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 “Educar bem é levar o mundo à mudança.”  
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1. INTRODUÇÃO 

O modelo das Escolas Profissionais pressupõe características próprias de funcionamento, tais 

como a autonomia pedagógica, administrativa e financeira e a ligação ao meio socioeconómico, o que faz 

com que cada escola profissional tenha condições para desenvolver projetos educativos próprios e 

distintos de escola para escola. Neste sentido, o Projeto Educativo, bilhete de identidade de uma escola, 

é um dos mais importantes instrumentos de orientação da ação educativa, nas suas diversas vertentes, 

pelo que exige a mobilização de todos os intervenientes, articulando vontades e otimizando os recursos 

disponíveis. Vemos o Projeto Educativo como um processo em permanente reformulação pelo que será 

objeto de alterações periódicas, sempre que necessárias para a sua constante melhoria no final de cada 

ano letivo, a avaliação feita deverá refletir-se no projeto, tendo em vista a sua evolução e a garantia do 

alcance dos objetivos nele definidos. 

 Desta forma o Projeto Educativo da Escola Profissional Gil Eanes, tem vindo a sofrer alterações 

tendentes a conseguir este objetivo, mas também de forma a dar resposta às necessidades internas de 

organização e anseios dos elementos mais importantes da sua população, os alunos. 

 O presente documento define o projeto de escola para os próximos três anos, 2020-2023, tendo 

em consideração os objetivos educativos, as novas formas de estar, as novas filosofias, a experiência 

acumulada pela vivência dos últimos anos, a adaptação às novas exigências da Sociedade, do mercado de 

trabalho, dos anseios dos jovens e das suas famílias, bem como o contexto legal e institucional. 

  

2. CONTEXTO E CARATERIZAÇÃO DA ESCOLA 

2.1. O meio 

Portimão é uma cidade portuguesa no Distrito de Faro, região e sub-região do Algarve, com cerca 

de 55 614 habitantes residentes (censos 2011 INE). O centro da cidade está situado a cerca de 2 km do 

mar e é um centro importante de pesca e turismo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Faro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algarve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
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É sede de um município com 182,08 km² de área, subdividido em 3 freguesias, Alvor, Mexilhoeira 

Grande, Portimão. O município é limitado a norte pelo município de Monchique, a leste por Silves e Lagoa, 

a oeste por Lagos e a sul tem litoral no oceano Atlântico. 

Nos últimos anos, a foz do rio Arade tem sido palco de grandes eventos. Portimão é hoje um 

município de referência no Algarve. Pólo âncora do Barlavento Algarvio, distingue-se pela sua oferta 

turística, pelo seu pulsar e dinamismo, muito próprios, e por uma diversidade de atividades que fazem com 

que o seu dia-a-dia seja vivido, a variados níveis, de forma intensa e marcado por um ritmo que se mantém 

ao longo do ano. 

Portimão devido ao seu enorme desenvolvimento turístico, é hoje uma cidade, assim como outras 

nesta região (ex: Quarteira, Armação de Pêra) caracterizada pela sua paisagem urbana caótica. 

Hoje é possível aceder a Portimão a partir de qualquer ponto do país. O município é servido por 

modernas e bem equipadas acessibilidades, quer por automóvel, avião e barco. Possui uma estação 

ferroviária na Linha do Algarve, Marina, Porto de Cruzeiros, Aeródromo Municipal, autocarros com 

ligações Nacionais e Internacionais e a 63 Km o Aeroporto Internacional de Faro. 

Na área do desporto, há vários eventos .que são realizados nesta cidade, por exemplo 

o Mundialito de Futebol de Praia, a Volta a Portugal em Bicicleta , a Fórmula 1, a MotoGP entre outos. 

Durante o ano também se pratica vários outras atividades por exemplo, desportos náuticos, Surf e 

o Kitesurf e outros desportos de ação como o BMX e o Skate.  

Quanto ao nível do ensino, o concelho conta com 5 agrupamentos de escolas, em que frequentam 

alunos desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário, uma escola profissional, um polo da 

Universidade do Algarve, um estabelecimento privado de ensino superior (ISMAT) a Escola de Hotelaria 

e Turismo e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

A estrutura setorial do emprego, apresentando valores ao nível das regiões mais desenvolvidas do 

mundo com uma forte preponderância do setor terciário, deve-se ao crescimento que nas últimas décadas 

tiveram a prestação de serviços a terceiros, a hotelaria e o comércio. Estas, e ainda no setor secundário, 

a construção civil, estão fortemente ligadas à vocação para o turismo que o concelho possui. 

Portimão é o segundo centro do Algarve, a seguir a Faro, em concentração de serviços de justiça, 

o que levou à fixação na cidade de Portimão, de muitos profissionais do foro (Advogados e Solicitadores). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monchique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silves_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_(Algarve)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagos_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barlavento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ferrovi%C3%A1ria_de_Portim%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ferrovi%C3%A1ria_de_Portim%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Algarve
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autocarro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Faro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundialito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol_de_Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volta_a_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desportos_n%C3%A1uticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kitesurf
https://pt.wikipedia.org/wiki/BMX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Skate
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Por grupos socioeconómicos, convém ainda ressaltar que mais de 1/5 da população empregada é 

formado por empresários, pequenos patrões e trabalhadores independentes ligados, na sua maioria, ao 

comércio e serviços, embora o grupo de maior peso seja o dos trabalhadores assalariados (excluindo 

quadros), formado maioritariamente por empregados administrativos, do comércio e serviços. Devido à sua 

importância, enquanto sub-região do Barlavento algarvio, Portimão oferece um leque variado de emprego 

no setor administrativo, sendo este o segundo maior empregador no concelho e na cidade.  

O comércio a retalho é o ramo de atividade dominante, quer quanto ao número de estabelecimentos 

empresariais sediados no concelho e ao respetivo volume de negócios, quer quanto ao número de 

trabalhadores.  

É notória a importância do turismo e atividades conexas na economia do concelho. Portimão é o 

segundo maior concelho turístico do Algarve quanto à capacidade de alojamento em estabelecimentos 

hoteleiros e similares, número de hóspedes e de dormidas registado. 

No setor financeiro, Portimão é também um concelho em destaque no contexto algarvio, na maior 

parte das áreas, só ultrapassado pelos concelhos de Faro e Loulé, nomeadamente quanto ao número de 

instituições bancárias e seguradoras e volume global de depósitos. Quanto ao crédito concedido para 

habitação, por exemplo, o concelho de Portimão aparece em segundo lugar imediatamente a seguir a Faro.  

Merece ainda um destaque especial na atividade económica do concelho o sector da construção 

empregador de um número significativo de trabalhadores e gerador de um considerável volume de 

negócios, o qual tem acompanhado o movimento populacional e o crescimento do sector turístico. 

Apesar da oferta existente no terreno, a Escola Profissional Gil Eanes constitui um espaço de 

formação com capacidade de resposta às solicitações de que o mercado vai dando sinais. A Escola 

Profissional Gil Eanes tem sido, nos últimos anos, uma referência na cidade e nos concelhos envolventes, 

nomeadamente, Monchique, Lagos, Lagoa, Silves e Albufeira. 

Para a orientação na escolha das áreas de potencial oferta de formação, foram auscultadas entre 

outros, as Associações Empresariais, as empresas sediadas na cidade, a Câmara Municipal de Portimão, as 

escolas secundárias da cidade, as instituições no terreno de formação similar. A escola mantém-se 

permanentemente em contacto com o mercado e aberta às novas solicitações de formação emergentes, 

podendo reorientar a sua oferta formativa, respondendo às necessidades do mercado. 
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2.2. A escola 

A Escola Profissional Gil Eanes de Portimão é um estabelecimento de ensino de natureza privada, 

reconhecido pelo Ministério da Educação. Goza de um assinalável prestígio a nível local e regional, facto 

comprovado pela elevada taxa de empregabilidade dos alunos que a frequentam. Como plataforma dinâmica 

de formação, a Escola Profissional Gil Eanes tem procurado de forma consciente e responsável, promover 

o aumento das qualificações profissionais dos futuros quadros intermédios do tecido empresarial 

afirmando o seu lugar entre os parceiros estratégicos nas políticas de desenvolvimento local e regional, 

pela diversificação da oferta de formação no ensino secundário, por um saber de experiência feito de 

vários anos de existência e através de uma estrutura administrativa e um corpo docente especializado na 

gestão do ensino profissional. Atualmente a EPGE conta um leque de cursos já lecionados tanto ao nível do 

profissional, por exemplo: Técnico de Turismo/Profissionais de Informação e Animação Turística, Técnico 

de Hotelaria/Receção e Atendimento, Técnico de Gestão Autárquica, Técnico de Serviços Comerciais, 

Técnico de Secretariado, Técnico de Serviços Jurídicos, Técnico de Comunicação-Marketing, Relações 

Públicas e Publicidade, Técnico de Banca e Seguros, Técnico de Fotografia, bem como ao nível de 3º ciclo, 

os Cursos vocacionais de” Marketing de Eventos” e “Gestão, Turismo e Higiene e Segurança no Trabalho” 

e Cursos de Educação e Formação, CEF’s, tipo 2 e 3, Operador de Fotografia. 

2.2.1. Enquadramento Jurídico 

Criada por contrato programa celebrado entre o CLCC – Centro de Línguas, Cultura e Comunicação 

e o DES – Departamento do Ensino Secundário do Ministério da Educação, representando o Estado 

Português, em 03/08/1992, ao abrigo do Dec. Lei nº 26/89 de 21 de janeiro. 

Este regime jurídico viria a ser revogado pelo Dec. Lei nº 70/93 de 10 de março. 

Foi criado, em 1998, um novo regime jurídico de criação da Escola Profissionais, substituindo o 

regime de criação por contrato-programa entre promotores e o Ministério da Educação, introduzindo a 

figura jurídica da entidade proprietária, por um regime de liberdade de criação sujeita a autorização 

prévia de funcionamento. As escolas passaram a ser caracterizadas como estabelecimentos privados de 

ensino, dotados de mais autonomia, mas sujeitos à tutela científica, pedagógica e funcional do Ministério 
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da Educação. Assim, o enquadramento jurídico das escolas profissionais baseia-se no Dec. Lei nº.4/98 de 

08 de janeiro. 

É neste contexto que no dia 20 de agosto de 1999, foi concedida autorização de funcionamento à 

Escola Profissional Gil Eanes de Portimão, cuja entidade proprietária é a Escola Profissional Gil Eanes de 

Portimão, Lda., e fica sediada na Rua Dona Maria Luísa nº 122, em Portimão. 

2.2.2. Direção Geral da E.P.G.E. - PORTIMÃO 

Diretor Geral : Wilhelm Josef Spang 

Vogal : Ursula Hedwig Spang 

Vogal : Carla Cristina Amores S. Mendes 

  

3. MISSÃO 

 A EPGE tem a missão de educar jovens para valores humanos e para uma cidadania ativa e 

participativa em sociedade, preparando-os assim para enfrentar os desafios do futuro, dotando-os de 

competências necessárias, ao sucesso profissional e pessoal, com vista à integração numa sociedade em 

constante mudança. 

 

4. VISÃO 

A EPGE é escola profissional de referência e excelência dentro do ensino profissional, com uma 

formação que deve ir de encontro às necessidades dos seus formandos e que lhes permita integrar no 

mundo do trabalho com sucesso, capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade em que 

vivemos. 

Como tal a nossa visão preconiza uma atuação responsável e rigorosa de todos os membros da 

comunidade educativa, proporcionando uma formação que promova: o sucesso escolar, a inclusão, a 

sequencialidade, a diversificação de percursos formativos, a articulação com o mercado de trabalho, as 
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parcerias, a qualidade da aprendizagem, o sucesso educativo e a melhoria da prestação do serviço educativo  

apostando numa oferta de respostas educativas de qualidade numa perspetiva da formação integral dos 

alunos e tendo em conta o desenvolvimento local. 

 

5. VALORES  

Para que a EPGE consiga realizar a sua missão é necessário que toda a comunidade educativa se 

corresponsabilize na defesa dos valores pelos quais a escola orienta a sua ação: 

Responsabilidade e Integridade 

Excelência, Exigência e Rigor 

Curiosidade, Criatividade e Sentido Crítico 

Cidadania e Solidariedade 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS PRIORITÁRIOS 

Do diagnóstico efetuado a possíveis “situações problema” continuamos a considerar que os pontos 

prioritários de resolução são os seguintes: 

a) Aumento da necessidade de resposta de formação diversificada dada a acentuação da 

heterogeneidade dos alunos, em termos de objetivos formativos; 

b) O facto de os pais/encarregados de educação manifestarem pouca participação na vida da escola, 

mesmo quando solicitados; 

c) No concelho verificamos que alunos começarem a desistir dos estudos por necessidades familiares 

e/ou por aliciamento de conquista de um emprego precoce. 

d) Os de jovens que são oriundos de famílias destruturadas e muitas vezes necessitam do 

acompanhamento da psicóloga. 
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7. METAS EDUCATIVAS 

Tendo em conta os problemas diagnosticados, que são de natureza global e transversal, propõe a 

EPGE a consecução das seguintes metas: 

1. Promover a aprendizagem e o Sucesso Escola, tendo em conta a adequação às necessidades 

e potencialidades de cada aluno; 

2. Reduzir o abandono / absentismo escolar; 

3. Garantir Formação de Qualidade e eficácia dos processos e organização e gestão; 

4. Fomentar a Educação para a Cidadania; 

5. Intensificar e diversificar a participação de pais e encarregados de educação e da 

comunidade na vida da escola; 

6. Reforçar o apoio e orientação da psicóloga aos alunos que dela necessitem. 

7. Reforçar a promoção da imagem da EPGE – visibilidade e notoriedade 

 

8. OS OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O conceito de formação que queremos implementar na Escola Profissional Gil Eanes terá que passar 

por uma planificação objetiva e ajustada ao contexto sócio – económico, como forma de tornar real um 

ideal, conscientes da sua dificuldade, mas também do prazer de atingir/cumprir as metas atrás definidas 

pela escola. Assim estas serão consubstanciadas tendo por base os seguintes objetivos gerais e 

específicos: 

1. Garantir o sucesso educativo de todos, melhorando as taxas de sucesso no tempo previsto e 

reduzindo o abandono escolar.  

1.1. Promoção de atividades extracurriculares para complemento e aprofundamento da ação 

educativa e formativa.  

1.2. Dinamização da atividade da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva para a 

identificação dos alunos com necessidade de plano individualizado e para o apoio aos 

professores na implementação desses planos.  
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1.3. Promoção de atividades psicopedagógicas de apoio a todos alunos de modo a promover uma 

efetiva igualdade de oportunidades.  

1.4. Ajustamento da atividade do gabinete de psicologia para a prevenção e o apoio à resolução 

de problemas psicológicos comportamentais e educacionais.  

1.5. Organização e orientação e preparação das PAF`s, Provas de Avaliação Final dos Cursos de 

Educação e Formação e PAP`s, Provas de Aptidão Profissional dos Cursos Profissionais e 

conclusão de módulos e UFCD`s em atraso.  

2. Promover uma cidadania ativa e participativa em sociedade. 

2.1. Prioridade a uma orientação da ação pedagógica para os valores humanos, em particular da 

liberdade, responsabilidade, igualdade, tolerância e respeito pelos outros, bem como para a 

prática democrática de uma cidadania ativa e participativa em sociedade, tendo em vista a 

construção da pessoa humana, nomeadamente no âmbito de:  

2.1.1. Cidadania e Desenvolvimento – a ser desenvolvido enquanto projeto transdisciplinar e em 

interação com a comunidade local;  

2.2. Promoção do desenvolvimento de competências transversais, tais como autonomia, 

responsabilidade, criatividade, capacidade de resolução de problemas, trabalho em equipa, 

comunicação, bem como promoção de competências orientadas para o empreendedorismo, 

tendo em vista a inserção no mundo do trabalho. 

3. Promover a integração dos alunos na comunidade escolar e o aprofundamento da ligação da escola 

com o meio envolvente e a comunidade local.  

3.1. Educação Significativa a partir da experiência pessoal dos alunos para a consciencialização 

dos problemas vividos e suas soluções, valorizando as raízes culturais da comunidade de 

pertença, com maior enfoque em temas como: Sexualidade, Alimentação Saudável e Bem-

estar, Igualdade de Género / Violência Doméstica.  

3.2. Orientação dos projetos de escola para a satisfação de necessidades do meio local, de modo 

a favorecer a inserção dos alunos no Contexto Real de Trabalho.  

4. Desenvolver a articulação da oferta formativa com as necessidades locais, regionais. 

4.1. Adaptação da oferta educativa e formativa às necessidades do mundo do trabalho, às 

condições de empregabilidade dos cursos e à procura dos alunos. 
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4.2. Atualizar a formação às competências a desenvolver com metodologias tendentes ao 

aumento do sucesso educativo e à redução do abandono escolar.  

4.3. Utilização das tecnologias digitais em todos os domínios da ação formativa, acentuando os 

cuidados a ter com a redes sociais, alertando para os perigos que estas comportam e 

promovendo a adoção de comportamentos seguros na utilização da internet, o acesso a 

informação fidedigna e à construção de um conhecimento verdadeiro, bem como ao respeito 

pelos direitos de autor e de imagem, em conformidade com o regime geral de proteção de 

dados.  

4.4. Promoção de protocolos de cooperação com entidades para a realização de projetos e da 

Formação em Contexto de Trabalho.  

5. Melhorar a organização Escolar e a orientação profissional  

5.1. Orientação escolar de jovens e seu encaminhamento para a formação em contexto de 

trabalho e para o mundo do trabalho.; 

5.2. Fomento do serviço de troca e partilha de materiais de apoio às aprendizagens e melhorar a 

acessibilidade dos alunos aos equipamentos disponibilizados para a atividade letiva e 

extracurricular.  

6. Promover a formação e avaliação dos recursos humanos  

6.1. Desenvolvimento de um plano de formação interna para pessoal docente e não docente, a 

partir da identificação de necessidades da instituição e interesses do pessoal. 

7. Melhorar a comunicação e ampliar a divulgação da oferta formativa  

7.1. Promoção de ações de divulgação da oferta formativa junto dos alunos   do concelho bem 

como aos encarregados de educação.  

7.2. Promoção de workshops/ Webinares, orientados para jovens.  

7.3. Implementação da utilização do site e das plataformas eletrónicas e redes sociais da escola 

para divulgação das atividades pedagógicas.  

 

  



         

 ESCOLA PROFISSIONAL GIL EANES DE PORTIMÃO     

 PROJETO EDUCATIVO 

 

Projeto Educativo 2020/2023 14 

9. DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto Educativo, sendo um referencial fundamental da Escola enquanto Comunidade Educativa, 

deve ser assumido e implementado por todos os seus membros. 

Será divulgado através dos meios considerados mais oportunos e eficazes. 

O Projeto Educativo deve ser avaliado de 3 em 3 anos, em especial no domínio dos seus objetivos. 

De modo a ser possível a sua execução de forma sistemática e eficaz devem realizar-se avaliações 

anuais através dos planos anuais de atividades realizadas, assim a avaliação efetuada no final de cada ano 

letivo vai influenciar o planeamento do ano seguinte e a introdução de eventuais alterações ou 

reajustamentos das estratégias definidas. 

Neste contexto, o acompanhamento e a avaliação do Projeto Educativo devem constituir um 

instrumento facilitador e um processo de enriquecimento da melhoria do funcionamento da Escola numa 

dinâmica interna de qualidade. 

 

10. A FORMAÇÃO 

 Podemos encarar a formação profissional como uma atividade que favorece a evolução global da 

personalidade do indivíduo, partindo dos conhecimentos adquiridos e de experiências vividas, permitindo 

obter elementos de realização mais completos de si próprio, e uma melhor adaptação ao meio de inserção, 

nomeadamente no plano sócio -profissional. Neste sentido, a formação profissional pode ser considerada 

como um processo organizado de educação graças ao qual as pessoas enriquecem os seus conhecimentos, 

desenvolvem as suas capacidades e melhoram as suas atitudes ou comportamentos, aumentando, deste 

modo, as suas qualificações técnicas ou profissionais, com vista à felicidade e realização, bem como à 

participação no desenvolvimento sócio -económico e cultural da sociedade. Trata-se, desta forma, de um 

processo global e permanente através do qual os jovens e adultos, a inserir ou inseridos no mercado de 

trabalho, se preparam para o exercício de uma atividade profissional, cuja síntese e integração 

possibilitam a adoção de comportamentos adequados ao desempenho da profissão.  

Neste contexto, um sistema de formação profissional define-se como: 

http://www.web-emprego.com/tag/personalidade/
http://www.web-emprego.com/tag/atitudes/
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Conjunto de atividades que visa a aquisição de conhecimentos, “habilidades”, atitudes e formas de 

comportamento exigidos para o exercício das funções próprias de uma atividade profissional, em que, 

complementarmente ao sistema educativo se procura dar/encontrar resposta às necessidades de 

desenvolvimento económico e social de uma determinada sociedade. 

10.1. Áreas de Formação 

As áreas de formação, ministradas na Escola Profissional Gil Eanes, constituem uma resposta aos 

objetivos fixados no projeto, concretizando-se nas competências técnicas e na postura comportamental 

do aluno, mas também na sua criatividade, na inovação e na capacidade de interagir com o tecido sócio– 

económico envolvente.  

No corrente ano letivo, iniciamos os cursos: 

 Curso Técnico de Comunicação/Marketing, relações Públicas e Publicidade; 

 Curso Técnico de Fotografia; 

 Curso Operador de Fotografia, tipo 2 

 Curso Operador de Fotografia, tipo 3 

 

 E demos continuidade aos seguintes cursos: 

 Curso Técnico de Comunicação/Marketing, relações Públicas e Publicidade; 

 Curso Técnico de Fotografia; 

 Curso Operador de Fotografia, tipo 2. 

 

Para os próximos anos letivos de modo a dar resposta às solicitações do mercado, a Escola 

Profissional Gil Eanes pretende candidatar-se a mais cursos Profissionais e cursos de Educação e Formação 

tipo 2 e 3, em novas áreas de formação, de acordo com o pedido de aditamento prévio de novos cursos, 

que foi efetuado no ano transato à Direção Regional do Algarve. 

No passado, foram concretizadas várias formações em diferentes áreas, assumindo a escola, 

também para o futuro, uma postura de adequação da sua oferta formativa às necessidades concretas do 

mercado. 

http://www.web-emprego.com/tag/comportamento/
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10.2. Destinatários dos cursos  

Para os Cursos Profissionais, jovens que possuam o 9º ano de escolaridade completo ou equivalente, 

com a idade máxima de 20 anos que queiram ser possuidores de competências facilitadoras de integração 

no mercado de trabalho, sem ficarem inibidos de prosseguir estudos, quando terminarem o ensino 

secundário. 

Para os Cursos CEF`s tipo 2 e 3, a idade mínima de acesso a qualquer dos percursos é de 15 anos. 

No entanto poderá ser autorizada pelo Diretor Regional de Educação a frequência destes cursos a jovens 

com idade inferior a 15 anos. 

10.3.  Acesso 

Os alunos serão selecionados para os cursos de acordo com os critérios previstos na lei, 

nomeadamente no que se refere a prioridades na matrícula. 

Após aplicação dos critérios de prioridade na matrícula definidos na lei, será considerado critério 

prioritário e/ou de desempate com vista ao preenchimento das vagas existentes o resultado de entrevista 

individual a realizar aos candidatos, nos termos definidos pela Direção Pedagógica.  

Compete ao Conselho de Turma pronunciar-se sobre eventuais impedimentos à renovação da 

matrícula, decisão que deverá ser ratificada pela Direção Pedagógica.  

10.4. Duração 

Os cursos Profissionais têm a duração de 3300 horas, normalmente repartidas por 3 anos. Este 

número de horas inclui todas as ações tendentes à formação educacional do aluno (atividades no 

relacionamento escola- comunidade; escola-mundo do trabalho; interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, visitas de estudo, entre outras.), mais referimos que no curso CEF, tipo 2 o total de 

horas de formação é de 2191 repartidas pelos 2 anos letivos e o tipo 3 tem um total de 1318 horas para 

um ano letivo. 
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10.5. Articulação com o Sistema Escolar 

Os Cursos ministrados na Escola Profissional Gil Eanes, são cursos de qualificação profissional, 

conferindo no final certificado profissional de Nível IV (classificação da U.E.) que confere equivalência ao 

12º ano de escolaridade, colocando o aluno em condições idênticas aos dos restantes do ensino secundário, 

no que respeita ao acesso ao ensino Superior. 

 A equivalência académica é conferida no final do curso, não possibilitando equivalência parcelar, 

em cada um dos anos letivos, dada a partir do diploma e do certificado de habilitações que o 

formando adquire, após a conclusão definitiva da componente curricular do curso (os módulos/as 

UFCD´s/ano/disciplina), da Formação em Contexto de Trabalho, da Prova de Aptidão Profissional e da 

Prova de Avaliação Final.  

 Os Técnicos de Nível IV (da U.E.) estão aptos a executar tarefas de exigente valor técnico, que 

podem ser realizadas de forma autónoma, embora enquadradas em diretivas gerais e/ou incluir 

responsabilidades de coordenação e orientação, que pressupõem os conhecimentos dos processos de 

atuação. 

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma oportunidade para os jovens concluírem o 3º 

ciclo, através de um percurso flexível e ajustado aos teus interesses, ou para poderes prosseguir estudos 

ou formação que te permita uma entrada qualificada no mundo do trabalho. Estes têm como objetivo 

incentivar o prosseguimento de estudos/formação e permitir que os jovens possam adquirir competências 

profissionais, através de soluções flexíveis, de acordo com os teus interesses e as necessidades do 

mercado de trabalho local. 

 

11. RECURSOS 

11.1. Formadores 

O recrutamento de pessoal docente é da competência do órgão de Direção da Escola tendo em 

consideração o próprio projeto Educativo da Escola Profissional Gil Eanes e as propostas da Direção 

Pedagógica de acordo com a consulta da Bolsa de Formadores. 
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 Para as componentes de formação Sociocultural e Científica, privilegiam-se os docentes com 

profissionalização de acordo com as normas vigentes emanadas do Ministério da Educação.  

 Para a docência da componente tecnológica dá-se preferência a profissionais altamente 

qualificados na sua área de laboração e que mantenham atividade profissional efetiva, preferencialmente 

detentores do Certificado de Competências Pedagógicas (CCP), permitindo aos formandos além de uma 

aprendizagem técnica efetiva, a partilha de experiências profissionais destes formadores. 

 Na seleção de docentes a Escola Profissional Gil Eanes tem em consideração alguns aspetos, 

nomeadamente: 

 Adequação do perfil do candidato às exigências previamente definidas, tendo em consideração o 

curso e o projeto da Escola; 

 Disponibilidade compatível com as necessidades do projeto educativo que exige uma coordenação 

permanente entre todos os intervenientes, concretizada através de reuniões de planificação, 

reflexão, investigação e realização de trabalhos; 

 Facilidade de adaptação à mudança e espírito inovador, integrando uma nova forma de viver a 

Escola; 

 CCP /Profissionalização/Estágio Pedagógico. 

  

O Formador deve ter um papel ativo que privilegie o processo “aprendizagem” em detrimento do 

processo “ensino”, o professor/ formador deixa de ser apenas um transmissor de conhecimentos, para 

assumir um papel de orientador, motivador do aluno para querer aprender. A sua atuação deve desenvolver-

se no sentido de proporcionar uma formação integral. 

 Pretende-se que o formador possua uma relação forte com a escola e com o aluno, assim deseja-

se que sejam otimizadas as relações entre os elementos da comunidade escolar (alunos, formadores), 

levando a cabo ao longo do ano, atividades potenciadoras do reforço desse espírito (visitas de estudo inter 

turmas / inter disciplinares, cooperação na lecionação de módulos/UFCD`s ... ).  

 Sente a Escola Profissional Gil Eanes, que todo o esforço no sentido de envolver de forma mais 

estreita os educandos e educadores na tarefa mútua da educação, tem ganhos satisfatórios ao longo de 

todo o processo de aprendizagem, até porque se trata de um processo que dura três anos, fazendo - se 
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um esforço para que, na medida do possível do entre – cruzar de módulos, o corpo docente de uma 

turma/curso não sofra grandes alterações. 

  

11.2. Equipamentos 

Desde o seu início que a Escola Profissional Gil Eanes tem procurado disponibilizar os equipamentos 

julgados necessários para a formação, apostando num apetrechamento de qualidade e em permanente 

manutenção, de molde a que aos formandos e Professores/formadores seja proporcionado o equipamento 

que a formação a receber exige. 

11.3. Espaços 

A Escola Profissional Gil Eanes com sede no CLCC - Centro de Línguas, Cultura e Comunicação em 

Portimão, dispõe de instalações adequadas para a lecionação dos cursos, tais como salas de aula, salas de 

informática, biblioteca, sala do aluno, Receção, Bar, Computadores e Acesso à Internet. 

 

12. A COMUNIDADE EDUCATIVA 

12.1. Direção Técnico-Pedagógica  

A direção Técnico-Pedagógica é constituída por um representante da Direção, a Diretora 

Pedagógica e pelos Diretores de Turma, designados pela Direção. 

 O Diretor da escola pode, por direito próprio, participar nas reuniões de Direção Técnico-

Pedagógica. 

O convite do Diretor Pedagógico ou da Direção da Escola, podem participar nas reuniões outras 

individualidades, sem direito a voto. 

A Direção Técnico-Pedagógica reúne ordinariamente uma vez por mês e é responsável pelos atos 

praticados no exercício das suas funções. 

A Direção pode substituir livremente qualquer membro da Direção Técnico-Pedagógica. 
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Compete à Direção Técnico-Pedagógica: 

a) Organizar e promover os cursos e demais atividades de formação e certificar os conhecimentos 

adquiridos; 

b) Conceber e formular, sob a orientação da direção, o projeto educativo e o plano anual de 

atividades, adotar os métodos necessários à sua realização, assegurar e controlar a avaliação de 

conhecimentos dos alunos e dinamizar práticas de inovação pedagógica; 

c) Representar a EPGE, junto do Ministério da Educação em todos os assuntos de natureza 

estritamente pedagógica; 

d) Planificar as atividades curriculares; 

e) Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos; 

f) Garantir a qualidade de ensino; 

g) Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos professores e dos alunos da escola; 

h) Avaliar a qualidade do ensino e da aprendizagem, mediante metodologias e critérios predefinidos 

e negociados entre toda a comunidade escolar; 

i) Apresentar à direção estatutos e propostas tendentes a melhorar a qualidade da formação; 

j) Propor à direção para aprovação, o plano da Formação em Contexto de Trabalho; 

k) Pronunciar-se relativamente a questões apresentadas pelos diretores de turma e para os quais 

estes últimos não se sintam habilitados ou legitimados a decidir; 

 

12.2. Conselho de Turma 

O Conselho de Turma é constituído por todos os professores da turma, sendo presidido pelo 

respetivo Diretor de Turma; 

Qualquer membro da Direção ou da Direção pedagógica pode participar nas reuniões do conselho 

de turma, sendo as reuniões, neste caso, presididas pelo elemento mais qualificado; 

O delegado de turma, eleito pelos alunos, no início do ano letivo, pode assistir às reuniões do 

Conselho de /Turma, quando solicitado; 
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O Conselho de Turma de avaliação reúne, pelo menos, três vezes em cada ano letivo, avaliação essa 

é submetida à ratificação da Direção Pedagógica. 

 

Compete ao Conselho de Turma: 

a) Articular as atividades dos professores da turma, designadamente, no que se refere ao 

planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares, a nível da turma. 

b) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam 

respeito. 

c) Analisar os problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre professores e alunos 

da turma; 

d) Colaborar nas ações que favoreçam a inter relação da escola com a comunidade; 

e) Avaliar o rendimento escolar dos alunos, no final de cada período letivo, de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Direção técnico-pedagógica. 

  

12.3. Conselho de Delegados de Turma 

Composto pelos delegados de todas as turmas com o Diretor Pedagógico e/ou coordenador(es) e/ou 

Diretor de Turma, analisando o decorrer da vida escolar, os problemas específicos de cada uma das turmas 

de forma a que os problemas surgidos possam ser rapidamente resolvidos no intuito de melhorar o processo 

ensino/aprendizagem e dar resposta às dificuldades encontradas pelos alunos no desenrolar desse mesmo 

processo.  

Espera-se, porém, que as atividades do Conselho de Delegados de Turma, sejam benéficas para os 

alunos da Escola, e que venham complementar a atuação da escola, servindo ao aluno uma formação 

complementar como ser humano. 
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12.4. Concelho Consultivo 

O Conselho Consultivo é constituído por um membro da direção da escola, pelo Diretor Pedagógico, 

por um representante dos alunos, por empresas da região, pelos Diretores de Turma de cada curso e por 

um representante dos pais ou encarregados de educação dos alunos de cada curso. 

A Direção da escola poderá convidar, para integrarem o Conselho Consultivo, outras entidades que 

se relacionem com a atividade da escola. 

Os representantes dos alunos serão eleitos pelos seus pares, em reunião convocada pela Direção 

da escola, os representantes dos encarregados de educação são eleitos da mesma maneira, mas na 

impossibilidade de se proceder à reunião serão designados pela direção da escola. 

As empresas da região, uma por cada curso lecionado na EPGE, serão convidadas pela Direção. 

O mandato dos membros do Conselho Consultivo eleitos terá a duração de um ano escolar, podendo 

ser renovado. 

  

13. RELAÇÃO COM O MERCADO DE TRABALHO 

  

Esta relação é abordada em diversos pontos deste Projeto Educativo, nomeadamente na 

colaboração de diversas entidades/empresas na elaboração dos perfis profissionais dos técnicos das 

diversas áreas de formação, na disponibilidade de visitas às empresas, protocolos …, contudo podemos 

esquematizar esta relação com o mercado de trabalho nos seguintes pontos: 

13.1. Formação em Contexto de Trabalho 

 A Formação em contexto de trabalho (FCT) é um conjunto de atividades profissionais 

desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento 

de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do 

curso frequentado pelo aluno. 
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A FCT realiza-se em posto de trabalho, em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 

experiências de trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio 

em etapas intermediárias ou na fase final do curso e pode assumir, parcialmente, a forma de simulação de 

um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil de saída do curso a desenvolver em 

condições similares à do contexto real de trabalho. 

A FCT reger-se-á por regulamento específico. 

13.1.1. Responsáveis pela Coordenação da Formação em Contexto de Trabalho 

Para a EPGE, a formação em contexto de trabalho assume particular importância a organização, 

orientação e avaliação da formação em contexto de trabalho. 

A coordenação da FCT é atribuída a um professor de cada turma, preferencialmente da 

componente de formação técnica, nomeado anualmente pela Direção da EPGE. 

Compete a cada coordenador da FCT: 

a) Efetuar o levantamento de entidades/empresas, potenciais acolhedoras de estagiários; 

b) Avaliar o currículo da Formação em Contexto de Trabalho; 

c) Contactar com as empresas/entidades de acolhimento; 

d) Elaborar o plano da FCT, sempre que possível, em conjunto com as entidades/ empresas 

acolhedoras; 

e) Selecionar estagiários para cada empresa/entidade de acolhimento; 

f) Organizar a orientação/acompanhamento; 

g) Organizar o dossier da FCT, bem como as pastas do estagiário e da empresa; 

h) Proceder à avaliação de cada estagiário. 

 

Após definidos os objetivos da FCT, é estabelecido um protocolo de colaboração Escola/Empresa 

e um plano de trabalho que terá em atenção o facto da FCT constituir, também, um espaço de formação 

dos alunos. 
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 Neste período, o estagiário é acompanhado na empresa/entidade acolhedora pelo orientador da 

empresa e pelo da Escola e no final da FCT, a avaliação é feita conjuntamente pelo professor orientador e 

pelo orientador da empresa, da forma definida em cada um dos respetivos regulamentos. 

 

13.2. Prova de Aptidão Profissional e Prova Final de Avaliação 

No último ano letivo de cada curso, o aluno, individualmente, produzirá um projeto de 

características profissionais, integrantes dos diversos saberes e competências adquiridas. Este projeto 

deverá ser sempre voltado para o exterior, de acordo com a própria perspetiva de mercado, e do futuro 

posto de trabalho. 

Embora seja um elemento de avaliação curricular dos alunos e que integra a classificação final do 

curso, é um momento de colaboração entre as empresas empregadoras, as entidades sindicais, a Escola e 

os alunos. 

De acordo com a Portaria que regulamenta a avaliação, o Júri é composto, além de elementos da 

estrutura pedagógica da escola, por pessoas exteriores à sua estrutura e envolvidas na área em questão, 

sendo convidadas a assistir à apresentação a sociedade em geral, em especial empresas, profissionais, 

associações, entidades culturais, etc. 

  

  

14. ACOMPANHAMENTO DE DIPLOMADOS 

  Pretende a Escola, realizar um acompanhamento do percurso do aluno diplomado de forma a 

analisar todo o seu desempenho a nível de percurso profissional. 

  

14.1. Observatório de Emprego: Saída/Acompanhamento dos Formandos  

Tem um papel fundamental na análise de percurso de cada aluno diplomado, realizando igualmente 

uma ponte de contacto entre as empresas e a Escola de forma a avaliar o desempenho do aluno nas diversas 
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empresas onde esteve inserido. Deste papel podem resultar reajustes na formação ministrada, onde se 

verifique que o desempenho do diplomado não foi plenamente conseguido. 

Por outro lado, realiza a prospeção da capacidade evolutiva nas áreas profissionais, alertando o 

jovem para determinado percurso de carreira profissional, tendo em conta a evolução previstas para o 

setor. 

Neste momento está a dar os seus primeiros passos mais sustentados, depois de algumas 

dificuldades de operacionalização nos primeiros anos de vida da escola, embora haja ainda um longo 

caminho a percorrer, até que haja uma articulação adequada e em tempo adequado, entre os resultados 

deste Observatório e a reflexão que a escola vai fazendo do seu papel de formadora e interventora na 

melhoria da formação de quadros intermédios, solicitados pelo mercado de trabalho local e/ou regional, 

nas suas áreas de formação. 

  

15. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE ENVOLVENTE 

Cada vez mais, a Escola não se pode fechar nas suas quatro paredes, tem que ser aberta à 

comunidade que a rodeia, interligando-se nas suas ações aproveitando as mais valias que esta lhe pode 

fornecer e simultaneamente ser a fonte indutora de novas metodologias de atuação da própria sociedade, 

bem como ter um papel ativo na consciencialização coletiva das novas questões que afetam a sociedade. 

  

15.1. Entidades (Protocolos, Parcerias, Colaboração) 

Prosseguindo permanentemente este objetivo, a Escola Profissional Gil Eanes, tem desenvolvido 

esforços desde o início da sua atividade para que este tipo de ligação se torne efetiva, o que tem vindo a 

acontecer com a celebração de Protocolos com várias entidades bem como Parcerias e Projetos de 

colaboração. São exemplo disso os Protocolos celebrados com a Câmara Municipal de Portimão e as 

Empresas, nas áreas de formação, o ISMAT - Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes entre muitas 

outras. 
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Projeto Educativo da Escola Profissional Gil Eanes tem a vigência de três anos letivos (2020-

2023) e pode ser revisto anualmente, em função das alterações da oferta formativa e/ou em resposta às 

necessidades da própria vivência escolar, como anteriormente foi mencionado. 

 


