diretora de Turma: Rita Rodrigues   



 

3º Ano 
 

 
 

 
 
  

Animador Sociocultural 

Equipa Educativa da A18 

3º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 120 Raquel Fonseca   

Inglês  70 Fernando Martins   

Integração  72 Patrícia Dias   

TIC  33 Ismael Costa   

Ed. Física 45 Mafalda Santos   

  340     

Psicologia 50 Cristiana Silva   

Sociologia  35 Célia Estêvão   

Matemática 67 Marta Severino   

  152     

Componente Tecnológica   

UFCD 4262, 4282, 4293 125 Cláudia Luiz   

UFCD 4274 25 Helena Teixeira   

UFCD 4275 25 Raquel Monteiro   

UFCD 4258 25 Renato Melícias  

UFCD 4259 25 Andreia Cipriano  

UFCD 4285 25 Rute Miranda  

       

  250     

FCT 340     

  1082     

GAE: Raquel Fonseca     

Coordenadora de Curso: Cláudia Luiz   

Diretora de Turma: Raquel Fonseca   



 

 

Técnico de Apoio à Gestão 

Equipa Educativa da G15 

3º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 120 
Margarida Caldeira/Ana 

Caixaria   

Inglês  70 Rita Rodrigues   

Integração  72 Sandra Franco   

Ed. Física 45 Mafalda Santos   

  307     

Economia 75 Ana Marta Pedro   

Matemática 90 Paulo Moreira   

  165     

Componente Tecnológica   

UFCD 580, 620, 622 150 Dora Agostinho  

UFCD 619 50 Florbela Inácio  

UFCD 366 50 Helena Reis  

UFCD 7855 50 Ana Marta Pedro  

  300     

FCT 300     

  1072     

GAE: Ana Marta Pedro     

Coordenadora de Curso: Ana Marta Pedro   

Diretor de Turma: Sandra Franco    

 
 

 
  



 

 
 
 
 

 
 

  

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

Equipa Educativa da GD4 

3º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 115 
Margarida 
Caldeira 

  

Inglês  70 Marta Silva   

Integração  72 Sandra Franco   

Ed. Física 45 David Ferrão   

  302     

Psicologia 50 Paula Bizarro   

Estudo do Movimento 50 Mafalda Santos   

  100     

Componente Tecnológica   

UFCD 7282 25 Mafalda Santos   

UFCD 4793 25 Filipa Veríssimo   

UFCD 7264 25 Ismael Costa   

UFCD 7257 25 Florbela Inácio   

UFCD 7293 25 David Ferrão   

UFCD 7253, 7255, 7265, 7266, 7273, 7274, 7843 200 Nuno Fernandes   

UFCD 703, 7259, 7263, 8600  100 Filipa Vieira   

  425     

FCT 300     

  1127     

GAE: Mafalda Santos    

Coordenadora de Curso: Mafalda Santos    

Diretor de Turma: David Ferrão    



 

 
 
 
 

  
  

Técnico de Restaurante/Bar 

Equipa Educativa da H13 

3º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 120 Ana Barata Feio   

Inglês  70 Marta Silva   

Integração  72 Célia Estevão   

Ed. Física 45 Mafalda Santos   

  307     

Economia 75 Ana Marta Pedro   

Psicologia 50 Cristiana Silva   

  125     

Componente Tecnológica   

UFCD 7844, 8286, 8287 100 Luísa Mira   

UFCD 8317 25 Gisela Canelhas   

UFCD 8332, 8341 100 João Malaquias   

UFCD 8282 25 João Pacheco   

UFCD 8353,  8343 75 Daniel Roberto   

  325     

FCT 350     

  1107     

GAE: Marta Silva     

Coordenador de Curso: João Malaquias    
Diretora de Turma: Marta Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

Equipa Educativa da PSI5 

3º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 115 Ana Barata Feio   

Inglês  70 Rita Rodrigues   

Integração  72 Sandra Franco   

Ed. Física 45 David Ferrão   

  302     

Matemática 80 Paulo Moreira Apoio CC 

Físico-Química 50 Vítor Vilela   

  130     

Componente Tecnológica   

AC 4 e 5 56 Ismael Costa   

PSI 14, 15, 17, 18 e 19 135 Mário Fernandes   

PSI 16 50 Álvaro Brito   

Redes 6, 7 e 8 102 Cláudia Barros   

        

  343     

FCT 320     

  1095     

GAE: Álvaro Brito + Cláudia Barros    

Coordenador de Curso: Cláudia Barros   

Diretora de Turma: Ana Barata Feio    



 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Técnico de Turismo 

Equipa Educativa da T8 

3º Ano - 2022/2023 

DISCIPLINAS HORAS PROFESSOR(A) Observações 

Português 115 Raquel Fonseca   

Inglês  70 Ana Valentim   

Integração  72 Patrícia Dias   

Ed. Física 45 Gustavo Marques   

  302     

HCA 60 Patrícia Dias   

Geografia 50 Filipe Vicente   

Matemática 100 Marta Severino   

  210     

Componente Tecnológica   

OTET 07 35 Marta Matos   

OTET 09 e 11 60 Filipa Vieira   

TIAT 09, 11 e 13 90 Marta Matos   

TIAT 10 30 Paulo Rodrigues   

TIAT 12 35 Filipa Vieira  

C. Francês 7, 8, e 9 75 Ana Teresa Cabral   

  325     

FCT 300     

  1137     

GAE: Filipa Vieira    

Coordenadora de Curso: Marta Matos   

Diretora de Turma: Patrícia Dias   



Natal Carnaval Páscoa

S-5 12 19 26 O-3 10 17 24 31 N-7 14 21 28 D-5 12 19 26 J-2 9 16 23 30 F-6 13 20 27 M-6 13 20 27 A-3 10 17 24 M-1 8 15 22 29 J-5 12 19 26 J-3 10 17 24

AI8 300 300 28 35 35 35 35 28 35 35 34

CD1 300 300 28 35 35 35 35 28 35 35 34

CP9 300 300 35 35 35 35 35 35 35 35 20

GD5 300 300 28 35 35 35 35 28 35 35 34

MEBE2 300 300 35 35 35 35 35 35 35 35 20

PSI6 300 300 28 35 35 35 35 28 35 35 34

A18 340 340 35 28 28 35 35 35 35 28 35 35 11

G15 300 300 35 35 35 35 21 35 35 35 34

GD4 300 300 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 28 35 35 35 35 35 27

H13 350 350 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

PSI5 320 320 28 35 35 35 35 35 35 14 35 33

T8 300 300 28 35 35 35 35 28 35 35 34

4630 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 56 70 70 105 105 105 97 35 70 68 35 34 0 0 0 35 91 343 420 420 420 420 350 420 420 371 0 0 0 0

28 28 28 28 21 28 28 21 14 14 28 28 28

AI8 300

CD1 300

CP9 300

GD5 300

MEBE2 300

PSI6 300

A18 340

G15 300

GD4 300

H13 350

PSI5 320

T8 300

HORAS PREVISTAS
FCT

2022/2023
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.
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2
ºS

15 de maio - 12 de julho 

2º ANO Interrupções Letivas:

2 de maio - 30 de junho Natal - 19 de dezembro 2022 a 02 de janeiro de 2023

2 de maio - 30 de junho Carnaval - 20 de fevereiro a 22 de fevereiro de 2023

15 de maio - 12 de julho Páscoa - 03 a 14 de abril de 2023

2 de maio - 30 de junho

03 janeiro - 10 março

2 de maio - 30 de junho

2 de maio - 30 de junho

3º ANO

17 de abril - 27 de junho

23 janeiro - 24 março

19 de outubro - 21 dezembro (70h) + 03 de janeiro - 16 fevereiro (230h)

8 de maio - 14 de julho 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado CP 20.10.2021 

Anexo 4 Cronograma da Formação em Contexto de Trabalho 



Anexo 5 Calendarização das Provas de Aptidão Profissional 

 

Fases | Turmas A18 G15 GD4 H13 PSI5 T8 
Definição dos temas 
do projeto com o 
coordenador de curso. 

(outubro) 
 

(outubro) 
 

7 de outubro 
2022 

(outubro) (outubro) 
 

(outubro) 
 

Nomeação dos 
professores 
orientadores. 

Até 31 de 
outubro de 

2022 
 

Até 31 de 
outubro de 

2022 
 

14 de 
outubro de 

2022 
 

Até 31 de 
outubro de 

2022 
 

Até 31 de 
outubro de 

2022 
 

Até 31 de 
outubro de 

2022 
 

Entrega do pré-
projeto. (Moodle)  

16 de 
novembro 

2022  

30 de 
novembro 

de 2022 

18 de 
novembro de 

2022 

02 de 
dezembro 

2022 

16 de 

novembro 

de 2022 

 

25 
novembro 

2022 

Apresentação e 
aceitação do pré-
projeto pelo Conselho 
de Avaliação 

21, 22 e 23 
de novembro 

2022 

12,13 e 14 
de dezembro 

de 2022 

24,25 e 28 de 
novembro 

2022 

14, 15 e 16 
dezembro 

2022 

28, 29 e 30 

de 

novembro 

de 2022 

19, 20 e 21 
dezembro 

2022 

Avaliação Intermédia 15, 16 e 17 
de março 

2023 

20,21 e 24 
abril de 2023  

17,18 e 19 de 
abril 2023 

- 20, 21 e 22 

de março de 

2023 

08, 09 e 10 
fevereiro 

2023 

Simulação da PAP 17 de abril a 
27 junho 

2023 

  25, 26 e 27 
janeiro 2023 

  
 

Desenvolvimento do 
Relatório da PAP 

28, 29 e 30 
de junho 

2023 

31 de maio, 
5 e 6 de 
junho de 

2023 

25 e 26 de 
maio e 2 de 
junho 2023 

23 e 24 de 
fevereiro e 9 

de março 
2023 

17,18 e 19 
de maio de 

2023 

1, 2 e 3 de 
março 2023 

Entrega do Relatório 
da PAP 

30 de junho 
2023  

16 de junho 
2023 

5 de junho 
2023 

10 de março 
2023 

5 de junho 
de 2023 

10 de março 
2023 

Nomeação do Júri de 
Avaliação 
(Direção) 

 
A definir 

Defesa oral da PAP 
perante o júri de 
avaliação 

5, 6 e 7 de 
julho 2023 

26 a 30 de 
junho 2023 

13,14,15 e 16 
de junho 

2023 

22, 23 e 24 
março 2023 

19, 20 e 21 

de junho de 

2023 

20, 21 e 22 

março 2023 

Aprovado CP 19.10.2022 

Datas a Reter|Feriados: 

Ano 2022 Ano 2023 

5.outubro 
Natal - 19 de dezembro 2022 a 02 de janeiro de 
2023 

1.novembro Carnaval - 20 de fevereiro a 22 de fevereiro de 2023 
11.novembro Páscoa - 03 a 14 de abril de 2023 
1.dezembro 25 de abril 
8.dezembro 1º de maio 
25.dezembro Corpo de Deus - 8 de junho 

A Direção Pedagógica. 

 

 

 



 

 

La
b
 

Conceito Finalidade/Objetivo Atividades 

Lo
ca

l 

Horário Acesso Resp. 

La
b

o
ra

tó
ri

o
 M

au
se

r 

Infraestrutura para a 
realização e fabricação de 
protótipos rápidos, 
apoiando o 
desenvolvimento de 
projetos, permitindo 
transformar os 
projetos/ideias em 
realidade.  
Espaço de aprendizagem 
ativa onde alunos e 
professores simulam 
projetos e situações 
concretas pondo em prática 
e discutindo conhecimentos 
previamente adquiridos.  
Laboratório que permite a 
partilha de ferramentas, 
processos, conhecimento, 
arquivos, documentação e 
colaboração com outros, 
nacionais e internacionais 

Oferecer as condições 
ideais para fomentar o 
espírito de inovação e 
criatividade, por meio da 
disponibilização de 
ferramentas de 
fabrico/criação digital e 
outras consideradas 
relevantes; 
- Fomentar a autonomia, 
criatividade e a 
responsabilidade 
- Incrementar a inovação 
tecnológica ao serviço da 
educação; 
- Fomentar estratégias e 
metodologias de 
aprendizagem ativas e 
cooperativas; 
- Incentivar a inter e 
transdisciplinaridade. 

Criação: criar objetos 
(excluindo-se qualquer 
objeto que possa causar 
dano a terceiros); cada 
um deve aprender 
fazendo por si, 
partilhando o mesmo 
espaço com outros 
projetos e outros 
utilizadores.  
Aprendizagem: o 
processo de 
aprendizagem no 
Laboratório Mauser 
baseia-se na realização 
de projetos e na troca de 
experiências, neste 
contexto de partilha, 
cada um deve contribuir 
com documentação e 
tutoriais. 

Sa
la

 3
 

Quarta
-feira   
10h15h 
- 12h20  
15h35h 
-17h45 

Inscrição 
prévia, 
por 
alunos, 
grupos 
ou 
turmas. 
  
 

Álvaro 
Brito 

LO
L 

- 
Li

xa
 o

 L
ix

o
 

Projeto de educação 
socioambiental e 
tecnológica com o mote de 
“Pensar Global, Agir Local” 
que pretende fomentar o 
conhecimento de algumas 
políticas de sustentabilidade 
e ecologia, e reforçar a 
importância e a urgência de 
responder às necessidades 
instaladas, ainda que a um 
micro nível, através de uma 
oficina/laboratório para 
transformação de lixo 
urbano e costeiro, aliado à 
utilização da tecnologia. 

Promoção de um espaço 
de aprendizagem ativa 
onde alunos e professores, 
trabalhando em pequenos 
grupos, simulam projetos 
e situações concretas, 
pondo em prática e 
discutindo conhecimentos 
previamente adquiridos e 
perspetivando, de forma 
cooperativa, melhores 
resultados; 
- Sensibilizar e promover a 
recolha de lixo (sobretudo 
marinho) de forma 
regular, em ações 
organizadas por 
turmas/cursos; 
- Habilitar/formar para a 
redução, reutilização e 
transformação de 
desperdícios, 
reconhecendo-os como 
matéria-prima; 
- Criar um ciclo fechado na 
utilização / transformação 
de 25% do plástico (PET), 
recolhido em ambiente 
escolar. 

(In)formativas – 
Apresentação do projeto 
às turmas, numa visita às 
instalações do Lab, 
metade da turma de 
cada vez (30’+30’).  
Colaborativas – 
Participação, ao longo 
do ano, em 2 ações de 
campo; Participação nas 
atividades da oficina: 
recolher, separar, 
preparar e transformar a 
matéria-prima disponível 
(recolhida na escola e 
nas ações de campo), 
numa lógica regular ao 
longo do ano. 
Criativas - 
Desenvolvimento de um 
projeto anual 
sustentável, por turma, 
numa lógica de objetivo 
comum, mas 
desenvolvido por todos 
(alunos e professores), 
com recurso às matérias-
primas recolhidas. 

Á
tr

io
 d

a 
Sa

la
 1

9
 

Quarta
-feira  
10h15 - 
12h20  
 
Quinta-
feira 
13h25 - 
15h35 

Inscrição 
prévia 
por 
alunos, 
grupos 
ou 
turmas. 

David 
Ferrão 
 
Cláudia 
Luiz 

Anexo 6 Projeto ESCO Labs 



 

LA
B

 C
R

IA
T

IV
O

 

Este pretende ser um 
Laboratório de Apoio à 
Criatividade e Bem-Estar 
Total, constituindo-se como 
um espaço de 
experimentação de técnicas 
expressivas, corporais, 
teatrais e de relaxamento 
que proporcionem o 
contacto e a apropriação de 
linguagens artísticas 
enquanto instrumentos de 
trabalho e comunicação e 
estratégias de 
aprendizagem. 

- Apoiar e ajudar os alunos 
no desenvolvimento da 
criatividade para a 
apresentação de 
trabalhos, criação de 
projetos, entre outros. 
- Aplicar técnicas de 
conversação e 
comunicação, 
desenvolvendo a 
linguagem corporal e oral 
como elementos 
persuasivos. 
- Aplicar técnicas de 
estimulação da 
criatividade, sensibilidade 
e curiosidade. 
- Reconhecer a 
importância da 
desconstrução da 
formalidade, o estereótipo 
e o preconceito. 
- Facultar ferramentas 
para o desbloqueio 
emocional. 
- Oferecer momentos de 
valorização pessoal, 
libertação física, 
psicológica e relaxante. 

A partir de atividades e 
técnicas teatrais, de 
expressão dramática e 
corporal e de 
relaxamento e 
meditação, 
exploraremos: 
1. Técnicas Posturais 
2. Voz 
3. Improvisação 
4. O Eu Total 
 

Sa
la

/A
u

d
it

ó
ri

o
 

Seg-
feira 
15h45 
às 
17h45 
 
 

De 31/10 
a 5/12 – 
sessões – 
turmas 
de 3º 
ano 
 
De 12/12 
a 23/1 – 
sessões – 
turmas 
de 2º 
ano 
 
De 6/2 a 
13/3 – 
sessões – 
turmas 
de 1º 
ano 
 
Após: 
Inscrição 
prévia 
por 
alunos, 
grupos 
ou 
turmas. 

Raquel 
Monteiro 

P
R

Ó
-M

U
SI

C
 L

A
B

 

Laboratório de produção de 
música e sons, utilizando 
vários instrumentos 
musicais ou materiais 
sonoros criados pelos 
alunos. Permitirá também a 
exploração e consequente 
gravação musical de 
instrumento e/ou voz. 
 
 
 
 
 

Apoiar os alunos no 
desenvolvimento criativo 
e original, utilizando a 
música como ferramenta 
de trabalho. 

Exploração de 
instrumentos e materiais 
sonoros, estimulando a 
criatividade e 
originalidade de cada 
aluno, possibilitando a 
"construção de sons" 
com a finalidade de, 
individualmente ou em 
grupo, realizarem a 
produção do seu próprio 
material sonoro e 
musical. 
 

Sa
la

/A
u

d
it

ó
ri

o
 

Sexta-
Feira 
11h30 - 
13h30 

Inscrição 
prévia 
por 
alunos, 
grupos 
ou 
turmas. 

Rute 
Miranda 



 
 

Anexo 7 Listagem de atividades por curso / turma 

 

Designação Tipologia                    Data_Início Data_Término Turma 

16º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos - ESCO Outras 1-09-2022 27-01-2023 T8 

Visita de estudo à Renova Aulas práticas 1-09-2022 27-01-2023 CD1 

Workshop de anatomia e fisiologia Workshop 1-09-2022 27-01-2023 AS7 

Visita ao Hospital CUF Visitas de Estudo 1-09-2022 27-01-2023 AS7 

Semana da Saúde e do Bem-estar Aulas práticas 1-09-2022 27-01-2023 MEBE2 

Flyer "Reflexologia" Outras 1-09-2022 27-01-2023 MEBE2 

Atendimento aos Encarregados de educação Aulas práticas 1-09-2022 27-01-2023 MEBE2 

Visita de estudo à Renova Visitas de Estudo 1-09-2022 27-01-2023 G15, G16 

Visita de estudo ao Auchan de Torres Vedras Visitas de Estudo 1-09-2022 27-01-2023 G16 

Visita ao IPL - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar Visitas de Estudo 1-09-2022 27-01-2023 T8 

Almoços Pedagógicos H13 Aulas práticas 1-09-2022 27-01-2023 H13 

Almoços Pedagógicos H14 Aulas práticas 1-09-2022 20-06-2023 H14 

+Saúde - Alimentação Saudável Serviços Extra 1-09-2022 27-01-2023 CP10, CP9 

Cabazes Solidários Outras 1-09-2022 27-01-2023 Alunos e EE 

Assembleia de Alunos Conferências / Palestras 1-09-2022 20-06-2023 Todas as turmas 

Reunião Delegados Turma Conferências / Palestras 1-09-2022 20-06-2023 Todas as turmas 

Diagnóstico Hábitos de vida da comunidade escolar/ Questionário 
Conhecer para proteger 

Outras 1-09-2022 27-01-2023 
A18, A19, AS7, CP10, H14, T9, G16, H14, 
T9 

"COMO ASSIM" - Informa os alunos (Educação de pares) Outras 1-09-2022 20-06-2023 Comunidade Educativa 

"COMO ASSIM" - Informa os Pais/Encarregados de Educação (realizada 
pelos alunos) 

Outras 1-09-2022 20-06-2023 Todas as turmas 

"COMO ASSIM" - "Bem e Bom" Outras 1-09-2022 20-06-2023 Todas as turmas 

"COMO ASSIM" - "Bota-Abaixo" Outras 1-09-2022 20-06-2023 Todas as turmas 

"COMO ASSIM" - "Mexe-te" Outras 1-09-2022 20-06-2023 Todas as turmas 

2ª concentração Voleibol Desporto Escolar Outras 1-09-2022 27-01-2023 
A19, AI8, CP10, G15, G16, GD4, GD5, 
H13, H14, MEBE2, PSI5, PSI6, T8, T9 

ABC da Poupança (Deco Jovem) Conferências / Palestras 1-09-2022 20-06-2023 A18, A19, G15, GD4, H13, PSI5, T8 

Clube de Pais Outras 1-09-2022 20-06-2023 Todas as turmas 



 

Elaboração da caracterização das turmas de 1º Ano Outras 1-09-2022 27-01-2023 A19, AI8, AS7, CP10, G16, H14, T9 

Projeto "Livra-te" - Troca de Livros Escolares Outras 10-09-2022 15-06-2023 Todas as turmas 

Reforça a tua energia, come uma fruta por dia! Outras 13-09-2022 20-06-2023 A19; Com. Educativa 

Semana Zero Outras 13-09-2022 14-09-2022 A19, AI8, AS7, CP10, G16, H14, T9 

Rotação Outras 14-09-2022 30-06-2023 Todas as turmas 

Percurso Pedestre de Reconhecimento inicial de Áreas Funcionais - 
Técnico de Turismo 

Aulas práticas 23-09-2022 23-09-2022 T9 

RoadShow Projeto SIAC | Empreendedorismo + Profissional Conferências / Palestras 27-09-2022 27-09-2022 T8 

Recolha de medicação sem validade Projeto Integrador 1-10-2022 1-06-2023 AS7 

Dia Mundial do Animal Outras 3-10-2022 14-10-2022 Comunidade Educativa 

Exposição Biblioteca Infinita Outras 3-10-2022 13-10-2022 Comunidade Educativa 

Fórum Turismo 2022 | Torres Vedras Conferências / Palestras 3-10-2022 4-10-2022 T8 

Recolha de bens para assinalar Dia Internacional para Erradicação da 
Pobreza 

Outras 3-10-2022 21-10-2022 A19 

Palestra com o Coordenador do sindicato dos TAS/ Assistentes 
operacionais da saúde 

Conferências / Palestras 4-10-2022 4-10-2022 AS7 

Vista de Estudo à Carclasse e à Central de Cervejas Visitas de Estudo 8-10-2022 31-01-2023 G15 

Caminhada Rosa Aulas práticas 14-10-2022 14-10-2022 Comunidade Educativa 

Ironman de Cascais Outras 15-10-2022 15-10-2022 GD4, GD5 

Dádiva de Sangue Outras 18-10-2022 18-10-2022 Comunidade Educativa 

Palestra Alimentação Saudável - UFs Centro de Saúde de Torres Vedras Conferências / Palestras 18-10-2022 18-10-2022 CP10, CP9, H14, MEBE2 

Atendimento de Massagem na Cadeira Aulas práticas 20-10-2022 20-10-2022 
MEBE2, Comunidade Educativa, 
Docentes e não-docentes 

Professores vrs Alunos H13 Outras 21-10-2022 21-10-2022 H13 

"Felicidades ESCO" Outras 26-10-2022 26-10-2022 A18, Comunidade Educativa 

Roteiro "A Lisboa de Pessoa" I Visitas de Estudo 27-10-2022 27-10-2022 A18, GD4, H13 

Atendimento de Massagem na Cadeira Aulas práticas 27-10-2022 27-10-2022 
MEBE2, Comunidade Educativa, 
Docentes e não-docentes 

Night Run Urban Trail Aulas práticas 29-10-2022 29-10-2022 GD4 

Poesia Trovadoresca_performance Outras 7-11-2022 7-11-2022 A19, Com. Educativa 

Todos Diferentes, Todos Iguais/ + Saúde Conferências / Palestras 8-11-2022 8-11-2022 AI8, CP9 

Celebração do Magusto Outras 10-11-2022 10-11-2022 Comunidade Educativa 

Roteiro "A Lisboa de Pessoa" II Visitas de Estudo 10-11-2022 10-11-2022 G15, PSI5, T8 

Lynx Race de Cascais Outras 12-11-2022 12-11-2022 GD4, GD5 

Lisboa Games Week 2022 Visitas de Estudo 18-11-2022 18-11-2022 PSI5, PSI6 



 

Visita de estudo ao Hospital Soerad Visitas de Estudo 22-11-2022 22-11-2022 AS7 

Todos Diferentes, Todos Iguais/ + Saúde Conferências / Palestras 22-11-2022 22-11-2022 GD5, MEBE2, PSI6 

Monitorização do Processo Eleitoral e Tomada de Posse da Associação 
de Estudantes 

Outras 23-11-2022 2-12-2022 Todas as turmas 

"Quero ser Cientista" -Dia Nacional da Divulgação Científica Workshop 24-11-2022 24-11-2022 AS7 

Congresso da APOGEST Conferências / Palestras 29-11-2022 29-11-2022 GD4 

Visita de ao Lar da Nossa Senhora da Misericórdia e DOMUS-Sarge Visitas de Estudo 12-12-2022 16-12-2022 AS7 

Visita de Estudo à Havas Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 CD1 

Passeio pedestre por Torres Vedras com piquenique num parque AI8 Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 AI8 

Passeio pedestre por Torres Vedras com piquenique num parque CD1 Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 CD1 

Passeio pedestre por Torres Vedras com piquenique num parque CP9 Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 CP9 

Passeio pedestre por Torres Vedras com piquenique num parque GD5 Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 GD5 

Passeio pedestre por Torres Vedras com piquenique num parque PSI6 Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 PSI6 

Passeio pedestre por Torres Vedras com piquenique num parque MEBE2 Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 MEBE2 

Visita de estudo ao CHO-UTV Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 AS7 

Workshop sobre materiais dentários e sua manipulação no ato médico 
dentário 

Workshop 30-01-2023 20-06-2023 AS7 

Visita ao Lisboa Story Centre + Peddy Paper em Belém  II Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 CP10, H14, T9 

Visita às instalações da empresa Robert Mauser Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 G15, PSI5 

Visita às Faculdades de Rio Maior e FMH Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 GD4 

Exposição e workshop "Primeiro a saúde" Projeto Integrador 30-01-2023 20-06-2023 A19, AS7, CP10, G16, H14, T9 

Exposição e Workshop "Alimentação saudável"- Ação integrante no 
projeto "Como assim" 

Workshop 30-01-2023 20-06-2023 A19, AS7, CP10, G16, H14, MEBE2, T9 

Visita de estudo ao Museu Dinheiro e DECO Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 G15, G16 

Visitas Guiadas para Ensino Técnico de Turismo (CMTV) Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 T9 

Visita a Unidade Hoteleira | Empresa de Animação Turística Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 T9 

Visita ao Porto Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 H13 

Rota dos Vinhos Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 H13, H14 

Visita de estudo à Ct Cobert Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 G15, G16 

Turismo Inclusivo - Batalha Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 H14 

Projeto Malas Mágicas - Giroflé Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 AI8 

Visita de estudo à Biblioteca de Pombal Visitas de Estudo 30-01-2023 20-06-2023 A18, A19 

Workshop de Arte Circense Aulas práticas 30-01-2023 20-06-2023 A19 

Rota pelas Áreas de Intervenção em Animação Sociocultural Conferências / Palestras 30-01-2023 20-06-2023 A19 

Comemoração do Dia da Europa Conferências / Palestras 30-01-2023 20-06-2023 A18, A19, G15, GD4, H13, PSI5, T8 



 

Orçamento Participativo ESCO Outras 30-01-2023 20-06-2023 Todas as turmas 

Candidatura à Escola Amiga da Criança Outras 30-01-2023 20-06-2023 Todas as turmas 

Sessão informativa sobre HPV (Vírus do Papiloma Humano) Conferências / Palestras 30-01-2023 20-06-2023 A18, G15, GD4, H13, PSI5, T8 

Formação Básica em Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida Conferências / Palestras 30-01-2023 20-06-2023 CP10, G16, H14, T9 

Divulgação de material informativo relativamente às ofertas formativa e 
mercado de trabalho 

Outras 30-01-2023 20-06-2023 A18, G15, GD4, H13, PSI5, T8 

Apresentação dos percursos educativos pós-secundário Conferências / Palestras 30-01-2023 20-06-2023 A18, G15, GD4, H13, PSI5, T8 

“Transição para a vida ativa” – Apresentação de serviços do IEFP (NET 
emprego, estágios profissionais e rede Eures) 

Conferências / Palestras 30-01-2023 20-06-2023 A18, G15, GD4, H13, PSI5, T8 

Teatro-Debate " Nem muito simples nem demasiado complicado / + 
Saúde 

Conferências / Palestras 8-02-2023 8-02-2023 AI8, CD1, CP9, GD5, MEBE2, PSI6 

Dia da Não Violência no Namoro Outras 14-02-2023 14-02-2023 Todas as turmas 

Roteiro - "A Lisboa de Eça e Cesário" I Visitas de Estudo 16-02-2023 16-02-2023 AI8, GD5, MEBE2 

Festa de Carnaval Outras 17-02-2023 17-02-2023 Todas as turmas 

Inspire Future Conferências / Palestras 27-02-2023 27-02-2023 A18, G15, GD4, H13, PSI5, T8 

Roteiro - "A Lisboa de Eça e Cesário" II Visitas de Estudo 1-03-2023 1-03-2023 CD1, CP9, PSI6 

I LOVE 2 HELP Conferências / Palestras 14-03-2023 14-03-2023 A19, AS7, CP10 

Visita de Estudo a Mafra - Memorial do Convento I Visitas de Estudo 16-03-2023 16-03-2023 A18, H13, T8 

Assistir à Peça de Teatro "Farsa de Inês Pereira" Visitas de Estudo 21-03-2023 21-03-2023 A19, AS7, CP10, G16, H14, T9 

I Love 2 Help Conferências / Palestras 23-03-2023 23-03-2023 G16, H14, T9 

Malas Mágicas - Giroflé  (JI Lourinhã) Aulas práticas 24-03-2023 24-03-2023 AI8 

Triatlo de Setúbal Outras 2-04-2023 2-04-2023 GD4, GD5 

Triatlo de Lisboa Outras 6-05-2023 6-05-2023 GD4, GD5 

Visita de Estudo a Mafra - Memorial do Convento II Visitas de Estudo 11-05-2023 11-05-2023 G15, GD4, PSI5 

Operação Nariz Vermelho- Venda de Narizes Vermelhos Projeto Integrador 26-05-2023 26-07-2023 AS7 

Lisboa Story Centre + Peddy Paper I Visitas de Estudo 8-06-2023 8-06-2023 A19, AS7, G16 

  



Anexo 8 Planificação Estratégica Anual 2022/2023 - GAAF 

 

Planificação Anual GAAF  
Ano Letivo 2022/2023 

 
A planificação anual de atividades do GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno, para o ano letivo 2022/2023, está fortemente alicerçada numa estratégia de promoção 
e prevenção das diferentes problemáticas identificadas em contexto escolar, atendendo às orientações definidas para a promoção da saúde no ensino secundário.  
O GAAF intervém na comunidade escolar, através dos seguintes núcleos (Núcleo de Prevenção Primária, Núcleo de Intervenção na Comunidade, Núcleo de 
Diagnóstico e Núcleo de Acompanhamento), privilegiando uma abordagem multidisciplinar e adotando uma metodologia multinível que potencialize, os recursos 
existentes na escola em estreita articulação com os existentes na comunidade.  
 
Áreas de intervenção: 
• Orientação Escolar e Profissional; 
• Apoio Psicopedagógico; 
• Apoio Psicossocial aos alunos e às famílias; 
• Intervenção na Comunidade Escolar; 
• Redes e Parcerias; 
• Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas; 
• Alimentação e Atividade física; 
• Prevenção da Violência em Meio Escolar; 
• Educação para a sexualidade; 
• Saúde mental; 
• Apoio ao Estudo; 
• Educação inclusiva. 
 
Objetivos do GAAF: 
 
1. Promover o sucesso escolar dos alunos: 
• Prevenir o absentismo e o abandono escolar; 
• Prevenir situações de risco; 
• Estabelecer estratégias de intervenção de combate à exclusão social dos 
alunos e famílias; 

• Promover a participação ativa das famílias na vida escolar dos seus 
educandos; 
• Promover relações de cooperação/articulação entre os vários 
intervenientes da comunidade educativa; 
• Articular com os vários profissionais e serviços especializados da 
comunidade; 
• Promover atitudes e hábitos de trabalho. 
 
2. Promover ambiente escolar facilitador da literacia da saúde: 
• Informar e consciencializar cada aluno acerca da sua própria saúde; 
• Identificar comportamentos de risco; 
• Promover competências individuais de prevenção; 
• Promover a autorresponsabilização; 
• Resolver situações problemáticas que se manifestam na vida escolar do 
aluno; 
• Contribuir para a integração socioeducativa dos alunos. 

 



 
 

GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA 
PLANO DE INTERVENÇÃO 

2022/2023 

NÚCLEO DE PREVENÇÃO PRIMÁRIA:  
O plano de atividades prioriza as quatro grandes áreas de intervenção de promoção da saúde em contexto escolar, nomeadamente alimentação/ atividade física; violência em meio 
escolar; sexualidade, prevenção de comportamentos aditivos e pretende contribuir para a operacionalização do objetivo operacional 1,2 e 3 do Projeto Educativo. 

Temas/Projetos Ações Objetivos Público-alvo Calendar. Metas 

Diagnóstico 
Hábitos de vida da 
comunidade 
escolar 

 
Questionário 
Conhecer para proteger 
 

*Diagnóstico da qualidade de vida em 
meio escolar; 
*Identificar comportamentos de risco; 
* Promover competências individuais 
de prevenção; 

Alunos 1º 
Ano 

1º semestre 
 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde. 

+ Saúde 

Sexualidade 
Nem muito simples nem demasiado complicado – 
Teatro Debate sobre a temática da sexualidade 

Estimular a participação dos jovens; 
Sensibilizar para escolhas conscientes 
- Promoção de 

2º ano A definir 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde; 
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades decorrentes dos 
protocolos e parcerias. 

Sexualidade IPA 
Promover competências pessoais e 
socias que permitam a incursão 
reflexiva sobre a igualdade de género 

2º ano A definir 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde. 
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades decorrentes dos 
protocolos e parcerias, 

bullying, 
xenofobia, 
igualdade de 
género, doenças 
sexuais e de 
comportamento 
alimentar, 
dependências, etc 

I LOVE 2 HELP 
Exibição de filmes publicitários, ficção e curtas-
metragens (dentro do âmbito das temáticas dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável, seguida 
de um debate com a audiência sobre os temas 
abordados nos filmes apresentados. 

*Alertar e cada um dos espetadores 
para comportamentos de risco; 
*Contribuir para ações de prevenção 
ou diminuição comportamentos de 
risco; 

1º Ano – 3 
turmas 
 

A definir 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde; 
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades decorrentes dos 
protocolos e parcerias, 



   

 

bullying, 
xenofobia, 
igualdade de 
género, doenças 
sexuais e de 
comportamento 
alimentar, 
dependências, 
etc.); 

I LOVE 2 HELP 
Exibição de filmes publicitários, ficção e curtas-
metragens (dentro do âmbito das temáticas dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável, seguida 
de um debate com a audiência sobre os temas 
abordados nos filmes apresentados. 

*Alertar e cada um dos espetadores 
para comportamentos de risco (ex. 
bullying, xenofobia, igualdade de 
género, doenças sexuais e de 
comportamento alimentar, 
dependências, etc.); 
*Contribuir para ações de prevenção 
ou diminuição comportamentos de 
risco; 

1º Ano – 3 
turmas 
 

A definir 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito da 
promoção de bem-estar e 
saúde; 
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades decorrentes dos 
protocolos e parcerias, 
 

Dependências e 
consumo de 
substâncias 
psicoativas 

Sessão Informativa Consumo de substâncias  3º Ano A definir 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde; 
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades decorrentes dos 
protocolos e parcerias. 

Dependências e 
consumo de 
substâncias 
psicoativas 

Sessão Informativa Consumo de substâncias  1º Ano A definir 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde; 
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades decorrentes dos 
protocolos e parcerias. 

Liga Portuguesa Contra o Cancro Delegação Lourinhã 

 
Sexualidade 
 

 
HPV  

Prevenir comportamentos de risco 3º ano A definir 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde. 
 

Consciência social e 
promoção da saúde 

 
Outubro Rosa - Caminhada 

Sensibilização para a prevenção do 
cancro da mama junto comunidade 
escolar 

Toda a 
Comunidade 
Educativa 

14/out/2022  

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde. 
 
 

Instituto Português do Sangue e da Transplantação 

Consciência social e 
promoção da saúde 

Recolha de Sangue 

*Sensibilização da comunidade 
educativa para a dádiva de sangue 
benévola, anónima e altruísta. 
 

Toda a 
Comunidade 
Educativa 

1º semestre: 
18/out./2022 
2º semestre: 
Data a definir 

2.1 – Conseguir, em cada ano, 
que cada turma participe numa 
atividade com impacto social 



   

 

 

5ª Ementa 

 
 
 
 
COMO ASSIM (!) 
 
 
alimentação 
saudável, 
desperdício 
alimentar, ingestão 
hídrica e atividade 
física 
 
 
 

Como Assim Informa os alunos; (Educação de 
pares) Sugere-se o envolvimento das turmas que 
tem no seu plano curricular o modulo de 
nutrição/saúde. Cumprindo os objetivos 
curriculares, sugere-se a dinamização de sessões de 
sensibilização para a alimentação saudável, 
desperdício alimentar, ingestão hídrica e atividade 
física, numa lógica de educação de pares. Articular 
com a professora da disciplina/módulo e os 
coordenadores dos respetivos cursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Promoção de hábitos alimentares 
saudáveis; 
 
*Consciencializar a comunidade 
educativa sobre o impacto da 
alimentação na saúde individual; 
 
*Promoção de dietas nutricionais 
adequadas aos adolescentes; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda a 
Comunidade 
Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No decorrer 
do ano letivo 
2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
da promoção de bem-estar e 
saúde 
 

Como Assim Informa Pais/Encarregados de 
Educação;(realizada pelos alunos) - Sugere-se o 
envolvimento das turmas que tem no seu plano 
curricular o modulo de nutrição/saúde. 

Cumprindo os objetivos curriculares, sugere-se a 
dinamização de sessões de sensibilização para a 
alimentação saudável, desperdício alimentar, 
ingestão hídrica e atividade física. 
- Sugere-se o envolvimento das turmas de 
Cozinha/Pastelaria, de modo a facultar aos 
encarregados de educação workshops de 
alimentação saudável e receitas saudáveis (lanches 
saudáveis, sopas). 
- Sugere-se o envolvimento das turmas de 
Restaurante/Bar, de modo a facultar aos 
encarregados de educação workshops de consumo 
de água em substituição de refrigerantes e outros, 
divulgando as receitas de águas aromatizadas do 
SAMS (projeto do ano letivo 2021/2022). 
- Sugere-se o envolvimento das turmas de Gestão 
Desportiva, de modo a facultar aos encarregados de 
educação ações de caracter desportivo, 
promovendo a atividade física. 
Sugere-se o envolvimento das turmas de Saúde de 
modo a promover ações de promoção do estilo de 
vida saudável, nomeadamente o conhecimento da 
leitura correta dos rótulos dos produtos alimentares 



   

 

e do guia porções alimentares diárias para 
adolescentes 

Reforça a tua energia, come uma fruta por dia. 
promoção do consumo de fruta. A escola deverá dar 
continuidade ao projeto “Uma peça por dia, não 
sabe o bem que lhe fazia”, que faculta fruta gratuita 
aos alunos. 

Como Assim – Bem e Bom. Neste jogo será 
facultado aos alunos, uma carta Menu Degustação 
(carta verde) e uma carta, super especial, Agente 
Como Assim (carta dourada). No bar/ refeitório 
deverão estar assinalados os alimentos saudáveis 
com a cor verde e super alimentos com a cor 
dourada. Ao optarem pelos alimentos, destas 
categorias, os alunos terão direito a um carimbo. 
Quando preencherem a totalidade dos espaços no 
cartão poderão trocá-los por uma recompensa 
alimentar saudável (ex. acesso a uma refeição a 
definir, consoante a cor do cartão) 

Como Assim Bota-Abaixo 
Promoção do consumo de água. A escola deve 
proporcionar momentos que relembrem a 
necessidade de hidratação. Sugere-se que em 
determinadas horas do dia seja dado um alerta 
(música específica) para os alunos beberem água e 
fomentar o consumo de água da gota existente na 
escola. (a música poderá ser elaborada pelas turmas 
de animação sociocultural). 

Como Assim - Mexe-te 
Sugere-se a aquisição de diferente material 
desportivo para a dinamização do espaço escolar 
exterior, com diferentes atividades físicas. 
Organização pelo grupo disciplinar de Educação 
Física de caminhadas e outras ações promotoras da 
saúde. 

Equipa NPP 



   

 

Consciência social e 
promoção da saúde 

 
Formação Básica em Primeiros Socorros e Suporte 
Básico de Vida 
 

*Capacitar todos os alunos com 
conhecimentos que lhes permitam 
prestar a primeira assistência a vítimas 
de acidente ou de doença súbita, até à 
chegada dos meios de socorro. 

Todas as 
turmas cujo 
plano 
curricular 
não 
contemple 
formação em 
1º socorros e 
SBV 

T9, G16, C10, 
H14 

2.1 – Conseguir, em cada ano, 
que cada turma participe numa 
atividade com impacto social 

 
Violência em meio 
escolar 

 
Dia da não violência no namoro 

*Promover relacionamentos saudáveis  
(Dinamização de atividades dentro da 
temática; convidar a Psicóloga Liliana 
para dinamizar uma atividade) 

14/02/2023 
(manhã) 
 

Toda a 
comunidade 
educativa 

2.4 – Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito da 
promoção de bem-estar e 
saúde; 

Saúde Mental 1º A saúde – dinamizado pela turma AS7 Promoção   1º ano  

NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO:  
A equipa multidisciplinar reúne semanalmente para avaliar e encaminhar as situações dos alunos sinalizados pela comunidade educativa.  
Este núcleo pretende contribuir para a operacionalização dos objetivos operacionais 1,2,3,4, 5, 6, 7 do Projeto Educativo. 

Atividades Objetivos Publico alvo Calendar. Metas 

Reuniões Equipa Multidisciplinar 

*Analisar as sinalizações efetuadas 
pelos diferentes agentes da 
comunidade educativa; 
*Encaminhar as situações para a 
estrutura de acompanhamento com 
competência para intervenção na 
problemática identificada; 
 

Toda a 
comunidade 
educativa 

No decorrer 
do ano letivo 
2022/2023 

1.1 Obter uma taxa de 
conclusão dos cursos de 75% 
1.2 Manter abaixo dos 7% 
a taxa de abandono na 
formação inicial de nível IV 
1.3 Manter uma taxa de 
absentismo abaixo dos 5% na 
formação inicial de nível IV 

NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO: Dando seguimento ao encaminhamento do Núcleo de Diagnóstico, cada estrutura do Núcleo de Acompanhamento, operacionalizará o 
acompanhamento direto dos processos dos alunos/famílias, de acordo com a sua área de intervenção. A linha de atuação deste núcleo cumpre os mesmos objetivos definidos no 
núcleo de diagnóstico. Este núcleo, à semelhança, do núcleo de diagnóstico, pretende contribuir para a operacionalização dos objetivos operacionais 1,2,3,4, 5, 6, 7 do Projeto 
Educativo. 

Atividades /objetivos associadas às competências funcionais das diferentes estruturas de acompanhamento Publico alvo Calendar. Metas 

Ao SPO, compete: 
• Prestar apoio e aconselhamento emocional que contribua para a construção da identidade pessoal do 
aluno; 
• Promover o desenvolvimento integral e harmonioso e garantir as condições para aprendizagens 
significativas; 
• Prestar apoio psicopedagógico; 
•  Colaborar com as restantes estruturas de apoio ao aluno existentes na escola, participando nos processos 
de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

• Participar nas reuniões de conselho de turma, quando convocados; 
Ao ESS, compete: 

• Promover a igualdade de oportunidades, no sentido de equidade, atendendo às diferenças individuais dos 
diferentes intervenientes na comunidade educativa; 
• Identificar as problemáticas sociais observadas em contexto escolar; 
• Prestar apoio e aconselhamento psicossocial que contribua para a construção da identidade pessoal dos 
diferentes alunos; 
• Promover a articulação necessária com a família e as estruturas sociais do meio envolvente, com vista à 
resolução de situações problemáticas que se manifestam na vida escolar do aluno, de modo a contribuir para 
a sua integração socioeducativa; 
• Colaborar com as restantes estruturas de apoio ao aluno existentes na escola, participando nos processos 
de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar; 
• Implementar de metodologias e estratégias de intervenção que diminuam as taxas de absentismo e 
abandono escolar. 
• Ampliar a visão social dos sujeitos envolvidos no processo educativo, decodificando as questões sociais. 

• Participar nas reuniões de conselho de turma, quando convocados; 
À Educação Inclusiva, compete: 

• Participar nas avaliações especializadas, no âmbito dos processos de Referenciação dos alunos que 
possam eventualmente necessitar de apoio da Educação Inclusiva; 

• Determinar os apoios especializados, as adequações do processo ensino/aprendizagem e as tecnologias 
de apoio de que o aluno deva beneficiar; 

• Participar no processo de encaminhamento dos alunos que foram objeto do processo de referenciação e 
avaliação, mas que não carecem da intervenção dos serviços especializados, para os apoios a disponibilizar 
pela escola; 

• Cooperar com o Diretor de Turma e restante equipa multidisciplinar, na elaboração de Relatórios Técnico 
Pedagógicos; 

• Preencher a grelha de avaliação da eficácia de implementação das medidas de apoio à aprendizagem, em 
conjunto com diretor de turma, conselho de turma e outros técnicos envolvidos no processo educativo dos 
alunos com NEE; 

• Apoiar os alunos na utilização de materiais didáticos adaptados e nas tecnologias de apoio; 

• Colaborar na articulação de todos os serviços e entidades que intervêm no processo de reabilitação dos 
alunos; 

• Participar nas reuniões de conselho de turma, quando convocados; 

• Sensibilizar os professores disponibilizando informação técnica e saberes específicos; 

• Colaborar com os diretores de turma nos contactos com os encarregados de educação dos alunos com 
NEE; 
 

À Consulta de Nutrição, compete: 

• Prestar acompanhamento nutricional aos alunos sinalizados; 

 
 
 
 
 
 
Toda a 
comunidade 
educativa, 
dando 
prioridade aos 
alunos 
sinalizados 
junto das 
estruturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No decorrer 
do ano letivo 
2022/2023 

 
 
 
 
1.1 Obter uma taxa de 
conclusão dos cursos de 75% 
1.2Manter abaixo dos 7% a 
taxa de abandono na 
formação inicial de nível IV 
1.3 Manter uma taxa de 
absentismo abaixo dos 5% na 
formação inicial de nível IV 



   

 

• Elaborar plano alimentar individualizado; 

• Promover literacia alimentar dos alunos; 

• Capacitar os alunos para fazerem escolhas alimentares mais informadas e saudáveis. 
Ao GAE, compete: 

• Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos demais 
contextos de aprendizagem; 

• Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

• Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas componentes 
do currículo; 

• Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, 
de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

• Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da 
aprendizagem; 

• Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 
 

NÚCLEO DE INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE: No ano letivo 2022/2023 o Núcleo de Intervenção na Comunidade, continuará a implementar atividades que respondam às 
problemáticas específicas, diagnosticadas na nossa comunidade educativa. Desta forma contribuem para a operacionalização dos objetivos estratégicos 1 e 2, definidos no Projeto 
Educativo. 

Projeto/Atividades Objetivos Publico alvo Calendar. Metas 

Atividades Permanentes 

Semana Zero #Somos ESCO 
 

*Facilitar a integração em contexto 
escolar; 
*Trabalhar as relações interpessoais; 
*Promover a aproximação e relação 
entre docentes e discentes; 
*Conhecer empresas da área de 
formação; 
*Aproximar os alunos do meio 
envolvente da escola - a cidade de 
Torres Vedras; 

1º Ano 
Dias 13 e 14 de 
setembro de 
2022 

1.1 Obter uma taxa de 
conclusão dos cursos de 75% 
1.2 Manter abaixo dos 7% a 
taxa de abandono na formação 
inicial de nível IV 
1.3 Manter uma taxa de 
absentismo abaixo dos 5% na 
formação inicial de nível IV 
 

Projeto "Livra-te" - projeto de reutilização de manuais escolares 
 

*Promover a reutilização dos manuais 

escolares; 

*Diminuir os custos de aquisição de 

manuais escolares por parte das 

famílias; 

*Incentivar boas práticas de proteção 

e educação ambiental; 

Toda a 
comunidade 
educativa 

1º Trimestre 

1.1 Obter uma taxa de 
conclusão dos cursos de 75% 
1.2 Manter abaixo dos 7% a 
taxa de abandono na formação 
inicial de nível IV 
1.3 Manter uma taxa de 
absentismo abaixo dos 5% na 
formação inicial de nível IV 



   

 

*Desenvolver o sentido de partilha e 

solidariedade social. 

Elaboração de caracterização das turmas de 1º ano 
 

*Promover o conhecimento do grupo 
turma; 
*Identificar as necessidades dos alunos 
para planear intervenções 
pedagógicas. 

1º Ano 
outubro e 
novembro 

1.1 Obter uma taxa de 
conclusão dos cursos de 75% 
1.2 Manter abaixo dos 7% a 
taxa de abandono na formação 
inicial de nível IV 
1.3 Manter uma taxa de 
absentismo abaixo dos 5% na 
formação inicial de nível IV 

Cabazes Solidários 

*Apoiar famílias carenciadas dos 
nossos alunos 
 
 

Toda a 
Comunidade 
Escolar 

1 a 
10/12/2021 – 
Recolha dos 
alimentos em 
sala  
13/12 – 
Entrega dos 
cabazes por 
turma no átrio 
14/12 – 
Entrega dos 
cabazes às 
famílias; 

2.1 – Conseguir, em cada ano 
letivo, que cada turma 
participe numa atividade de 
impacto social 

Projeta o teu Futuro 

Divulgação de material informativo relativamente às ofertas formativa e 
mercado de trabalho. 

*Manter os alunos informados acerca 
das ofertas formativas/educativas 
existentes; 
*Preparar as transições ao longo do 
percurso formativo e profissional; 
* Fomentar a autonomia na pesquisa 
de informação; 
*Integrar jovens em programas de 
mobilidade; 

3º Ano 
Ao longo do 
ano letivo 

1.4 -Promover, em cada ano a 
mobilidade europeia de 10 
jovens diplomados no 
programa Erasmus + 
7.1 – Obter uma taxa de 
empregabilidade e/ou 
prosseguimento de estudos de 
65% para os alunos que 
concluem o ciclo de formação; 



   

 

Apresentação dos percursos educativos pós-secundário 

*Informar os alunos acerca das vias de 
ensino e formação pós-secundário; 
*Apoiar os alunos no processo de 
desenvolvimento da sua identidade 
pessoal e no seu projeto de vida; 
*Capacitar os jovens quanto à 
identificação dos seus interesses e 
competências e na tomada de decisão 
quanto a educação; 

3º Ano 

1ª Sessão – 
Acesso ao 
Ensino 
Superior – A 
definir; 
2ª Sessão – 
Programas de 
Mobilidade – 
A definir; 
 

1.4 -Promover, em cada ano a 
mobilidade europeia de 10 
jovens diplomados no 
programa Erasmus + 
7.1 – Obter uma taxa de 
empregabilidade e/ou 
prosseguimento de estudos de 
65% para os alunos que 
concluem o ciclo de formação; 

“Transição para a vida ativa” – Apresentação de serviços do IEFP (NET 
emprego, estágios profissionais e rede Eures) 

*Explicar os procedimentos inerentes 
a estas medidas; 
*Promover a integração no mercado 
de trabalho; 
*Informar os alunos da existência e 
funcionamento das empresas de 
trabalho temporário. 

3º Ano 
Data a definir 
 

7.1 – Obter uma taxa de 
empregabilidade e/ou 
prosseguimento de estudos de 
65% para os alunos que 
concluem o ciclo de formação; 
 

ABC da Poupança (Deco Jovem) 

*Ajudar a compreender a importância 
de gerir e poupar o dinheiro; 
*Promover competências de literacia 
Financeira 

3º Anos Outubro 2022 

2.1. Conseguir, em cada ano 
letivo, que cada turma 
participe numa atividade com 
impacto social. 
2.4. Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito 
de promoção do bem-estar e 
saúde. 

Clube de Pais 

Dinamização reuniões e atividades pontuais na comunidade educativa 

*Facultar aos pais da nossa 
comunidade educativa um espaço de 
partilha de ideias e experiências 
parentais; 
* Dinamizar atividades que aproximem 
os pais da escola; 
*Fomentar as relações dos pais com o 
corpo docente e discente da escola; 
*Promover a discussão de estratégias 
de gestão do comportamento dos 
alunos; 
*Promover a formação parental; 

Pais/Encarreg
ados de 
Educação 

 

5.1 – Ter a presença de 60% 
dos pais/ encarregados de 
educação nas reuniões a 
decorrer no ano letivo; 
5.2 – Ter a presença de pelo 
menos 20% dos 
pais/encarregados de 
educação nas ações a eles 
dirigidas; 

Envolvimento dos Alunos nos Processos de Decisão Escolar 



   

 

Assembleia de Alunos 

*Refletir sobre como pode a 
escola organizar-se e como devem ser 
as aulas para que o Perfil dos Alunos 
seja uma realidade; 
 
*Discutir ideias e propostas para 
atividades e projetos a desenvolver na 
escola, que concorram para o 
desenvolvimento dos alunos 
 

Todos os 
alunos 

1º Momento 
(delegados de 
turma) 
 

2º Momento 
(Assembleia 
de 
Representante
s dos Alunos) - 
Preparação do 
“Fórum Escola 
 

3º Momento 
(Fórum de 
Escola) – na 
presença de 
toda a 
comunidade 
educativa e 
com a Direção 

2.2 – Conseguir, no final de 
cada ano letivo, a participação 
de 5% dos alunos nos 
processos de decisão da vida 
escolar 

Assembleia Municipal Jovem 

*Promover capacidades de 
argumentação no debate e defesa das 
ideias entre pares, com respeito pelos 
valores de tolerância, convivência 
democrática e da formação das 
decisões por vontade da maioria; 
*Estimular a formação política e 
cidadã dos jovens, por meio de 
atividades que os levem a 
compreender melhor a organização 
dos Poderes, especialmente do 
Legislativo, e a importância da 
participação popular; 
*Promover a cidadania participativa 
nas crianças e jovens. 

Todos os 
alunos 

Participar nas 
atividades 
propostas 
orientadas 
pelo setor da 
juventude 
nesta parceria 
durante todo 
o ano letivo; 

2.2 – Conseguir, no final de 
cada ano letivo, a participação 
de 5% dos alunos nos 
processos de decisão da vida 
escolar; 
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades decorrentes dos 
protocolos e parcerias; 
 

Monitorização da atividade da AE 

*Sensibilizar os alunos para o processo 
democrático e exercício de cidadania; 
*Organização do Ano letivo com a AE 
eleita; 
* Sensibilizar os membros da AE dos 
deveres e direitos; 

Todos os 
alunos; 

Ao longo do 
ano letivo; 

2.2 – Conseguir, no final de 
cada ano letivo, a participação 
de 5% dos alunos nos 
processos de decisão da vida 
escolar; 
 



   

 

*Discussão de temas e atividades para 
implementação do plano de ação; 

Reunião Delegados de Turma 

*Promover capacidades de 
argumentação no debate e defesa das 
ideias entre pares, com respeito pelos 
valores de tolerância, convivência 
democrática e da formação das 
decisões por vontade da maioria; 

*Delegados 
de turma 

 
Ao longo do 
ano letivo; 

2.2 – Conseguir, no final de 
cada ano letivo, a participação 
de 5% dos alunos nos 
processos de decisão da vida 
escolar; 

Comemoração do Dia da Europa 
*Aprofundar o conhecimento dos 
jovens sobre a União Europeia (UE) 

Alunos 3º 
ano 

Ação de 
sensibilização 
feita pelo 
Europe Direct 
em maio 2022 

2.2 – Conseguir, no final de 
cada ano letivo, a participação 
de 5% dos alunos nos 
processos de decisão da vida 
escolar; 
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades decorrentes dos 
protocolos e parcerias; 

Orçamento Participativo Juvenil ESCO 

* contribuir para a implementação de 
projetos inovadores que respondam 
diretamente às necessidades sentidas 
pelos alunos da nossa comunidade 
educativa; 
* Capacitar os alunos para uma 
participação cívica e democrática que 
promova o diálogo e a mobilização 
coletiva em prol do bem comum.  

Todos os 
alunos; 

*Apresentaçã
o do projeto 
nas turmas 
em sessão de 
OET durante o 
1º semestre; 
 

2.2 – Conseguir, no final de 
cada ano letivo, a participação 
de 5% dos alunos nos 
processos de decisão da vida 
escolar; 

Atividades de Animação de Páteo  

Rotação 

*Prevenir comportamentos de risco 
nos alunos da escola; 
*Estimular a inter-relação, 
relacionamento e afetividade entre os 
alunos; 

*Todos os 
alunos; 

*Todos os 
períodos 
letivos 
 
 

 

Dias Comemorativos  

Comemoração do Dia Mundial do Animal 

*Sensibilização da comunidade escolar 
para os direitos dos animais, 
*Promover o envolvimento dos alunos 
no associativismo local 

Dinamização: 
H13 
Para todos os 
alunos  

4 de outubro 

2.1. Conseguir, em cada ano 
letivo, que cada turma 
participe numa atividade com 
impacto social. 
 

Carnaval – Dinamização de ações de convívio entre os alunos  *Promover relacionamentos saudáveis 
Todos os 
alunos; 

17 de 
fevereiro 

2.4. Em cada ano letivo, 
promover 5 ações no âmbito de 



   

 

*Capacitar todos os alunos com 
conhecimentos que lhes permitam 
privilegiar comportamentos saudáveis  

promoção do bem-estar e 
saúde. 

Magusto 
*Promover as relações interpessoais 
*Manter e valorizar tradições 

Todos os 
alunos; 

10 de 
novembro 

 

Trabalho Colaborativo com Parceiros da Comunidade 

Candidatura à Escola Amiga da Criança 

*DISTINGUIR 
Escolas onde as comunidades 
educativas: alunos, professores, 
auxiliares e pais se envolvem na 
concretização de projetos adicionais 
para que os alunos sejam mais felizes 
no espaço escolar. 
*PARTILHAR 
Com os agentes educativos de todo o 
país e a sociedade em geral as ideias 
excecionais que distinguiu e que, nas 
respetivas escolas, têm proporcionado 
a crianças e jovens um percurso 
enriquecedor e um desenvolvimento 
pessoal e social mais integrado e 
harmonioso. 
*ESTIMULAR 
Escolas onde as comunidades 
educativas: alunos, professores, 
auxiliares e pais se envolvem na 
concretização de projetos adicionais 
para que os alunos sejam mais felizes 
no espaço escolar. 

Todas as 
turmas 

Junho 2022 
4.2 – Participar em pelo menos 
8 eventos de divulgação da 
escola, no exterior 

Participação nas reuniões (CPCJ Torres Vedras, modalidade alargada 
(ESS); CLAS – Torres Vedras; (ESS); CLAS – Lourinhã (ESS);  
CIC - Centro Comunitário Boavista Olheiros (ESS); 
CM Lourinhã – Organização/Dinamização anual dos Encontros de Saúde 
Mental Álvaro Carvalho; 

*Prevenir comportamentos de risco 
nos alunos da escola; 
* Participar ativamente nas estruturas 
sociais que definem estratégias de 
intervenção com crianças e jovens; 
* Reduzir o preconceito, ainda 
existente, relativo ao ensino 
profissional. 

  
3.1 – Participar em pelo menos 
3 atividades anuais recorrentes 
dos protocolos/parcerias 

 
Divulgação da oferta formativa – DOF (parceria SPO e Gabinete de 
Comunicação) 

*Dinamizar sessões junto das escolas; 
*Promover e apoiar os alunos na 
tomada de decisões conscientes; 

9º ano; 
Encarregados 
de Educação; 

2º e 3º 
Período 

4.2 – Participar em pelo menos 
8 eventos de divulgação da 
escola, no exterior. 



   

 

 *Dotar os Encarregados de educação 
de conhecimentos sobre a oferta 
formativa e processo de seleção  

Técnicos dos 
SPO’s 

 
 
 

Torres Vedras,  
Pl’a Equipa Multidisciplinar  

 
 
 
 

Filipa Correia (Coordenadora GAAF) 

 



Anexo 9 Plano - Formação de Adultos 

 

Plano de Formação Adultos 2022-2023 
 

Formação Interna 

 
  Designação Ação Duração Calendarização Horário Destinatários Formato Modalidade 

2
0

2
2 

A
çã

o
 

Acolhimento e Integração (Novos 

Docentes): e-schooling, moodle, 

escoserver2, office 365, qualidade 

e Plano de Emergência. 

3h 06 set – 30 set A definir D presencial 
 

OFP 
 

A
çã

o
 Roteiro Daqui a Ali 

4h 07 set 14h30-18h30 D presencial OFP 

A
çã

o
 Cibersegurança 1 

3h A definir A definir RPQ presencial OFP 

A
çã

o
 Cibersegurança 2 

3h A definir A definir D+ND e-learning OFP 

C
ic

lo
 d

e 
W

o
rk

sh
o

p
s 

1
 Criatividade e resolução de 

problemas – PTDA (Problema, 

Tomada de Decisão, Ação)  

3h 02 nov 18h00-21h00 

D+ND 

presencial OFP 

Criatividade – ferramentas e 

práticas  
3h 14 dez 18h00-21h00 presencial OFP 

2
0

2
3 

Criatividade na gestão das 

relações  3h 11 jan 18h00-21h00 presencial OFP 

A
çã

o
 Gestão do Stress, Bem-estar e 

Equilíbrio Pessoal  16h A definir A definir D+ND e-Learning OFP 

C
ic

lo
 d

e 
W

o
rk

sh
o

p
s 

2
 Processo de Avaliação (Projeto 

MAIA) – Tema a definir 
3h 13 fev 18h00-21h00 

D 

b-Learning OFP 

Processo de Avaliação (Projeto 

MAIA) – Tema a definir 
3h 27 fev 18h00-21h00 b-Learning OFP 

 Processo de Avaliação (Projeto 

MAIA) – Tema a definir  
3h 13 mar 18h00-21h00 b-Learning OFP 

Processo de Avaliação (Projeto 

MAIA) – Tema a definir  
3h 27 mar 18h00-21h00 b-Learning OFP 

C
ic

lo
 d

e 
W

o
rk

sh
o

p
s 

3
 Saúde Mental em Contexto 

Escolar – Tema a definir  
3h 3 mai 16h30-19h30 

D+ND 

presencial OFP 

Saúde Mental em Contexto 

Escolar – Tema a definir  
3h 17 mai 16h30-19h30 presencial OFP 

Saúde Mental em Contexto 

Escolar – Tema a definir  3h 31 mai 16h30-19h30 presencial OFP 

 

  



   

 

 

 

Formação Externa 

 
 

Designação Ação Duração Calendar. Horário Destinatários Formato Modalidade 

2
0

2
2

 

A
çã

o
 Inglês A1 

25h 
16 set – 11 

out 
19h00-22h00 Externos presencial OFP 

A
çã

o
 Inglês A2 

25h 
13 out – 10 

nov 
19h00-22h00 Externos presencial OFP 

A
çã

o
 Francês A2 

25h 
25 out – 22 

nov 
19h00-22h00 Externos presencial OFP 

A
çã

o
 Auxiliar de Ação Educativa – Pré-

Escolar 40h 
26 set – 09 

nov 
19h30-22h30 Externos b-learning OFP 

C
u

rs
o

 FPIF 39 - Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores 92h 
04 out – 23 

dez 
19h00-22h30 Externos b-learning OFP 

U
FC

D
 (0757) - Folha de Cálculo - 

Funcionalidades Avançadas 25h 
03 out – 20 

dez 
14h00-17h00; 
9h00-13h00 

Empresarial presencial FMC 

A
çã

o
 Medidas de Autoproteção (4 

grupos) 12h 
04 out – 24 

nov 
14h00-18h00 Empresarial presencial OFP 

U
FC

D
  (0332) Técnicas de gestão 

administrativa e financeira 50h 
18 out – 30 

nov 
19h00-22h00 Externos online FMC 

A
çã

o
 Higiene e Segurança no Trabalho 

(3 grupos) 8h 
04 nov – 25 

nov 
9h00-18h00 Empresarial online OFP 

A
çã

o
 Alemão B2 

50h 
08 nov – 18 

jul 
16h00-17h30 Empresarial Presencial OFP 

A
çã

o
 Inglês A2+ 

50h 
09 nov – 12 

jul 
16h30-18h00 Empresarial Presencial OFP 

A
çã

o
 Inglês B2 

50h 
09 nov – 12 

jul 
15h00-16h30 Empresarial Presencial OFP 

A
çã

o
 Contabilidade II 

30h 
14 nov – 20 

dez 
19h00-22h00 

Externos 

online OFP 

A
çã

o
 Jogos e Atividades Lúdico-

Expressivas na Infância (creche, 

pré-escolar e 1º ciclo) 

18h 
05 dez – 21 

dez 
19h00-22h00 

 
Externos Presencial OFP 

2
0

2
3 

C
u

rs
o

 FPIF 40 - Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores 90h 
12 jan – 23 

mar 
19h00-22h30 Externos b-learning OFP 

A
çã

o
 Alemão A1 50h A agendar 19h00-22h00 Externos presencial OFP 

A
çã

o
 CISCO CCNA1 48h A agendar 19h00-22h00 Externos b-learning OFP 

A
çã

o
 CISCO CCNA2 48h A agendar 19h00-22h00 Externos b-learning OFP 



   

 

A
çã

o
 CISCO CCNA3  48h A agendar 19h00-22h00 Externos b-learning OFP 

A
çã

o
 Francês A1 25h A agendar 19h00-22h00 Externos presencial OFP 

A
çã

o
 Francês A2 25h A agendar 19h00-22h00 Externos presencial OFP 

U
FC

D
 (3279) Expressão dramática, 

corporal, vocal e verbal 

50h A agendar 19h00-22h00 Externos presencial FMC 

A
çã

o
 Primeiros Socorros Pediátricos 18h A agendar 19h00-22h00 Externos Presencial OFP 

U
FC

D
  (0332) Técnicas de gestão 

administrativa e financeira 

50h A agendar 19h00-22h00 Externos online FMC 

A
çã

o
 Mindfulness 

8h A agendar 

19h00-22h00 Externos 

Presencial OFP 

2
0

2
3

 

A
çã

o
 Finanças para Não Financeiros 

16h A agendar 
19h00-22h00 Externos online OFP 

A
çã

o
 Comunicação Assertiva e 

Relacionamento Interpessoal 

12h A agendar 19h00-22h00 Externos online OFP 

A
çã

o
 Primeiros Socorros e SBV 16h A agendar 19h00-22h00 Externos Presencial OFP 

U
FC

D
 349 – Ambiente, Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho – 

Conceitos Básicos 

25h A agendar 19h00-22h00 Externos online FMC 

A
çã

o
 Primeiros Socorros Psicológicos 8h A agendar 19h00-22h00 Externos online OFP 

A
çã

o
 Marketing Pessoal 12h A agendar 19h00-22h00 Externos online OFP 

A
çã

o
 Educação para a Saúde 16h A agendar 19h00-22h00 Externos online OFP 

A
çã

o
  Para Além da Linguagem Verbal 8h A agendar 19h00-22h00 Externos presencial OFP 

A
çã

o
 Programa Neurolinguística (PNL) 12h A agendar 19h00-22h00 Externos presencial OFP 

U
FC

D
  (0332) Técnicas de gestão 

administrativa e financeira 

50h A agendar 19h00-22h00 Externos online FMC 

C
u

rs
o

 FPIF 41 - Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores 90h Abr-jun 19h00-22h30 Externos b-learning OFP 

 


