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Enquadramento 
 

O Plano de Ação / Atividades reúne um conjunto de informação considerada estruturante para a atividade do 
polo, definindo as prioridades e orientações gerais da nossa ação ao longo do ano escolar. É resultado dos 
contributos dos diversos grupos disciplinares e áreas técnicas que na preparação do ano letivo nos fazem chegar 
as suas sugestões e planeamento, posteriormente compilados neste documento único que orienta a atividade 
da nossa comunidade educativa. É um documento estruturante da nossa atividade diária, pois intensifica a 
intencionalidade educativa e promove o alinhamento das práticas educativas em torno de uma visão e missão 
comum, potenciando e coordenando a nossa ação.   

As atividades e projetos propostos têm como objetivos o aumento da motivação dos alunos e a diminuição da 
taxa de desistência dos mesmos, podendo os mesmos ser desenvolvidos na comunidade escolar e ainda contar 
com a participação de alguns parceiros externos.  

Em suma, o Plano de Ação / Atividades pretende ir de encontro com as necessidades identificadas em anos 
anteriores no nosso polo, diminuindo eventual lacunas, e aumentando de uma forma geral o sucesso de toda a 
comunidade escolar. 

 
 
 

Equipa 
(Identificar a equipa à data) 

 Direção de Polo 

 Responsável EQAVET 

 Coordenadores de Curso 

 Orientadores Educativos de Turma 

 Professores 

 Funcionários Não Docentes 

 Gabinete de Promoção do Emprego e Empreendedorismo 

 Equipa EMAEI 
 
 

Objetivos  
 
 

Meta 

 Promover o sucesso educativo dos formandos da EPGE, entendido como a melhoria da taxa de transição 

de ano e a diminuição do abandono escolar em todos os ciclos de formação;  

 

Objetivos Gerais 

 Diminuir a taxa de abandono escolar em 6%; 

 Diminuir a taxa de módulos em atraso em 2%; 

 Aumentar as conclusões dentro de candidatura em 6%. 
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Ações Gerais 
Outras ações que não tendo enquadramento no Plano de Atividades /Agenda queiram apresentar, nomeadamente no âmbito do 
EQAVET.  

 Conselho Consultivo do Polo; 

 Comissão Pedagógica do Polo; 

 Projeto de Cidadania e Desenvolvimento do Polo; 

 Projeto de Reciclagem; 

 Programa de Saúde Escolar (em parceria com o Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos). 

 

Perfil do/a Aluno/a 
(Para aumentar a intencionalidade da atividade formativa, pedimos a cada grupo disciplinar / área técnica que reflita em equipa sobre 
o seu contributo para a formação nas 10 áreas de competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 
homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho. Esta reflexão deve ter como referência o ano de cada curso, para garantir que 
no final de cada trajetória formativa, todos os jovens desenvolveram todas estas competências de natureza transversal. Neste caso, e 
tratando-se do Plano de Ação do polo, segue a identificação genérica de todas as áreas transversais a contemplar ao longo do ano letivo.)   
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Ministério da Educação (2017). Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Acedido em: 17 de março 
de 2020 em: 
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf. 

 
Necessidades de Formação  
(Identificar as necessidades de formação de acordo com a informação previamente apurada junto das áreas disciplinares / técnicas. 
Identificação de temas e áreas prioritárias de formação interna e externas, tendo em consideração as metas a atingir. Considerar 
formação na área pedagógica e científica / técnica.) 

 Formação dbGEP; 

 Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho – esclarecimentos e procedimentos – Docentes e Não docentes; 

 Folhas de Cálculo – Excel – Docentes e Não Docentes; 

 Cake design – Docentes e Não Docente; 

 Medidas de Autoproteção / Plano de Emergência Interno – Docentes e Não Docentes; 

 Lidar com a Indisciplina – Não Docentes. 

 

 

Potencialidades / Constrangimentos 
(Identificar pontos fortes e potencialidades resultantes da apreciação das áreas disciplinares / técnicas, bem como eventuais 
constrangimentos às atividades e formas de superação. Pode incluir uma reflexão estruturada sobre medidas já implementadas e que 
não surtiram efeitos práticos, bem como novas propostas de atuação.) 

 Potencialidades: o número de docentes e de turmas ser ainda relativamente baixo no Polo de Arruda 
dos Vinhos permite-nos uma maior facilidade e agilidade na realização das atividades propostas, bem 
como no alargamento das mesmas em atividades inter-turmas e intercursos; 

 Constrangimentos: a realização das atividades pode ficar comprometida por eventos transcendentes 
ao polo, tais como o cancelamento de determinada atividade em parceria com uma entidade externa. 

 

 

Orientações Metodológicas  
(Descrever orientações gerais decorrentes das propostas recebidas, incluindo a identificação de metodologias – métodos, técnicas e 
estratégias pedagógicas – mais adequadas tendo em consideração a orientação prática da atividade formativa, bem como apresentação 
de considerações gerais sobre a avaliação, tendo em consideração o desenvolvimento de competências e cumprimento dos objetivos 
das várias disciplinas.) 
 

 Aulas Práticas; 

 Visitas de Estudo; 

 Projetos; 

 Workshops; 

 Seminários. 

 

 

Avaliação do Plano de Ação  

O Presente Plano de Ação / Atividades será monitorizado através do relatório de atividades onde os docentes 

poderão apresentar de forma resumida como as atividades decorreram, quem participou nas mesmas, e quais 

as principais dificuldades que sentirão. Nestes mesmos relatórios serão identificados os objetivos gerais e 

específicos das ações, bem como o âmbito em que irão ser desenvolvidas.  

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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No final do ano letivo, será pedido a todos os docentes que identifiquem as atividades que não foram realizadas 

e que justifiquem a sua não realização ou alteração. Todas as atividades serão também elas divulgadas junto da 

população e de toda a comunidade escolar, através do recurso às nossas redes sociais (ex.: facebook e 

instagram). 
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Plano de Ação / Atividades 

2020 / 2021 

 

Setembro 2020 

 Reunião Geral de Professores 

 Receção aos alunos 
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Outubro 2020  

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização 

Intervenien

tes 

Estado da 

Atividade 

WEB TV 
Técnicas Multimédia 

 Edição de 
vídeo 

 Edição de 
áudio 

 Ferramenta 
Autor I 

 Ferramenta 
Autor III 

Design Comunicação e 
Audiovisuais 

 Produção e 
Realização 
Audiovisual 

 Laboratório 
Audiovisuais 

Fotografia e Imagem 

Digital 

 

Preparação e calendarização 
de um projeto de TV.  
Emissões de vídeo online 
para Redes Sociais. 
Iluminação e escala de 
planos. 

Preparação e execução de 

captação de áudio. 

Emissão 1 vez por 
semana em direto 
ao longo do ano 

letivo. 
 

Turmas; 

 564 

 599 
643 

 

 
Semana da 
Alimentação Saudável 
 

Estimular a participação 
inter-turmas; 

Sensibilizar a população 
escolar para hábitos de 
alimentação saudável; 

Criar troféus comemorativos 
para os vencedores do 
concurso. 

Semana de 19/10 
a 23/10 

Turma 597 

Turma 598 

 

 

Realizada  

 

Novembro 2020 

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização Intervenientes 

Estado da 

Atividade 

Rádio WEB 
Técnicas Multimédia 

 Edição de 
áudio 
 

Preparação e 
calendarização de um 
projeto de Rádio.  
 
Preparação e execução 
de captação de áudio. 

Emissão 1 vez por 

semana em 

direto ao longo 

do ano letivo. 

Turmas; 

 564 

 599 
643 

 
 
 
 
 



 
Plano de Ação Geral 2020 – Escola Profissional Gustave Eiffel de Arruda dos Vinhos 

                                                        8 
 

Design Comunicação e 
Audiovisuais 

 Produção e 
Realização 
Audiovisual 

 Laboratório 
Audiovisuais 

 

 

Dia Internacional dos 
Direitos das Crianças / 
Dia do Pijama 

Sensibilizar a população 
escolar para a 
importância do respeito 
dos direitos das crianças 
através da criação de uma 
música com coreografia 
para celebrar o dia 
internacional dos direitos 
das crianças 

Criação de mealheiros de 
apoio para uma 
instituição de apoio a 
crianças. 
 

20 de Novembro Turma 597 
Realizada 
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Dezembro 2020 

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização Intervenientes 

Estado 

da 

Atividade 

 

Natal (dança de 
Natal; concurso de 
árvores de Natal e 

decoração da 
escola). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Natal entre gerações 
(Correspondência de 

Natal, criação de 

lembranças – anjos 

de natal) 

- Dinamizar atividades com 
a comunidade escolar em 
datas festivas;  
- Estimular a criatividade e 
sensibilizar para o uso das 
ferramentas de expressão 
no trabalho do animador 
sociocultural; 
 Aplicar técnicas de 
animação sociocultural 
atendendo a necessidades 
da comunidade escolar; 
 
- Promover o contacto dos 
alunos com o público-alvo 
na terceira idade (idosos da 
Santa Casa da 
Misericórdia).  
- Sensibilizar para a 
concretização de projetos 
em datas festivas como 
futuros profissionais.  
-Dar a conhecer aos alunos 
técnicas e estratégias de 
intervenção em animação 
sociocultural à distância. 

 

Dezembro 2020 

Turmas de 3º 
ano. 
(562) 

Realizada 

 
Natal (dança de 

Natal; concurso de 
árvores de Natal e 

decoração da escola) 
 

 

- Dinamizar atividades com 
a comunidade escolar em 
datas festivas;  
- Estimular a criatividade e 
sensibilizar para o uso das 
ferramentas de expressão 
no trabalho do animador 
sociocultural; 
 Aplicar técnicas de 
animação sociocultural 
atendendo a necessidades 
da comunidade escolar; 
 
 
 
 

Dezembro 2020 
 

Turmas de 1º 
ano. 
(632) 

Realizada 
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Natal  

 

 

Teatro de Fantoches  

 

(adaptado do livro 
“O Lobo que não 

gostava do Natal” 

 

 
 
Promover o contacto dos 
alunos com a comunidade 
infantil (Escola do Telheiro) 

– pré-escolar) mesmo à 
distância.  

Sensibilizar para a 
concretização de projetos 
em datas festivas como 
futuros profissionais.  

 
 

16/18 de Dezembro Turma 597 Realizada 
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Janeiro 2021 

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização Intervenientes 

Estado da 

Atividade 

 

Workshop 

“Contador de 

histórias” 

- Permitir o contacto 
com técnicas utilizadas 
para contar histórias. 
- Contactar com outras 
estratégias de 
intervenção na área da 
animação. 

 

Janeiro de 2021 

Turmas de 3º 
ano. 
(562) 

 
Turma de 1º ano. 

(632) 
 

Turma de 2º ano  
(597) 

 

 
Realizada. 

 

Workshop “Desenho 

Infantil” 

Explorar diferentes 
técnicas e abordagens 
ao desenho. 

 

Janeiro Turma 2º ano  
(597) 

 
Não 

Realizada.  
 

Face à 
situação 

pandémica e 
ao novo 

período de 
confinamento, 

não foi 
possível 

realizar a 
atividade visto 
que a mesma 

seria 
presencial.  
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Fevereiro 2021 

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização Intervenientes 

Estado 

da 

Atividade 

Teatro 
 “O Principezinho” 

- Promover hábitos de 
leitura;  

- Adotar e trabalhar 

técnicas de expressão 

dramática como forma de 

intervenção. 

Fevereiro 2021 

 
Turmas de 3º 

ano. 
(562) 

Realizada. 

 

  



 
Plano de Ação Geral 2020 – Escola Profissional Gustave Eiffel de Arruda dos Vinhos 

                                                        13 
 

Abril 2021 

 

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização Intervenientes 

Estado 

da 

Atividade 

 

Horta Pedagógica 

 

Contribuir para uma maior 

consciência cívica e 

ambiental 

 

Estimular o trabalho em 

equipa e a cooperação 

inter pares. 

Abril 2021 

Turmas de 1º e 

2º ano dos 

Cursos 

Profissionais e de 

CEF. 

 

 

Realizada. 
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Maio 2021 

 

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização Intervenientes 

Estado 

da 

Atividade 

 

Horta Pedagógica 

 

Contribuir para uma maior 

consciência cívica e 

ambiental 

 

Estimular o trabalho em 

equipa e a cooperação 

inter pares. 

Maio 2021 

Turmas de 1º e 

2º ano dos 

Cursos 

Profissionais e de 

CEF. 

 

 

Realizada. 
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Junho 2021 

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização Intervenientes 

Estado da 

Atividade 

 

Evento Next Step 

 

Divulgar junto dos alunos 

possíveis saídas profissionais 

e/ou académicas. 

 

Intensificar as relações de 

proximidade com parceiros 

da escola. 

8 de junho 

Todas as turmas 

de 1º ano e de 

2º ano dos 

Cursos 

Profissionais. 

Realizada. 
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Julho 2021 

 

Atividade/ 

Enquadramento 
Objetivos Calendarização Intervenientes 

 

Apresentação dos 

projetos finais de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Desenvolver a capacidade de realizar 

apresentações orais. 

Estimular o trabalho em equipa.  

9 de julho 
Turmas de 1º ano 

e de 2º ano 

 


