PLANO ANUAL ATIVIDADES
Ano Letivo 2021/2022

MP.004/2

O Plano Anual de Atividades (PAA) da Escola Profissional de Valongo assume-se como um documento de gestão estratégica uma vez que é através dele que
são implementadas todas as atividades que concretizam a Missão, Visão, Valores, Cultura e Objetivos da escola. Sob orientação da Direção, e em função dos
objetivos estratégicos traçados no Projeto Educativo e Documento Base, a Direção Pedagógica define, em conjunto com os stakeholders internos e/ou
externos, as linhas orientadoras a que devem obedecer as atividades, adotando os métodos necessários à sua realização.
O PAA para o ano letivo 2021/2022, apesar de todas as limitações e adaptações devido à crise pandémica que o país ainda atravessa causado pela COVID19, apresenta um conjunto de atividades, proposto pelas diversas estruturas de coordenação educativa ou individualmente pelos diferentes membros da
comunidade educativa que concorrem para a concretização dos objetivos estratégicos traçados. Este PAA será avaliado constantemente ao longo do ano
letivo e, cada atividade será realizada se na altura forem garantidas todas as medidas que salvaguardem a saúde e segurança dos nossos formandos, assim
como o quadro de Pandemia, que ainda assola o nosso país – CoVid 19, o permitir.
O PAA constitui-se como um meio de reforço na implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão na medida em que propicia situações
de aprendizagens em contexto real, diversificando oportunidades, potenciando as necessidades de cada formando e contribuindo para a sua realização
plena, promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo.
Como parte vital do funcionamento da Escola Profissional de Valongo, o PAA não é um documento fechado, assentando numa dinâmica reconstrutiva,
adaptável e versátil, à medida das necessidades e das oportunidades que vão surgindo ao longo do ano letivo e da sua implementação.
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ATIVIDADE

DATA
REALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL

Visita de estudo a LUGO, no âmbito do
Projeto PHERECLOS-Empreendedorismo

1º Período

Grupo de F.
Química

“A nossa escola em Movimento” –
European Sports School Day

1º Período

Grupo de Ed.
Física

Conselho Consultivo

1º Período

Direção

Um Ciclo que não é um Ciclo “Gaming –
O Futuro dos Jogos” (Conferência
online)

1º Período

Grupo de
Informática

Seminário: Organização e tipologias de
serviços na atividade do técnico auxiliar
de saúde

1º Período

Grupo de
Saúde
1ºAS

MP.004/2

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

3,4,5,6,7

A,B,C,D,E

6,8,9,10

A,B,D

Demonstrar os resultados obtido no ano letivo
2020/2021;
Apresentação do Plano Anual de Atividades
2021/2022.

2,6

E

1ºGPSI
3ºPROG

Sensibilizar os/as alunos/as para a evolução do
desenvolvimento do Software na área do Gaming.

2,3,5,

A,B,D

1ºAS
2ºAS
3ºAS

Proporcionar a partilha da atividade profissional em
diferentes tipologias de serviços;
Esclarecer formas de organização e utilização de
material em diferentes tipologias de serviços;
Motivar os/as formandos/as para os conteúdos
formativos e empenho na concretização do curso.

4,6,7

A,B,D

PÚBLICO-ALVO

Participantes
no Projeto
Phereclos
Toda a
Comunidade
Escolar
Representantes
Turmas/ EE/
DT/ OC/
Empresas
Parceiras

OBJETIVO(S)
Proporcionar a interação entre alunos/as do ensino
secundário, ensino superior, empresários pais e
município,
fomentando
e
desenvolvendo
competências de empreendedorismo;
Conhecer a Universidade de Santiago de Compostela
e as suas diferentes faculdades.
Sensibilizar para a importância da prática de
atividade física;
Promover hábitos de vida saudável.
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Atividade Medição do Índice de Massa
Corporal (IMC)

1º Período

Grupo de Ed.
Física
2ºAS

Todas as
Turmas

Visualização Da Peça de Teatro –
“Alegria de Schuman”

1º Período

Grupo de AI
CMValongo

2ºAS
2ºGPSI
2ºCAB

Concurso “Canguru Matemático”

1º Período

Grupo
Matemática

Todas as
Turmas

Física na Saúde - Seminário

1º Período

Grupo de
Saúde

2ºAS e 3ºAS

Halloween

1º Período

Grupo de
Inglês
2º CAB

Todas as
Turmas

Ação de Sensibilização – Internet
Segura

1º Período

Direção
Escola Segura

1ºAS
1ºCAB
1ºGPSI

Realizar as medições do Índice de Massa Corporal a
todos/as os/as alunos/as da Escola;
Tratar os dados com a colaboração dos professores
de matemática;
Sugerir dicas de alimentação que ajudarão os/as
alunos/as considerados em sobrepeso ou obesidade
a passar para normoponderais, com a colaboração do
formador e Enfermeiro Pedro Vale.
Proporcionar a visualização de uma peça de teatro;
Compreender o início da União Europeia;
Conhecer os valores e a história da União Europeia.
Estimular o gosto pela matemática e motivar o maior
número possível de alunos/as para a disciplina;
Desenvolver o espírito crítico e criativo, o raciocínio e
a resolução de problemas;
Dinamizar o espaço escolar e promover a
aprendizagem de forma mais prática.
Demonstrar como a Física está presente em
procedimentos de saúde e na atividade do corpo
humano.
Estimular as relações interpessoais e o trabalho em
grupo, proporcionando momentos de descontração
e diversão a todo o grupo;
Dinamizar o espaço e o grupo.
Sensibilizar os/as alunos/as de como utilizar a
internet de forma segura, ética e responsável;
Abordar o tema da Cibersegurança e aconselhar

MP.004/2

A,B,D
6,7,8,9,10

2,7

2,3,4,5,7

3,4,5,7

6

A,B,D

A,B,D

D,A

A,B,C,D

2,3,4,7
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Christmas
Workshop “Time to Move,” no âmbito
da SEDL 2021 - Semana Europeia de
Democracia Local
“Roadshow Erasmus+ e Corpo Europeu
de Solidariedade” com uma carrinha de
exposição e espaços de jogos

MP.004/2

CB1
CB2

comportamentos adequados no uso das redes
sociais.

1º Período

Grupo de
Inglês

Todas as
Turmas

Estimular o Espírito Natalício de Entreajuda;
Decorar o Ambiente Escolar, os espaços comuns e
em particular as salas de aula.

6,7,9

1º Período

Direção
CMValongo

2º AS
2º GPSI

Aumentar conhecimento dos jovens
oportunidades de mobilidade Erasmus+.

1,6,7

sobre

1º Período

Direção
CMValongo

Todas as
Turmas

Comemoração do Dia da
Consciencialização do Stress

1º Período

SPO

3ºAS
3ºCAB
3ºPROG

Informar sobre as oportunidades europeias nas áreas
da Educação, Formação, Juventude e Desporto e as
ações de voluntariado de ajuda humanitária.
Fornecer informação sobre o stress e a sua
importância no bem-estar do indivíduo, partilhando
estratégias de combate ao stress.

Comemoração do Dia Internacional do
Voluntariado - Partilha de uma
experiência de voluntariado
internacional

1º Período

SPO

Todas as
Turmas

Transmitir valores como cidadania e solidariedade
através da prática social.

Jogo «Valongo Desafia-te»

1º Período

SPO
CMValongo

Todas as
Turmas

Torneio de Futebol

1º Período

Direção
Grupo de
Alunos/as

Todas as
Turmas

Promover o conhecimento sobre o concelho de
Valongo e proporcionar um momento lúdico e de
aprendizagem não formal aos jovens.
Promover a atividade física e, consequentemente,
hábitos de vida saudável;
Desenvolver a colaboração, cooperação e o fair-play;
Proporcionar um momento de convívio entre os/as
formandos/as participantes, desenvolvendo o
sentido de pertença à escola.

A,B,C,D

D
1,2,3,4,6,7

A,D

5,6,7

D

6,7

1, 2, 3, 4, 6,

6,8,10

D

D

A,B,D
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1º Período

Direção
Escola Segura

2ºAS
2ºGPSI
2ºCAB
3ºCAB

Compreender os vários tipos de comportamento
associados com a violência nas escolas e situações de
conflito, que lhes permita identificar e denunciar
as diversas formas de Bullying;
Abordar e transmitir os efeitos do bullying sobre a
vítima, as características dos agressores e das
vítimas, as formas de defesa desta e os efeitos do
bullying sobre a família e o ambiente escolar;
Sensibilizar e alertar os/as alunos/as para as
consequências do Bullying;
Respeitar as ideias dos outros.

“Eu Posso Salvar o Planeta”. Painéis e
sessões de sensibilização
para o consumo sustentável, alusivos
aos temas Planeta, Água, Energia e Solo

1º Período

Direção
Grupo de AI
CMValongo

Todas as
Turmas

Sensibilizar os/as estudantes para a importância do
consumo consciente e da poupança de recursos.

Construção física do sistema
circulatório

2º Período

Grupo de
Saúde

1ºAS

2º Período

Grupo de
Saúde

3ºAS

2º Período

Grupo de
Saúde

1º AS
2º AS

Identificar as estruturas e funções da pele e de outros
sistemas do corpo humano.

3, 5, 6 e 7

C

2º Período

Grupo
Cuidados de
Beleza

Formandos/as
CB2 -CEF

Participar na dinâmica de grupo aproveitando os
benefícios terapêuticos da risoterapia tais como:
reduzir o stress, aumentar a motivação e eficiência,

6,7,8

A,B,C

Ação de Sensibilização “Diz NÃO ao
Bullying e NÃO à Violência no Namoro”

2,3,6,7,8,10

2,8

A,B,D

D,A,C

Representar o sistema circulatório em cartolina
ajudando na perceção geral deste sistema.

A,B,D

3,4,5,7

Demonstrar à comunidade escolar a temática dos
Seminários sobre doentes vulneráveis
Visita de estudo - Museu de Anatomia
da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto
Sessão de risoterapia /yoga do riso com
a terapeuta/instrutora de yoga Joana
Pinto

doentes vulneráveis e quais os riscos que pode

5,6,7

A,C,D

representar aos jovens.
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fortalecer os laços entre os pares.

Valentine’s Day

2º Período

Grupo de
Inglês

Todas as
Turmas

Comemoração do dia Mundial do Sono
com o Colóquio: O sono e o seu impacto
na vida diária dos adolescentes

2º Período

SPO

Todos/as
os/as
formandos/as

Reconhecer a importância fundamental do sono na
manutenção de uma boa saúde física e mental dos/as
adolescentes.

2º Período

Grupo de
Saúde

Alunos/as

Reconhecer de acordo com o algoritmo vigente;
Executar procedimentos e sequência;
Aperfeiçoar a execução de insuflações e compressões
torácicas.

3456

2º Período

Grupo de
Saúde

Alunos/as

Conhecer os materiais de penso e sua aplicabilidade;
Executar tratamento de feridas.

3456

Prática de Suporte Básico de Vida

Prática de Execução de Pensos

Apresentação de Projetos de Aptidão
Profissional (PAP)

2º Período

Orientadores
de PAP

Turmas 3ºAno

Corta mato escolar

2º Período

Grupo de Ed.
Física

Todas as
Turmas

Criar poemas alusivos ao amor;
Decorar o ambiente escolar.

Partilhar conhecimento adquirido ao longo da
elaboração do PAP;
Sensibilizar os colegas das turmas do 2º e 1º ano para
a importância e rigor exigido na elaboração do PAP;
Desenvolver técnicas de apresentação e defesa de
projetos;
Incentivar para a prática de exercício físico, em
contexto de competição;
Interagir com o resto dos/as alunos/as, promovendo

1,2,9

A,B,C,D

8

A, C

B,D

B,D

1,2,3,4,6,7,9

D,E

6,7,8,9,10

A,B,C,D

| 5 / 11

PLANO ANUAL ATIVIDADES
Ano Letivo 2021/2022

MP.004/2

a autonomia, bem-estar, saúde e incentivar ao
respeito pelo meio ambiente.
Jogos de Matemática
Grupo de
Matemática

Comunidade
Escolar

2º Período

Direção
Grupo de
Alunos/as

Todas as
Turmas

2º Período

Grupo de
Matemática
CB2

Toda a
comunidade
escolar

À Descoberta do Parque das Serras do
Porto. Dinamização de um jogo
coletivo sobre esta Paisagem Protegida
Regional, com questões e tarefas sobre
diferentes temáticas alusivas ao
território.

2º Período

Direção
Grupo AI
CMValongo

Participação no projeto “Todos
Contam”

2º Período

Grupo de
Matemática

Dia dedicado aos jogos da matemática
para desenvolver raciocínio lógico e
intuitivo

2ºPeríodo

Torneio de Futebol

Dia do Pi
Celebrar o dia do PI

Dinamizar a já recorrente atividade anual em que
os/as alunos/as de várias turmas têm a oportunidade
de jogar aplicando raciocínios lógicos e intuitivos;
Desenvolver o espírito crítico e a partilha de técnicas
de resolução de problemas.
Promover a atividade física e, consequentemente,
hábitos de vida saudável;
Desenvolver a colaboração, cooperação e o fair-play;
Proporcionar um momento de convívio entre os/as
formandos/as participantes, desenvolvendo o
sentido de pertença à escola.
Colocar em prática os conteúdos do módulo 7 –
Geometria do Círculo;
Realizar uma apresentação história da descoberta do
pi;
Realizar experiências que envolvam o pi.

3, 4, 5. 6. 7
A,B

6,8,10

A,B,D

2, 4, 5, 6

C,D,F

Todas as
Turmas

Divulgar o território e os valores naturais e culturais
do Parque das Serras do Porto, procurando
sensibilizar as/os estudantes para a importância
deste território e promover a cidadania ativa na
conservação do mesmo.

2,8

A,B,D

Comunidade
Escolar

Promover e elevar os conhecimentos financeiros da
comunidade escolar;
Incentivar à participação dos/as alunos/as em

2,5,7

A,D
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projetos extracurriculares para enriquecer curriculum
vitae;
Colaborar com a CMVM, Banco de Portugal e
Instituto de Seguros de Portugal para a formação
financeira dos Jovens.
Preparar os/as alunos/as para realidades que se
avizinham no processo de autonomização e
emancipação pós escola.
Seminário – Infeções sexualmente
transmissíveis

Visita a um Quartel de Bombeiros

“Feira de Serviços”
Convite à comunidade escolar,
familiares e amigos para usufruto de
um tratamento dentro das técnicas dos
cuidados de beleza em que estão
habilitados

Conselho Consultivo

3º Período

Grupo de
Saúde

3º Período

3º Período

3º Período

Alunos/as da
EPV

Identificar as infeções sexualmente transmissíveis,
vias de transmissão e estratégias de prevenção.

3, 5, 6 e 7

Grupo de
Saúde
BVValongo

Alunos/as

Conhecer a estrutura e funcionamento de uma
corporação de bombeiros;
Reconhecer os meios de socorro existentes;
Conhecer os materiais e equipamentos disponíveis
num veículo de transporte de doentes.

3456

Grupo de
Cuidados de
Beleza

Formandos/as
CB2 -CEF

Aplicar em modelo vivo as técnicas dos cuidados de
beleza que adquiriram durante a formação.

2,3,4,5,6,7,8,

Direção

Representantes
Turmas/ EE/
DT/ OC/
Empresas
Parceiras

Fazer Balanço do ano letivo 2021/2022;
Auscultar os parceiros para preparar o próximo ano
letivo.

2,6

C

B,D

A,B,C

E

| 7 / 11

PLANO ANUAL ATIVIDADES
Ano Letivo 2021/2022

Estudo Estatístico – Estatísticas
Tecnológicas

3º Período

Grupo de
Matemática
1GPSI

Todas as
Turmas

Estudo Estatístico – Cuidados que as
pessoas têm consigo

3º Período

Grupo
Matemática
CB1

Todas as
Turmas

Promoção da Floresta Nativa e da
Biodiversidade

3º Período

Direção
CMValongo

Comunidade
Escolar

PediPaper EPV 2022

3º Período

Grupo de Ed.
Física

Comunidade
Escolar

Colocar em prática os conteúdos do módulo A3 –
Estatística;
Desenvolver o espírito crítico e criativo;
Integrar a turma na comunidade escolar de forma
que esta retribua com reconhecimento;
Dinamizar o espaço escolar e promover a
aprendizagem de forma mais prática a intuitiva.
Colocar em prática os conteúdos do módulo 4 –
Estatísticas e Probabilidade;
Desenvolver o espírito crítico e criativo;
Integrar a turma na comunidade escolar de forma
que esta retribua com reconhecimento;
Dinamizar o espaço escolar e promover a
aprendizagem de forma mais prática a intuitiva.
Divulgar os valores ecológicos das serras e de outros
espaços naturais da nossa área envolvente;
Sensibilizar para a importância da floresta autóctone,
da boa gestão florestal e da prevenção de incêndios e
promover a cidadania ativa.
Incentivar para a prática de exercício físico, em
contexto de competição com a restante comunidade
escolar;
Interagir com o resto dos/as alunos/as, promovendo
a autonomia, bem-estar, saúde e incentivar ao
respeito pelo meio ambiente;
Interagir como um grupo na procura de pistas e
leitura de mapas, num percurso espaço circundante à
escola.

MP.004/2

A,B
2, 3, 4, 5, 6, 7

2, 3, 4, 5, 6, 7

A,B

2,3,5,6,7,8

A,B,D

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10

A,B,C,D
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Projeto MEDEA

Ao Longo do
Ano Letivo

Grupo F.
Química
Sociedade
Portuguesa de
Física

Programa Eu Sou Digital

Ao Longo do
Ano Letivo

Direção
CMValongo

App for Good- 8ª edição

Ao Longo do
Ano Letivo

Atendimento ao Público

Ao Longo do
Ano Letivo

Grupo
Informática
CDI Portugal
Grupo
Cabeleireiro
IPSS’s
Parceiras

Todas as
Turmas

Alunos/as
Maiores de 18
Anos

Todas as
Turmas
Comunidade
Escolar e
Entidades
Parceiras

Promover a medição e o conhecimento científico de
campos elétricos e magnéticos de muito baixa
frequência (0 a 300 Hz) produzidos por qualquer
equipamento ou circuito elétrico, na escola, no
ambiente doméstico e na vizinhança de linhas de
transporte de energia elétrica;
Promover a construção de experiências que visem o
estudo dos campos elétricos e magnéticos referidos e
procurar informação cientificamente credível sobre
os eventuais efeitos destes campos na saúde
humana;
O registo das medições e o tratamento dos dados
adquiridos são uma componente de destaque.
Capacitar jovens maiores de 18 anos, como
Mentores, através do site Eu Sou Digital;
Proporcionar a estes jovens a mentoria aos/as
Alunos/as maiores de idade, infoexcluídas que nunca
tiveram acesso à internet;
Promover o uso da internet através de uma rede
nacional com milhares de Voluntários/as e com o
apoio de mais de 1.500 Centros que estão a ser
criados em todo o País;
Elaborar projetos que deem resposta a problemas
concretos do quotidiano, integrando soluções
tecnológicas inovadoras.
Proporcionar o Serviço de Cabeleireiro a todos os
elementos da comunidade escolar, assim como às
entidades parceiras de solidariedade social.
Desenvolver a capacidade de trabalho dos/as

MP.004/2

1,2,3,4,5,6,7,
8

A,B,C,D

1,2,6,7

A,B,C,D

2,3,4,5,7

A,B,C,D

3,4,5,6,7,8,9,
10

A,B,C,D
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formandos/as de Cabeleireiro, proporcionando um
contexto real para o treino das suas competências
técnicas.
Oferecer projeto extracurricular para desenvolver
competências na área da física;
Instigar o espírito de participação e de
competitividade;
Promover o espírito crítico, autonomia e conceito de
equipa;
Promover a criatividade e a oportunidade de acesso a
formação ministrada por pessoal docente do ensino
superior.
Promover o interesse, a curiosidade e a motivação
pelos assuntos estudados e a estudar;
Desenvolver hábitos de leitura;
Facilitar o contacto dos/as formandos/as com novas
realidades, espaços e ambientes;
Promover o gosto pela cultura;
Promover a interação com autores atuais,
estabelecendo-se proximidade e diálogo efetivo;
Motivar para o texto poético e para a arte da escrita.

FET Física e engenharia da Treliça -3ª
Edição

Ao Longo do
Ano letivo

Grupo F.
Química
FEUP

Comunidade
escolar

Um Poema por semana!

Ao Longo do
ano letivo

Grupo
Português

Todas as
Turmas

Palestras na escola com figuras de
referência na área da Informação e
Tecnologia.

Ao longo do Ano
Letivo

Grupo
Informática

1ºGPSI
2ºGPSI
3ºPROG

Contactar figuras de relevo nos IT e antigos/as
alunos/as.

Palestras na área da Massagem com
profissionais da área.

Ao Longo do
ano Letivo

Grupo
Cuidados de
Beleza

Formandos/as
CB2 -CEF

Adquirir conhecimentos através da demonstração
de outros tipos de tratamentos que não constam no
plano de estudos.

MP.004/2

3,4,5,6 e 7

D

1,2,3,6,7,9

A,B,C,D

2,3

A,B,C,D

2,3,6,10

A,B,C
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Objetivos Estratégicos (OE)

Áreas de Competência (AC)
A
B
C

1
2

Linguagens e Textos
Informação e Comunicação

3

Pensamento Crítico e Pensamento Criativo

4

Raciocínio e Resolução de Problemas

5

Saber Científico e Tecnológico

E

6
7
8

Relacionamento Interpessoal
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia
Bem-Estar Saúde e Ambiente

F

9

Sensibilidade Estética e Artística

10

Consciência e Domínio do Corpo

D

Diminuir 5% do absentismo injustificado, face ao último ano letivo.
Diminuir 5% do número horas a recuperar, face ao último ano letivo.
Diminuir o número de formandos/as com módulos em atraso, no final de cada ano letivo, para que em
cada turma não seja ultrapassado 10% de formandos/as com módulos em atraso.
Diminuir a taxa de desistências ao longo do ciclo de formação, para que cada turma conclua o mesmo,
com a certificação de 85% dos/as formandos/as iniciais.
Aumentar a participação dos pais/EE nas reuniões de direção de turma, para as quais são convocados,
atingindo uma participação acima dos 75%.
Sensibilizar 100% do pessoal Docente e Não Docente para a Educação Inclusiva – segundo DL54/2018.
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