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NOTA DE ABERTURA 
 

A SEFO – Sociedade de Educação e Formação do Oeste, Lda, Entidade 

Proprietária da ESCO – Escola de Serviços e Comércio do Oeste, vem através do presente 

documento, apresentar o seu relatório de atividades e contas do ano 2020. 

O ano 2020 trouxe ao mundo desafios sem precedentes, devido à Pandemia 

COVID-19, que a 11 de março foi declarada como pandemia global. Face ao evoluir da 

crise pandémica, segundo as orientações das autoridades competentes, foi decretada a 

suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas do nosso 

país a partir do dia 16 de março de 2020.  A escola só reabriu para os alunos com exames 

e para as Provas de Aptidão Profissional. O regresso ao ensino presencial apenas teve 

lugar em setembro. Apesar de todas as grandes alterações decorrentes do Ensino à 

Distância e do Teletrabalho, a atividade da escola manteve-se relativamente estável. 

Todos os professores estiveram a lecionar a partir de casa e os alunos, com todos os 

meios disponíveis, continuaram a trabalhar através de plataformas online. A única 

redução efetiva foi na formação de adultos, que foi mesmo cancelada. Ao longo do ano 

foi desenvolvida e implementada uma plataforma de formação online, que veio permitir 

a continuidade da formação de adultos à distância. 

A atividade desenvolvida ao longo do ano 2020, teve como princípios 

orientadores o cumprimento do Plano de Atividades e do plano estratégico de 2020, 

sempre com base nas orientações do Projeto Educativo. 

O aumento das qualificações dos jovens continua a ser a nossa principal missão, 

sendo uma preocupação por um lado ter uma oferta formativa atrativa que os 

mantenha na escola, mas que dê resposta às necessidades que o mercado de trabalho 

exige. 

Face à situação pandémica, a proposta de oferta de formação para o ano letivo 

2020/2021, foi articulada diretamente com a DGEST, sem as reuniões de rede, que eram 

habituais até ao ano letivo passado. 
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Uma vez que todas as escolas se encontravam encerradas, a divulgação da oferta 

formativa junto dos alunos que estão a concluir o 9º ano de escolaridade, teve de ser 

toda efetuada em formato digital. 

A escola teve em funcionamento 24 turmas, sendo que de janeiro a julho de 

2019, 6 turmas estavam no 1º ano, 6 turmas no 2º ano e 6 turmas no 3º ano. Finalizado 

o ciclo de formação das turmas do 3º ano, de setembro a dezembro de 2020 iniciaram 

a formação 6 novas turmas do 1º ano e os restantes alunos passaram para o 2º e 3º 

anos. 

Durante o ano 2020 continuaram a funcionar as estruturas de Apoio ao aluno, 

cujo objetivo é apoiar os alunos, ao nível pedagógico, psicológico, social, na saúde e no 

emprego, sendo de destacar o SPO – Serviço de Psicologia e Orientação, o ESS – Espaço 

de Serviço Social, o GAE – Gabinete de Apoio ao Estudo e o EEE - Espaço Escola Empresa.  

A relação com as empresas continua a ser fundamental, materializando-se 

através do estabelecimento de protocolos e parcerias promotoras de ações que 

permitam acolher alunos em atividades, bem como, através do Espaço Escola Empresa 

que tem o papel de interlocutor, numa tentativa de facilitar a comunicação entre as 

empresas e a escola, principalmente ao nível da procura de locais para Formação em 

Contexto de Trabalho e de emprego.  

Desenvolver uma formação de qualidade e que vá ao encontro das necessidades 

da região, é um princípio que queremos continuar a privilegiar. Assim, será estratégico 

continuar a auscultar as empresas/instituições e a diversificar as ofertas formativas, 

para que o mercado consiga absorver os técnicos formados na nossa escola. O contacto 

com os ex-alunos para recolha de informação relativamente à integração no mercado 

de emprego, é também para nós um indicador importante, no sentido de se perceber 

que ajustes deverão ser feitos para melhor responder à oferta e procura de emprego. 

Com esta abertura ao exterior e com a preocupação em trazer novos desafios para 

dentro da escola, acreditamos que estamos a dar um contributo para o aumento da 

formação dos recursos humanos da região, que se traduz numa melhoria da qualidade 

de vida dos cidadãos. 

Devido ao período de confinamento decretado pelo Governo, verificou-se a 

impossibilidade de alguns alunos/turmas desenvolverem a sua Formação em Contexto 

de Trabalho, situação que se configura fundamental nos cursos profissionais. Assim, 
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muitos destes alunos realizaram a Prática Simulada, no sentido de colmatar a ausência 

da sua ida para as entidades de Estágio. Ao longo deste ano, devido à situação de 

pandemia, foram dificultados todos os contactos com as empresas, assim como as 

atividades práticas, visitas de estudo, atividades com diversos parceiros, que são o ADN 

da escola e que em muito contribuem para as aprendizagens e para o crescimento dos 

nossos alunos.  

 

A. RELATÓRIO DE ATIVIDADES - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 
 

1. OBJETIVOS E METAS 
 

Objetivos Operacionais Metas Resultados 
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%. 

Taxa de conclusão: 76.7% 
(89.3%) 
Meta ultrapassada, 
(considerando os alunos que 
terminaram o ciclo de 
formação) 

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

Taxa de abandono/desistência: 
5,4% 
Meta atingida. 

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

Janeiro a agosto – 4,6% 
Setembro a dezembro - 5,3% 
 
Meta Não atingida 

1.4. Promover a mobilidade europeia 
de 10 jovens diplomados, no âmbito do 
programa ERASMUS+ 

Esta meta não se concretizou, 
devido à Covid 19. 
Meta Não atingida. 

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

2.1. Conseguir que cada turma 
participe numa atividade com impacto 
social. 

3 turmas não tiveram 
oportunidade de participar, 
devido à Covid 19. 

2.2. Conseguir a participação de 5% dos 
alunos nos processos de decisão da 
vida da escolar. 

9.8% 
 
Meta ultrapassada 

2.3. Promover a realização de 5 
atividades, por turma,  de promoção de 
cultura, sensibilidade estética e 
pensamento crítico. 

Esta meta não se concretizou, 
devido à Covid 19. 
 
Meta Não atingida. 

2.4. Promover 5 ações no âmbito de 
promoção do bem estar e saúde. 

Foram concretizadas 21 ações. 
Meta ultrapassada 

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. 

 
Meta atingida 

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

4.1. Produzir anualmente 20 conteúdos 
noticiosos 

Foram produzidos 17 
comunicados de imprensa e 22 
notícias no Site da escola. 
Meta atingida 
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4.2. Participar em pelo menos 8 
eventos de divulgação da Escola, no 
exterior. 

8 lives no instagram. 
 
Meta atingida 

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. 

68% de presenças. 
Meta atingida 

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

Esta meta não se concretizou, 
devido à Covid 19. 
Meta Não atingida 

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

6.1. Obter uma taxa de 15% de 
respostas ao Diagnóstico de 
Necessidades, das 
empresas/instituições 

Obtivemos uma taxa de 7,4% 
 
Meta não atingida. 

6.2. Conseguir um orientador 
profissional externo, por curso. 

Esta meta não se concretizou, 
devido à Covid 19. 
Meta Não atingida 

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 alunos que 
concluem o ciclo de formação. 

A taxa de empregabilidade e 
prosseguimento de estudos 
referente em 2020 é de 66,32%  
Meta atingida 

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

8.1. Obter uma taxa de 15% de 
respostas ao Diagnóstico de 
Necessidades das empresas / 
instituições 

Obtivemos uma taxa de 7,4% 
 
Meta não atingida. 

8.2. Realizar formação para 300 
adultos. 

Desenvolvemos a formação 
para 140 adultos. 
Meta Não atingida 

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

Foram certificados 70.34% de 
formandos adultos. 
Meta não atingida 

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

9.1. Assegurar que todos os 
funcionários realizem um mínimo de 40 
horas de formação.  

Apenas 20% dos colaboradores 
realizaram 40 ou mais horas de 
formação. 
Meta não atingida 

10. Garantir a qualidade da organização 10.1. Manter a Certificação da 
Qualidade ISO 9001/2015. 

Meta atingida 

10.2. Obter, até dezembro, o selo de 
conformidade EQAVET. 

Meta atingida 

10.3. Obter a certificação ISO 
21001/2018. 

Meta atingida 

12. Implementar um processo de 
autoavaliação e melhoria 

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

Nível atingido – 83% 
Meta Atingida. 

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

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

Nível atingido – 0,36% 
Meta Não Atingida. 

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. 

 
Meta Atingida. 

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

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

Nível atingido – 84% 
Meta Atingida. 

 

  



 8 

 

Relativamente ao primeiro objetivo, neste ano de 2020 ultrapassamos a meta 

definida, tendo atingido uma taxa de conclusão de 76,7%, se considerarmos o número 

de alunos matriculados no início do 1º ano. Em relação ao número de alunos que 

termina o ciclo de formação, a taxa manteve-se face ao ano anterior, com uma taxa de 

89.3%.   

No ano de 2020 a taxa de abandono foi semelhante à do ano anterior, com 5,4%, 

mantendo-se abaixo dos 7% definidos.  

Relativamente à taxa de absentismo, os valores referentes a 2020 situaram-se 

nos 4,6%, entre janeiro e agosto, cumprindo assim a meta estabelecida. No período 

entre setembro e dezembro a taxa subiu para os 5,3%. No que se refere à auscultação 

efetuada às empresas, no sentido de ajustar a oferta formativa às necessidades do 

mercado de trabalho, quer para a oferta de dupla certificação de nível IV, quer para a 

formação de adultos, a percentagem de respostas continua a ser muito abaixo da meta 

pretendida. Situa-se nos 7, 4%, o que significa que a escola terá que definir outras 

estratégias de aproximação com as entidades para que estas respondam ao 

questionário. Dos 500 contactos só 37 entidades responderam. 

Quando à formação de adultos, face à situação de pandemia, a maioria das 

formações foi cancelada, pelo que ficamos muito abaixo da meta definida. Apenas 

participaram nas ações 140 formandos e destes 70% foram certificados. Ao longo do 

ano deu-se início ao desenvolvimento da plataforma de formação online, através do 

Moodle, situação que permite uma nova abordagem para a formação de adultos. 

 

 Relativamente à meta de envolver os pais/Encarregados de Educação na vida 

escolar dos filhos/educandos, conseguimos a presença de 68% de participações nas 

reuniões de avaliação trimestral, mas não tem sido fácil que os mesmos participem em 

ações de formação. 

Quanto à promoção das competências profissionais do pessoal docente e não 

docente, apenas 20 % atingiram ou ultrapassaram os valores definidos, situação que se 

ficou a dever ao cancelamento de ações presenciais. 

Por fim, a satisfação global do clima de escola é muito positivo e ultrapassou 

largamente a meta definida. 
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Para além destes resultados, outros existiram de igual importância para a Escola. 

Assim de janeiro a agosto de 2020 (ano letivo 2019/2020), a ESCO, teve em 

funcionamento 18 turmas do Ensino Profissional, financiadas pelo POCH, num total de 

411 alunos, das quais 6 terminaram o seu ciclo de formação em 31 de agosto de 2020. 

Em setembro de 2020, a escola começou o ano letivo 2020/2021 com 18 turmas 

do Ensino Profissional e 408 alunos matriculados.  

 

2. RECURSOS HUMANOS  
 

Relativamente ao pessoal docente/formadores, em 2020, verificou-se que o 

número total de colaboradores passou de 94, em 2019 para 89, em 2020. É nos 

colaboradores externos que se verificam alterações, ainda que neste ano se tenha 

verificado alguma estabilidade pois passaram de 73 em 2019 para 69, em 2020. Esta 

redução deve-se essencialmente ao facto de terem sido cancelas algumas ações da 

formação de adultos, devido à Pandemia por Covid 19.  O número de docentes internos 

desceu para os 20 elementos.  

Sobre isto apraz-nos concluir que ao nível dos recursos humanos, a entidade 

passa por um período de estabilidade. 

Quanto ao pessoal não docente situa-se nos 20 colaboradores internos, ao nível 

contratual 3 elementos encontram-se com Contrato a termo. 

 

3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL JOVENS (DUPLA CERTIFICAÇÃO) 
 

No âmbito da formação inicial, a oferta formativa de nível IV apresentada para o 

ano letivo 2020/2021, manteve a reposição dos cursos/turmas que tinham concluído o 

ciclo de formação no ano anterior, constituindo exceção apenas a abertura de uma nova 

turma do Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. Estas propostas decorreram do 

diagnóstico de necessidades e procuraram ir ao encontro dos interesses dos jovens.  
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3.1. Evolução das turmas/cursos 
 

Quanto à evolução das turmas/cursos, podemos verificar que, entre agosto e 

setembro de 2020, o número total de alunos apresenta um decréscimo de 3 alunos, o 

que se deveu ao facto de todas as turmas de 1º ano integrarem alunos com RTP 

redutores de turma (limite máximo 24 alunos por turma) e de nem todas elas se 

encontrarem ainda completas no final de setembro pois, no decorrer do 1º trimestre, 

são comuns as situações de alunos do 1º ano que alteram as suas opções, verificando-

se um movimento frequente de entrada e saída de alunos nestas turmas (9 alunos 

iniciaram o ano letivo mas apresentaram pedido de transferência para outra 

 
Cursos 

 
Turmas 

 
Ano 

Nº Alunos 

ago. 
2020 

Set. 
2020 

dez. 
2020 

Animador Sociocultural A16 3º 25   

A17 1º/2º 24 24 24 

A18 1º  24 24 

T. Apoio à Infância AI7 2º/3º 22 22 22 

T. Auxiliar de Saúde AS5 3º 24   

AS6 1º/2º 24 24 22 

T. Cozinha/Pastelaria CP7 2º/3º 21 21 21 

CP8 1º/2º 23 23 23 

T. Gestão G13 3º 22   

G14 1º/2º 23 23 22 

T. Apoio à Gestão G15 1º  22 24 

T. Apoio à Gestão Desportiva GD3 2º/3º 22 22 22 

GD4 1º  24 24 

T. Restaurante/Bar H11 3º 20   

H12 1º/2º 24 23 21 

H13 1º  22 23 

T. Massagens de Estética e Bem-Estar MEBE1 2º/3º 21 21 21 

T. Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

PSI3 3º 24   

PSI4 2º/3º 23 23 23 

PSI5 1º  24 24 

T. Turismo T6 3º 25   

T7 2º/3º 21 21 21 

T8 1º  22 24 

T. Vendas e Marketing VM1 1º/2º 23 23 21 

Cursos: 12 Turmas: 24  411 408 406 
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escola/curso). Ainda no decorrer do mês de setembro, uma aluna de 2º ano apresentou 

desistência por motivos de integração no mercado de trabalho.  

No período de setembro a dezembro, houve uma redução de 2 alunos, resultado 

do diferencial entre os dados de integração de novos alunos nas turmas de 1º ano (5 

alunos) e as desistências/abandono de alunos que, tendo atingido a maioridade 

optaram por outros projetos de vida (7 alunos de turmas do 2º ano apresentaram 

desistência por razões diversas: desmotivação (3), ingresso no serviço militar (1), 

integração no mercado de trabalho (1), doença (1) e falta de assiduidade (1)).  

O número de alunos por turma situa-se entre 21 e 24 alunos. 

 

3.1. Atividades Curriculares Letivas e Não Letivas 
 

As atividades curriculares, propostas pelos formadores no início de cada ano 

letivo e aprovadas em Conselho Pedagógico, são definidas tendo por referência o 

Projeto Educativo da Escola e o Perfil do Aluno à Saída do Secundário e visam a 

concretização do plano de estudos de cada curso/turma, de acordo com o seu perfil de 

saída profissional. 

O Plano de Atividades agrega todas as propostas efetuadas e é um instrumento 

dinâmico e flexível que, apesar de ser delineado e aprovado no início do ano letivo, vai 

sendo complementado e ajustado mediante as novas propostas e desafios que vão 

surgindo e também perante a necessidade de adaptação às condicionantes que se vão 

colocando ao longo do ano escolar. 

No ano 2020, a situação pandémica foi determinante para a concretização das 

atividades inscritas no plano, já que muitas, previstas para o período de 13 de março a 

31 de julho, não puderam ser realizadas ou assumiram um formato alternativo no 

contexto do E@D. As atividades definidas para o primeiro trimestre do ano letivo 

2020/2021, foram, desde logo, programadas tendo em conta as exigências das 

condições de segurança e proteção impostas pela Covid 19. (anexo 1) 
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3.2. Projetos de Escola 
 

Os Projetos de Escola destacam-se das restantes atividades do plano pela sua 

abrangência e impacto junto de toda a comunidade escolar, bem como pela sua 

transversalidade relativamente aos objetivos pedagógicos e à sua relevância para a área 

de cidadania e desenvolvimento. Assim, a escola desenvolve habitualmente alguns 

projetos que visam promover hábitos de saúde e sustentabilidade ambiental, bem como 

atividades comemorativas e eventos que permitem aprofundar o sentido de pertença à 

comunidade escolar, valorizar o trabalho desenvolvido pelos alunos/turmas e divulgar 

as boas práticas da escola. Destacam-se: 

 

 O Projeto Eco Escolas, no âmbito do qual foram desenvolvidas diversas ações de 

acordo com temas variados (Água, Resíduos e Energia, Espaços Exteriores, 

Transportes/Mobilidade Sustentável, Alterações Climáticas, Alimentação 

Saudável e Sustentável e Floresta e Mar), algumas das quais surgiram por 

proposta dos alunos/turmas, integradas nos programas curriculares de várias 

disciplinas ou nos projetos integradores, outras foram implementadas e 

dinamizadas pelas estruturas de apoio; o desenvolvimento destas ações 

culminou na atribuição do Galardão da ABAE; 

 O Projeto ESCO em Movimento, destinado aos colaboradores da escola 

(docentes e não docentes) iniciou-se no ano letivo 2019/2020 e reúne um grupo 

de cerca de 20 participantes que, em horário pós-laboral, praticam atividade 

física sob orientação de um professor e Educação Física. No ano de 2020 este 

projeto teve um funcionamento intermitente devido ao período alargado de 

confinamento entre março e julho de 2020, tendo sido retomado em setembro, 

embora com uma participação menos regular dos inscritos; 

 As Festas e Comemorações foram condicionadas pela pandemia pelo que não 

houve possibilidade de realizar a Festa das Penas de Ouro (julho 2020), tendo o 

28º Aniversário da ESCO (outubro 2020) e a Festa de Natal (dezembro 2020) sido 

realizados com pequenos apontamentos festivos (performances, atividades 
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musicais e outras) no átrio da escola, partilhados com a comunidade educativa 

por via digital, com recurso à plataforma Teams. 

 

3.3. Projetos Integradores e Interdisciplinares 
 

Na linha do modelo pedagógico inscrito no Projeto Educativo, e procurando 

preparar os alunos para o seu futuro desempenho profissional e pessoal, enquanto 

cidadãos ativos e com sentido crítico, preconizamos um trabalho de aquisição e/ou 

reforço de competências através da implementação de Projetos Integradores que criam 

sinergias pelo envolvimento das várias disciplinas e se constituem como uma mais-valia 

na lógica do referencial de formação/competências de cada curso. 

Recorrendo à metodologia de projeto e partindo da identificação de 

temas/situações-problema pertinentes para a área profissional de cada curso, os 

Projetos Integradores permitem articular e aplicar saberes teórico-práticos, de forma 

multi e interdisciplinar, estimulando o trabalho cooperativo dos alunos e o seu 

envolvimento ativo na procura de soluções para os problemas de partida. Materializam-

se frequentemente em produtos finais disseminados junto da restante comunidade 

educativa, o que permite dar visibilidade ao trabalho do grupo-turma e dar a conhecer 

a intervenção de cada área profissional. 

Esta metodologia tem sido crescentemente estimulada, procurando-se que 

todas as turmas realizem anualmente um ou mais projetos, de dimensão e âmbito 

variável, implicando, por vezes, a articulação entre turmas de áreas diversificadas ou da 

mesma área, mas em diferentes anos do ciclo de formação. É igualmente incentivada a 

iniciativa dos alunos na apresentação de propostas de projetos a realizar ao longo do 

ano letivo. As turmas do 3º ano aplicam esta metodologia de trabalho no 

desenvolvimento, concretização e defesa das PAP’s. 

O ano de 2020 abrange dois anos letivos, pelo que se apresentam de seguida 

todos os Projetos Integradores desenvolvidos de janeiro a dezembro de 2020. 
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Projetos Integradores - ano letivo 2019/2020 (janeiro a julho): 

“Oeste Infantil 2020” (Curso Animador Sociocultural – Turma A17 – 

1º ano) 

O projeto consistia na conceção do stand e de atividades de animação de rua a 

apresentar na Oeste Infantil 2020 e sua concretização. Foi iniciado através de momentos 

de partilha de anteriores experiências de participação neste evento, pelas turmas A16 

(do 3º ano do Curso Animador Sociocultural) e a turma AI7 (do 2º ano do Curso Técnico 

de Apoio à Infância). A partir do tema de base proposto para a 31ª edição da Oeste 

Infantil - “Vamos Tornar o Mundo um Lugar Melhor para se Viver”, foram selecionados 

pela turma A17 os subtemas da Justiça, Diálogo, Diversidade e Criatividade, que deram 

o mote para a estruturação de uma proposta de intervenção a partir da arte urbana de 

Banksy. Foi iniciado o trabalho de pesquisa e preparação em pequenos grupos, em 

estreita articulação com a Fábrica das Histórias (participação de um estagiário da 

Licenciatura em Animação Socioeducativa). O evento, previsto para junho de 2020, não 

se concretizou, mas os alunos realizaram e-portefólio reflexivo (WIX) do processo de 

preparação do projeto. 

“Prevenção Primária e Solidariedade” (Curso T. Auxiliar de Saúde – 

Turma AS6 - 1º ano)  

Os alunos iniciaram a prática de ações de prevenção primária e solidariedade em 

contexto escolar, que pretendiam, através do relacionamento interpessoal e tendo por 

base o espírito de interajuda e solidariedade, preparar os jovens para uma cidadania 

ativa, responsável e interveniente. O projeto previa a realização das seguintes 

atividades: Recolha de medicação com validade; Estendal de Utilidades; Comemoração 

do Dia Mundial do Riso; Rastreio oral ou visual; Palestra sobre higiene corporal; 

Rastreios de Saúde- glicemia capilar e tensão arterial; Missão Sorriso - Venda de Narizes 

Vermelhos; Movie Maker. Todas as ações foram realizadas, à exceção das três últimas. 
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As entidades externas envolvidas foram o Centro Paroquial de Torres Vedras e a Missão 

Sorriso. 

“A Gastronomia Regional na Costa Portuguesa” (Curso Técnico de 

Cozinha/Pastelaria – Turma CP8 - 1º ano)  

Pretendia-se com este Projeto Integrador que os alunos conhecessem a cultura 

gastronómica das regiões do litoral de Portugal, bem como a importância da 

sustentabilidade nos produtos locais e dos cuidados necessários com o ambiente, 

nomeadamente a aplicação dos 3 R’s: Reduzir o desperdício na confeção de iguarias, 

Reciclar e Reutilizar. Um dos objetivos deste projeto passou também por encontrar 

escolas profissionais com o curso Técnico de Cozinha/Pastelaria nestas regiões, de modo 

que os alunos pudessem partilhar conhecimentos. Como produto final, este projeto 

previa a apresentação, no átrio da escola, de uma Mostra Gastronómica Regional da 

Costa Portuguesa, com iguarias selecionadas e confecionadas pelos alunos, prevendo a 

possibilidade de venda das mesmas com vista à realização, no ano letivo seguinte, de 

uma visita de intercâmbio a uma das escolas a contactar. Foram apenas realizadas as 

atividades preparatórias de pesquisa e a elaboração do e-portefólio reflexivo (WIX). 

“Educação Financeira” (Curso Técnico de Gestão - Turma G14 – 1º 

ano) 

O projeto consistiu na dinamização de atividades transdisciplinares relacionadas 

com a educação financeira, visando contribuir para elevar o nível de conhecimentos 

financeiros dos alunos e promover a adoção de comportamentos financeiros 

adequados. Previa também o desenvolvimento do estudo da temática da ética e 

responsabilidade social nas questões financeiras. O produto final esperado 

materializava-se num conjunto de suportes de informação, nomeadamente cartazes, 

folhetos e vídeos sobre a temática trabalhada. O projeto decorreu com alguns ajustes 

devido à situação pandémica e foram criados cartazes e folhetos que poderão ser 

utilizados pela escola nos próximos anos letivos. Não foi possível realizar os vídeos, 

apesar do material já se encontrar preparado para tal. O projeto permitiu a aplicação 
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prática dos conhecimentos dos alunos, possibilitando o desenvolvimento das 

competências orais, da capacidade de trabalhar em equipa e da criatividade.  

“Jantar Inclusivo” (Curso Técnico de Restaurante/Bar - Turma H12 

– 1º ano)  

O projeto foi desenvolvido ao longo do ano, tendo contado com o contributo das 

disciplinas de Serviços de Restaurante, Serviço de Bebidas, Gestão e Controlo, Inglês, 

Comunicar em Francês, Integração e TIC. Ainda no ensino presencial, os alunos tiveram 

oportunidade de realizar algumas atividades práticas, como: Jogo dos Sapatos; palestra 

com a Associação Salvador e visita de estudo à Batalha, no âmbito da adaptação de 

cidades, monumentos, museus e hotéis para a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais. Não tendo sido possível a realização da atividade final do projeto (Jantar 

Inclusivo), foi acordado com a turma dar continuidade ao projeto no ano letivo 

2020/2021. Da avaliação realizada, os alunos destacam o trabalho em grupo e a 

entreajuda entre colegas.  

“O mercado e o profissional” (Curso Técnico de Comércio e 

Marketing – Turma VM1 - 1º ano)  

O projeto integrador da turma VM1 tinha como objetivo permitir um primeiro 

contacto com a área de vendas e marketing e com o setor do comércio e serviços, 

através da descoberta e da compreensão dos principais conceitos e princípios 

relacionados com essas áreas. Para tal, foi proposto o desenvolvimento de um relatório, 

com o envolvimento das várias disciplinas do curso, que apresentasse, de forma 

sequencial e lógica, o trabalho realizado pelos alunos ao longo do ano letivo. 

Envolveram-se no projeto 8 disciplinas. O projeto contemplava também um trabalho no 

âmbito da visita dos alunos da escola holandesa SCALDA, mas a mesma foi cancelada, 

devido à situação pandémica causada pela Covid 19, transitando esta atividade para o 

ano letivo seguinte.  
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“Histórias com cor!” - Dinamização de 6 histórias do Plano 

Nacional de Leitura (PNL) (Curso T. de Apoio à Infância – Turma 

AI7 - 2º ano)  

As alunas iniciaram a dinamização de um conjunto de 6 histórias para a infância, 

baseadas no PNL. A construção de adereços permitiria a dinamização do conto da 

história, dando "forma" às personagens da mesma. O projeto previa ainda a criação de 

um cancioneiro mediante a compilação de músicas ilustrativas das histórias e a 

apresentação/dinamização das mesmas em dois espaços de pré-escolar, como forma de 

exercitar, junto do público-alvo, a prática profissional. Foi concretizado todo o processo 

de preparação do projeto, mas não foi possível a apresentação do produto final devido 

à atual situação pandémica. A publicação do cancioneiro transitou para o ano letivo 

2010/2021. 

Cooking@Sea (Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria – Turma CP7 - 

2º ano)  

Este projeto, de âmbito internacional, iniciou-se com a formação dos alunos com 

base em 10 unidades de formação criadas pelos parceiros envolvidos, permitindo a cada 

um dos alunos adquirir as novas skills necessárias à indústria gastronómica do futuro. 

As unidades de formação Cooking @ Sea seriam desenvolvidas durante o ano letivo em 

três projetos piloto e testadas nos 24 alunos da turma. A atividade final, prevista para o 

2º trimestre/início do 3º trimestre, consistiria numa palestra, com a participação de 

convidados externos (unidades hoteleiras/restauração, empresas de produtos, entre 

outros…). O projeto visa o aumento do conhecimento do mercado de trabalho, a nível 

nacional, na área da Hotelaria e da Restauração. As entidades externas envolvidas 

seriam os restaurantes parceiros e os representantes do consórcio do programa. As 

atividades decorrentes dos dois projetos piloto tiveram lugar no segundo e terceiro 

trimestres, nas disciplinas de Gestão e Controlo e de Inglês, no entanto, foi impossível 
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pôr em prática as restantes atividades pois, segundo as orientações dadas pelo 

coordenador internacional do consórcio, não existiam as condições necessárias para tal. 

 

“Challenge and Sports: Let´s Do it!” (Curso Técnico de Apoio à 

Gestão Desportiva – Turma GD3 – 2º ano) 

Os alunos iniciaram a realização de várias práticas pedagógicas e desportivas que 

permitiram desenvolver competências técnicas inerentes ao perfil profissional, que 

iriam culminar na realização de uma exposição no átrio da escola, onde os alunos 

demonstrariam a toda a comunidade escolar as atividades e eventos que realizaram. As 

entidades Externas envolvidas são: B2Run, Lynx Race, Footmania Oeste, Trilho da Água 

Ardente. O projeto foi desenvolvido apenas durante o primeiro e segundo trimestre, 

não tendo sido concretizada a atividade final.  

“Saúde e Bem-Estar” (Curso Técnico de Massagens de Estética e 

Bem-Estar - Turma MEBE1 - 2º ano) 

Este é um projeto que propunha a realização, em contexto escolar, de um 

conjunto de ações destinadas aos diversos elementos da comunidade educativa, 

visando fortalecer as capacidades dos indivíduos para a tomada de decisões favoráveis 

à sua saúde e à da comunidade, a criação de ambientes saudáveis e a consolidação de 

uma política voltada para a qualidade de vida, com foco no respeito pelo indivíduo e na 

construção de uma nova cultura de saúde e bem-estar. Foram propostas diversas ações 

a concretizar ao longo do ano letivo 2019/2020, nomeadamente:  Flyer sobre 

reflexologia; Sessões de Reflexologia com idosos/Caminhada; Sessões de reflexologia 

com crianças do 1º ciclo; Sessões de reflexologia para pais/EE/pessoal docente e não 

docente. Apesar do projeto ter sido interrompido pela situação de confinamento, os 

alunos efetuaram várias sessões para pessoal docente e não docente e encarregados de 

educação, abrangendo um total de 59 utentes, o que lhes permitiu a aplicação prática 

das aprendizagens adquiridas em contexto de sala. 
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“(RE) Descobrir Portugal – As férias dos portugueses em tempos de 

pandemia”. (Curso Técnico de Turismo – Turma T7 - 2º ano)  

Este projeto previa a realização de atividades sobre uma temática extremamente 

pertinente face ao contexto pandémico, tendo como principais objetivos pedagógicos: 

estimular a aquisição de novas competências técnicas através da aplicação de conceitos 

em projetos práticos (PBL – Project Based Learning); desenvolver competências digitais 

e de organização e sistematização de informação (linguagens e textos), em português e 

inglês; desenvolver competências de inter-relação e de trabalho em equipa e 

desenvolver competências de autonomia e resolução de problemas. O projeto previa a 

realização de um estudo/sondagem aplicado on-line a uma amostra de 400 inquiridos, 

bem como o respetivo tratamento estatístico de resultados. Embora o Plano de 

Atividades (exteriores) da turma tenha sido cancelado após 13 de março, os alunos 

desenvolveram o projeto, no 3º trimestre letivo, nas Disciplinas de TIAT, Inglês e 

Matemática, em dinâmica de grupo e integralmente em regime de E@D. 

 

 

Projetos Integradores - ano letivo 2020/2021 (setembro a dezembro): 

“ESCO Infantil” (Curso Animador Sociocultural – Turma A18 – 1º 

ano) 

Mantendo-se a impossibilidade de concretização do evento Oeste Infantil e 

tendo em conta todas as aprendizagens e situações práticas de aplicação de 

conhecimentos que o mesmo permitiria, considerou-se importante proporcionar à 

turma A18 o contacto aproximado e experimental com um micro evento com 

características semelhantes, pelo que os alunos iniciaram o trabalho de levantamento 

de ideias e sugestões e de apresentação de propostas de grupo para a criação de um 

stand e desenvolvimento de atividades de animação a concretizar no espaço da ESCO, o 

qual será visitado por crianças de algumas entidades da zona com respostas socias na 
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área da infância, mediante convite prévio. Sugerem-se como parceiros externos o CAT 

Renascer e o CIC (Centro de Intervenção Comunitária da Boavista-Olheiros).  

“Sustentabilidade” (Curso Técnico de Apoio à Gestão - Turma G15 – 

1º ano) 

Pretende-se que, num trabalho articulado entre diversas disciplinas, os alunos 

elaborem um documento word onde reconheçam a importância da sustentabilidade nas 

empresas e compreendam os problemas ambientais que se colocam à escala global. 

“Educação Financeira” (Curso Técnico de Apoio à Gestão - Turma 

G15 – 1º ano) 

À semelhança do projeto desenvolvido pela turma G14, pretende-se dinamizar 

um projeto transdisciplinar relacionado com a educação financeira, visando contribuir 

para elevar o nível de conhecimentos financeiros dos alunos e promover a adoção de 

comportamentos financeiros adequados. O projeto foi iniciado, encontrando-se em 

curso a definição dos produtos esperados. 

“Eco -Trilhos ESCO” (Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

– Turma GD4 – 1º ano) 

Este projeto enquadra-se no projeto “Eco-Trilhos, Eco-Escolas” do programa Eco 

Escolas e visa explorar ferramentas relacionadas com o curso Técnico de Apoio à Gestão 

Desportiva e motivar para o conhecimento do território dentro e/ou próximo da escola, 

incentivando à criação de trilhos que, através da sugestão de experiências e atividades, 

deem a conhecer características ambientais e de sustentabilidade desses mesmos 

percursos, como por exemplo, o património natural e/ou cultural. Foi iniciado o 

enquadramento do projeto e a organização de grupos de trabalho. Prevê-se o 

envolvimento das autarquias que abrangem as zonas geográficas a trabalhar. 
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“O Meu Restaurante” (Curso Técnico de Restaurante/Bar - Turma 

H13 – 1º ano)  

Com este projeto pretende-se que os alunos concebam um restaurante de raiz, 

desenvolvendo os conhecimentos adquiridos nas diferentes UFCD’s envolvidas no 

projeto, de acordo com os seus conteúdos programáticos. Este projeto será 

implementado ao longo do ano letivo, desenvolvendo pontos fundamentais na criação 

de um restaurante, como: o nome e imagem, localização, tipologia, capacidade, 

horários, equipas, decoração, tipo e método de serviço, criação de carta de iguarias e 

carta de vinhos, entre outros aspetos. 

“TECH 4U” (Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos – Turma PSI5– 1º ano)  

Pretende-se desenvolver um projeto que visa a requalificação de computadores 

em fim de vida ou fora de uso, para posterior distribuição por famílias carenciadas e 

ainda dinamizar um serviço de assistência técnica para pequenas avarias. O projeto 

contará com a parceria do Lab Center. 

“O mundo na nossa sala” | “All Together Now” (Curso Técnico de 

Turismo – Turma T8 - 1º ano)  

Explorando o Perfil de Saída associado ao técnico de Turismo e às principais 

tarefas a realizar por este profissional num contexto de natureza multicultural, este 

projeto parte do facto de a Turma T8 integrar diversos alunos que possuem origens 

familiares e contextos de vida que nos remetem para diferentes culturas. Por outro lado, 

acresce que a turma estará envolvida numa atividade de intercâmbio cultural com as 

escolas homólogas SCALDA (Holanda - Middelburg) e Altaviana (Espanha - Valência) e 

que a ESCO recebeu por um período de 6 meses uma aluna de intercâmbio pela 
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Associação AFS, oriunda da República Checa, sendo o Curso Técnico de Turismo o curso 

principal de acolhimento. 

Tendo em consideração que a Multiculturalidade é um dos valores que mais 

associamos à indústria do Turismo, o conceito base do projeto passa por valorizar estas 

diferenças culturais, estimular o conhecimento mútuo e tornar estas diferenças fator de 

união, esperando assim contribuir para o crescimento individual de cada um como ser 

humano. 

“Happening BANKSY” (Curso Animador Sociocultural – Turma A17 

– 2º ano) 

Com este projeto será possível retomar o trabalho desenvolvido no ano letivo 

anterior para concretização do stand da OesteInfantil que não se realizou. O 

investimento por parte dos alunos foi intenso e proveitoso, pelo que os 

professores/disciplinas envolvidos entenderam ser uma mais valia dar continuidade ao 

trabalho já existente, adaptando-o à nova realidade – competências essenciais do 

Animador Sociocultural, que os docentes visam enfatizar junto dos alunos nesta 

metodologia de aprender-fazendo. De setembro a dezembro de 2020 foi relançado o 

projeto e efetuado o trabalho de adequação ao novo formato que irá culminar numa 

exposição da recriação de 7 telas de Banksy no átrio da escola, a ser visitada, de forma 

organizada e com marcação prévia, por pequenos grupos de alunos. A 

exposição/instalação incluirá ainda a apresentação do artista e respetivas obras, 

poemas "haiku" para cada tela e um vídeo da recriação dramática e teatral das obras.  

“LATAN (Natal ao contrário)” (Curso Animador Sociocultural – 

Turmas A18 e A17 – 1º e 2º ano) 

O projeto visou a criação de uma performance artística, dramática e musical, 

numa parceria entre ambas as turmas do curso de Animador Sociocultural, e a sua 

apresentação à escola para assinalar o natal, sob a forma de crítica social aos tempos 

que vivemos, tão obrigados a distanciarmo-nos uns dos outros, distanciamento a que 

assistimos todo o ano (mas que os média enfatizam agora) e que, tradicionalmente, se 
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quebra no natal, onde somos todos mais amistosos e dotados de grande consciência 

social sobre o que se passa no mundo. A sua concretização no final do 1º trimestre 

(dezembro de 2020) sofreu adequações face aos constrangimentos de saúde pública 

mas constituiu um momento importante que assinalou a época de natal junto de toda a 

comunidade educativa. 

“Marmitas Saudáveis” (Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria – 

Turma CP8 - 2º ano)  

Com este projeto pretende-se que, em grupo, os alunos desenvolvam um 

conjunto de fichas técnicas de receitas saudáveis, com a presença de alimentos bons e 

superalimentos, com recurso a produtos endógenos da região, efetuando os devidos 

cálculos do custo de matérias-primas, com vista a criar um e-book compilando os 

trabalhos de todos os grupos, em língua portuguesa e em língua inglesa. Prevê-se que o 

e-book seja disponibilizado a toda a Comunidade Educativa e que sejam também 

realizados de vídeos para concorrer ao concurso “Cozinhar em Família”, organizado pela 

ABAE. Posteriormente, decorrerá a confeção de algumas iguarias na cozinha móvel da 

escola no átrio, de modo que a comunidade educativa possa assistir.  

” Poupança” (Curso Técnico de Gestão - Turma G14 – 2º ano) 

 
Pretende-se que os alunos, em grupo, elaborem um documento word e flyers ou 

folhetos sobre a Poupança, nas duas línguas, português e inglês. 

“English Breakfast” (Curso Técnico de Restaurante/Bar - Turma H12 

– 2º ano)  

Os alunos irão planear um pequeno-almoço inglês, pelo que será necessário 

realizarem pesquisas acerca dos produtos e pratos servidos num pequeno-almoço típico 

inglês. Terão de planificar todo o serviço, tendo em conta os conteúdos lecionados na 

UFCD de Serviço de Pequenos-Almoços, bem como criar conteúdo (breakfast menu, 
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lables para buffet, ...). Este projeto pressupõe a realização de todo o serviço em língua 

inglesa. 

“Plano de Marketing” (Curso Técnico de Comércio e Marketing – 

Turma VM1 - 2º ano)  

Este é um projeto transdisciplinar que visa facilitar a aquisição de competências 

na área de Vendas e Marketing, através da aplicação prática de conceitos, metodologias 

e técnicas relacionados com estas áreas. Para tal, os alunos irão desenvolver um Plano 

de Marketing para o desenvolvimento e lançamento de uma nova marca e respetivo(s) 

produto(s) no mercado. Trata-se verdadeiramente de um projeto integrador, pois as 

disciplinas serão naturalmente envolvidas ao longo do desenvolvimento do projeto 

 
 

3.4. Projetos Internacionais  
 

A escola continua a manter o seu interesse no desenvolvimento de Projetos 

Internacionais que possibilitem aos jovens estudantes e aos docentes, experiências 

profissionais inovadoras e que permitam complementar a sua formação, enriquecer as 

suas competências e desenvolver as suas capacidades do ponto de vista académico, 

profissional e sociocultural. A situação pandémica condicionou o desenrolar das 

atividades previstas no âmbito dos projetos internacionais, tendo, no entanto, sido 

possível manter alguns contactos e reorganizar algumas atividades. 

 

 ERASMUS+ KA01 – Moinhos – Formar para Inovar 

Durante o período de janeiro a julho, foi possível, após o reforço de divulgação 

do projeto de mobilidade Moinhos VI, confirmar a adesão dos alunos ao mesmo, tendo 

doze alunos manifestado interesse em continuar o processo. A calendarização da 

mobilidade foi adiada, perspetivando-se a sua concretização em janeiro ou fevereiro de 

dois mil e vinte e um. A candidatura ao Projeto Moinhos VII foi aprovada para sete jovens 

diplomados e duas mobilidades para job shadowing (professores). 
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 ERASMUS+ KA02 – Cooking@Sea 

Quanto ao Projeto Cooking@Sea, este foi interrompido e foram suspensas todas 

as atividades, sendo que cada país envolvido realizou um relatório do trabalho 

concretizado até final do mês de julho. De salientar que o AEHN propôs fazer um e-book 

com receitas dos vários países e que a ESCO participou com as receitas de autor que os 

alunos criaram no âmbito do desenvolvimento da Unidade oito que faz parte do Módulo 

criado pelos participantes no projeto.  

 

 Intercâmbio entre Holanda /Espanha/Portugal  

Este intercâmbio visa a dinamização de atividades curriculares entre alunos dos 

cursos de Turismo, Gestão e Vendas e Marketing. Foram realizados contactos via email 

e a turma T8 do 1º ano do Curso Técnico de Turismo está a preparar um dia de 

intercâmbio on line com a escola SCALDA e ALTAVIANA para o dia 4 de fevereiro de 2021. 

O coordenador de Gestão Hoteleira da SCALDA propôs realizar no mesmo dia um 

intercâmbio on line com a(s) turmas de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar, tendo 

sido preparado o programa do mesmo. 

 

 Protocolo com Holanda /Portugal – entre SCALDA, CMTV, ESCO e AEHN  

Este protocolo prevê a visita de empresários holandeses a empresas portuguesas 

para encetar contactos /negócios e para colocação de alunos holandeses em estágios. 

Houve um contacto dos responsáveis da escola SCALDA a informarem que esta visita 

está prevista para abril/maio de 2021. 

 

3.5. Formação em Contexto de Trabalho 
 

 

 

A Formação em Contexto de Trabalho realizada de janeiro a julho de 2020 sofreu 

diversos ajustes devido à situação pandémica que obrigou à redução, para a quase 

totalidade das turmas, das horas globais de FCT constantes no Plano Curricular até ao 

mínimo legalmente previsto de 600 horas/curso.  
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Para quatro das turmas do 2º ano, as horas de FCT inicialmente previstas foram 

substituídas por aulas teóricas, possíveis de lecionar em E@D, transitando a totalidade 

do estágio para o ano letivo 2020/2021. No caso das turmas finalistas, as horas ainda 

por realizar, aquando do início do estado de emergência, foram concretizadas através 

de atividades de Prática Simulada de reforço das aprendizagens técnicas diretamente 

relacionadas com o perfil profissional de cada curso, desenvolvidas em modalidade de 

E@D. 

 
 

De janeiro a julho de 2020 foram realizadas as Formações em Contexto de 

Trabalho dos seguintes cursos/turmas: 

 

 

 

  

Curso Anos Turmas Horas FCT 

Estágio 
Presencial 

Prática 
Simulada 

Total 

Animador Sociocultural 3º A16 235 65 300 

Técnico de Apoio à Infância 2º AI7 230 --- 230 

Técnico Auxiliar de Saúde 3º AS5 28 272 300 

Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva 

2º GD3 270 --- 270 

Técnico de Gestão 3º G13 300 --- 300 

Técnico de Gestão e Programação 
Sistemas Informáticos 

3º PSI3 320 --- 320 

Técnico de Restaurante/Bar 3º H11 --- 260 260 

Técnico de Turismo 3º T6 70 190 260 
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No primeiro trimestre do ano letivo 2020/2021 (setembro a dezembro de 2020) 

concretizaram-se as seguintes Formações em Contexto de Trabalho: 

 

 

3.6. Provas de Aptidão Profissional 
 

 

Em 31 de julho de 2020, seis turmas terminaram o ciclo de formação, tendo os 

alunos concretizado as suas Provas de Aptidão Profissional.  

Foram entregues e defendidas, até ao final de julho, um total de 133 PAP’s num 

universo de 144 alunos finalistas, o que corresponde a uma taxa de 95%, resultado 

ligeiramente inferior ao apresentado no ano transato (99%).  

Três turmas apresentaram uma taxa de entrega e defesa de 100% e duas turmas 

situaram-se nos 96%.  

Do total de alunos finalistas, 6 não entregaram a PAP, dados que não sofreram 

alteração até dezembro de 2020. 

 

  

 
Curso 

 
Anos 

 
Turmas 

Horas FCT 

Estágio 
Presencial 

Prática 
Simulada 

Total 

Técnico de Apoio à Infância 3º AI7 77 --- 77 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 3º GD3 56 --- 56 

Técnico de Gestão e Programação 
Sistemas Informáticos 

3º PSI4 224 --- 224 
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4. FORMAÇÃO DE ADULTOS 
 

A atividade da Formação de adultos foi fortemente condicionada pela pandemia 

Covid 19. Toda a formação foi cancelada em março e só foi retomada em outubro. 

Durante este período foi desenvolvida uma plataforma moodle para a formação à 

distância.  

Foi ainda alterado todo o processo de avaliação, acompanhamento e 

monitorização na referida plataforma. 

 Foi revisto todo o processo da formação de adultos na Qualidade, tendo sido 

integrada a formação online. 

O Regulamento da Formação de Adultos sofreu algumas alterações. 

Durante o ano 2020 foi efetuada uma candidatura a 2 turmas de Educação e 

Formação de Adultos (EFA). 

Foi ainda efetuada uma candidatura a formação modular certificada POI SE 2021-

2023, que veio a ser aprovada em dezembro, com 42 ações a decorrer entre os anos 

2021 e 2023. 
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B. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COMO COMPLEMENTO DE APOIO À 

ATIVIDADE FORMATIVA   
 

1. GAAF – GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA 
 

O GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, é uma estrutura de apoio à 

comunidade escolar que pretende privilegiar o trabalho multidisciplinar de modo a 

responder eficazmente às problemáticas identificadas em contexto escolar e familiar. 

Preconiza um trabalho de parceria, rentabilizando, reforçando e potencializando, não só 

os recursos existentes na escola, mas também os da comunidade envolvente, em 

benefício da toda a comunidade escolar. 

O GAAF funciona através da dinamização de quatro núcleos, com áreas distintas 

de intervenção, mas com interligação dinâmica entre si. 

 

I. Núcleo de Prevenção Primária 

 

De janeiro a julho de 2020, o núcleo reuniu 5 vezes e promoveu as seguintes 

atividades: 

Sessão Informativa sobre IST`S – a sessão sobre “Infeções Sexualmente 

Transmissíveis”, integrada no programa “+Saúde”, decorreu no auditório da escola no 

dia 7 de janeiro, dinamizada por uma médica do CHO. Contou com a participação das 

turmas de 3º ano (A16, H11, G13, PSI3, T6, AS5), tendo os alunos apresentado questões 

muito interessantes e pertinentes que foram ao encontro dos objetivos propostos: 

conhecer as medidas de prevenção de infeções sexualmente transmissíveis e contribuir 

para a tomada de decisões conscientes na área da educação para a saúde/Educação 

Sexual.  

 

  Sessão sobre Bullying e Comportamentos Agressivos - esta ação realizou-se no 

dia 8 de janeiro e teve como objetivos: prevenir e combater a prática do bullying; 
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orientar as vítimas com vista à recuperação da autoestima e orientar e advertir os 

agressores sobre as consequências e punições. Foi realizada pela psicóloga Alexandra 

Seabra do CHO, teve a participação de 4 turmas de 2º ano e estiveram presentes 85 

alunos.  

Sessão de Primeiros Socorros – esta atividade, realizada no dia 14 de janeiro por 

um Bombeiro Voluntário de Torres Vedras em parceria com a CMTV, foi dirigida a 4 

turmas - H11, CP7, CP8 e H12. Teve como objetivos promover um maior conhecimento 

sobre esta temática, informar sobre como alertar e socorrer em situação de acidente ou 

doença súbita, reconhecer uma vítima em paragem cardiorrespiratória, conhecer e 

identificar a sequência das ações em suporte básico de vida. Obteve avaliação positiva 

dos 90 alunos participantes. 

Conversas revelando a (D)eficiência – a sessão realizou-se no dia 9 de janeiro, 

foi dinamizada por 2 técnicos da APECI (contando também com a presença de uma 

técnica da CMTV) que fizeram uma breve apresentação da Instituição e enquadraram a 

presença de 3 utentes, todos eles com mobilidade reduzida, que partilharam com os 

participantes as atividades do seu dia-a-dia. O objetivo da sessão foi a sensibilizar os 

alunos para a inclusão das pessoas com a deficiência e foi destinada a 4 turmas (97 

alunos). 

Sessão HIV/Sida ABRAÇO – a atividade decorreu com a colaboração da 

Associação Abraço que dinamizou 2 sessões com turmas do 1º ano, as quais decorreram 

num ambiente acolhedor e intimista, de forma informal e dinâmica, contando com a 

participação dos alunos, através de questões e dúvidas que potenciaram o 

estabelecimento de uma relação de proximidade entre o dinamizador e os discentes. 

Esta ação teve como objetivo dotar os alunos de conhecimentos básicos relacionados 

com o VIH/SIDA. Participaram 134 alunos. 

Comportamentos de risco no Carnaval “Curte até ser dia, poupa a tua energia” 

- A atividade/palestra "Curte até ser dia, poupa a tua energia" - à conversa sobre 

comportamentos aditivos decorreu no auditório da escola em 2 sessões, dinamizadas 

por 2 agentes da Escola Segura e por um elemento da proteção Civil da Câmara 

Municipal de Torres Vedras com o objetivo prevenir o consumo de substâncias 

psicoativa através da otimização de competências socias e pessoais. Considera-se que 

as temáticas abordadas na palestra são de extrema importância para os alunos, para 
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que fiquem sensibilizados para os perigos e as consequências do consumo de 

substâncias lícitas e ilícitas e que possam agir em conformidade durante os festejos do 

Carnaval, de forma a protegerem-se de eventuais perigos e poderem ajudar outros 

jovens que possam estar em dificuldades.  

(In)Dependências – Teatro Debate – a atividade realizou-se no dia 19 de 

fevereiro, no auditório da escola com recursos à metodologia de Teatro-debate (teatro 

comunitário que tem por objetivo levar os participantes a refletirem sobre os problemas 

que enfrentam no seu dia-a-dia e sobre as possíveis formas de os resolver). Foi dirigida 

às turmas de 2º ano e os temas abordados foram as dependências de substâncias 

psicoativas, de álcool e outros comportamentos aditivos como a dependência do 

computador. Como teatro-debate, suscitou a intervenção do público e a entrada em 

cena de alguns alunos com propostas de “alterações” ao guião.  

Kits Prevenção comportamentos risco de Carnaval – foram realizados 200 kits, 

posteriormente distribuídos pela comunidade escolar, tendo como principal objetivo a 

prevenção de comportamentos de risco durante o período do Carnaval. 

Filme “Dou-te os meus olhos” - este filme, apresentado no auditório da escola 

no dia 2 de março, foi direcionado a três turmas de 2º ano (T7, PSI4 e MEBE1). Aborada 

a temática da violência doméstica e pretende-se com a sua visualização que haja uma 

sensibilização, prevenção e educação dos alunos para a não violência. No final da sessão 

houve um espaço de reflexão/ colocação de questões sobre o filme, dinamizado pela 

Psicopedagoga Filipa Correia.   

  Suporte Básico de Vida – Cruz Vermelha Portuguesa – esta ação realizou-se no 

dia 9 de março e foi destinada quatro turmas da escola (T7, PSI4, G14 e a VM1) num 

total de 97 alunos. Decorreu no auditório da escola, em duas sessões, com a presença 

de 2 turmas em cada sessão e foi dinamizada por 3 elementos da Cruz Vermelha 

Portuguesa da Delegação de Torres Vedras que fizeram uma apresentação da Instituição 

e das suas das valências com realce para as atividades de voluntariado. O objetivo destas 

sessões é capacitar os alunos para a prestação da primeira assistência as vítimas até à 

chegada de meios de socorro. É importante referir que esta sessão foi a primeira de três 

para estas turmas, e que nas seguintes os técnicos irão aprofundar o tema do SBV, 

prevendo-se manter a parceria no ano letivo 2020/2021. 
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Sessão Informativa sobre Anafilaxia - esta ação ocorreu dia 22 de outubro e teve 

como principal objetivo formar para a prestação da primeira assistência a vítimas até à 

chegada de meios de socorro. Participaram 45 alunos, dos cursos de Restaurante/Bar e 

de MEBE. Esta atividade foi realizada com as turmas em espaços separados, uma no 

auditório e outra em sala de aula, utilizando a plataforma Teams. 

  A sessão sobre Bullying, agendada para dia 12 de outubro e que deveria ser 

dinamizada pela psicóloga do CHO, no âmbito do programa “+Saúde”, não se realizou 

por indisponibilidade da técnica. 

Inquérito de diagnóstico “Geração Cordão” - hábitos de vida da comunidade 

escolar – a aplicação do questionário ocorreu no mês de novembro de 2020 e apenas 

obtivemos 311 respostas num total de 412 alunos (à data da aplicação). Apesar desta 

discrepância de dados, foi assegurada a validade estatística do inquérito, aguardando-

se o relatório final do diagnóstico.  

  

II. Núcleo de Intervenção na Comunidade 

No decorrer do ano 2020 foram desenvolvidas as seguintes ações na 

comunidade educativa: 

Rotação – neste projeto que prevê a realização de percursos pelos espaços 

coletivos da escola no decorrer dos intervalos como forma de aproximação aos alunos 

e prevenção de comportamentos disruptivos, foram registadas, de 6 de janeiro a 12 de 

dezembro, 94 rotações que contaram com a participação de vários colaboradores 

(docentes e não docentes). Em setembro de 2020 houve necessidade de reforçar o 

número de rotações, tanto no espaço exterior da escola como nas salas, como forma de 

contribuir para a boa implementação das medidas incluídas no plano de contingência 

da escola. Não foram registadas quaisquer ocorrências do âmbito disciplinar, sendo de 

salientar a naturalidade e a aceitação com que os alunos integraram esta ação nas suas 

rotinas diárias. 

  Inspiring future – atividade desenvolvida na escola a 16 de janeiro de 2020, para 

todas as turmas de 3º ano que contou com a presença de várias instituições de Ensino 
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Superior, para divulgação da sua oferta formativa 2020/2021. Uma entidade convidada 

desenvolveu ainda dois workshops, um direcionado para o acesso ao ensino superior e 

outro sobre a integração no mercado de trabalho. 

  Exposição “Diamantes em Bruto” – exposição itinerante da autoria de Jorge 

Fernandes que decorreu de 20 a 24 de janeiro de 2020, no átrio da escola e incluiu 

fotografias e alguns objetos representativos de sua experiência de missão em Angola. 

Esta exposição reuniu histórias reais de crianças que viveram na rua e o seu autor 

realizou uma palestra no auditório da escola para a turma T6, a qual constituiu um 

momento de grande partilha do artista onde os alunos tiveram oportunidade de colocar 

questões sobre hábitos e modos de vida daquele povo. 

  Assembleia Municipal Jovem – esta é uma iniciativa da Assembleia Municipal e 

o seu objetivo é sensibilizar os jovens para as questões do poder local, capacitando-os 

para um contributo ativo na resolução de problemas. De janeiro a março decorreram 4 

reuniões com a participação de 7 alunos. A atividade foi interrompida durante o 1º 

confinamento e, em novembro, foi feita uma nova abordagem pelas técnicas da Câmara 

Municipal de Torres Vedras a fim de verificar a disponibilidade dos alunos para continuar 

a participar nesta ação, tendo sido realizada 1 reunião via Teams com membros das 

escolas envolvidas para a definição de novos objetivos e metodologias do projeto. 

  Estágio do curso Técnico de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade - IEFP – foi 

acolhida uma formanda cujo estágio decorreu de 22 de janeiro a 2 de março, a qual foi 

integrada na equipa do GAAF onde colaborou ativamente nas atividades do NPP e do 

NIC. 

Dia de S. Valentim – este dia foi assinalado pela comunidade escolar a 14 de 

fevereiro, durante o período dos intervalos da manhã. Foram escolhidas frases alusivas 

ao tema “Não Há Violência no Namoro”, os alunos/comunidade escolar participaram 

fazendo fotos utilizando essas frases que posteriormente foram colocadas no LCD do 

átrio. 

  Programas de mobilidade – estava agendada para 20 de abril uma atividade com 

as organizações Vida.Edu e OK Estudante, para alunos do 3º ano que manifestassem 

interesse em participar, visando divulgar várias possibilidades de experiências no 

estrangeiro. A atividade foi cancelada devido à pandemia. 
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  Futurália – atividade prevista para 25 de março, destinada às turmas de 2º ano 

que foi cancelada devido à pandemia. 

  Sessão sobre integração no mercado de trabalho - numa parceria estabelecida 

com o Espaço Primavera, nos meses de março e maio, estavam agendadas sessões que 

decorreriam em todas as turmas, com o objetivo de capacitar os alunos para a 

integração no mercado de trabalho, sendo abordados temas como a elaboração de 

currículos, cartas de apresentação, construção de Linkedin, entrevistas de emprego e 

outras questões relevantes. Devido à situação pandémica, a atividade foi reorganizada, 

ficando definido que a divulgação seria feita em todas as turmas e que os alunos 

poderiam marcar individualmente ou a pares, com a Técnica do Espaço Primavera, 

através dos contactos disponibilizados. À data de 24/07/2020 nenhum aluno tinha 

beneficiado destas sessões, segundo o feedback dado pela Técnica do Espaço Primavera, 

apesar do reforço feito pela técnica do SPO junto de alguns alunos, individualmente. 

  Supervisão no período de almoço dos alunos em regime presencial – Desde dia 

22 de maio os alunos das turmas PSI3, A16 e da G13 estiveram em regime presencial, 

tendo contado com o acompanhamento de elementos do GAAF (em dias alternados) 

com o objetivo de auxiliar os alunos e de garantir o distanciamento social. 

Reunião Delegados de Turma – Realizou-se no dia 15 de junho através do Teams 

uma reunião de delegados de turma, na qual estiveram presentes 15 alunos. O objetivo 

desta reunião foi a apresentação do Projeto Educativo, tendo sido também promovida 

a reflexão sobre o ensino à distância. 

  “Dia zero” – nos dias 15 e 17 de setembro foi efetuada a receção aos alunos de 

1º ano com o envolvimento dos coordenadores de curso e diretores de turma das 

diferentes áreas e técnicos das estruturas de apoio ao aluno. No corrente ano letivo, e 

devido à situação pandémica, as atividades do dia zero realizaram-se em sala de aula 

definida para cada turma e foram definidos 2 dias distintos para o acolhimento dos 

novos alunos (3 turmas por dia). As diferentes interações com os restantes 

intervenientes da comunidade educativa foram efetivadas recorrendo à plataforma 

digital Teams.  

  Projeto "Livra-te" - Troca de Livros Escolares – este projeto surge na escola com 

o objetivo reduzir as despesas da educação no orçamento familiar e minimizar as 
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situações de carência sociofamiliar existentes na comunidade escolar. Em 2020 foram 

recolhidos 607 manuais e emprestados 438, beneficiando 83 alunos. 

Elaboração de caracterização das turmas de 1º ano – a equipa técnica levou a 

cabo a caracterização das turmas de 1º ano. Para além da caracterização biométrica foi 

efetuada a caracterização das preferências de aprendizagem em correlação com a 

motivação face aos estudos e a gestão de tempo. Não foi possível incluir dados 

referentes aos interesses e aptidões, uma vez que não foram aplicados testes 

psicotécnicos no processo de seleção 

  Sessões de sensibilização de hábitos e métodos de estudo – foram dinamizadas 

sessões com as 6 turmas de 1º ano sobre esta temática que incidiram nas boas práticas 

de aprendizagem cerebral, estratégias para a priorização de objetivos face aos estudos, 

definição de projeto vida e gestão do tempo. 

Supervisão do processo eleitoral e Tomada de Posse da Associação de 

Estudantes – O processo eleitoral foi supervisionado pelo Núcleo de Intervenção na 

Comunidade com o objetivo de sensibilizar os alunos para o processo democrático e 

exercício de cidadania. O processo eleitoral, ocorreu a 27/11/2020 e contou com duas 

listas candidatas. Registou-se uma taxa de 39,9% de abstenção, o que poderá estar 

relacionada com o facto de algumas turmas que se encontrarem em estágio e em 

isolamento profilático. 

Cabazes solidários – de 8 a 18 de dezembro decorreu a campanha de recolha de 

alimentos que contou com a colaboração da turma AS6 na divulgação à comunidade 

escolar e organização logística. Foram distribuídos 15 cabazes pelas famílias carenciadas 

da escola, tendo a delegação de Torres Vedras da Cruz Vermelha doado uma 

considerável quantidade de alimentos a esta iniciativa. 

  Articulação com o exterior – verificou-se a participação em diversas reuniões no 

âmbito das parcerias existentes, nomeadamente: Comissão Social de Freguesias (2) 

CPCJ – Comissão Alargada (5); Rede Social Torres Vedras (reunião plenária) – CLAS (4) 

Comunidades Prática (1); Reunião de parceiros CIC Boavista Olheiros – (1) 
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III. Núcleo de Diagnóstico 

A equipa do núcleo de diagnóstico, de janeiro a dezembro de 2020, reuniu com 

periodicidade semanal (33 reuniões) tendo sido avaliados e instaurados 111 novos 

processos, dos quais 1 foi encaminhado para Nutrição; 6 para GAE; 16 para Educação 

Inclusiva; 52 para ESS e 35 para SPO. Verifica-se que 13 processos foram encaminhados 

para mais do que uma estrutura, devido ao perfil da causa de sinalização. 

  

IV. Núcleo de Acompanhamento 

De janeiro a dezembro de 2020, foram acompanhados nas diferentes estruturas 

do Núcleo de Acompanhamento do GAAF um total de 156 alunos. Importa salientar que 

os dados apresentados são referentes a 2 anos letivos distintos, pelo que o número de 

processos acompanhados em cada estrutura não corresponde ao número global de 

processos acompanhados pelo núcleo, no ano civil em análise. Assim, de janeiro a julho 

registamos a seguinte distribuição: 

 ESS – 126 processos ativos (54/3ºano; 43/2º ano;29/1ºano) 

 SPO – 53 processos ativos (21/3º ano;17/2ºano;15/1ºano); 

 Educação Inclusiva – 87 processos ativos (10/3º ano;43/2º ano;34/1ºano); 

 Nutrição – Não se registam consultas de nutrição no primeiro trimestre deste 

ano letivo. Será avaliada a nova estratégia de intervenção desta estrutura na 

comunidade escolar. 

 GAE – 97 processos ativos (27/3º ano; 25/2º ano;45 /1º ano) 

  

Após o dia 16 de março, com a suspensão das atividades letivas presenciais devido 

à pandemia e consequente obrigatoriedade de confinamento, os diferentes técnicos do 

Núcleo de Acompanhamento tiveram de se readaptar e procurar novas formas de 

monitorizar os alunos e dar continuidade aos acompanhamentos já iniciados, de modo 
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a garantir a minimização das diferenças no acesso à educação. Todas as estruturas de 

acompanhamento comunicaram regularmente com todos os alunos sinalizados e com 

todos os que, apesar de não estarem sinalizados, demonstraram dificuldade de 

adaptação à modalidade E@D. 

  Assim, a Educação Inclusiva garantiu acompanhamentos regulares individuais e 

em grupo, via Teams na modalidade E@D e, em estreita articulação com os diretores de 

turma e docentes, trabalhou na organização e execução das tarefas e trabalhos 

solicitados. 

O apoio do GAE passou a ser garantido via Teams. Numa fase inicial do E@D os 

alunos aderiram facilmente ao GAE, contudo, com o decorrer do ano foi notória a 

diminuição da sua assiduidade.  

O SPO deu continuidade, por contacto telefónico ou via Teams, ao 

acompanhamento dos alunos, quer a nível de promoção da saúde mental quer a nível 

da orientação vocacional e prosseguimento de estudos. 

O ESS efetuou a monitorização dos alunos sinalizados, prestando apoio 

psicossocial e garantiu apoio alimentar, económico e de equipamentos aos alunos. 

Promoveu ainda a articulação entre as diferentes entidades de forma a potenciar a 

diversidade de apoios facultados. Durante este período, foi ainda necessária a estreita 

articulação com as várias entidades com competência na promoção e proteção de 

crianças e jovens (CPCJ; Instituto de Reinserção Social; EMAT da Segurança Social), uma 

vez que algumas problemáticas, já diagnosticadas, se agravaram na modalidade E@D. 

A equipa multidisciplinar promoveu um trabalho colaborativo de proximidade 

com os diferentes pares pedagógicos (Diretores de Turma e Coordenadores de Curso), 

elaborando em conjunto os Planos de Acompanhamento E@D, de forma a garantir 

respostas integradas. Foi ainda efetuado um trabalho de proximidade com os diretores 

de turma no mapeamento e identificação de situações problema e consequente 

elaboração de medidas especiais de intervenção com os alunos referenciados.  

  Neste período, foram emergindo algumas problemáticas que importa nomear de 

forma a melhor adaptarmos a nossa capacidade de resposta no próximo ano letivo: o 

aumento da carência económica dos agregados familiares, a falta de equipamentos 

informáticos ou dificuldade de acesso à rede e a instabilidade emocional. Salientamos 
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ainda o agravamento do absentismo escolar e a dificuldade de execução das tarefas 

escolares propostas pelos docentes como os principais focos de preocupação. 

  Quanto ao absentismo, identificam-se diferentes causas que poderão justificar o 

seu agravamento, nomeadamente: 

 Frágeis processos de vinculação à escola por parte dos alunos; 

 Ausência de validação do ensino à distância como ferramenta de real identidade 

escolar, por parte de alguns agregados familiares; 

 Desvalorização das faltas pelos alunos aliada à sensação de incapacidade de 

resposta dos agregados familiares na supervisão da dinâmica escolar; 

 Dificuldade de conciliação entre a vida familiar e a vida escolar, muitos alunos 

tiveram de garantir as rotinas de apoio aos irmãos mais novos, execução de 

tarefas domésticas e até prestar apoio na execução das tarefas laborais dos seus 

pais. 

Caso se verifique a necessidade de dar continuidade à modalidade de E@D ou se for 

necessária uma resposta mista, a equipa multidisciplinar salienta a importância da 

atualização da informação que consta nos Planos de Acompanhamento E@D e dos 

Planos Individuais de Trabalho de forma a agilizar a articulação entre a equipa técnica e 

os docentes para uma maior eficácia da implementação das medidas de apoio aos 

alunos. Por fim, destaca-se a importância de promover uma comunicação célere e eficaz 

entre os diferentes intervenientes do processo de ensino aprendizagem, potenciando a 

capacidade de resposta. 

  De setembro a dezembro de 2020, de regresso ao ensino presencial, registámos 

a seguinte distribuição processual: 

 ESS – 82 processos ativos (46/3ºano;27/2º ano;9/1ºano) 

 SPO – 44 processos ativos (19/3º ano;18/2ºano;7/1ºano); 

 Educação Inclusiva – 67 processos ativos (18/3º ano; 37/2º ano;12/1ºano); 

 Nutrição – 8 processos ativos (7/3º ano; 1/2º ano;1/1ºano); 

 GAE – 62 processos ativos (25/3º ano; 34/2º ano; 3/1º ano). 
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2. DIREÇÃO DE TURMA 

 

O Diretor de Turma tem um papel de crucial importância no apoio aos alunos e 

à família durante todo o percurso escolar e, durante esta pandemia que obrigou ao 

Ensino à Distância para todos durante um largo período, este papel ganhou ainda mais 

relevo. O acompanhamento individual de cada aluno tornou-se particularmente 

importante no caso dos alunos que não se adaptaram a este regime. Além disso, cabe 

ao diretor de turma trabalhar com todos os alunos inseridos no grupo-turma, contactar 

e colaborar com cada Encarregado de Educação no acompanhamento do seu educando, 

articulando com as estruturas de apoio da escola sempre que necessário, e trabalhar 

com o coletivo dos Encarregados de Educação, por exemplo em reuniões gerais.  

No ano 2020 a relação do Diretor de Turma com os Encarregados de Educação 

tornou-se ainda mais estreita, uma vez que foi sendo necessário reportar as situações 

de eventual suspeita de doença do aluno ou de elemento do agregado familiar, no 

âmbito da pandemia. Esta questão exigiu um maior envolvimento e permanente 

comunicação entre as famílias e os Diretores de Turma, como meio privilegiado de 

ligação à escola. De referir que, muitas vezes, este trabalho de acompanhamento é feito 

em parceria com o respetivo Coordenador de Curso e com os técnicos das estruturas de 

apoio.  
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O Diretor de Turma, no espaço de Direção de Turma e com base numa 

planificação anual, realiza sessões semanais que envolvem as seguintes atividades:  

 

 Eleição do delegado e subdelegado de turma;  

 Promoção da participação das turmas nas atividades previstas no Núcleo de 

Prevenção Primária (ver descrição acima);  

 Realização de atividades no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento: direitos 

humanos, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, participação 

democrática, solidariedade, sexualidade, entre outras;  

 Participação em projetos da escola como o Eco Escolas e Comemorações 

diversas, este ano bastante mais reduzidas e limitadas pela pandemia.  

 

Com os pais/Encarregados de Educação de cada grupo-turma, o Diretor de 

Turma realiza uma primeira reunião de acolhimento, no caso das turmas do 1º ano e 

reuniões trimestrais após os conselhos de avaliação. Assim, em 2020 decorreram em 

janeiro, ainda de forma presencial, as reuniões do 1º trimestre, tendo as do 2º trimestre 

sido realizadas à distância, através da plataforma Teams. Em setembro, aquando das 

atividades de acolhimento do Dia Zero, realizaram-se as reuniões com os 

pais/Encarregados de Educação dos alunos do 1º ano, presencialmente, com a 

apresentação da escola e do seu funcionamento e modelo de ensino, das especificidades 

do Ensino Profissional e do respetivo curso, procedendo-se também à eleição do 

representante dos pais por turma.  

Realizaram-se também, no final de setembro, reuniões via Teams com os 

pais/Encarregados de Educação de todas as turmas de 2º e 3º ano para informação 

acerca as Medidas de Prevenção da COVID 19 a implementar e para clarificação das 

propostas de trabalho da escola e dos respetivos cursos, a desenvolver neste contexto 

tão especial. 
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3. EEE: ESPAÇO-ESCOLA-EMPRESA 
 

A atividade do EEE desenvolve-se em 4 dimensões: 

 

 Fórum de discussão entre a escola e as empresas/instituições da região – 

devido à pandemia não foi efetuado o conselho consultivo; 

 Apoio aos coordenadores de curso, no sentido de agilizar o processo da 

formação em contexto de trabalho – Foram enviados cerca de 260 emails para 

potencias entidades enquadradoras de estágio e foram concretizados 254 

contratos de formação em contexto de trabalho; 

 Monitorização pós formação – monitoriza-se o percurso dos alunos que 

terminaram o ciclo de formação nos últimos 4 anos. No ano 2020 a 

monitorização pós formação, denominada “A tua escola não te esquece”, 

apresenta os seguintes dados, 455 alunos monitorizados, dos quais 119 estão no 

ensino superior, 243 estão a trabalhar e 93 encontravam-se em situação de 

desemprego aquando da elaboração do inquérito (anexo 2). 

 Ofertas de emprego - Foram rececionados cerca de 48 contactos de empresas 

para ofertas de emprego, número consideravelmente reduzido face ao habitual, 

o que se deveu à situação pandémica; 

 Protocolos e parcerias - Durante o ano de 2020, a ESCO efetuou 4 novos 

protocolos e manteve os já existentes:  
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Parcerias / Protocolos Área de Intervenção 

ABAE – Associação Bandeira Azul Eco 
escolas 

Atividades realizadas no âmbito do Projeto ECO-
Escolas 
 

Agência Abreu Travel Card – descontos e condições especiais 
 

ANESPO EQAVET 
 

Areias do Seixo – Empreendimentos 
Hoteleiros 

FCT, Acolhimento de Projeto de Aptidão 
Profissional e parceria no projeto Cooking@sea 
 

Associação da Hotelaria de Portugal (AHP); Não se realizou nenhuma atividade no âmbito da 
valorização dos Recursos Humanos no Turismo. 
 

Associação Intercultura-AFS Portugal Atividade de intercâmbio e mobilidade de 1 
aluna República Checa – inserida no Curso 
Técnico de Turismo (Turma T7) 
 

Associação de Dança Teatro de 
Intervenção Urbana (ILU) 

FCT + atividades  

Associação de Educação Física e 
Desportiva de Torres Vedras 

Acolhimento de alunos em FCT. Divulgação da 
Escola; Desconto em mensalidades para 
participação em atividades promovidas pela 
Física e realização do Técnico Especialista em 
Exercício Físico – Nível V 
 

Associação S. Gonçalo de Torres Vedras Não se realizou nenhuma atividade 
 

Associação Para a Defesa e Divulgação do 
Património Cultural de Torres Vedras 

Não se concretizou nenhuma FCT nem atividades 
extras. 
Participação como Júri Projetos PAP Curso 
Técnico de Turismo 
 

Ativo Fitness Técnico Especialista em Exercício Físico - Nível V 
 

Automóvel Club de Portugal (ACT); Condições Especiais 
 



 

 

Parcerias / Protocolos Área de Intervenção 

Câmara Municipal de Alenquer Formação de Adultos e FCT 
 

Centro Clínico e Pedagógico da Malveira; Desconto nas consultas de Psicologia Clínica para 
os alunos da ESCO. 
 

Centro Comunitário de Torres Vedras – 
Centro de Acolhimento Temporário:  
Renascer 
 

Ações de solidariedade, recolha de bens para os 
utentes da instituição 

Centro Social e Paroquial de Torres Vedras 
– Centro de Intervenção Comunitário – 
Boavista (CIC) 
 

FCT e participação em reuniões no CIC 

Centro Hospitalar do Oeste (CHO) Realização de períodos de FCT e Visitas de estudo 
para alunos do curso Técnico Auxiliar de Saúde. 
 

Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens – CPCJ (Comissão alargada) 
 

Participação em reuniões de trabalho. 

Consórcio Moinhos – Formar para Inovar; Devido à pandemia os jovens não foram para 
mobilidade. Preparação do recrutamento demais 
8 jovens para realizarem mobilidade no ano 
seguinte. 
 

Consórcio Cooking@sea Encerramento do projeto de desenvolvimento de 
Formação de cozinheiros e um módulo 
profissional para alunos no âmbito do ERASMUS+ 
KA02  

Centro Regional de Excelência da 
Educação e Inovação Associada à 
Sustentabilidade do Oeste - CREIAS Oeste 

Realização de atividades que contribuam para a 
sustentabilidade do Oeste. 

Consultório de Psicologia Clínica – EBHM; Desconto nas consultas de Psicologia Clínica para 
os alunos da ESCO. 

Dinoparque Lourinhã FCT e Atividades 
 

Dominant Force 
 

FCT  
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Parcerias / Protocolos Área de Intervenção 

EUROP DIRECT Sessões para os alunos 
 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Universidade Nova de Lisboa 

Projeto FabLab 

Fatias Urbanas, Lda. FCT 
 

Fisiomais 
 

FCT  

Geoparque Programas Educativos e atividades para os 
alunos 

Grupo Auchan FCT e atividades 
 

Grupo Pestana 
 

FCT e atividades 

Hotel Dolce CampoReal Lisbon; Realização de períodos de FCT e de Serviços extra 
na área da cozinha/pastelaria e restaurante/bar 
ao longo do ano. 

Instituto Politécnico de Leiria (IPL); Formação Contínua de Docentes 
Projeto Co-Criação e empreendedorismo 
DEMOLA (consórcio nacional e envolvimento de 
2 docentes ESCO no processo de formação e 
como facilitadores de estudo de casos-empresas) 
 

Instituto Superior de Educação e Ciências  
(ISEC) 

Não se realizaram atividades relacionadas com a 
Rede Know Now/Know How 
 

Instituto Superior de Engenharia do Porto Academia CISCO 

Kalorias Técnico Especialista em Exercício Físico - Nível V 
 

Kontraproduções – Marketing e 
Publicidade, Lda; 

FCT nem atividades extras. 
 

Mais Fitness Técnico Especialista em Exercício Físico - Nível V 
 

Movijovem Acesso ao Cartão Jovem 
 

ÓTICAS-OCT – Oculista Central Torreense, 
Lda.; 

Desconto de 10% na aquisição de óculos ou 
lentes. 

OK Estudante Preparação de ingresso no ensino superior no 
Reino Unido. 
 

Queen's Fitness Club Técnico Especialista em Exercício Físico - Nível V 
 

Rede Social da Lourinhã Participação em reuniões de trabalho. 
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Parcerias / Protocolos Área de Intervenção 

Rede Social de Torres Vedras Participação em reuniões de trabalho e na 
comunidade de prática dos GAAF’s 
 

SCALDA – escola secundária profissional 
(MBO) e de educação de adultos 
(Holanda) 
 

Projetos de intercâmbio internacional (jovens e 
professores) 
Projetos interdisciplinares de intercâmbio 
cultural 
 

Sana Hotels Portugal 
 

FCT 

SCMTV – Santa Casa da Misericórdia de 
Torres Vedras 
 

FCT e atividades extra com os alunos. 

UDIJ – Unidade Para o Desenvolvimento 
Infantil e Juvenil, Lda. 

Desconto nas consultas de Psicologia Clínica para 
os alunos da ESCO. 
 

Universidade Católica do Porto - SAME Elaboração de Artigo científico para a Revista 
Portuguesa de Investigação Educacional – “Caso 
ESCO Turismo | Projetos Integradores & 
Internacionais”, Luísa Orvalho, Júlia Alfaiate e 
Marta Matos. 
 
 

Wall Street English Formação 
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4. GC – GABINETE DE COMUNICAÇÃO 
 

 

Para além das metas definidas no Projeto Educativo: aumentar a notoriedade da 

escola através de comunicados de imprensa ou divulgação de conteúdos noticiosos 

assim como através da participação em eventos de divulgação das boas práticas da 

escola, ainda se assegurou a cobertura fotográfica a todos os eventos internos ESCO, 

constituindo um banco de imagens.  

O ano 2020 não permitiu que muitas das atividades previstas acontecessem, pelo 

que foram assegurados alguns eventos online, nomeadamente as comemorações dos 

28 anos ESCO.  

Verificou-se um forte incremento da presença da ESCO nas redes sociais, uma 

vez os eventos presenciais praticamente não aconteceram. Relativamente à Divulgação 

da Oferta Formativa, reinventaram-se novos formatos, nomeadamente diretos, visitas 

virtuais, etc.  

 

 

5. GAP – GABINETE DE APOIO A PROJETOS 
 

 

O Gabinete de Apoio a Projetos foi criado em setembro de 2020. Exerce as suas 

funções no apoio às atividades da escola.  

Durante o ano 2020, para além do trabalho desenvolvido no programa Eco 

escola, projetos internacionais, entre outros, foi ainda apresentada uma candidatura ao 

Programa Bairros Saudáveis, que é um programa público, de natureza participativa, para 

melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios 

vulneráveis. Este projeto será apresentado pelo Grupo Desportivo da Boavista-Olheiros 

como entidade Promotora e as entidades parceiras serão: ESCO, CMTV, Centro de Saúde 

de TV e agrupamento de Escolas dos territórios de intervenção. O programa prevê a 

candidatura à aquisição de uma carrinha “pão de forma” equipada com uma cozinha 

que irá promover a alimentação saudável e sustentável nas freguesias do interior do 

concelho e no Bairro da Boavista, durante o ano de 2021. 
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CONCLUSÕES  
 

 

A Pandemia veio condicionar fortemente o desenvolvimento das atividades previstas 

para o ano de 2020, pelo que muitas das atividades não foram cumpridas, de acordo 

com o planeamento inicial. 

Relativamente aos recursos humanos da SEFO, continua a haver necessidade de recrutar 

colaboradores, tendo sido possível responder às necessidades, contudo continua a 

verificar-se alguma dificuldade, nomeadamente no recrutamento de professores 

nalgumas áreas. 

No que se refere à qualidade da formação, nomeadamente, aos níveis de 

aproveitamento dos formandos, atingimos uma taxa de conclusão de 76.7%, 

considerando os alunos inscritos nas turmas no início do ciclo de formação e uma taxa 

de 89,3%, se considerarmos apenas os alunos que chegaram ao fim do ciclo de 

formação. A meta prevista era de 75%, o que significa que as estratégias desenvolvidas 

têm orientado os alunos no sentido da melhoria contínua dos seus resultados, contudo 

é fundamental continuar a desenvolver estratégias para melhorar este resultado.  

Consideramos que a ESCO continua a desenvolver um trabalho de qualidade, 

reconhecido quer pelos formandos, quer pela comunidade em geral, não sendo nunca 

um trabalho concluído, continuaremos a procurar melhorar os resultados. 

  Na formação de jovens interessa continuar a investir nas formas de promoção 

do sucesso e na formação de adultos, continuar a apostar no contacto direto com as 

empresas da região, no sentido de percecionar as suas reais necessidades de formação 

e de procurar dar resposta às mesmas.  

 Face à situação vivida durante este ano, os desvios foram significativos face ao 

planeado, quer em termos das atividades previstas, quer em termos financeiros, sendo 

que, o financiamento da formação de nível IV se manteve, tal como previsto, através do 

Programa Operacional do Capital Humano.  

Apesar de todas as grandes alterações subjacentes aos tempos incertos que se 

vive no mundo, foram efetuados os ajustes necessários para o Ensino à Distância com 
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alguma tranquilidade. Toda a atividade de replaneamento e reorganização do ano letivo, 

levou a um acréscimo de trabalho para todos, mas a atividade letiva continuou, sem que 

se verificassem impactos negativos de destaque. Todos os alunos tiveram os meios 

disponíveis para as aulas à distância, foram sendo ajustadas as orientações para o 

trabalho a desenvolver através de plataformas online. Os subsídios recebidos do POCH, 

tanto para suportar as despesas dos alunos como as da escola, continuaram a ser 

assegurados. A redução efetiva prendeu-se com a formação de adultos, que foi mesmo 

cancelada. 

Apesar de todos os constrangimentos o ano 2020 aduz um resultado líquido 

muito positivo, valor superior ao do ano anterior, apresentando também um desvio 

positivo face ao previsto. Este ano a Gerência voltou a aprovar a atribuição de um 

prémio a todos os trabalhadores, no final do ano.  

Ao apresentar o presente relatório, continuamos com grandes incertezas e 

desafios, pois o período de confinamento decretado em janeiro, está agora a iniciar a 

sua abertura, prevendo-se o regresso ao ensino presencial em abril.  
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A. RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

Dando cumprimento ao disposto nos artigos n.º 65 e n.º 66 do Código das Sociedades 
Comerciais, submetemos à aprovação o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração 
dos Resultados e Anexos do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 da empresa 
SEFO – Sociedade de educação e Formação do Oeste, Lda. 
 

1. ANÁLISE MACROECONÓMICA 2020 
 

A economia portuguesa apresentou em 2020 uma queda de 7,6%, refletindo uma 
redução da procura interna e das exportações, destacando-se o contributo muito 
negativo das exportações de serviços, em particular dos relacionados com o turismo. 
 
No 1º semestre de 2020 a atividade económica diminuiu 17,3%, em termos acumulados 
face a 2019, consequência do confinamento generalizado entre março e abril. No 3º 
trimestre, após o levantamento gradual das medidas de confinamento, assistiu-se a uma 
recuperação rápida e acentuada da atividade. Esta recuperação, beneficiou da 
realização da despesa adiada durante o período de confinamento e da recuperação das 
atividades produtivas. A trajetória de recuperação foi invertida no 4º trimestre com a 
implementação de novas medidas de confinamento em Portugal e na Europa. 
 
As medidas de confinamento alteraram de forma acentuada o consumo das famílias, 
com uma diminuição de 15,4% no primeiro semestre, registando-se um aumento do 
consumo dos bens essenciais e uma redução na despesa de bens duradouros e em 
serviços. Com o levantamento das medidas de confinamento o consumo privado 
aumentou 12,8%. Este comportamento refletiu-se na taxa de poupança das famílias que 
atingiu 14,3% do rendimento disponível no 1º semestre, com uma reversão parcial na 
segunda metade do ano. 
 
O emprego caiu 2% em 2020, o que constitui uma queda inferior ao que seria de esperar 
face à queda do produto. As medidas de apoio às empresas e os apoios aos 
trabalhadores independentes, contribuíram para a resiliência na taxa de desemprego 
que evoluiu dos 6,5% em 2019 para 6,8% em 2020. 
 
A inflação foi de -0,2% em 2020. A pandemia prejudicou as finanças publicas, situando-
se o défice em 7,8% do PIB, revertendo o superavit registado em 2019. 
Simultaneamente, registou-se um agravamento do rácio da dívida pública para os 
133,7% do PIB. 
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2. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 

A situação económica e financeira da empresa mantém-se sólida, dentro das limitações 
existentes relativamente à situação pandémica atual. 
 
Os principais indicadores tiveram a expressão que se indica no quadro seguinte, no qual 
procedemos à comparação com o ano anterior. 
 

 

 

O volume de negócios da SEFO diminuiu 72,20% face a 2019, que se prende 
essencialmente com a diminuição da formação autofinanciada. Com a pandemia esta 
área de atuação ficou suspensa na sua totalidade, sendo que ao longo do ano foi 
desenvolvida e implementada uma plataforma de formação online, que veio permitir a 
continuidade da formação de adultos à distância. 
 
Os subsídios à exploração diminuíram apenas 0,3% face a 2019 como resultado da 
manutenção do número das turmas que concorreram ao Programa Operacional do 
Capital Humano (POCH) em relação ao ano fiscal anterior, conforme segue:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O EBITDA registou um aumento de 42,38% face ao ano anterior, atingindo o valor de 
158.918,78€. Para este facto contribuiu uma diminuição dos custos devido à pandemia. 
Os resultados líquidos foram positivos em 62.652,01€, refletindo um acréscimo de 
65,41% face ao exercício de 2019. 
O total do ativo fixou-se em 3.304.206,48€, o que representa uma diminuição de 5,32% 
face a 31 de dezembro de 2019. A variação do capital próprio, no total de 53.166,58€, é 
influenciada positivamente pelo resultado líquido de 62.652,01€ e, negativamente, pelo 
diferimento de subsídios ao investimento. 
A autonomia financeira alcançou 53,01% em 31 de dezembro de 2020, um aumento de 
4,21 p.p. face ao final de 2019. 
  

Indicadores 2020 2019 

Volume de negócios  8.072,31 € 29.034,88 € 

Subsídios à exploração 1.949.427,08 € 1.955.539,39 € 

EBITDA 158.918,78 € 111.614,98 € 

Resultado líquido 62.652,01 € 37.877,09 € 

Autonomia financeira 53,01% 48,80% 

Plano Anual de Atividades ESCO 2020 2019 

Nº de cursos 18 18 

Nº de ações / turmas 18 18 

Nº de formandos 407 411 

Nº de docentes internos 20 21 

Nº de docentes externos 69 73 

Nº de Não Docentes 22 20 
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As atividades da Empresa acarretam exposição a riscos financeiros. Por risco financeiro 
entende-se a probabilidade de se obterem resultados diferentes do esperado, sejam 
estes positivos ou negativos. Dos riscos financeiros destacam-se o risco de liquidez, o 
risco de mercado, risco operacional e o risco de capital. A Direção financeira assegura a 
gestão centralizada das operações de financiamento e das aplicações dos excedentes de 
tesouraria de acordo com políticas aprovadas pela Gerência. 
 

Considerando o contexto pandémico gerado pela COVID-19, este afigura-se como um 
ano de enormes desafios e para o qual a escola tem vindo a procurar adaptar-se, quer 
em termos de recursos materiais e técnicos, quer repensando estratégias pedagógicas 
que visam estimular uma utilização mais ampla de novas ferramentas de trabalho na 
Comunidade Escolar, nomeadamente digitais, reinventando a sua prática, mas 
mantendo o foco no aluno, no seu sucesso educativo e progresso individual. 
 
 Para este equilíbrio contribuiu e contribui, o processo de Certificação do Sistema de 
Qualidade, que visa a melhoria contínua da organização. Este processo iniciou-se em 
2015 e o selo foi atribuído pela primeira vez em 2017. 
 
A empresa solicitou a Certificação Voluntária de Contas, para garantir aos seus 
promotores que as contas apresentadas oferecem uma imagem fidedigna da situação 
patrimonial da mesma. Este ano de 2020 foi o segundo em que as contas foram sujeitas 
a revisão voluntária. 
 
Não existem dívidas em mora ao Estado e outros entes públicos, incluindo a Segurança 
Social.  

2.1. Investimentos 
 
Durante o exercício de 2020, a empresa efetuou um investimento total em capital fixo 
no valor de 57.976,71€. 
Tendo em vista o investimento realizado este ano e em anos anteriores, é previsível e 
desejado um acréscimo do volume de negócios dentro das limitações existentes, face à 
situação atual da pandemia. 
 

2.2. Eventos subsequentes 
 
Em virtude de um novo confinamento geral, a partir da segunda quinzena de janeiro de 
2021, antecipa-se um impacto negativo a nível económico e social, que irá afetar a 
sociedade em geral e os negócios em particular. No entanto, a gestão irá continuar a 
monitorizar a ameaça e as suas implicações no negócio e facultar toda a informação 
necessária para os seus stakeholders e atuar em conformidade com as recomendações 
emitidas pelas Autoridades de Saúde e pelo Ministério da Educação. 
Na sequência da aprovação em Conselho de Gerência, da proposta de atribuição de uma 
gratificação de balanço aos seus funcionários internos, esta foi efetuada no valor de 400 
Euros a cada funcionário. 
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2.3. Perspetivas para 2021 
 

As perspetivas da SEFO para 2021, suportadas no seu Projeto Educativo e no 
Plano de Atividades, consideram as seguintes Prioridades Estratégicas:  
 
1. Formar alunos do futuro;  
2. Reforçar a relação da Escola com o tecido sócio económico da região; 
3. Excelência da organização; 
4. Sustentabilidade da escola. 
 

Salienta-se que estas linhas orientadoras se assumem como um compromisso 
com toda a comunidade escolar, no sentido do cumprimento das suas Prioridades 
Estratégicas, Objetivos e Metas, garantido o desempenho futuro da Empresa. 
 

 

 

 

 

 

2.4. Proposta de aplicação de resultados 
 

A gerência propõe que o resultado líquido do exercício de 2020, no valor de 62.652,01 
Euros tenha a seguinte aplicação: 
 

 Reservas livres:             3.500,00 Euros 

 Resultados transitados:          59.152,01 Euros 

 

  

Visão da 
ESCO

Ser uma escola de referência, a nível regional e nacional, reconhecida 
pela qualidade e exigência da formação integral dos seus formandos, 
desenvolvendo práticas educativas inovadoras, com vista ao reforço de 
competências para o mercado de trabalho e/ou o prosseguimento de 
estudos, preparando-os para enfrentar diferentes desafios de vida.

Missão 
da ESCO

Dar formação de qualidade a jovens, de forma a desenvolver as suas 
competências técnicas e profissionais, em sinergia com a comunidade. 
Promove a formação integral dos cidadãos, preparando-os para uma 
aprendizagem ao longo da vida e para o exercício de uma cidadania 
responsável e empreendedora. A ESCO tem ainda como missão a 
qualificação de adultos que, alinhada com as necessidades do mercado 
de trabalho, pretende promover a valorização individual e o 
desenvolvimento pessoal dos mesmos.
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3. AGRADECIMENTOS 
 

 
Gostaríamos de destacar os nossos clientes, alunos, famílias, fornecedores e 

bancos que, através da confiança e preferência manifestada, têm tornado possível o 
nosso crescimento. 
 

Finalmente, aos nossos colaboradores que connosco vivem o dia a dia, o nosso 
agradecimento. 

Torres Vedas, 31 de março de 2021 

 

      A Gerência 
 

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

                (Júlia Alfaiate)                           (Laura Rodrigues) 
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B. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

1. Balanço em 31 de dezembro de 2020 
    

   <em Euros>  
 

RUBRICAS 
NOTAS DATAS 

  2020 2019 

ACTIVO       

        

Ativo não corrente       

Ativos fixos tangíveis 5 638 886,38 662 011,18 

Ativos intangíveis 6 9 205,09 5 839,35 

Investimentos financeiros   2 459,83 1 491,01 

    650 551,30 669 341,54 

        

Ativo Corrente       

Outros créditos a receber 7 2 104 907,85 1 852 568,03 

Diferimentos 8 3 147,26 4 229,88 

Caixa e depósitos bancários 9 545 600,07 954 019,18 

    2 653 655,18 2 810 817,09 

Total do ativo   3 304 206,48 3 480 158,63 

        

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       

        

Capital próprio 10     

Capital subscrito 10 42 397,83 42 397,83 

Reservas legais 10 65 999,76 65 999,76 

Outras reservas 10 2 000,00 0,00 

Resultados transitados 10 970 168,81 934 291,72 

Ajustamentos/ Outras variações no capital próprio 10 608 213,54 617 698,97 

       

Resultado líquido do período 10 62 652,01 37 877,09 

        

        

        

Total do capital próprio   1 751 431,95 1 698 265,37 

        

Passivo       

        

Passivo corrente       

Fornecedores 11 16 820,33 24 363,51 

Estado e outros entes públicos 12 40 574,59 35 121,55 

Outras contas a pagar 11 123 113,40 120 688,19 

Diferimentos 8 1 372 266,21 1 601 720,01 

    1 552 774,53 1 781 893,26 

Total do passivo   1 552 774,53 1 781 893,26 

Total do capital próprio e do passivo   3 304 206,48 3 480 158,63 
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2. Demonstração dos resultados no período findo em 31 de 
dezembro de 2020 

 

RENDIMENTOS E GASTOS 
NOTAS PERÍODOS 

  2020 2019 

        

Vendas e serviços prestados 13 8 072,31 29 034,88 

Subsídios à exploração 8 1 949 427,08 1 955 539,39 

Fornecimentos e serviços externos 14 -383 768,56 -439 736,59 

Gastos com o pessoal  15  -977 863,45 -941 427,57 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  0,00 -942,81 

Outros rendimentos 16 14 355,14 35 834,62 

Outros gastos 16 -451 303,74 -526 686,94 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos   158 918,78 111 614,98 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5,6 -79 563,82 -67 366,37 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   79 354,96 44 248,61 

        

Juros e rendimentos similares obtidos   532,22 1 050,77 

Juros e gastos similares suportados   0,00 -7,41 

        

Resultado antes de impostos   79 887,18 45 291,97 

        

Imposto sobre o rendimento do período 12 -17 235,17 -7 414,88 

        

Resultado líquido do período   62 652,01 37 877,09 
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C. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 

1. Identificação da Sociedade 
 

 
A SEFO – Sociedade de Educação e Formação do Oeste, Lda. é uma sociedade por quotas 
constituída em 4 de junho de 1993, com o NIF e registo de matrícula n.º 503 005 843, 
tem sede na Rua da Liberdade, Nº4, no Hilarião em Torres Vedras, e tem como atividade 
principal o Ensino Profissional. 
 

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações 
Financeiras 

 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas 
Contabilísticas e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) previstas pelo 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009 
de 13 de julho, com as retificações da Declaração de Retificação n.º 67-B/2009, de 11 de 
setembro, as alterações resultantes da Lei n.º 20/2010 de 23 de agosto, do decreto lei 
36 A/2011 de 9 de março e do Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho de acordo com a 
estrutura concetual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas 
interpretativas consignadas, respetivamente, nos Avisos 8254/2015, 8257/2015 e 
8258/2015, de 29 de julho, e estão de acordo com a modelização e codificação 
aprovadas pelas Portarias 220/2015, de 24 de julho, e 218/2015, de 23 de julho. 
 
De forma a garantir a expressão verdadeira e apropriada, quer da posição financeira 
quer do desempenho da Empresa, foram utilizadas as normas que integram o Sistema 
de Normalização Contabilística (SNC), antes referido, em todos os aspetos relativos ao 
reconhecimento, mensuração e divulgação. 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com um período de reporte 
coincidentes com o ano civil, no pressuposto da continuidade das operações da empresa 
e no regime do acréscimo, com expressão dos respetivos montantes em Euros. 
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3. Bases de mensuração 
 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos e tomando por 
base o custo histórico. 
 

4. Principais políticas contabilísticas 
 
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras foram as seguintes: 
 
 

4.1. Ativos fixos tangíveis 
 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das 
depreciações acumuladas e das perdas por imparidade acumuladas, quando aplicável. 
O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo e as despesas diretamente 
imputáveis à aquisição do ativo. 
 
As depreciações dos ativos tangíveis, deduzidos do seu valor residual, são calculadas de 
acordo com o método da linha reta (quotas constantes), a partir do mês em que se 
encontram disponíveis para utilização, durante a vida útil dos ativos, a qual é 
determinada em função da utilidade esperada. As taxas de depreciação praticadas 
correspondem, em média, às seguintes vidas úteis estimadas para as diversas classes de 
ativos: 
 

 Anos de vida útil 

Edifícios e outras construções 10-50 

Equipamento básico 5-10 

Equipamento de transporte 4-8 

Equipamento administrativo 3-10 

Outros ativos tangíveis 5-10 

 

 
Os terrenos não são depreciáveis. 
 
A depreciação cessa quando os ativos passam a ser classificados como detidos para 
venda. 
 
  



 

 60 

 
Os encargos com manutenção e reparações de natureza corrente são registados como 
gastos do período em que são incorridos. As grandes reparações que originem 
acréscimo de benefícios ou de vida útil esperada são registadas como ativos tangíveis e 
depreciadas às taxas correspondentes à vida útil esperada. A componente substituída é 
identificada e abatida. Os rendimentos ou gastos decorrentes da alienação de ativos 
fixos tangíveis são determinados pela diferença entre o valor de venda e a respetiva 
quantia registada, são contabilizados em resultados na rubrica “Ganhos/perdas com 
alienação de ativos”.  
 

4.2. Ativos intangíveis 
 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
amortizações acumuladas e das perdas de imparidade, quando aplicável. Os ativos 
intangíveis apenas são reconhecidos quando for provável que deles advenham 
benefícios económicos futuros para a Empresa e que os mesmos possam ser 
mensurados com fiabilidade. 
 
Os ativos intangíveis compreendem essencialmente despesas com patentes, software 
(sempre que este é separável do hardware e esteja associado a projetos em que seja 
quantificável a geração de benefícios económicos futuros), licenças e outros direitos de 
uso.  
 
Os ativos intangíveis são amortizados pelo método das quotas constantes, a partir do 
mês em que se encontram disponíveis para utilização, durante a vida útil estimada, que 
se situa num período que varia entre 1 e 10 anos. 
 
Os rendimentos ou gastos decorrentes da alienação de ativos intangíveis são 
determinados pela diferença entre o valor de venda e a respetiva quantia registada, são 
contabilizados em resultados na rubrica “Ganhos/perdas com alienação de ativos”. 
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4.3. Instrumentos financeiros 
 
Outros créditos a receber  
 
As Vendas e Prestações de Serviços aos alunos ou empresas, são realizadas a pronto ou 
a crédito, sendo mensuradas ao valor nominal, deduzido de eventuais perdas por 
imparidade acumuladas. 
No final do exercício, são analisadas essas mesmas contas, de forma a avaliar se existe 
alguma prova objetiva de que não serão recuperáveis (evidência de dificuldades 
financeiras, verificação de atrasos significativos nos pagamentos ou se torna provável 
que vão entrar em liquidação ou reestruturação financeira). Se assim for, de imediato é 
reconhecida a respetiva perda por imparidade. Para tal, é tomada em consideração a 
informação de mercado que demonstre que os devedores estão em incumprimento das 
suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não 
recebidos. 
A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é 
registada quando os motivos que provocaram os registos das mesmas, deixarem de 
existir e consequentemente o ativo deixar de estar em imparidade. 
 
Fornecedores 
 
Os fornecedores e outros credores são mensurados ao seu valor nominal, o que é 
substancialmente equivalente ao seu justo valor. As contas a pagar (saldos de 
fornecedores e outros credores) são responsabilidades respeitantes à aquisição de 
mercadorias ou serviços, no decurso normal das suas atividades. Se o pagamento for 
devido dentro de um ano ou menos são classificadas como passivo corrente. Caso 
contrário são classificadas como passivos não correntes.  
 
 

4.4. Caixa e depósitos bancários 
 

Os montantes incluídos na rúbrica “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos 
valores em caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros depósitos bancários, 
que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuação de 
valor. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no ativo corrente, 
caso contrário, e ainda quando existem limitações à sua disponibilidade ou 
movimentação, são reconhecidos no ativo não corrente. 
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4.5. Especialização dos exercícios 
 
Os Gastos e os Rendimentos são registados de acordo com o princípio da especialização 
dos exercícios, sendo contabilizados no exercício a que dizem respeito, 
independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. 
Os Gastos e os Rendimentos cujo valor real não seja conhecido, são contabilizados por 
estimativa. 
 
Nas rubricas de “Diferimentos”, “Outros créditos a receber” e “Outras dívidas a pagar” 
são registados os Gastos e Rendimentos imputados ao exercício corrente e cujas 
despesas e receitas apenas ocorrerão em exercícios futuros, bem como despesas e as 
receitas que já ocorreram, mas que respeitam a exercícios futuros, e que serão 
imputadas aos resultados de cada um desses exercícios, pelo valor que lhes 
corresponde. 
 

4.6. Imposto sobre o rendimento  
 
A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(IRC) à taxa de 17% até 15.000 € e o remanescente a 21% sobre a matéria coletável. Ao 
valor da coleta de IRC apurado, acresce Derrama, incidente sobre o lucro tributável 
registado e cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1,5% bem como a tributação. 
Excecionalmente, este ano devido à pandemia não foi efetuada a tributação para 
empresas cujo volume de negócios não ultrapassasse os 150.000,00 €. 
O Imposto Corrente sobre o Rendimento é calculado com base no Resultado tributável, 
em conformidade com as regras fiscais vigentes. 
 

4.7. Subsídios e outros apoios 
 

 A empresa reconhece os Subsídios do Estado Português, da União Europeia ou 

organismos equiparados pelo seu justo valor quando existe uma certeza razoável de que 
o subsídio será recebido. 
  
Os Subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos incorridos e registados e 
são reconhecidos na demonstração dos resultados, à medida que os gastos são 
incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio. 
  
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de ativos tangíveis 
e intangíveis são registados no Capital próprio e reconhecidos na Demonstração dos 
Resultados, proporcionalmente às depreciações/amortizações respetivas dos ativos 
subsidiados. 
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4.8. Rédito 
 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela 
prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é 
reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e 
descontos. 
 
A Empresa reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja 
provável que a Empresa obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios 
específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é 
considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas 
a uma prestação de serviços estejam substancialmente resolvidas. A Empresa baseia as 
suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da 
transação e a especificidade de cada acordo. 
 
Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.  
 
 

4.9. Eventos subsequentes 
 

 
Os acontecimentos ocorridos após a data do fecho, até à data de aprovação das 
demonstrações financeiras pela Gerência, e que proporcionem informação adicional 
sobre condições que existiam à data do relato financeiro são refletidos nas 
demonstrações financeiras. Os eventos ocorridos após a data do fecho que sejam 
indicativos de condições que surgiram após a data do relato financeiro são divulgados 
no anexo às demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 
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4.10. Ativos fixos tangíveis 
 
Os movimentos ocorridos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, na quantia escriturada 
dos “Ativos fixos tangíveis”, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foram os seguintes: 
 
 

 
 

 
As depreciações contabilizadas na empresa em 2020, no montante de 76.349,06 Euros 
foram registadas na rubrica de “Gastos/reversões de depreciação e de amortização”. 
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4.11. Ativos intangíveis 
 
 
Os movimentos ocorridos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, na quantia escriturada 
dos “Ativos intangíveis”, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foram os seguintes: 

    

<em Euros>  

 

 
Projetos de 

desenvolvimento 
Programas de 
computador 

Total 

 

 A 1 de janeiro de 2019     

 Custo de aquisição               42 274,83 €                22 491,80 €                64 766,63 €   

 Amortizações acumuladas -            35 396,81 €  -            23 275,40 €  -            58 672,21 €   

 Valor líquido                 6 878,02 €  -                  783,60 €                  6 094,42 €   

 Movimento de 2019     

 Adições 2 460 € -  2 460 €  

 Amortizações - 3 498,65 € - - 3 498,65 €  

 Regularizações - Amortizações - 0,02 € 783,60 € 783,58 €  

 Valor líquido - 1 038,67 € 783,60 € - 255,07 €  

 31 de dezembro de 2019     

 Custo de aquisição 44 734,83 €                22 491,80 €  67 226,63 €   

 Amortizações acumuladas - 38 895,48 €                22 491,80 €  - 61 387,28 €   

 Valor líquido 5 839,35 € - 5 839,35 €   

 

    

<em Euros>  

 

 
Projetos de 

desenvolvimento 
Programas de 
computador 

Total 

 

 A 1 de janeiro de 2020     

 Custo de aquisição 44 734,83 €                22 491,80 €  67 226,63 €   

 Amortizações acumuladas - 38 895,48 €                22 491,80 €  - 61 387,28 €   

 Valor líquido 5 839,35 € - 5 839,35 €   

 Movimento de 2020     

 Adições 6 580,50 € - 6 580,50 €  

 Amortizações - 3 214,76 € - - 3 214,76 €  

 Valor líquido 3 365,74 € -  3 365,74 €  

 31 de dezembro de 2020     

 Custo de aquisição 51 315,33 €                22 491,80 €  73 807,13 €   

 Amortizações acumuladas - 42 110,24 €                22 491,80 €  - 64 602,04 €   

 Valor líquido 9 205,09 € - 9 205,09 €  

 
As amortizações contabilizadas na empresa em 2020, no montante de 3.214,76 Euros foram registadas 
na rubrica de “Gastos/reversões de depreciação e de amortização”. 
 

  
<em Euros> 
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4.12. Outros créditos a receber 
 
A rúbrica “Outros créditos a receber” em 31 de dezembro de 2020 e 2019, apresentava a seguinte 
decomposição: 

  
<em Euros> 

  

  2020 2019  

 

 
Programa Operacional de Capital Humano (Nota 8) 
 

 
2 097 716,72 € 

 

 
1 823 561,05 € 

  

 
Erasmus 
 

4 567,20 € 
 

22 441,20 € 
  

 
Outros 
 

2 623,93 € 6 565,78 € 
 

 Total 2 104 907,85 € 1 852 568,03 €  

  

 

4.13. Diferimentos 
 
A rúbrica de Diferimentos, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, apresentava a seguinte decomposição: 

  
<em Euros> 

  

  2020 2019  

 
Saldos ativos   

 

 
Gastos a reconhecer  
 

3 147,26 € 
 

4 229,88€ 
  

  Total  3 147,26 €  4 229,88 €  

 

 
Saldos passivos 
 
Rendimentos a reconhecer – Contratos POCH 
 

 
1 372 266,21€ 

 
 

1 601 720,01€ 
 

 

 Total 1 372 266,21€  1 601 720,01€  

  

 
Os “Rendimentos a reconhecer – Contratos POCH” respeitam na sua totalidade a valores 
aprovados pelo Programa Operacional de Capital Humano (POCH) e que serão 
reconhecidos em resultados entre janeiro e agosto de 2021. Os valores aprovados e 
ainda não recebidos a 31 de dezembro de 2020 ascendem a 2.097.716,72 Euros 
(1.823.561,05 Euros em 31 de dezembro de 2019) (Nota 7) e os valores reconhecidos 
relativos aos subsídios à exploração no exercício de 2020 ascenderam a 1.949 427,08 
Euros (1.955 539,39 Euros em 31 de dezembro de 2019). 
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4.14. Caixa e depósitos bancários 
 

A rúbrica de “Caixa e depósitos bancários” em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
apresentava a seguinte decomposição: 

  
<em Euros> 

  

  2020 2019  

 

Caixa    
 
Depósitos bancários   

 
1 401,53 € 

 
544 198,54 € 

 

  
 1 795,42 € 

 
951 723,76 € 

 

 

  Total 545 600,07€            954 019,18€   

    
    

4.15. Capital 
 

Em 31 de dezembro de 2020 o capital social da Empresa é composto por 6 quotas, com 
o valor total de 42.397,83€. A 31 de dezembro de 2020, o capital próprio apresenta o 
seguinte detalhe: 
  

Sócio Nº quotas Valor quota 

ACIRO – Associação Comercial, Industrial e Serviços da Região Oeste 2     23 692,91 € 

Câmara Municipal de Torres Vedras 1     12 469,95 € 

Turismo Centro de Portugal 1       2 493,99 € 

AERLIS-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE LISBOA 1       2 493,99 € 

ADRO - Agência de desenvolvimento regional do Oeste 1       1 246,99 € 

TOTAL 6     42 397,83 € 

 

Durante o exercício de 2020, os movimentos ocorridos no período nas rúbricas de 
capital próprio foram as seguintes: 

      

<em Euros>  

 
 Saldo inicial 

Aplicação do 
resultado 

Subsídios ao 
investimento 

Resultado do 
exercício 

Saldo final 
 

 Capital subscrito 42 397,83 € - - - 42 397,83 €  

 Reservas legais 65 999,76 € - - - 65 999,76 €  

 Outras reservas - 2 000,00 € - -    2 000,00 €  

 
Resultados 
transitados 

      934 291,72 €        35 877,09 € - -       970 168,81 € 
 

 

Ajustamentos/outras 
variações no capital 
próprio 

      617 698,97 € - - 9 485,43 € -       608 213,54 € 
 

 
Resultado líquido 
exercício 

        37 877,09 € - 37 877,09 € -         62 652,01 € 62 652,01 € 
 

 
 Total Capital 
Próprio 

1 698 265,37 € - -  9 485,43 € 62 652,01 € 1 751 431,95€ 
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Reservas Legais: De acordo com o art.º 295 do CSC, pelo menos 5% do resultado tem de 
ser destinado à constituição ou reforço da reserva legal até que esta represente pelo 
menos 20% do capital social. A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de 
liquidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as 
outras reservas, ou para incorporação no capital social (art.º 296 do CSC). 
  
Resultados transitados:Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para 
distribuição aos sócios, após o cumprimento das demais obrigações impostas pelo CSC. 
 

4.16. Fornecedores e outras contas a pagar  
 

  2020 2019  

 Fornecedores    

 Fornecedores conta corrente 16 820,33 € 24 363,51 €           

  Total          16 820,33 €            24 363,51 €   

 Outras contas a pagar    

     

 Outros credores 35 754,51 € 33 622,58 €  

 Credores por acréscimos de gastos:    

 Remunerações a liquidar 65 598,65 € 64 845,00 €  

 Gratificações aos funcionários 16 000,00 € 11 700,00 €  

 Outros Credores 5 760,24 € 889,11 €  

 Total 123 113,40 € 120 688,19 €  

    

4.17. Estado e outros entes públicos 
 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rúbrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo 
apresentava os seguintes valores: 
 

  2020 2019  

 

Passivo 
 
Imposto sobre o Rendimento 

 
 

12 008,11 € 
 

 
 

5 569,50 € 
 

 

 
Contribuições para a Segurança Social 17 834,37 € 18.336,84 € 

 

 Imposto sobre o Valor Acrescentado 363,71 € 290,57 €  

 Retenções imposto sobre rendimento 10 368,40 € 10.924,64 €  

 Total 40.574,59 € 35.121,55 €  
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O relacionamento entre o imposto e o lucro contabilístico apresenta-se da seguinte forma: 

  2020 2019  

 Resultado Antes de Impostos           80 387,18 €            45 291,97 €   

 Ajustamentos (a crescer) 3 749,57 € 4 493,53 €  

 Ajustamentos (a deduzir) -2 562,93 € -15 359,87 € 
 

 Lucro tributável 81 573,82 € 34 425,63 € 
 

 Matéria coletável 81 573,82 € 34 425,63 € 
 

 Imposto à taxa de 17% 2 550,00 € 2 550,00 €  

 Imposto à taxa de 21% 13 980,50 € 4 079,38 € 
 

 Derrama - 344,26 € 
 

 Tributação autónoma 704,66 € 441,24 €  

 IRC estimado 17 235,17 € 7 414,88 €  

 Deduções 5 227,06 € 2 108,08 €  

 IRC a pagar - 12 008,11 € - 5 306,80 €  

  Taxa Efetiva 21,13% 21,53%  

 

4.18. Vendas e serviços prestados 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rúbrica “Vendas e serviços prestados” apresentava a seguinte 
decomposição: 

  
<em Euros> 

  

  2020 2019  

 Prestação de serviços – Formação de Adultos   3 576,00 €  8 971,00 €  

 

 
Prestação de serviços – Serviços de Formação  
 

  2 046,75 €  14 313,50 € 
 

 Prestação de serviços – Outros    2 449,56 € 5 750,38 €  

 Total 8 072,31 €  29 034,88 €  

 

4.19. Fornecimentos e serviços externos 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rúbrica “Fornecimentos e serviços externos” apresentava a 
seguinte decomposição: 

  
<em Euros> 

  

  2020 2019  

 Serviços especializados 262 700,95 €        259 671,42 €   

 Serviços diversos 72 891,33 €         103 440,77 €   

 Materiais 26 497,89 €         40 486,56 €   

 Energia e fluídos 21 005,09 €         27 226,44 €   

 Deslocações, estadas e transportes 673,30 €         8 911,40 €   

 Total 383 768,56 €  439 736,59 €  
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4.20. Gastos com o pessoal 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rúbrica “Gastos com o pessoal” apresentava a 
seguinte decomposição: 

  
<em Euros> 

  

  2020 2019  

 Remunerações do pessoal 795 988,09 €  767 170,50 €   

 Encargos sobre remunerações 176 598,09 €           168 578,19 €   

 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 5 151,27 €    3 528,78 €   

 Gastos com ação social -  717,50 €  

 Outros gastos com o pessoal      126,00 €   1 432,60 €   

 Total 977 863,45 €  941 427,57 €   

 

4.21. Outros rendimentos e outros gastos 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rúbricas “Outros rendimentos” e “Outros gastos” apresentava os 
seguintes valores: 

  
<em Euros> 

  

  2020 2019  

 Outros rendimentos    

 Imputação de subsídios para investimentos 9 485,43 € 9 679,01 €  

 Correções relativas a períodos anteriores 2 140,23 € 12 140,85 €  

 Rendimentos suplementares 1 948,00 € 9 998,00 €  

 Microgeração 516,68 € 763,21 €  

 Excesso da estimativa para impostos 262,70 € 3 079,02 €  

 Descontos de pronto pagamento obtidos 0,10 € 5,10 €  

 Outros 2,00 € 169,43 €  

 Total 14 355,14 € 35 834,62 €  

 Outros gastos    

 Encargos com formandos 443 267,93 € 516 428,84 €  

 Correções relativas a períodos anteriores 4 149,57 € 3 942,66 €  

 Impostos 1 612,52 € 2 911,55 €  

 Quotizações 1 200,00 € 1 200,00 €  

 Donativos 700,00 € 890,00 €  

 Despesas não devidamente documentadas 100,00 € -  

 Insuficiência estimativa imposto  262,70 €  

 Outros 273,72 € 1 051,19 €  

 Total 451 303,74 € 526 686,94 €  

 

Torres Vedras, 31 de março de 2021 

  

 

 

A Gerência 
 
 

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

(Júlia Alfaiate) 
 
 

---------------------------------------------------------- 
(Laura Rodrigues) 

 
 
 
 

Contabilista Certificado 
 
 
 

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

(Sandra Alfaiate) 
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ANEXOS 
 
  



 

 73 

 
 

ANEXO 1 

Informação por Ciclos de Formação: 
 

 
 

 

 

2014/2017

2015/2018

2016/2019

2017/2020



Ciclo de Formação: 2014/2017 

 

Diplomados Não Diplomados 
Prosseguiram 
estudos 

Trabalhar na 
área 

Prosseguiram 
estudos 

Trabalhar na 
área 

21% 44% 8% 1% 
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Ciclo de Formação: 2014/2017 

 
 

 Alunos 

  

Matríc. 
Desist. 

/ 
Reprov 

Fim  
3º 

ano 

Aprov. 
Fim 3º 

ano 
(Período 
Regular) 

Aprovados Continuam em Formação 
Aprov. Fim 

(Após 
Período 
Regular) 

TURMAS Estudar Empregados Desempregados 
Situação 

Desconhecida 
Empregados Desempregados 

Situação 
Desconhecida 

VD1 34 16 18 15 2 12 1 0 3 0 0 15 

T5 30 3 27 24 3 17 5 0 2 0 0 25 

PSI1 31 14 17 16 8 7 1 0 1 0 0 16 

A14 30 5 25 23 4 16 3 0 1 1 0 23 

AS3 31 17 14 14 4 10 0 0 0 0 0 14 

TOTAIS 156 55 101 92 21 62 10 0 7 1 0 93 

     93 8  
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Ciclo de Formação: 2015/2018 

 

Diplomados Não Diplomados 
Prosseguiram 

estudos 
Trabalhar na 

área 
Prosseguiram 

estudos 
Trabalhar na 

área 

20% 44% 6% 0% 
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Ciclo de Formação: 2015/2018 

 

 

 Alunos 

  

Matríc. 
Desist. 

/ 
Reprov 

Fim  
3º 

ano 

Aprov. 
Fim 3º 

ano 
(Período 
Regular) 

Aprovados Continuam em Formação 
Aprov. Fim 

(Após 
Período 
Regular) 

TURMAS Estudar Empregados Desempregados 
Situação 

Desconhecida 
Empregados Desempregados 

Situação 
Desconhecida 

AI6 29 5 24 24 1 23 0 0 0 0 0 24 

CP5 29 2 27 25 3 19 3 0 1 1 0 25 

PSI2 30 9 21 19 12 5 2 0 0 2 0 19 

GD2 31 8 23 21 4 14 3 0 1 1 0 21 

OE3 29 4 25 24 4 15 5 0 1 0 0 24 

TOTAIS 148 28 120 113 24 76 13 0 3 4 0 113 

     113 7  
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Ciclo de Formação: 2016/2019 

 

Diplomados Não Diplomados 
Prosseguiram 

estudos 
Trabalhar na 

área 
Prosseguiram 

estudos 
Trabalhar na 

área 

27% 50% 10% 4% 
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Ciclo de Formação: 2016/2019 

 

 

 Alunos 

  

Matríc. 
Desist. 

/ 
Reprov 

Fim  
3º 

ano 

Aprov. 
Fim 3º 

ano 
(Período 
Regular) 

Aprovados Continuam em Formação 
Aprov. Fim 

(Após 
Período 
Regular) 

TURMAS Estudar Empregados Desempregados 
Situação 

Desconhecida 
Empregados Desempregados 

Situação 
Desconhecida 

A15 26 4 22 21 11 6 4 0 1 0 0 21 

AS4 14 2 12 10 4 1 6 0 1 0 0 11 

C11 15 5 10 9 4 4 1 0 0 1 0 9 

CP6 28 4 24 23 1 17 5 0 1 0 0 23 

G12 26 6 20 20 8 9 3 0 0 0 0 20 

H10 27 8 19 12 1 9 2 0 5 1 1 12 

TOTAIS 136 29 107 95 29 46 21 0 8 2 1 96 

      96 11  

 

  



 

 80 

 

Ciclo de Formação: 2017/2020 

 

Diplomados Não Diplomados 
Prosseguiram 

estudos 
Trabalhar na 

área 
Prosseguiram 

estudos 
Trabalhar na 

área 

32% 49% 10% 1% 
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Ciclo de Formação: 2017/2020 

 

 

   

Matríc.  
Desist. 

/ Reprov  
Fim  3º 
ano  

Aprov. 
Fim 3º 

ano 
(Período 
Regular)  

Aprovados  Continuam em Formação  Aprov. 
Fim 

(Após 
Período 

Regular)  

TURMAS  Estudar  Empregados  Desempregados  
Situação 

Desconhecida  
Empregados  Desempregados  

Situação 
Desconhecida  

T6  27  2  25  23  14  1  5  3  2  0  0  23  

G13  27  5  22  19  6  6  7  0  1  2  0  19  

AS5  27  3  24  24  6  8  6  4  0  0  0  24  

A16  28  3  25  25  4  11  9  1  0  0  0  25  

H11  26  6  20  16  4  5  7  0  2  2  0  16  

PSI3  28  4  24  19  11  4  2  2  1  2  2  19  

TOTAIS  163  23  140  126  45  35  36  10  6  6  2  126  

           126  14    
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Atividades 2019/2020 

2º Trimestre (6 janeiro a 27 de março de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

Ano Letivo Monitorização e análise do consumo de eletricidade na escola.   Eco Escolas 

Ano Letivo Monitorização e análise do consumo de gás na escola.   Eco Escolas 

Ano Letivo Monitorização e análise do consumo de água na escola.   Eco Escolas 

Ano Letivo PI - A Gastronomia Regional na Costa Portuguesa CP8   

Port, Inglês, Integração, 
TIC, Economia, GT/C, 

Comu. Francês, Cozinha 
e Pastelaria 

06/01 - início Intervenção em turma 2º anos DT 

06/01 - início Intervenção em turma 1º anos DT 

07/jan Avaliação da Mobilidade ERASMUS+ - Moinhos V     

08/jan Torneio voleibol ESCO   Desporto Escolar 

09/jan 
Fabulous Project - WorkShop Laser, design 2D e CNC 2D 

(Inventables) 
PSI4   

06/01 a 27/03 Flyer sobre Hidroterapia MEBE1 TTM 9147 

06/01 a 27/03 
Trabalhos de Excel - Elaboração das fichas técnicas para a 

Mostra Gastronómica 
CP8   GT/Controlo 

07/jan Visita à Fábrica da Renova (13h25-18h) 
G13 

Inglês 8 (2h) 

Gestão 14 (2h) 

G14 Economia 3 (4h) 

07/jan IST - Infeções Sexualmente Transmissíveis (+ saúde) (10h-12h15) 

A16 DT 

H11 DT 

G13 DT 

PSI3 DT 

T6 DT 

08/jan Bullying e comportamentos agressivos (+ saúde) - tarde 

MEBE1 Ingl. 5 (3h) 

PSI4 Ingl. 5 (3h) 

CP7 Ingl. 5 (3h) 

AI7 Ingl. 5 (3h) 

09/jan 
Conversas revelando a (D)eficiência (+ saúde) - Sessão Grupo 

Auto Representação da APECI 

H12 GT/C 7298 (2h) 

AI7 Sociologia 5 (2h) 

A16 E. Com (2h) 

A17 E. Com 4253 (2h) 

09/jan Visita de Estudo ao CNS (TV) - 14h30 AS6 
CRI 6561 (2h) 

HSCG 6563 (1h) 

10/jan Torneio Basquetebol ESCO - Pavilhão (9h30-16h) GD3 PAFD 7277 (5h) 

10/jan Almoço Pedagógico - Serviço 2 
H11 SR 8341 (5h) 

CP7 Coz. 8292 (4h) 

10/jan Flyer sobre Massagens Tui Na e Shiatsu MEBE1 TTM 9150 

13/jan Campeonato "Jogos Matemáticos" - Produto 

A16 Matemática 

T6 Exposição de Jogos 

A17 
Exposição de Jogos 
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Atividades 2019/2020 

2º Trimestre (6 janeiro a 27 de março de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

14/jan 2.ª concentração Voleibol (9h-16h30)   Desporto Escolar 

14/jan Sessão de Primeiros Socorros (+ saúde) - 14h30-16h40 

CP7 GT/C 8288 (2h) 

CP8   GT/C 8283 (2h) 

H11 GT/C 7844 (2h) 

H12 GT/C 7298 (2h) 

14/jan Visita de Estudo à SOERAD (TV) - 14h30-17h30 AS6 
CRI 6559 (2h) 

HSCG 6562 (1h) 

15/jan Showcooking culinária saudável (+ Saúde) - EB/JI Maceira 
A16   

CP7   

15/jan Workshop de Bebidas Saudáveis - AE Henriques Nogueira H11   

15/jan Apresentação do Programa Espaço Primavera - CMTV Jovens    

16/jan Campeonato "Jogos Matemáticos" - Dominório 
A16   

T6   

16/jan Inspiring Future (14h30-17h30) 

AS5 Inglês 8 (3h) 

PSI3 Inglês 8 (3h) 

G13 Inglês 8 (3h) 

A16 Sociologia 7 (3h) 

H11 
Serv. Rest. (2h) 

 Inglês 9 (1h) 

T6 

Inglês 9 (1h) 

Matemática (1h) 

Português (1h) 

16/jan 
Sessões de Massagem Tui Na para pais, EE, pessoal docente e 

não docente. 
MEBE1 TTM 9150 (3h) 

16/jan Campeonato "Jogos Matemáticos" Dominório 

A16 Matemática 

T6 Exposição de Jogos 

A17 Exposição de Jogos 

17/jan Campeonato "Jogos Matemáticos" - Atarigo 

A16 Matemática 

T6 Exposição de Jogos 

A17 Exposição de Jogos 

17/jan Almoço Pedagógico - Serviço 3 
H11 SR 8341 (5h) 

CP7 Coz. 8292 (4h) 

17/jan PI - Prática de Tratamento de assinatura - alunos MEBE1 TTM 9147 (5h) 

18/jan PI - Dia Mundial do Riso AS6 Int. 2, tema 1 (3h) 

20 a 24/jan Exposição Diamantes em Bruto -      

22/jan Corta-mato OESTE - Parque da Várzea (9h-13h) 
  

Desporto Escolar 

22/jan Assembleia Municipal Jovem 

A17 Eduarda e Carlota 

AI7 Bruna e Daniela 

MEBE1 Alícia e Carolina 

G14 Carolina 
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Atividades 2019/2020 

2º Trimestre (6 janeiro a 27 de março de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

22/jan Visita de Estudo ao Hotel CampoReal, à Quinta da Almiara 

CP8   

GT/C 8289 (2h) 

Int. 1 (1h) 

Com. Fr. 8308 (1h) 

Inglês 1 (1h) 

Coz 8297 (1h) 

H12 

S. Beb. – UFCD 8336 (2h) 

Int. – Mód. 2 (2h) 

G.C. – UFCD 8329 (1h) 

S. Rest. UFCD 8283 (1h) 

23/jan Visita à Frismag (em vez da Visita ao Queijo Saloio) G13 Cont/Fisc. 14 (4h) 

23/jan Sessões de Massagem Shiatsu MEBE1 TTM 9150 (3h) 

24/jan 
Sessão de Partilha - "VolunTurismo" (Testemunho: Jorge 

Fernandes) 

T6 OTET (2h) 

T7 TCAT (2h) 

24/jan Almoço Pedagógico - Serviço 4 
H11 SR 8341 (5h) 

CP7 Coz. 8292 (4h) 

24/01 e 25/01 

Visita à Talassoterapia da Nazaré e Mandalay SPA Óbidos 

MEBE1 

TTM 9147 (4h) 

TACBE 7853 (3h) 

Atividade Prática com reforço - Prevenção de Lesões 

Ed. Física 2 (3h) 

Inglês 6 (2h) 

Integração 3 (2h) 

27/jan 
Dia Internacional das Vítimas do Holocausto - Aquisição e 

Exposição de livros sobre o Holocausto 
CR   

29/jan a 
07/fev 

Whorkshop "Kinesio Tapping Vs Ligaduras funcionais" MEBE1 

Português 5(2h) 

Ed. Física 2 (2h) 

SCB 9158 (4h) 

31/jan 
Visita a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e visita ao 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Hospital da 
Universidade   

AS6 

Saúde 6578 (1h) 

Port (2h) 

FQ 2 (4h) 

AS5 
Saúde 6577 (4h) 

Biologia 7 (3h) 

31/jan 
PI - Atendimento ao público docente e externo - aplicação de 

tratamento de assinatura 
MEBE1 TTM 9147 (3h) 

01/02 e 08/02 Workshop Artes Circenses A17 
Exp. Dramática 4290/ 
Complemento (14h) 

04/fev 

Compreender para prevenir o VIH (Abraço) - tarde 

A17 DT 

G14 Integração 

VM1 Integração 

Compreender para prevenir o VIH (Abraço) - manhã 

AS6 Saúde 

CP8   DT 

H12 DT 

04/02 a 03/03 UNIT 7 e 8 - 2º Projeto Piloto CP7 

Inglês 

Gestão e Controlo 

Cozinha 
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Atividades 2019/2020 

2º Trimestre (6 janeiro a 27 de março de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

05/fev Sessão TravelPort | Galileo – Curso de Certificação adicional 

T6 OTET 7 (2h) 

T7 
TCAT 7 (1h) 

OTET 4 (1h) 

07/fev Almoço Pedagógico - Serviço 1 
H12 

SR 8338 (1h) 

SR 8339 (4h) 

CP7   

07/fev Tertúlia "Olhar o Outro" H12 
Gestão/Cont UFCD 7297 

(2h) 

08/fev Entrega do Selo "Escola Amiga das Crianças"   Ana Cândido 

09/02 a 14/02 

Prova de Skills Portugal - Desenvolvimento de Aplicações para 
Dispositivos Móveis PSI3 

Lourenço Gomes 

Prova de Skills Portugal - Web Technologys Diogo Duarte 

12/fev Visita ao Campeonato das Profissões, em Setúbal 

PSI4 
Integração 4 (4h) 

PSI 13 (3h) 

CP8   

GT/C (8289) 3h 

Integração (1) 2h 

Com. Fr.  (8318) 2h  

12/fev 
" Curte até ser dia, Poupa a tua energia" -    à conversa sobre 
com portamentos aditivos (Escola Segura, Proteção e CVP) 

10h05-11h15;  

T7 Integração 4 (1h) 

CP7 Integração 4 (1h) 

H11 Integração 6 (1h) 

T6 Integração 6 (1h) 

MEBE1 Integração 4 (1h) 

12/fev 
" Curte até ser dia, Poupa a tua energia" -    à conversa sobre 
com portamentos aditivos (Escola Segura, Proteção e CVP) : 

11h15-12H15 

A17 Integração 2 (1h) 

AS6 Integração 2 (1h) 

VM1 Integração 2 (1h) 

H12 Integração 2 (1h) 

G14 Integração 2 (1h) 

13/fev MEGAS ESCO - Pista Atletismo Paúl   Desporto Escolar 

13/fev Showcooking culinária saudável (+ Saúde) - EB/JI Fonte Grada 
A17   

CP7   

13/fev Assembleia Municipal Jovem 

MEBE1 Carolina Crispim 

MEBE1 Alícia Carmezim 

G14 Carolina Rodrigues 

13/fev 
Visita de estudo ao Hotel da Batalha, Museu Municipal da 

Batalha e Mosteiro da Batalha 
H12 

G.C. – UFCD 7297 (3h) 

SR 8338 - (2h) 

Int. – Mód. 1 (2h) 

14/fev Almoço Pedagógico - Serviço 2 
H12 

SR 8338 (1h) 

SR 8339 (4h) 

CP7   

14/fev 
PI - Atendimento ao público docente e externo - aplicação de 

tratamento de assinatura 
MEBE1 TTM 9147 (3h) 

14/02 e 15/02 Corta-Mato Nacional da Figueira da Foz 
David Ribeiro 

G14 
Desporto Escolar 
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Atividades 2019/2020 

2º Trimestre (6 janeiro a 27 de março de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

17/fev Workshop -Cosmetologia - 11h30-12h30 MEBE1 SCB 3638  

19/fev In(dependências) - Teatro Debate (+ Saúde) 

A17 Português 2 (3h) 

AS6 Português 2 (3h) 

CP8   Português 2 (3h) 

H12 Português 2 (3h) 

G14 Português 2 (3h) 

VM1 Português 2 (3h) 

20/fev 
Fundação José Saramago (percurso sobre a obra) + Ano da 

morte de Ricardo Reis (Cinema S. Jorge - Lisboa) 

H11 Port. Mód. 9 (7h) 

T6 

Port. Mód. 9 (4h) 

HCA 9 (1h) 

Inglês 8 (2h) 

AS5 Port. Mód. 9 (7h) 

21/fev Festa Carnaval Idosos A17 
ASC 4279 (3h) 

Est. Com. 4260 (4h) 

21/fev Dia Internacional da Língua Materna CR   

27/fev Visita de Estudo ao Baltis SPA Belèm e …. MEBE1 
TACBE 7853 (4h) 

Inglês 6 (3h) 

27/fev 
Fabulous Project - WorkShop Laser, design 2D e CNC 2D 

(Inventables) 
PSI4   

29/fev 
Concurso de Ilustração A(r)riscar da AJUDARIS: "Escritores e 

Obras Literárias" - entrega trabalhos 
T6 Luís Santos 

01/mar Trilho dos Dinossauros GD3 

Port. 5 (1h) 

Inglês 5 (2h) 

Integração 4 (3h) 

Psicologia 4 (2h) 

02 a 27 de 
mar 

"10 minutos de leitura por dia" - todos os dias às 10h55 toca o 
alarme da escola para os professores inicarem a leitura do livro 

que têm na secretária. A leitura termina quando a aula terminar. 

A17, AS5, AS6, 
CP7, CP8, H11, 
H12, T7, PSI4, 

VM1, G14, 
MEBE1 

disciplinas a decorrer 

02/mar Filme "Dou-te os meus olhos" + debate (10h- 13H20) 

T7 Int. 4 (3h) 

PSI4 Inglês 5 (3h) 

MEBE1 Inglês 5 (3h) 

04/mar Assembleia Municipal Jovem 

A17 Mª Eduarda e Carlota 

G14 Carolina R. 

MEBE1 Alícia e Carolina 

06/mar MEGAS fase OESTE (9h-16h) - Óbidos 4 alunos Desporto Escolar 

09/mar Sessão suporte básico de vida (Cruz Vermelha) 

G14 Ed. F. 1 (6h) 

VM1 Ed. F. 1 (6h) 

PSI4 Ed. F. 2 (6h) 

T7 TCAT 7 (6h) 

10, 18 ou 20 
de março 

Visita de Estudo ao Parque Eólico da Serra da Capucha PSI4 Inglês 6 (3h) 
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Atividades 2019/2020 

2º Trimestre (6 janeiro a 27 de março de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

11/mar 
 Roteiro queirosiano em Lisboa - A Lisboa de Eça e de Cesário 

Verde 

CP7 Port. 5 (5h) e 6 (2h) 

MEBE1 Port. 5 (4h) e 6 (3h) 

T7 
Port. 5 (2h) e 6 (3h) 

Inglês 6 (2h) 

13/mar 3.ª Concentração Voleibol-Mafra (9h-17h)   Desporto Escolar 

13/mar Almoço Pedagógico - Serviço 3 H12 
SR 8338 (1h) 

SR 8339 (4h) 

13/mar Trabalho em Contexto de SPA (Campo Real) MEBE1 TTM 9147 (4h) 

13/mar 
PI - Atendimento ao público docente e externo - aplicação de 

tratamento de assinatura 
MEBE1 TTM 9147 (3h) 

março 
PI - Sessões de Envolvimento Corporal (Tratamento de ouro ao 

rosto) - público 
MEBE1 TTM 9174 

16/mar Visita ao Centro Histórico de Torres Vedras - Grupo SCALDA T7   

16/03 a 19/03 
Visita de alunos da escola SCALDA (Turismo, Gestão e Marketing) 

- 25 pessoas 

G14   

VM1   

T7 (14h) 

16/mar VE Escola do Farol - Catefica A17 ECOM UFCD 4255 (2h) 

16/mar Formação malas e livros instantâneos - Fábrica das Histórias 
A17 

Est. Comum. 4253 (1H) 

ASC (2h) 

17/mar AF Educação Cinematográfica "Ver, Ouvir e Sentir" T7 TIAT 8 (4h) 

17 e 18/03 Cooking@Sea  (Receção aos elementos do consórcio)  H12 S. Rest - UFCD 8339 (5h) 

18/mar Assinatura do protocolo entre SCALDA/ESCO/HN, na CMTV 
  

  

18/mar Visita de Estudo ao CHO-UTV AS6 
CRI 6561 (3h) 

HSCG 6563 (1h) 

19/mar 
Sessão sobre integração no mercado de trabalho - 10h (Inês 

Plácido - CMTV _ Juventude) 
H11 Inglês 8 

20/mar Sessão suporte básico de vida (Cruz Vermelha) 

G14 Ed. F. 1 (6h) 

VM1 Ed. F. 1 (6h) 

PSI4 Ed. F. 2 (6h) 

T7 TCAT 7 (6h) 

20/mar Almoço Pedagógico - Serviço 4 -Almoço Queirosiano para a H11 

H12 
SR 8338 (1h) 

SR 8339 (4h) 

CP7 
Cozinha (4h) 

GT/C 8288 (1h) 

H11 Português (2h) 

20/mar Sessão sobre Empreendorismo (CMTV) -15h40 (1h) 
H11 GT/C UFCD 8317 (1h) 

AS5  (1h) 

20/mar 16º Campeonato Nacional Jogos Matemáticos - Aveiro   

PRODUTO - Rui - H11 

DOMINÓRIO - Laura AI7 

ATARI GO - Sandro - CP7 

21/mar Dia Mundial da Poesia CR   

mailto:Cooking@Sea%20%20(Receção%20aos%20elementos%20do%20consórcio)
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Atividades 2019/2020 

2º Trimestre (6 janeiro a 27 de março de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

23/mar Sessão suporte básico de vida (Cruz Vermelha) 

G14 Ed. F. 1 (6h) 

VM1 Ed. F. 1 (6h) 

PSI4 Ed. F. 2 (6h) 

T7 TCAT 7 (6h) 

23/mar Workshop Maletas pedagógicas - Fábrica das Histórias A17 
Expr. Plástica (1h) 

Est. Comunidade 4253 
(1h) 

23 e 24/mar WorldClass Studios 2020 - Diageo 
H11 

Serv. Bebidas 8343 (7h) 

GT/C 4214 (7h) 

24/mar 
Sessão sobre integração no mercado de trabalho - 10h (Inês 

Plácido - CMTV _ Juventude) AS5 
Inglês 8 

25/mar 4.ª concentração Voleibol Desporto Escolar Finais Oeste (9h-17h)   Desporto Escolar 

25/mar Visita à SOERAD A17 

E. Comunidade 4260 
(1h) 

Exp. Musical 

26/mar 
Semana das Sensações - EITV: ateliers Pinturas Faciais, 

modelagem de balões, artes circenses, histórias (ou outros) 
A17 

Est. Com. 4255 

Est. Com. 4260 

ASC 

Psicologia 

27/mar Trabalho em Contexto de SPA (Campo Real) MEBE1 TTM 9147 (4h) 

27/mar Visita de Estudo à CUF TV AS6 
CRI 6559 (2h) 

HSCG 6562 (1h) 

27 e 28/mar Mega Sprit - Vagos     

27/mar Caminhada à Serra do Socorro PSI4 Ed. Física 2 (4h) 

27/mar Dia Mundial do Teatro - Sessão com «Sombra Nautas» CR   

28/mar Lynx Race GD3 

Psicologia 4 (2h) 

Port. 5 (1h) 

Inglês 5 (1h) 

Integração 4 (4h) 

02/abr 
Dia Internacional do Livro Infantil - Doação de livros de 

Literatura Infantil CR 
(cruzar com o PI da AI7) 

03/abr Projeto Saud'Ouro - Associação do Furadoro (idosos)     

janeiro - 
março 

PI - Wix.com - Recolha de 3 notícias sobre saúde por 
mês/recolha de imagens das atividades do PI, de relatórios 

quando solicitados e avaliação do projeto pelos professores e 
alunos 

AS6 

TIC 3  

CRI 6559 (1h) e 6561 
(1h) 

Português  

março Internet e Novos vícios - APAV 
PSI3 Ingl. 7 (2h) 

PSI4 PSI 14 (2h) 

  Internet e Novos vícios - APAV Pais e EE   

março VE em pequenos grupos a instituições da zona A17 ECOM UFCD 4253 (4h) 

março PI - Visita à SUCH AS6 
HSCG 6563 (3 h) 

Inglês 1 (2 h) 
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3º Trimestre (14 abril a 31 julho de 2020) 
 

14 abr/ 31 
Mai 

3ª Projeto Piloto - Unit 6 Empreendorismo: ITC na promoção e 
marketing da economia local e sistemas EPOS 

CP8   Gestão e Controlo 

14/04 a 31/05 Visita e caminhada à praia (Cooking@sea) CP7 

Ed. Física M2 

Eco Escolas 

Inglês M6 

GT/C 

14/04 a 31/07 Open Day Marriott International H11 

GT/Controlo 

GT/C (Inglês) 8317  

Psicologia 4  

14/04 a31/07 PI - Operação Narizes Vermelhos /Missão Sorrisos AS6 
CRI 6561 (3h) 

Matemática 2 (3h) 

14/04 a 31/07 
Sessão de massagem com óleos essenciais aberta ao público. 

Participação mediante inscrição e preenchimento de uma ficha 
de anamnese 

MEBE1 TTM (3h) 

14 abr/31 jul Sessão de Massagem Geotermal MEBE1 TTM 

15/abr DOF - Feira das Profissões em Mafra   
  

16/abr Cowork Inspire Talk (10h05-12h15) 

PSI3 Inglês 6 (2h) 

G13 Inglês 6 (2h) 

AS5 Inglês 6 (2h) 

VM1 Gestão Empresarial 6 (2h) 

G14 Economia 3 

Atividades 2019/2020 

2º Trimestre (6 janeiro a 27 de março de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

março Prevenção da violência no namoro - GIAV 

A17 Português 2 (2h) 

G14 Português 2 (2h) 

H12 Português 2 (2h) 

AS6 Português 2 (2h) 

CP8   Português 2 (2h) 

VM1 Português 2 (2h) 

março Workshop de Cake Design AI7 Form Extra (FA) 

março "Os Sapatos" H12 
Gestão/Cont UFCD 7297 

(2h) 

março Visita de Estudo à Auto-Europa PSI3 PSI 16 

março Visita à Frismag (em vez da Visita ao Queijo Saloio) G14 Gestão 4 (4h) 

março 
Visita à Slingshot VM1 

Gestão 1 (2h) 

Marketing 7 (1h) 

março 

Projeto de Português: #Somos todos Eça Pessoa  

CP7 Port 5  

AI7 
Port. 5  

Psicol.  

março Recolha de Sangue - IPS Todos   

março Visita à Escola de Hotelaria do Estoril (ou outra inst. de Ensino 
Superior) 

T6 
OTET 7 (4h) 

TIAT (3h) 

Férias Páscoa Workshop de Pinturas Faciais e Modelagem de Balões AI7 Formação Extra (FA) 
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Atividades 2019/2020 

3º Trimestre (14 abril a 31 julho de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

15, 17 ou 22 
de abril 

Visita de Estudo à Estação de Tratamento de Águas Residuais - 
ETAR 

PSI4 Inglês 6 (3h) 

17/abr Almoço Pedagógico - Serviço 5 
H12 

SR 8338 (1h) 

SR 8339 (4h) 

CP8     

20 - 24/abr 
PI - Atendimento ao público docente e externo - aplicação de 

tratamento de assinatura 
MEBE1 TTM 9147 (3h) 

20/abr Filme " Super size me" 

A17 Integração 1 (2h) 

AS6 Integração 1 (2h) 

CP8   Gest/C 4665 (2h) 

H12 Gest/C 8659 (2h) 

G14 Integração 1 (2h) 

VM1 Integração 1 (2h) 

20/abr 
PI - Workshop sobre Benefícios da Hidroterapia - público em 

geral) 
MEBE1 TTM 9147 (1h) 

20/abr OK Estudante e Vida.edu 3ºs anos   

21/abr Dia Aberto     

22/abr Recolha de Sangue - IPS (15h-20h)     

23/abr Dia Mundial do Livro e dos direitos de autor CR   

23/abr 
Visitas Guiadas para Ensino Técnico de Turismo CMTV | 

Itinerário "Praia" 
T7 TIAT 8 (6h) 

24/abr Almoço Pedagógico - Serviço 6 
H12 

  

SR 8339 (4h) 

CP8     

27/abr 
Roteiro queirosiano em Lisboa - A Lisboa de Eça e de Cesário 

Verde 

AI7 
Port. 5 (3h) e 6 (2h) 

Inglês 6 (2h) 

PSI4 
Port 5 (3h) e 6 (2h) 

Inglês 6 (2h) 

GD3 
Port. 5 (3h) e 6 (2h) 

Inglês 5 (2h) 

30/abr Torneio Badminton Esco 9H30-16h)   debitar em aulas 

01/05 a 31/05 Festa da Primavera - Comissão IPSS's A17 
ASC 4279 (3h) 

Est. Com 4260 (4h) 

01/05 a 31/05 Realização do Eco Código   Eco Código 

01/05 a 31/05 Sessão suporte básico de vida (Cruz Vermelha) 

PSI3 Ed. F. 3 (6h) 

G13 Ed. F. 3 (6h) 

T6 OTET 6 (6h) 
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Atividades 2019/2020 

3º Trimestre (14 abril a 31 julho de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

01/05 a 30/06 Lisbon Story Center + Peddy Paper em Belém 

G14 

Português 3 (5h) 

Integração 1.3. (2h 

Ed. Física 1 (2h) 

A17 

Português 3 (4h) 

Inglês (2h) 

Ed. Física 1 (1h) 

AS6 

Português 3 (4h) 

Integração 1.3. (1h) 

Ingl. 3 (1h) 

Ed. Física 1 (1h) 

H12 

Português – Mód. 3 (4h) 

Inglês – Mód. 3 (1h) 

Integração – Mód. 1 (2h) 

CP8   
Português 3 (5h) 

Inglês 2 e 3 /2h) 

VM1 

Português – Mód. 3 (4h) 

Inglês – Mód. 3 (1h) 

Integração – Mód. 1 (2h) 

8 e 9/maio Feira "Agora Escolhe" 

H12 S. Rest - UFCD 8338 (7h) 

T7 TCAT 7 (7h) 

09/mai 

Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física                    
 PI - Avaliação da TA e BMT e Rastreios 

AS6 
 HSCG - 6563 (3h) 

  

Dia do Eco Escolas   Eco Escolas 

11/mai Dia da Europa - Europdirect - Dra. Sandra Geada 

AI7 Int. 4, tema 2 (2h) 

PSI4 Int. 4, tema 2 (2h) 

CP7 Int.. 4, tema 2 (2h) 

GD3 Int.. 4, tema 2 (2h) 

MEBE1 Int.. 4, tema 2 (2h) 

T7 Int.. 4, tema 2 (2h) 

13/mai Futurália 

CP7  
Int.. M4 (2h) 

Ingl. M5 (2h) 

PSI4 
Int. 4 (2h) 

Inglês 5 (2h) 

T7 
Inglês 5 (2h) 

Int. 4 (2h) 

MEBE1 
Int. 4 (2h) 

Inglês 5 (2h) 

AI7   

GD3   

15/mai Workshop Alimentação Saudável - Espaço primavera     
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Atividades 2019/2020 

3º Trimestre (14 abril a 31 julho de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

15/mai Almoço Pedagógico - Serviço 7 
H12 

SR 8338 (1h) 

SR 8339 (4h) 

CP8     

18/mai Dia Internacional dos Museus. CR   

18/mai 
Sessão sobre integração no mercado de trabalho - 10h (Inês 

Plácido - CMTV _ Juventude) T6 
Inglês 8 

19/mai 
Sessão sobre integração no mercado de trabalho - 10h (Inês 

Plácido - CMTV _ Juventude) A16 
Inglês 8 

20/mai Filme " Raiva" (café com filmes) 

A16 Português 9 (3h) 

AS5 Português 9 (3h) 

G13 Português 9 (3h) 

  

H11 Português 9 (3h) 

PSI3 Português 9 (3h) 

T6 HCA 9 (3h) 

21/mai 
Sessão sobre integração no mercado de trabalho - 10h (Inês 

Plácido - CMTV _ Juventude) PSI3 
Inglês 8 

22/mai Almoço Pedagógico - Serviço 8 
H12 

SR 8338 (1h) 

SR 8339 (4h) 

CP8   Cozinha 

22/mai 
Fundação José Saramago (percurso sobre a obra) + Ano da 

morte de Ricardo Reis (Cinema S. Jorge - Lisboa) 

G13 Português 9 (7h) 

A16 Port. Mód. 9 (7h) 

PSI3 Port. Mód. 9 (7h) 

22/mai Dia Internacional do Autor Português CR   

26/mai 
Sessão sobre integração no mercado de trabalho - 10h (Inês 

Plácido - CMTV _ Juventude) G13 
Inglês 8 (?) 

27/mai 
Visita de Estudo ao Estabelecimento Prisional de Tires 

(indeferido) e Pavilhão do Conhecimento 

AI7 

Sociol. 5 (3h) 

Saúde Inf. 6 (2h) 

Psicologia (2h) 

A16 Est. Com 4259 (7h) 

29/05 a 16/06 

Feira do Livro (tarde) + Visita ao Museu do dinheiro G14 
Português 3 (4h) 

Economia 3 (3h) 

Feira do Livro + Visita ao Marquês H12 

Português 3 (4h) 

Ed. Física 1 (2h) 

G.C. – UFCD (?????) 

Feira do Livro +    A16 
Português 3 (2h) 

ASC (2h) 

Feira do Livro +   Museu da Saúde AS6 

Português 3 (3h) 

Inglês 3 (1h) 

HSCG 6562 (3h) 

Feira do Livro +   Visita Museu do dinheiro CP8   

Português 3 (4h) 

Ed. Física 1 (2h) 

G.C. (1h) 
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Atividades 2019/2020 

3º Trimestre (14 abril a 31 julho de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

 
Feira do Livro +   Visita ao Marquês VM1 

Português 3 (4h) 

 Vendas 4 (3h) 

1,2,4,5,6/jun PI - Oesteinfantil A17 

Eco Escolas 

Sociologia 3 (?h) 

Est. Com. (36h) 

Expressão Plástica 

Expressão Dram e Corp. 

Ed. Física 

01/06 a 30/06 Arraial da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras - Sarge A17 
ASC 4279 (4h) 

Est. Com. 4260 (3h) 

03/jun Concentração final Voleibol - Praia Molhe Leste - (9h-17h)   Desporto Escolar 

10/jun Dia de Camões CR   

12/jun Projeto Saud'Ouro - Associação do Furadoro (idosos)     

18 e 19/jun 
1º dia – Visita Informática na Serra da Estrela 

 2º dia - Caminhada na Serra 
PSI3 

Ed.- Física 3 

PSI 

Inglês 8 (3h) 

25/jun a 5/jul Feira de São Pedro H12 S. Rest. – UFCD 8338 (7h) 

24/jun 

Participação no Concurso ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA com os 
projetos/atividades: Projeto "No Lugar do Outro" 

Atividade Exposição e Palestra "Diamantes em Bruto" 
Atividade"10 minutos de leitura por dia" 

Atividade "Greve Climática" 
Atividade dos Cabazes Solidários Natal 

Atividade do Dia Internacional em Memória das Vítimas do 
Holocausto 

    

27/jun 
Visita a Porto Novo e Maceira - EMR 

AS6, CP8, G14 EMR 

30/jun 
Candidatura ao Galardão Eco Escolas 

    

01/7 a 06/07 Footmania Oeste GD3 

GPPD 7261 (4h) 

GPPD 7262 (10h) 

Português 6 (3h) 

Inglês 6 (3h) 

Integração 4 (7h) 

Psicologia 5 (16h) 

Ed. F. 2 (5h) 

Matemática 7(3h) 

04/jul Lynx Race GD3 

ED. Física 2 (5h) 

Português 6 (1h) 

Inglês 6 (2h) 

09 e 10/07 
VIII Congresso da ANESPO - 30 anos de serviço público de 

educação e formação: referenciar o passado, projetar o futuro. 
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Atividades 2019/2020 

3º Trimestre (14 abril a 31 julho de 2020) 

Data Atividade Turmas Disciplinas /Módulo 

 julho 
Visita de estudo à Deco/Proteste + Av. da Liberdade + Havas 

Portugal  
VM1 

Marketing 9.3 

Comunicação 12.1 

julho Encontro de Idosos - Bom Jesus do Carvalhal A17 
ASC 4292 (3h) 

Est. Com. 4260 (4h) 

julho Sessão com um autor português CR   

julho Sessão com um(a) contador(a) de histórias CR   

julho Bookcrossing CR   

julho PI - Palestra sobre Higiene Pessoal AS6 HSCG 6574 (4h) 

julho PI - Rastreios de Saúde AS6 HSCG 6566 (3h) 

julho Atividades de team building VM1 Gestão Empr. 6 (2h) 

julho Aula técnica ministrada pelo Instituto Português da Qualidade VM1 Vendas 4 (2h) 

julho 
Visita ao CEA (TV) VM1 

Vendas 4 (3h) 

Eco Escolas 

julho 

Final do projeto - Movie maker AS6 

Inglês (2h) 

CRI 6559 (1 h)  

CRI 6561 (1 h) 
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Atividades 2020/2021 

1º Trimestre (16 de setembro a 18 de dezembro de 2020) 

DATA ATIVIDADE TIPOLOGIA TURMAS DISCIPLINAS 

1-09-2020 Livra-te - Troca de livros escolares Outras Todas 
OET/ESS/NIC/Eco 
Escolas 

1-09-2020 Monitorização e análise do consumo de 
eletricidade na escola 

Outras Comunidade. Ed. Eco Escolas 

1-09-2020 Monitorização e análise do consumo do gás 
na escola Outras 

Comunidade. Ed. Eco Escolas 

1-09-2020 Geração Depositrão Outras Comunidade. Ed. Eco Escolas 

1-09-2020 Recolha de tampas de plástico para a CVP - 
delegação de Torres Vedras Outras Comunidade. Ed. Eco Escolas 

1-09-2020 Recolha de óleo usado Outras Comunidade. Ed. Eco Escolas 

15-09-2020 
Recolha e separação dos resíduos nas salas 
de aula e espaços comuns 

Outras Comunidade. Ed. Eco Escolas 

1-09-2020 Cabazes Solidários Outras Comunidade. Ed. OET/ESS 

1-09-2020 Atividade física laboral - Projeto Esco(la) em 
movimento 

Outras 
Pessoal Docente e 
Não-docente 

 

1-09-2020 
Supervisão do processo eleitoral e tomada 
de posse 

Outras Comunidade. Ed. AE/ESS/NIC 

1-09-2020 Caracterização das Turmas de 1º Ano Outras 
A18, G15, GD4, 
H13, PSI5, T8 

OET/NIC 

1-09-2020 
Sessões de sensibilização de hábitos e 
métodos de estudo 

Outras 
A18, G15, GD4, 
H13, PSI5, T8 

OET/NIC 

1-09-2020 Rotação Outras Comunidade. Ed. OET/NIC 

1-09-2020 Intervenção em turmas Outras Comunidade. Ed. OET/ESS/NIC 

1-09-2020 Assembleia Municipal Jovem 
Conferências 
/ Palestras 

Comunidade. Ed. OET/NIC 

1-09-2020 Visita ao centro da cidade de Torres Vedras 
Visitas de 
Estudo 

G15 ECON./CFisc 

1-09-2020 Workshop de Ligaduras Funcionais Outras GD4 PAFD 

1-09-2020 BANKSY 
Projeto 
Integrador 

A17;  
Comunidade Ed. 

ECOM/Exp/ASC/ 
PSI/IG/IT  

1-09-2020 Atendimento envolvimento de crioterapia 
Aulas 
práticas 

MEBE1 Diversas 

1-09-2020 TURISMO T@LKS (Microsoft TEAMS) 
Conferências 
/ Palestras 

T7 e T8 TIAT/TCAT/OTET 

1-09-2020 O Meu Restaurante - Projeto Interdisciplinar 
Trabalho 
projeto 

H13  

1-09-2020 Menu prático com produtos endógenos 
Aulas 
práticas 

CP7  

1-09-2020 Marmitas saudáveis 
Projeto 
Integrador 

CP8 ING/GT/Coz/Past 

15-09-2020 Dia Zero Outras 
A18, G15, GD4, 
H13, PSI5, T8 

OET/SPO+ 
DTS+CC`s  

27-09-2020 
Dia Mundial do Turismo 2020 - “TURISMO E 
DESENVOLVIMENTO RURAL” 

Outras T7, T8 
ING/TIAT/TCAT/OT
ET 

28-09-2020 O Outono - Atividade ao Ar Livre Outras AI7 EXP. 

1-10-2020 
Apresentação A17 no Jardim Escola João 
Deus - Dia Mundial da Música 

Outras A17 EXP. 



 

 97 

Atividades 2020/2021 

1º Trimestre (16 de setembro a 18 de dezembro de 2020) 

DATA ATIVIDADE TIPOLOGIA TURMAS DISCIPLINAS 

6-10-2020 Auditoria Ambiental Outras Todas Eco Escolas 

7-10-2020 Prática Massagem entre alunos 
Projeto 
Integrador 

MEBE1 TTM 

8-10-2020 Worshop + Saúde - Alimentação Saudável - 
Centro Educativo de Outeiro da Cabeça. 

Serviços 
Extra 

A17/CP8  

12-10-2020 Dança Jerusalema Outras Comunidade. Ed.  

12-10-2020 
Bullying - Prevenção de comportamentos 
violentos 

Conferências 
/ Palestras 

A17, AS6, CP8, 
H12, G14, VM1 

ING/NPP 

14-10-2020 Fórum Escolas 
Conferências 
/ Palestras 

Docentes  

14-10-2020 
Caminhada Ecológica, com Recolha de Lixo 
na praia de Santa Cruz 

Projeto 
Integrador 

MEBE1 Ed. Fís. 

14-10-2020 
Caminhada ecológica (com recolha de lixo) à 
Serra do Socorro 

Visitas de 
Estudo 

MEBE1 Ed. Fís./Eco Escolas 

15-10-2020 1º Conselho Eco Escolas 
Conferências 
/ Palestras 

Comunidade. Ed. Eco Escolas 

15-10-2020 Almoço Pedagógico 2 - H12 | CP7 Outras CP7, H12 SE(Coz)/SR 

22-10-2020 Anafilaxia 
Conferências 
/ Palestras 

H13, MEBE1 CT/NPP 

26-10-2020 As Árvores da Minha Escola Outras Comunidade. Ed. Eco Escolas 

26-10-2020 
Vídeo Performance - 28º Aniversário ESCO 

Aulas 
práticas Comunidade. Ed.  

26-10-2020 
ODE TRIUNFAL de Álvaro de Campos 

Trabalho 
projeto AI7  

27-10-2020 
Recolha da medicação com validade e sem 
validade 

Conferências 
/ Palestras 

AS6/Com. Ed. Saúde 

28-10-2020 
Apresentação do Turismo de Portugal, IP - 
Videoconferência 

Conferências 
/ Palestras 

T7, T8 OTET 

28-10-2020 
Atividade de reconhecimento do património 
cultural na cidade de Torres Vedras 

Outras H13 INT/CT 

29-10-2020 Almoço Pedagógico 4 - H12 | CP7 Outras CP7, H12 SR/Coz 

30-10-2020 Recolha Alimentar 
Projeto 
Integrador 

AS6, MEBE1, Com. 
Ed. 

CRI 

30-10-2020 "Ai Flores de Verde Pino" Outras\ A18  

30-10-2020 Evento "Halloween Dinoparque Lourinhã" 
Serviços 
Extra 

T7, T8 TIAT 

5-11-2020 
Workshop + Saúde - Alimentação Saudável - 
Centro Educativo  

Serviços 
Extra 

A17/CP8  

5-11-2020 Exercício Nacional "A Terra Treme" 
Outras 

Comunidade Ed.  

9-11-2020 Produtos endógenos de Torres Vedras 
Conferências 
/ Palestras 

CP7, H12, CP8 
GT/SR/SB/Coz/ 
Past 

13-11-2020 Livros ao Colo - Apresentação 
Trabalho 
projeto   

13-11-2020 Atribuição do Galardão da ABAE Outras Comunidade Ed. Eco Escolas 
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18-11-2020 
Prática de tratamento para pais/EE/pessoal 
docente e não docente 

Projeto 
Integrador 

MEBE1/ Enc. Ed. TTM 

20-11-2020 Performance Dia do Pijama Outras A18 EXP 

20-11-2020 
Dia do Pijama - Recolha de Brinquedos e 
roupas de criança para a CVP - delegação de 
Torres Vedras 

Outras 
A18  

2-12-2020 
Apresentação do projeto Aspiring 
Geoparque 

Conferências 
/ Palestras T7  

3-12-2020 
Filmagens Showcooking Lanches sem Glúten 
e sem Lactose 

Serviços 
Extra CP8  

10-12-2020 
Filmagens de showcooking Doces de Natal 
Saudáveis 

Aulas 
práticas CP8  

12-12-2020 Recolha alimentar da CVP Outras AS6 ESS 

15-12-2020 Torneio de Voleibol Escolar Outras 
AS6/CP7/CP8/GD3
/GD4/H12/H13 

 

17-12-2020 
Confeção de almoço de Natal solidário - 
ESCO/CMTV/Bombeiros Voluntários de 
TV/Associação 4 Corações 

Aulas 
práticas CP7/CP8  

18-12-2020 LATAN - Natal ao contrário Trabalho 
projeto 

A17/A18  

22-12-2020 Voluntariado em atividade de Natal ASAS 
Serviços 
Extra 

A17  

As atividades sombreadas a cinzento não se realizaram devido à Pandemia. 


