PLANO ANUAL DE
ATIVIDADES
2021/2022

Índice

I. Introdução ......................................................................................................................................... 3
II. Objetivos ........................................................................................................................................... 4
III.
Atividades ...................................................................................................................................... 6
3.1 Atividades .................................................................................................................................. 6
3.2 Visitas de Estudo ........................................................................................................................ 9
IV.
Avaliação ..................................................................................................................................... 10

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Ano Letivo 2021/2022

2

I.

Introdução
"... o clima de Escola - o ethos vivido na Escola - define-se pela forma como está organizada, como garante a

comunicação e não só a informação, como recebe e ouve os pais, como solicita a entrada da comunidade envolvente
ou como responde aos seus apelos..."
Paixão, M. L., "Educar para a Cidadania", Lisboa Editora, 2000

O Plano Anual de Atividades da Escola Profissional Gil Eanes, como parte integrante do Projeto Educativo, é um
instrumento essencial de gestão pedagógica. Ele potencia a realização de um conjunto de iniciativas devidamente
faseadas no tempo e enquadradas nos objetivos e nas políticas de desenvolvimento delineadas pelos órgãos de
gestão da Escola.

Para a elaboração deste Plano Anual de Atividades, foi de grande relevância a participação dos seguintes
responsáveis pedagógicos:


Diretores de Turma - responsáveis por assegurar a articulação Escola – Alunos - Famílias, fundamental
para assegurar o envolvimento ativo dos professores, pessoal administrativo e de ação educativa, dos
alunos e dos seus encarregados de educação;



Coordenadores dos Projetos PAP (Prova de Aptidão Profissional), PAF (Prova de Avaliação Final) e
Orientadores da Formação em Contexto de Trabalho, incumbidos de fazer a articulação Escola – Mundo
do Trabalho, essencial para que a Escola possa perceber as necessidades de mão-de-obra qualificada e
dar-lhes a adequada resposta. Trata-se de uma dimensão da gestão pedagógica que, neste ano lectivo,
se constitui como uma preocupação central.

Entendemos que, para que os nossos diplomados assumam um papel de agentes de mudança no tecido social em
que se encontram inseridos, não basta dotá-los de uma listagem de competências muito extensa, que rapidamente se
tornará obsoleta. Em tempos de mudança fortemente acelerada, não basta ensinar muitos conceitos. Desejamos
fomentar nos nossos alunos o gosto por aprender a saber, por aprender a saber ser e estar, por aprender a fazer e
também por aprender a aprender. Isto só se consegue com estratégias de ação ativas, muito dinâmicas, que
coloquem os alunos no centro do processo educativo e formativo.
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É assim que se justifica, nomeadamente:


O forte incentivo à realização de visitas de estudo a empresas e instituições locais, no âmbito dos programas
de todas as disciplinas;



A realização de experiências de trabalho de aproximação à vida activa através da realização de Formações
em Contexto de Trabalho;



A realização da PAP – Prova de Aptidão Profissional;



A realização da PAF – Prova de Avaliação Final



A preocupação pelo envolvimento da Escola em atividades recreativas e culturais.

É assim, também, que se justifica um forte apelo aos docentes para que se envolvam, em conjunto com os alunos
e a direção da Escola, na concretização das atividades previstas.

II.

Objetivos
No presente ano letivo, pretendemos continuar a promover e a enraizar uma imagem de prestígio da Escola

Profissional Gil Eanes, aumentando a sua projeção junto dos empregadores e da comunidade local.

Para alcançar essa pretensão, consideramos essencial cumprir os seguintes objetivos gerais e tendo por base o
Projeto Educativo:


Abrir a escola à comunidade;



Desenvolver as competências do Perfil do Aluno;



Desenvolver nos alunos o prazer da descoberta, aprendendo a aprender;



Conseguir uma efetiva colaboração entre parceiros sociais (Escola-Família-Autarquia-Forças de
Segurança) visando os verdadeiros valores de uma conduta ética;



Promover a integração dos alunos na comunidade escolar e o aprofundamento da ligação da
escola com o meio envolvente e a comunidade local;



Promover uma cidadania ativa e participativa em sociedade.



Desenvolver a articulação da oferta formativa com as necessidades locais, regionais.
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Desta forma pretende-se dar ênfase à concretização de cada um dos seguintes objetivos específicos:


Criar atividades e disponibilizar espaços lúdicos que estimulem novas aprendizagens e
preencham de forma criativa e orientada, os tempos não letivos dos alunos;



Organizar atividades de complemento curricular em função dos recursos da escola;



Promover contatos, parcerias com outras escolas de forma a fomentar a partilha de
experiências, convívios, etc;



Fomentar a participação ativa dos alunos na organização da vida escolar;



Organizar atividades que envolvam toda a comunidade escolar;



Desenvolver formas de colaboração com a sociedade envolvente.
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III.

Atividades
(Designação/Organização/Público alvo/Calendarização)
3.1

Atividades

ATIVIDADES

ORGANIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO

CALENDARIZAÇÃO

Abertura do
Ano Letivo Escolar

Direção da Escola

Toda a comunidade escolar

14 de setembro de 2021

Reunião do
Conselho Consultivo
Sessões informativas sobre
Cursos/Profissões e Acesso ao
Ensino Superior
Reuniões de Direção
Reuniões de Direção Pedagógica

Direção Pedagógica

--------------------

Durante o Ano Letivo
2020/2021

Psicóloga contratada pela
escola

Todos os alunos da escola

Durante o Ano Letivo
2021/2022

Reuniões de Direção de Turma

Diretores de Turma

Elementos da Direção
Elementos da D. Pedagógica
Professores da
turma

Sempre que necessário
Sempre que necessário

Diretores de Turma

Encarregados de Educação

Sempre que necessário

Docentes de AI

Toda a comunidade escolar

Durante o Ano Letivo
2021/2022

Direção Pedagógica

-----------------

Setembro de 2021

Direção Pedagógica/PSP

Toda a comunidade escolar

Setembro de 2021

Direção Pedagógica

____________

Setembro a dezembro
de 2021

Direção da Escola/ Equipa
EQAVET

Toda a comunidade escolar

Durante o Ano Letivo
2021/2022

Direção Pedagógica

--------------------

Outubro 2021

Direção da Escola

Alunos finalistas

outubro de 2021

Receção aos Professores

Direção da Escola

Toda a comunidade docente

13 outubro de 2021

Atividades alusivas ao
“Dia das Bruxas “

Todas as turmas

Toda a comunidade escolar

29 de outubro de 2021

Direção Pedagógica

Alunos do 3º ano dos Cursos
Técnico de ComunicaçãoMarketing, Relações Públicas e
Publicidade e Técnico de
Fotografia

28 de outubro de 2021

Reunião com os Encarregados
de Educação
Projeto de Cidadania e
Desenvolvimento –”Educar para
uma Cidadania Ativa”
Elaboração do Horário Escolar
Sensibilização das forças de
segurança locais para a
necessidade de vigilância regular
Análise do Regulamento Interno
Consolidação e finalização de
um sistema
de garantia da qualidade no
ensino profissional no âmbito
do quadro EQAVET
Revisão do Regulamento da
Prova de Aptidão Profissional
Entrega dos diplomas dos
alunos finalistas do ano letivo
2020/2021

Sessão de esclarecimento sobre
as Provas de Aptidão
Profissional

Direção da escola
Direção Pedagógica
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ATIVIDADES

ORGANIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO
Alunos do 2º ano do Curso
Educação e Formação, Operador
de Fotografia, Tipo 2 e alunos do
Curso de Educação e Formação,
Operador de Fotografia, Tipo 3

CALENDARIZAÇÃO

Sessão de esclarecimento sobre
as Provas de Avaliação Final

Direção Pedagógica

Época Especial de Recuperação
de Módulos

Direção Pedagógica

Alunos com módulos em atraso

outubro de 2021,
janeiro, abril e julho de
2022

Direção Pedagógica e
Orientadores da Formação
em Contexto de Trabalho

Alunos do 1º, 2º e 3º ano, dos
profissionais e CEF’s a realizar a
Formação em Contexto de
Trabalho

Outubro/novembro de
2021

Direção Pedagógica

-------------------

De outubro a
novembro de 2021

Direção Pedagógica

Toda a Comunidade escolar

Novembro de 2021

Escola/Proteção Civil

Alunos de todas as turmas

Direção Pedagógica

Toda a comunidade escolar

Dezembro de 2021

Todas as turmas

Toda a comunidade escolar

11 de novembro de 2021

Todas as turmas

Alunos de todas as turmas

22 de novembro de 2021

Docente de Higiene, Saúde
e Segurança no Trabalho

Turmas do CEF – Operador de
Fotografia, Tipo 2,1º ano e Tipo 3

25 e 26 de novembro de
2021

Proteção Civil

Pessoal Docente e Pessoal não
Docente

26 novembro de 2021

Elaboração do Postal de Natal
da EPGE - Portimão

Docente da área técnica do
curso de ComunicaçãoMarketing, Relações
Públicas e Publicidade

Alunos dos curso Técnico de
Comunicação – MK, RP e
Publicidade

Dezembro de 2021

Palestra no âmbito do PES –
Promoção e Educação para a
Saúde

Escola / Equipa do Centro
de Saúde

Alunos de todas as turmas

2e 3º Período

Levantamento e contato com as
empresas e instituições para a
realização da Formação em
Contexto de Trabalho
Levantamento das necessidades
mais prementes em
equipamentos didáticos
Exercício “A TERRA TREME”
Palestras da Proteção Civil “A
Escola e os Riscos... Preparar
para Proteger"
Plano de simulação de atuação
em caso de sismo
Atividades alusivas ao
“Dia de S. Martinho “
Atividades alusivas ao “Dia do
Pijama”
Demonstração de
procedimentos de Segurança na
utilização de extintores,
sinalética de segurança,
carreteis e hidrantes – parceria
Prosegur Portugal.
Formação
“1.ª Intervenção e Suporte
Básico de Vida”

Palestra “Testemunho de
voluntários, no âmbito das
comemorações o dia
Internacional do voluntário”

Câmara Municipal de
Portimão

Simulacro “Risco de Incêndios”

Segmon
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ATIVIDADES

ORGANIZAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO

Orientadores da FCT

PÚBLICO ALVO
Alunos dos 1º, 2º e 3ºs anos do
Curso Técnico de Comunicação Marketing, Relações Públicas e
Publicidade e do Curso Técnico
de Fotografia e alunos do Curso
CEF – Operador de Fotografia,
tipo 2, 2º ano e CEF – Operados
de Fotografia, tipo 3

Formação em Contexto de
Trabalho

Direção Pedagógica

Alunos Externos

Dezembro de 2021

Todas as turmas

Toda a comunidade escolar

17 de dezembro de 2021

Escola/PSP/GNR

Alunos de todas as turmas

Fevereiro de 2021

Elaboração do Flyer
promocional para o próximo
ano letivo da EPGE

Docente da área técnica do
curso de Comunicação

Alunos do 1º, 2º e 3º ano do curso
Técnico de Comunicação – MK,
RP e Publicidade

2º Período

Ações de Sensibilização da GNR

Escola/ Guarda Nacional
Republicana

Todas as turmas

11, 13, 18 e 20 de janeiro
de 2022

Época Especial de Recuperação
e apresentação de Prova de
Aptidão Profissional
Atividades alusivas à época
Natalícia
Sessão de sensibilização
“Consumo de Estupefacientes”

Alunos do 3ºano dos cursos
Técnico de Comunicação –
Marketing, Relações Públicas e
Publicidade e Técnico de
Fotografia
Alunos do 2º ano de do curso
Técnico de Fotografia

Dezembro de 2021
Março de 2022
Julho de 2022

Sessão de sensibilização para
jovens empreendedores

“Start up”

Projeto “Conhecer Portimão”

Docente de AI

O dia de S. Valentim

Todas as turmas

Toda a comunidade escolar

14 de fevereiro de 2022

Todas as turmas

Toda a comunidade escolar

28 de fevereiro de 2022

Docentes da área Técnica
dos cursos

Comunidade Escolar

Março de 2022

Todas as turmas

Março de 2022

Toda a comunidade escolar

Julho de 2022

Atividades alusivas ao
Carnaval
Participação da escola nas
atividades do março Jovem 2022
Sessões fotográficas
Ações de Sensibilização da PSP

Jantar de Finalistas

Provas de Aptidão Profissional

Escola/PSP
Alunos dos 3º anos dos
Cursos Técnico de
Comunicação - Marketing,
Relações Públicas e
Publicidade e Técnico de
Fotografia

Direção Pedagógica

14 de janeiro de 2022

31 de janeiro de 2022

Alunos do 3º ano do Curso
Técnico de Comunicação Marketing, Relações Públicas

29 junho de 2022

Alunos de curso Técnico de
Fotografia
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ATIVIDADES

Prova de Avaliação Final

Convívio Final do
Ano Letivo

3.2

ORGANIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO
Alunos do Curso CEF – Operador
de Fotografia – tipo 2

CALENDARIZAÇÃO
27 junho de 2022

Direção Pedagógica

Direção da Escola

Alunos do Curso CEF – Operador
de Fotografia – tipo 3

28 junho de 2022

Toda a comunidade escolar

Julho de 2022

Visitas de Estudo

ATIVIDADES

Visitas de estudo a exposições
Fotográficas da região

ORGANIZAÇÃO

Docentes da área técnica
dos cursos

Visita à “Start up”

Docentes de Área da
Integração dos cursos

Visita à Futurália

Docentes da área técnica
dos cursos

PÚBLICO ALVO

CALENDARIZAÇÃO

Alunos de curso Técnico de
Fotografia e do Curso CEF –
Operador de Foto grafia – tipo 2,
tipo 3
Alunos do 3º ano do Curso Técnico
de Comunicação - Marketing,
Relações Públicas
e do 3º ano do Curso Técnico de
Fotografia
Alunos do 3º ano do Curso
Técnico de Comunicação Marketing, Relações Públicas
e do 3º ano do Curso Técnico de
Fotografia

Durante o
ano letivo

Março/Maio de 2022

25 de março de 2022

–

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Ano Letivo 2021/2022

9

IV.

Avaliação
As atividades previstas neste Plano Anual decorrerão preferencialmente nos 1º e 2º períodos, por princípio,
sem prejuízo das aulas. Este Plano não é um instrumento fechado. Pelo contrário, manter-se-á em aberto para
receber novas propostas de atividades que sejam compatíveis no Projeto Educativo da Escola. A revisão do plano
é feita no final de cada período letivo.
Enquanto instrumento dinâmico, o Plano Anual de Atividades será avaliado e, sempre que necessário,
passível de reformulação. Torna-se, então, necessário analisar e refletir sobre o trabalho desenvolvido ao longo
do ano letivo, partilhando êxitos e constrangimentos, de forma a corrigir trajetórias, visando uma melhor
resposta educativa para os alunos.
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