Escola Profissional Fialho de Almeida
PLANO DE ATIVIDADES 2016_17
Introdução
O Plano Anual de Atividades constitui-se, por excelência, como o documento de planeamento, de carácter operacional da
ação educativa da escola, logo, orientador da atividade escolar ao longo de um ano letivo.
Este traduzirá o que se pretende implementar e é a explicitação prática dos objetivos gerais definidos no Projeto Educativo
da EPFA, onde se definem mais especificamente outros objetivos. Planificam-se e programam-se ações, atividades, bem como se
procede à respetiva calendarização e os recursos disponíveis para o efeito.
O Plano Anual de Atividades, enquanto documento de planeamento, é elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e
gestão da escola, nomeadamente pelo Conselho Pedagógico.
Para o seu cumprimento urge estabelecer relações de cooperação permanente, através de protocolos, com diferentes
parceiros, a fim de promover uma ligação estreita entre a escola e a comunidade que a rodeia.
Como qualquer plano, este também não está encerrado. Todas as atividades que sejam consideradas como pertinentes para
os alunos e para a comunidade escolar, assim como, todos os projetos que dinamizem a EPFA e divulguem a nossa escola serão, a
todo o momento avaliados e complementados.
OBJETIVOS GERAIS ENQUADRADORES:
1. Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
2. Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e
liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e
discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros.
3. Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos
práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.
4. Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
5. Desenvolver projetos de investigação e intervenção no âmbito das áreas curriculares, que originem produtos sociais
concretos, motivantes, capazes de responder aos seus próprios problemas e necessidades e com um impacto (observável,
qualificável ou quantificável) no grupo-turma, na comunidade escolar, local ou regional, orientados por fins sociais, de
investigação ou científico-tecnológicos.
6. Aproximar a comunidade escolar das instituições locais e regionais, bem como envolver os Pais e Encarregados de Educação na
formação dos seus educandos.
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Atividades lúdicas - “Receção ao Caloiro”
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e
liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e
discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Atividades lúdicas - “Receção ao Caloiro”
Disciplinas Dinamizadoras: Psicologia, Animação Sociocultural e Área de Estudo da Comunidade
Professor Responsável: Patrícia Pitadas
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espirito de equipa entre os alunos e
professores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Promover a integração dos novos alunos;

2. Criar atividades lúdico pedagógicas;
3. Fortalecer as relações interpessoais;
4. Fomentar o espírito de equipa e de cooperação.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: Início do 1º período
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Visita a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Conhecer equipamentos enologicos presentes nas adegas da região da Vidigueira.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito
Disciplinas Dinamizadoras: Enologia
Professor Responsável: João Caveira
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Conhecer os equipamentos e os processos que são usados na Adega Cooperativa da Vidigueia Cuba e Alvito.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Conhecer uma adega.

2. Conhecer os equipamentos da adega.
3. Conhecer os processos usados na adega.
4. Aumentar o conhecimento sobre a região da Vidigueira.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional de Técnico Vitivinícola
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 19 de outubro de 2016
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Visita de Estudo ao Oceanário
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita de Estudo ao Oceanário: participação no ateliê “O banco dos Oceanos” e visita guiada ao Oceanário
Disciplinas Dinamizadoras: Biologia
Professor Responsável: Maria das Dores Sardinha
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Reconhecer os ecossistemas como estruturas dinâmicas.

2. Reconhecer a diversidade de seres vivos que caracteriza o nosso planeta, a par da unidade que os liga.
3. Compreender os efeitos negativos e ou positivos que o homem exerce na natureza
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Observar e realizar estudos em ambientes naturais;

2. Compreender a existência de diferentes modos de interação entre os seres vivos num ecossistema;
3. Identificar atividades humanas responsáveis pela contaminação e degradação dos ecossistemas;
4. Prever a evolução de um ecossistema sujeito a alterações;
5. Fortalecer as relações interpessoais.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico Vitivinícola e Técnico de Auxiliar de Saúde
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 4 de novembro de 2016
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Visita de Estudo ao Mosteiro de S. Vicente de Fora
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita de Estudo ao Mosteiro de S. Vicente de Fora (Lisboa)
Disciplinas Dinamizadoras: História da Cultura e das Artes.
Professor Responsável: Carlos Sardinha
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Compreender o Maneirismo como uma revisão aos valores clássicos, privilegiando a subjetividade, o imaginário e a
exaltação dos caprichos pessoais dos artistas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Caracterizar expressões dos maneirismos na arquitetura, na pintura e na escultura em Portugal.
DESTINATÁRIOS:

ANO/TURMA: 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 4 de novembro de 2016
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Visita à Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Portel
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita à Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Portel
Disciplinas Dinamizadoras: Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde; Higiene, Segurança e Cuidados Gerais
Professor Responsável: Daniel Dias
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Conhecer o contexto de trabalho do Técnico Auxiliar de Saúde
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Conhecer o conceito da Rede Nacional de Cuidados Continuados;

2. Compreender o funcionamento de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados;
3. Contatar com Profissionais de Saúde e Utentes;
4. Observar no terreno as funções do Técnico Auxiliar de Saude.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 16 de Novembro de 2016
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Visita a Herdade da Ribafreixo
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Conhecer equipamentos enologicos presentes nas adegas da região da Vidigueira.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita a Herdade da Ribafreixo
Disciplinas Dinamizadoras: Enologia
Professor Responsável: João Caveira
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Conhecer os equipamentos e os processos que são usados na Herdade da Ribafreixo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Conhecer uma adega da região.

2. Conhecer os equipamentos da adega
3. Conhecer os processos usados na adega
4. Ter a noção que os equipamentos ou processos podem ser diferentes em algumas adegas
5. Aumentar o conhecimento sobre a região da Vidigueira
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional de Técnico Vitivinícola
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 16 de novembro de 2016
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Celebração do Halloween na Escola Profissional Fialho de Almeida
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos
práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.
Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.
Responsabilizar os alunos na organização de um evento.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Celebração do Halloween na Escola Profissional Fialho de Almeida.
Disciplinas Dinamizadoras: Área de Expressões (Expressão Dramática, Plástica e Musical), Animação Sociocultural,
Espanhol e Inglês.
Professores Responsáveis: José Figueira, Nelson Roque, Telma Saião, Rosária Grilo, Vanda Galrito e Cláudia Marques.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Estimular o interesse e apreço dos alunos pela expressão dramática/plástica/musical e técnicas audiovisuais e de
multimédia, recorrendo não só à língua materna, mas também à língua inglesa, como forma de enriquecimento
cultural, social e pessoal.

2. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e
técnicas adquiridas no curso em diversas disciplinas.
3. Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar
o uso das mesmas e alargar os seus conhecimentos sobre as respetivas culturas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Decorar uma sala temática, alusiva ao Halloween, com o objetivo de celebrar e dar a conhecer a toda a comunidade
educativa esta tradição britânica/americana, recorrendo aos conhecimentos na língua inglesa.

2. Permitir aos alunos a criação de personagens e espaços alusivos ao Halloween, colocando em prática técnicas da
expressão dramática e plástica, bem como da animação sociocultural.
3. Utilizar conhecimentos na área de expressão musical e técnicas de audiovisuais e de multimédia para dinamizar a
atividade e atribuir maior realismo às cenas recriadas.
4. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa e noutras

10

Escola Profissional Fialho de Almeida
PLANO DE ATIVIDADES 2016_17
línguas estrangeiras para o conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos.
5. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e
autonomia.
6. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de
nacionalidades diversas, através da realização de exercícios vários de enriquecimento ao nível do vocabulário e
estruturas linguísticas.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 31 de outubro e 2 de novembro de 2016
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Feira do Montado, em Portel
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos
práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Feira do Montado, em Portel.
Projeto de Escola.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos;

2. Promover as atividades e projetos da EPFA;
3. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Promover as atividades desenvolvidas pela escola.

2. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens.
3. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola.
4. Despertar o interesse pela produção de textos variados.
5. Desenvolver o Espírito Crítico.
6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade,
autonomia e o trabalho em equipa.
7. Formar para a cidadania.
8. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de
trabalhos práticos e projetos de turma.
9. Promover a Escola na comunidade em que se insere.
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DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 30 de novembro a 4 de dezembro de 2016.
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Feira da Vitifrades, em Vila de Frades
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos
práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Feira da Vitifrades, em Vila de Frades.
Projeto de Escola.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos.

2. Promover as atividades e projetos da EPFA.
3. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Promover as atividades desenvolvidas pela escola.

2. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens.
3. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola.
4. Despertar o interesse pela produção de textos variados.
5. Desenvolver o Espírito Crítico.
6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade,
autonomia e o trabalho em equipa.
7. Formar para a cidadania.
8. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de
trabalhos práticos e projetos de turma.
9. Promover a Escola na comunidade em que se insere.
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DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 9, 10 e 11 de dezembro 2016.
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Caminhada Solidária 2016
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover o espírito de solidariedade contribuindo com um bem alimentar.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Caminhada Solidária 2016
Disciplinas/Entidades Dinamizadoras: Autarquia da Vidigueira, EPFA e Agrupamento de Escola de Vidigueira;
Professor Responsável: Professores de Educação Física
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social;

2. Ajudar o banco alimentar da Vidigueira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Fortalecer as relações interpessoais;

2. Fomentar o espírito de equipa, cooperação e solidariedade;
3. Promover a interação e o convívio entre as diversas turmas das escolas do concelho
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar da EPFA
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 15 de dezembro de 2016.
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Convívio de Natal
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Convívio de Natal.
Projeto de Escola.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e
técnicas adquiridas nos cursos em diversas disciplinas.

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos.
3. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa.
4. Aprofundar conhecimentos diversificados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Organizar uma atividade conjunta.

2. Responsabilizar os alunos na organização de um evento.
3. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e
autonomia.
4. Sensibilizar os alunos para o trabalho de equipa e solidariedade.
5. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas na escola.
6. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar da EPFA
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 16 de dezembro de 2016.
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Visita ao Museu Municipal de Vidigueira
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita ao Museu Municipal de Vidigueira
Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração
Professor Responsável: Elisabete Rosa
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Conhecer o Património da Região.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Identificar os elementos caracterizadores da região;

2. Caracterizar a região em que a escola se insere;
3. Inventariar o património natural da região;
4. Inventariar o património construído da região;
5. Caracterizar as principais actividades económicas da região em que a escola se insere;
6. Comparar a região com o espaço nacional;
7. Identificar aspectos de modernidade na vida da região;
8. Compreender como o carácter presente da região reflecte o passado e contém indicações para o futuro.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico Vitivinícola, Técnico de Auxiliar de Saúde e Técnico de Apoio
Psicossocial

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º Período
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Dinamização de Atividades Intergeracionais
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos
práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.
Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e
liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e
discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Dinamização de Atividades Intergeracionais.
Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração e Sociologia.
Professora Responsável: Elisabete Rosa.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Promover atividades de grupo com o intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos,
professores e comunidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Promover atividades de integração intergeracional;

2. Fomentar a relação entre gerações e a partilha de experiências;
3. Fortalecer as relações interpessoais;
4. Fomentar o espírito de equipa e de cooperação.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º Período
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Comemoração do Dia do Idoso
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e
liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e
discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Comemoração do Dia do Idoso.
Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração e Sociologia.
Professores Responsáveis: Elisabete Rosa e Luís Carlos.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Dinamizar Atividades Intergeracionais na Santa Casa da Misericórdia de Vila de Frades;

2. Promover atividades de grupo com o intuito de partilha de experiências, valorização pessoal, interação, cooperação e
espírito de equipa entre os alunos, professores e comunidade do Lar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Comemorar o Dia Internacional do Idoso;

2. Promover atividades de integração intergeracional;
3. Fomentar a relação entre gerações e a partilha de experiências;
4. Fortalecer as relações interpessoais;
5. Fomentar o espírito de equipa e de cooperação;
6. Pôr em prática conhecimentos.
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DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico Vitivinícola, Técnico de Auxiliar de Saúde e Técnico de Apoio
Psicossocial

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º/2º períodos
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Visita de Estudo ao Centro Interpretativo da EDIA, Barragem de Alqueva
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita de Estudo ao Centro Interpretativo da EDIA, Barragem de Alqueva.
Professoras Responsáveis: Elisabete Rosa.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Consciencializar os alunos para as questões ambientais e a preservação dos recursos naturais;

2. Conhecer o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva como um projeto estruturante no Sul de Portugal,
assumindo-se como investimento âncora do desenvolvimento regional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Dar a conhecer a EDIA;

2. Promover uma visita ao Centro Interpretativo da Barragem de Alqueva;
3. Promover o respeito pela biodiversidade e património natural;
4. Reconhecer a biodiversidade na envolvente das albufeiras de Alqueva e de Pedrógão como um dos grandes valores da
Região;
5. Promover uma cidadania ativa, interventiva, participada, estimulando a mudança de atitudes e comportamentos;
6. Dar a conhecer entidades, movimentos e organizações na área da preservação ambiental e dos recursos naturais.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico Vitivinícola, Técnico de Auxiliar de Saúde e Técnico de Apoio
Psicossocial
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º e 2º períodos.
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Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Erasmus + /Ação Chave 1: Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem.
Projeto de Escola.
Professores Responsáveis: Elisabete Rosa, Nelson Roque e Vanda Galrito.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Promover a mobilidade individual para fins de aprendizagem, oferecendo oportunidades aos jovens para que,
enquadrados nos diferentes cursos da EPFA, possam melhorar as suas competências, melhorar a sua empregabilidade
e ganhar consciência cultural.

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos.
3. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa.
4. Aprofundar conhecimentos diversificados.
5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica dos cursos.
6. Apoiar os participantes em ações de formação e aperfeiçoamento na aquisição e utilização de conhecimentos,
competências e qualificações por forma a facilitar o seu desenvolvimento pessoal, a empregabilidade e a participação
no mercado de trabalho europeu.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras dentro de uma dimensão intercultural.

2. Possibilitar aos alunos o confronto com realidades culturais, sociais e económicas distintas.
3. Desenvolver novas capacidades laborais internacionais.
4. Fomentar o interesse dos alunos pela Europa e mostrar-lhe outras perspetivas de trabalho no seu futuro profissional.
5. Promover a realização de estágios internacionais durante a após a conclusão da formação profissional em Cursos
Profissionais ministrados pela EPFA.
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6. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com
cada área dos cursos que os alunos frequentam.
7. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas em cada curso ministrado,
mostrando as aprendizagens efetuadas pelos alunos ao nível do saber-fazer.
8. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens.
9. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola.
10. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade,
autonomia e o trabalho em equipa.
11. Formar para a cidadania, desenvolvendo profissionalmente os alunos e contribuindo para a sua formação pessoal e
social.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Alunos do 2º e alunos recém graduados pela EPFA.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º e 2º períodos.
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Visita de Estudo ao Centro de Acolhimento Temporário “A Buganvília”
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos
práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita de Estudo ao Centro de Acolhimento Temporário “A Buganvília”
Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração e Sociologia
Professor Responsável: Elisabete Rosa
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Promover o conhecimento de instituições sociais e o contacto direto com a realidade profissional;

2. Reconhecer a importância das instituições de acolhimento no desenvolvimento da criança.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Desenvolver as capacidades de relacionamento dos alunos, bem como a sua adaptação a contextos específicos;

2. Observar, na prática, a essência e a importância do trabalho em equipas multidisciplinares;
3. Promover o contacto dos formandos com o processo de acompanhamento e a reinserção de crianças e jovens
institucionalizados;
4. Reconhecer a existência de instituições que assumem o papel da família no contexto atual.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio Psicossocial, Técnico Vitivinícola e Técnico de Apoio
Psicossocial
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º Período
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Ação de sensibilização com a QUERCUS sobre a preservação dos recursos naturais
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Ação de sensibilização com a QUERCUS sobre a preservação dos recursos naturais.
Professoras Responsáveis: Elisabete Rosa.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Consciencializar os alunos para as questões ambientais e a preservação dos recursos naturais;

2. Conhecer o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva como um projeto estruturante no Sul de Portugal,
assumindo-se como investimento âncora do desenvolvimento regional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Promover a consciencialização da comunidade educativa para as alterações climáticas que têm vindo a ocorrer no
mundo;

2. Reconhecer a importância da QUERCUS enquanto ONG e a consciencialização dos nossos direitos e deveres enquanto
cidadãos, para que haja mudança de atitudes à escala local, para uma melhoria global.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio Psicossocial, Técnico Vitivinícola e Técnico de Apoio
Psicossocial
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º Período
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Visita de estudo à AMCAL
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita de estudo à AMCAL.
Professora Responsável: Elisabete Rosa.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Sensibilizar para a preservação do meio ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Sensibilizar para a importância da reciclagem;

2. Perceber o mecanismo da valorização de resíduos;
3. Contactar com diversas formas de valorização de resíduos reciclados, nomeadamente através da sua reutilização.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio Psicossocial, Técnico Vitivinícola e Técnico de Apoio
Psicossocial
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º Período
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Visita à Casa de Fernando Pessoa
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita à Casa de Fernando Pessoa
Disciplina Dinamizadora: Português
Professor Responsável: Marta Marques
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e
professores.

2. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula;
3. Mobilizar conhecimentos prévios;
4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos;
5. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Determinar a intencionalidade e características do texto lírico;

2. Contactar com o espólio de Fernando Pessoa;
3. Inferir sobre as poesias de Fernando Pessoa ortónimo e heterónimos;
4. Tomar contacto com poemas de “Mensagem”;
5. Conhecer a biblioteca e outros espaços relevantes da casa de Fernando Pessoa;
6. Analisar a fachada da casa de Fernando Pessoa;
7. Compreender o fenómeno da criação heteronímica.
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DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 3º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Viticultura e Enologia, Técnico de Auxiliar de Saúde, Técnico de
Apoio Psicossocial e Animador Sociocultural

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º período
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Assistência à peça de teatro “Felizmente há Luar!”, de Luís de Sttau Monteiro
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Local/Atividade: Assistência à peça de teatro “Felizmente há Luar!”, de Luís de Sttau Monteiro
Disciplina Dinamizadora: Português
Professor Responsável: Marta Marques
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social;

2.

Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula;

3. Mobilizar conhecimentos prévios;
4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Determinar a intencionalidade e características do texto dramático;

2. Contactar com uma peça de teatro analisada em aula;
3. Confrontar a peça de teatro visualizada com o texto dramático a estudar em aula;
4. Situar a peça na época;
5. Inferir a importância das indicações cénicas, vestuário, iluminação, adereços, entre outros itens, aquando da
preparação de uma peça de teatro;
6. Criticar uma peça de teatro.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 3º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Viticultura e Enologia, Técnico de Auxiliar de Saúde, Técnico de
Apoio Psicossocial e Animador Sociocultural
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º período
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Assistência à peça de teatro “Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Local/Atividade: Assistência à peça de teatro “Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett
Disciplina Dinamizadora: Português
Professor Responsável: Marta Marques
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social;

2.

Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula;

3. Mobilizar conhecimentos prévios;
4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Determinar a intencionalidade e características do texto dramático;

2. Contactar com uma peça de teatro analisada em aula;
3. Confrontar a peça de teatro visualizada com o texto dramático a estudar em aula;
4. Situar a peça na época;
5. Inferir a importância das indicações cénicas, vestuário, iluminação, adereços, entre outros itens, aquando da
preparação de uma peça de teatro;
6. Criticar uma peça de teatro.
DESTINATÁRIOS:
Ano/Turma: 2º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Audiovisuais e Técnico de Apoio à Gestão Desportiva.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º período
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Assistência à peça de teatro “Farsa de Inês Pereira”, de Gil Vicente
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Local/Atividade: Assistência à peça de teatro “Farsa de Inês Pereira”, de Gil Vicente
Disciplina Dinamizadora: Português
Professor Responsável: Marta Marques
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social;

2.

Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula;

3. Mobilizar conhecimentos prévios;
4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Determinar a intencionalidade e características do texto dramático;

2. Contactar com uma peça de teatro analisada em aula;
3. Confrontar a peça de teatro visualizada com o texto dramático a estudar em aula;
4. Situar a peça na época;
5. Inferir a importância das indicações cénicas, vestuário, iluminação, adereços, entre outros itens, aquando da
preparação de uma peça de teatro;
6. Criticar uma peça de teatro.
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DESTINATÁRIOS:
Ano/Turma: 1º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio Psicossocial, Técnico de Auxiliar de Saúde e Técnico
Vitivinícola.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º período
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Visita à Assembleia da República
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social;
Consciencializar os alunos para a importância de uma participação mais ativa no Projeto “Parlamento dos Jovens” e
sociedade em geral;
Refletir acerca das responsabilidades da sociedade em geral.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita à Assembleia da República.
Disciplinas Dinamizadoras: Área de Estudo da Comunidade, Área de Integração, Comunidade e Intervenção Social.
Professor Responsável: Rosária Grilo
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social;

2. Solidificar e aprofundar conhecimentos transmitidos em sala de aula.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas nas disciplinas acima mencionadas;

2. Consciencializar os alunos para a importância do trabalho desenvolvido por este órgão de soberania;
3. Analisar de forma crítica o trabalho desenvolvido por este órgão de soberania;
4. Refletir acerca das responsabilidades da sua responsabilidade enquanto cidadãos na sociedade em geral.
DESTINATÁRIOS:
Ano/Turma: 3º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Viticultura e Enologia, Técnico de Auxiliar de Saúde, Técnico de
Apoio Psicossocial e Animador Sociocultural.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º período
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Visita ao Complexo Desportivo de Rio Maior
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Contactar com instalações desportivas de alto rendimento e perceber a organização e a gestão de instalações desportivas
de um complexo desportivo com uma organização altamente profissional.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita ao Complexo Desportivo de Rio Maior
Disciplinas Dinamizadoras: Gestão de Instalações Desportivas
Professor Responsável: Cristóvão Amaral
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Fortalecer as relações interpessoais;

2. Fomentar o espírito de equipa e de cooperação.
3. Promover a interação e o convívio entre as diversas turmas.
DESTINATÁRIOS:
Ano/Turma: 2º ano do Cursos Profissionais de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e Técnico de Audiovisuais.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º período
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Viveiros Plansel- Montemor-o-Novo
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e o desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial
Vitivinícola, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
Promover a aprendizagem desenvolvendo actividades práticas e experiências concretas, através do contacto directo,
participação activa e envolvimento nas diferentes tarefas sazonais afectas ao ciclo vegetativo da Videira.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Local/Actividade: Viveiros Plansel- Montemor-o-Novo; Participação/Observação de operações de Melhoramento Genético e
aplicação de técnicas de propagação de Videiras.
Disciplina Dinamizadora: Viticultura;
Professor Responsável – Afonso Palhete
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Possibilitar o contacto directo com o Mundo Rural (Exploração Vitivinícola e Viveiros)

2. Proporcionar o contacto directo com uma exploração onde se executam as práticas mais actuais de melhoramento de
plantas, utilizando técnicas inovadoras.
3. Princípios de Funcionamento/Certificação de um Viveiro Vitícola
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Observação das operações inerentes ao processo de selecção/escolha de Porta-Enxertos

2. Observação das operações necessárias à multiplicação de videiras
3. Observação na linha da produção das técnicas de obtenção de Enxertos-Prontos (Enxertia em Bancada)
4. Contactar com as implementações técnicas associadas ao enquadramento legal / cumprimento das regras sanitárias.
DESTINATÁRIOS:
Ano/Turma: 1º Ano do Curso Profissional de Técnico Vitivinícola
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º período
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Projeto de Orientação Escolar e Profissional
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Projeto de Orientação Escolar e Profissional
Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Professor Responsável: Patrícia Pitadas
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Apoiar e orientar os alunos para uma escolha refletida e ajustada no que concerne ao seu futuro escolar e
profissional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Apoiar na exploração e conhecimento dos cursos ao nível do ensino universitário e politécnico, das respetivas áreas
profissionais e percursos formativos.

2. Potenciar um processo de tomada de decisão futura mais consciente e ajustada ao perfil de cada um.
3. Facilitar o contacto dos alunos com as Instituições de Ensino Superior da região e não só.
4. Esclarecer dúvidas e orientar todo o processo de acesso ao Ensino Superior (procedimentos e prazos de inscrição;
calendário de exames nacionais, provas de ingresso, entre outros.)
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Alunos finalistas, que estão em fase de transição escolar
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º e 3º períodos
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Partilha/Disseminação e Debate sobre as Experiências dos alunos da EPFA nos Programas ERASMUS+
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e
liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e
discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Partilha/Disseminação e Debate sobre as Experiências dos alunos da EPFA nos Programas ERASMUS+.
Professores Responsáveis: Vanda Galrito, Elisabete Rosa e Nelson Roque.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Desenvolver as competências linguísticas dos alunos, bem como a sua capacidade de expressão oral, encadeamento
de ideias, argumentação e apresentação/defesa de pontos de vista.

2. Promover aptidões várias nos jovens, que lhes permitam, a longo prazo, realizarem-se na sua plenitude enquanto
seres humanos, desenvolvendo todo o seu potencial.
3. Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras, nomeadamente Espanhol, Francês e Inglês, através de
atividades que lhes permitam aperfeiçoar o uso das mesmas e alargar os seus conhecimentos sobre as respetivas
culturas.
4. Planificar, organizar e realizar uma atividade, preferencialmente recorrendo a suportes digitais, que permitam aos
alunos colocar em prática diversas competências e técnicas adquiridas nos cursos em diversas disciplinas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Dar a conhecer aspetos concretos da cultura, história, gastronomia, língua, geografia e tradições dos vários países de
destino já visitados pelos alunos da EPFA ao abrigo do Programa ERASMUS+,

2. Dar a conhecer aspetos concretos dos vários contextos laborais e empresas/instituições onde os alunos da EPFA
realizaram a sua Formação em Contexto de Trabalho a nível internacional e ao abrigo do Programa ERASMUS+,
3. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de
vários trabalhos práticos realizados ao abrigo do Programa ERASMUS+.
4. Enriquecer o currículo dos alunos e melhorar as suas competências linguísticas numa língua estrangeira.
5. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas em línguas estrangeiras
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para o conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos e para o contacto com pessoas de nacionalidades
diversas.
6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e
autonomia.
7. Partilhar, disseminar e debater experiências, ideias, opiniões e conhecimentos ganhos durante a realização de
mobilidades de caráter diverso a diferentes países europeus ao abrigo do Programa ERASMUS+ com a restante
comunidade escolar.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º Período (março de 2017).

40

Escola Profissional Fialho de Almeida
PLANO DE ATIVIDADES 2016_17
“VIDIGUEIRA BRANCO – Feira do Vinho e do Cante”
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: “VIDIGUEIRA BRANCO – Feira do Vinho e do Cante”
Projeto de Escola
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos.

2. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa.
3. Aprofundar conhecimentos diversificados.
4. Promover as atividades e projetos da EPFA.
5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com
cada área dos cursos que os alunos frequentam.

2. Fomentar o trabalho e a atuação em equipa.
3. Promoção e divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.
4. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer.
5. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens.
6. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola.
7. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade,
autonomia e o trabalho em equipa.
8. Formar para a cidadania.
9. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de
trabalhos práticos e projetos de turma.
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DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 2º período
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Feira OviBeja, em Beja
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Feira OviBeja, em Beja.
Projeto de Escola.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos.

2. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa.
3. Aprofundar conhecimentos diversificados.
4. Promover as atividades e projetos da EPFA.
5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com
cada área dos cursos que os alunos frequentam.

2. Fomentar o trabalho e a atuação em equipa.
3. Promover a divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.
4. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer.
5. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens.
6. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola.
7. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade,
autonomia e o trabalho em equipa.
8. Formar para a cidadania.
9. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de
trabalhos práticos e projetos de turma.
44

Escola Profissional Fialho de Almeida
PLANO DE ATIVIDADES 2016_17

DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 27 de abril a 1 de maio de 2017.
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Memorial do Convento – uma Leitura Ilustrada (Convento de Mafra)
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Local/Atividade: Memorial do Convento – uma Leitura Ilustrada (Convento de Mafra) – assistência à peça de teatro e visita
ao Convento de Mafra
Disciplina Dinamizadora: Português
Professor Responsável: Marta Marques
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e
professores.

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social;
3. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula;
4. Mobilizar conhecimentos prévios;
5. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Determinar a intencionalidade e características da obra “Memorial do Convento”;

2. Integrar historicamente a obra de José Saramago com base em documentação e imagens do século XVIII;
3. Visitar o exterior do Palácio, Basílica, uma parte de Galeria da frente e Terraços;
4. Criticar uma obra literária.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 3º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Viticultura e Enologia, Técnico de Auxiliar de Saúde, Técnico de
Apoio Psicossocial e Animador Sociocultural
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 3º período
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Roteiro Queirosiano (Sintra);
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Local/Atividade: Roteiro Queirosiano (Sintra)
Disciplina Dinamizadora: Português
Professor Responsável: Marta Marques
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e
professores.

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social;
3. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula;
4. Mobilizar conhecimentos prévios;
5. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Conhecer o espaço físico onde se desenrolam alguns episódios d’ Os Maias.

2. Reconhecer afinidades e/ou contrastes entre vários espaços, épocas e tipos textuais;
3. Tirar conclusões sobre a importância de Sintra n’Os Maias;
4. Situar a obra na época;
5. Criticar um romance lido.
DESTINATÁRIOS:
Ano/Turma: 2º ano dos Cursos Profissionais de Técnico de Audiovisuais e Técnico de Apoio à Gestão Desportiva.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 3º período
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Visita de Estudo à Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e
liberdade.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita de Estudo à Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos, empresa intermunicipal criada pela
AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente).
Disciplinas Dinamizadoras: Inglês e Francês.
Professoras Responsáveis: Vanda Galrito e Marta Marques.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Sensibilizar os alunos para as questões ambientais, nomeadamente ameaças ao ambiente: desastres ecológicos,
espécies em extinção, hábitos de consumo, gestão dos recursos naturais e ativar os seus conhecimentos prévios
sobre questões ecológicas e de desenvolvimento sustentável, levando-os a refletir sobre atitudes e comportamentos
quotidianos.

2. Promover a intervenção cívica e solidária, estimular a mudança de atitudes e comportamentos quotidianos e dar a
conhecer entidades, movimentos e organizações ambientalistas e de voluntariado.
3. Estimular a afirmação de pontos de vista sobre as questões ambientais (ex.: o equilíbrio ecológico, diferentes tipos de
poluição, medidas de proteção do ambiente, reciclagem, entre outras).
4. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa e francesa, através de atividades que lhes permitam
aperfeiçoar o uso da mesma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Dar a conhecer a AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente), enquanto estrutura
intermunicipal criada com o objetivo de preservar o meio ambiente através da melhoria das condições de recolha e
tratamento dos resíduos sólidos urbanos.

2. Promover uma visita ao Aterro Sanitário de Beja que entrou em funcionamento no início de 2001 e que serve
atualmente 8 concelhos do Baixo Alentejo.
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3. Divulgar a Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos, empresa intermunicipal criada pela AMALGA, em
funcionamento desde junho de 2004, e que tem a responsabilidade pelo Sistema de Tratamento e Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos do Baixo Alentejo.
4. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa e
francesa.
5. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e
autonomia.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 2º anos dos Cursos Profissionais de Técnico de Audiovisuais e Técnico de Apoio à Gestão Desportiva.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 3º período
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Escola Aberta
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos
práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Escola Aberta.
Projeto de Escola.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e
técnicas adquiridas nos cursos em diversas disciplinas.

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos.
3. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa.
4. Aprofundar conhecimentos diversificados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Organizar uma atividade conjunta.

2. Responsabilizar os alunos na organização de um evento.
3. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e
autonomia.
4. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa.
5. Envolver a comunidade escolar, família e parceiros num contexto festivo.
6. Organizar e dinamizar atividades culturais da responsabilidade das várias turmas.
7. Promoção e divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.
8. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer.
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DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar, parceiros da EPFA, famílias e comunidade envolvente
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 3º período
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Visita de estudo ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Visita de estudo ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
Professora Responsável: Elisabete Rosa.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Identificar a criação das áreas protegidas como forma de conservação da natureza;

2. Reconhecer a importância da defesa do Património Natural;
3. Reconhecer a interdependência entre a ação humana e a preservação do ambiente;
4. Reconhecer a importância das instituições na protecção ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Reconhecer uma das Áreas Protegidas em Portugal, como forma de preservação do espaço natural;

2. Reconhecer a importância do destas áreas como potencial de desenvolvimento das populações locais, em pleno
respeito pelas suas tradições e aspirações económicas e sociais;
3. Reconhecer a importância da defesa do Património Natural, tendo em vista uma atividade turística responsável;
4. Observar as espécies da fauna e flora existentes.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º anos dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio Psicossocial, Técnico Vitivinícola e Técnico de Auxiliar
de Saúde.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 3º período
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Fábrica de Adubos ADP- Setúbal; Visita à Fábrica de Adubos
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e o desenvolvimento de competências dos alunos para uma futura e estreita ligação ao mundo
empresarial Vitivinícola, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e racional da Região, bem como para a
sua coesão económica e social.
Conhecer com detalhe a tecnologia envolvida no fabrico de fertilizantes, constitui uma mais-valia para a optimização dos
parâmetros quantitativos e qualitativos da Vinha.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Local/Actividade: Fábrica de Adubos ADP- Setúbal; Visita à Fábrica de Adubos
Disciplina Dinamizadora: Viticultura
Professor Responsável: Afonso Palhete
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Conhecer as técnicas e tecnologias envolvidas na produção de fertilizantes.

2. Conhecer as normas de H.S.T. desenvolvidas na unidade fabril.
3. Contactar com as matérias - primas utilizadas no fabrico de fertilizantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Identificar as matérias-primas utilizadas no fabrico dos diferentes tipos de adubos (elementares e compostos).

2. Conhecer os avanços tecnológicos associados ao fabrico de adubos (granulados e líquidos).
3. Aferir a evolução das regras de HST e das estruturas complementares aos eventuais impactos ambientais.
4. Conhecer as normas de armazenamento de adubos (granulados e líquidos).
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional de Técnico Vitivinícola.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 3º período
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Dia das Línguas e da Multiculturalidade
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.
Responsabilizar os alunos na organização de um evento.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Dia das Línguas e da Multiculturalidade.
Disciplinas Dinamizadoras: Português, Inglês Francês, Espanhol e Área de Expressões.
Professores Responsáveis: Marta Marques, Vanda Galrito, Maria Teresa Costa, Cláudia Marques, Margarida Antunes,
Rosária Grilo, Telma Saião e Nelson Roque.
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e
técnicas adquiridas no curso em diversas disciplinas.

2. Motivar os alunos para a aquisição de conhecimentos vários na área da geografia, história, Português, Inglês, Francês,
Espanhol e Área de Expressões com o objetivo de melhorar as suas competências técnicas enquanto futuros
profissionais e as suas competências pessoais e sociais enquanto cidadãos europeus de um mundo multicultural.
3. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa, francesa e espanhola através de atividades que lhes
permitam aperfeiçoar o uso das mesmas e alargar os seus conhecimentos sobre diferentes culturas estrangeiras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Organizar uma exposição temática – as várias línguas na europa.

2. Selecionar informação alusiva a cada país incluído na exposição (cultura, geografia, história, gastronomia, tradições,
atrações turísticas).
3. Preparar uma mostra gastronómica alusiva a diferentes países.
4. Apresentar uma performance alusiva ao tema da multiculturalidade.
5. Responsabilizar os alunos na organização de um evento.
6. Sensibilizar os alunos para a postura profissional do curso.
7. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas nas línguas inglesa,
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francesa e espanhola para o conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos.
8. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e
autonomia.
9. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de
nacionalidades diversas.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 3º período
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Erasmus + /Ação Chave 2: Cooperação para a Inovação e Boas Práticas
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa
identidade local, regional, nacional e europeia.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Erasmus + /Ação Chave 2: Cooperação para a Inovação e Boas Práticas
Projeto de Escola
Professores Responsáveis: Elisabete Rosa e Vanda Galrito
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Promover o trabalho conjunto entre diferentes organizações a fim de melhorar a sua oferta para os alunos e partilhar
práticas inovadoras.

2. Estimular a criação de parcerias estratégicas que visam projetos de colaboração que permitirão às organizações
melhorar a sua oferta educativa/formativa, refletir sobre questões comuns e partilhar práticas inovadoras.
3. Aumentar a capacidade de inovação e a cultura inovadora nas entidades parceiras, e de modo geral no enquadramento
socioeconómico europeu.
4. Promover a mobilidade individual para fins de aprendizagem, oferecendo oportunidades aos jovens para que,
enquadrados nos diferentes cursos da EPFA, possam melhorar as suas competências, melhorar a sua empregabilidade
e ganhar consciência cultural.
5. Melhorar a capacidade das plataformas e concelhos de juventude, melhoria da gestão, práticas de trabalho de gestão
das organizações dos países parceiros.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Desenvolver novas metodologias e multidisciplinaridade nos processos de ensino-aprendizagem.

2. Estimular o empreendedorismo e as competências empreendedoras do pessoal docente e das entidades parceiras.
3. Facilitar a troca, fluxo e cocriação de conhecimento.
4. Promover a cooperação e intercâmbio no âmbito da juventude entre os países do Programa Erasmus+ e países de
diferentes regiões do mundo.
5. Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras dentro de uma dimensão intercultural.
6. Possibilitar aos alunos o confronto com realidades culturais, sociais e económicas distintas.
7. Fomentar o interesse dos alunos pela Europa e mostrar-lhe outras perspetivas de trabalho no seu futuro profissional.
8. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com
cada área dos cursos que os alunos frequentam.
9. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas em cada curso ministrado,
mostrando as aprendizagens efetuadas pelos alunos ao nível do saber-fazer.
10. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens.
11. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade,
autonomia e o trabalho em equipa.
12. Formar para a cidadania, desenvolvendo profissionalmente os alunos e contribuindo para a sua formação pessoal e
social.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Toda a comunidade educativa.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º, 2º e 3º períodos.
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Promoção da Integração Escolar e Social dos Alunos
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e
liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e
discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Promoção da Integração Escolar e Social dos Alunos
Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Professor Responsável: Patrícia Pitadas
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Contribuir para uma integração, o mais saudável possível, dos alunos, na Escola e na Comunidade em geral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Impulsionar nos alunos o quão importante é o desenvolvimento da autonomia e responsabilização nesta fase da sua
vida.

2. Esclarecer dúvidas e informar os alunos acerca dos serviços que podem usufruir na comunidade (saúde, apoios
sociais, entre outros.)
3. Colmatar possíveis dificuldades e carências (pessoais e sociais) que estes alunos possam espelhar, uma vez que se
encontram mais vulneráveis por estarem longe das respetivas famílias.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Alunos de nacionalidade portuguesa e estrangeira que se encontram a viver na Vidigueira, em período letivo.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º, 2º e 3º períodos.
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Apoio Escolar Individualizado – Espaço de Tutoria Pedagógica
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e
liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e
discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Apoio Escolar Individualizado – Espaço de Tutoria Pedagógica.
Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.
Professor Responsável: Patrícia Pitadas
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Maximizar o potencial e competências escolares dos alunos, promovendo o processo de aprendizagem.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Incitar a motivação dos alunos para a aprendizagem e tarefas escolares;

2. Instigar competências-base para uma melhor aprendizagem (local de estudo, gestão de prioridades e do tempo,
técnicas de trabalho produtivas, entre outras).
3. Fomentar a autoconfiança e autoestima académica, sendo esta uma atitude psicológica crucial que pode ampliar o
interesse pelo estudo.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Todos os alunos da Escola que procurem e necessitem de apoio neste sentido.
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º, 2º e 3º períodos.
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Fomentar Laços de Proximidade com Ex-alunos da EPFA
OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR:
Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial,
visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social.
ATIVIDADE PROPOSTA:
Atividade: Fomentar Laços de Proximidade com Ex-alunos da EPFA
Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Professor Responsável: Patrícia Pitadas
OBJETIVOS GERAIS:
1.

Preservar e impulsionar o contacto da Escola com os seus ex-alunos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

Apostar no apoio continuado por parte da Escola aos antigos alunos, por exemplo, no que toca ao acesso a
oportunidades de emprego e de formação profissional.

2. Reativar e melhorar o Clube d’Emprego EPFA.
DESTINATÁRIOS:
ANO/TURMA: Alunos que terminaram os estudos na Escola nos últimos anos
DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA:
DATA: 1º, 2º e 3º períodos
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