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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 2022/2023 apresenta um conjunto de atividades, proposto pelas diversas estruturas de coordenação educativa, em grupo ou 

individualmente, que visam a concretização dos objetivos estratégicos traçados no Projeto Educativo, assim como no desenvolvimento das áreas de 

competências, consignadas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

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 PÚBLICO-ALVO OBJETIVO(S) 

ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
      

 

Visita à Mostra Tecnológica setembro 2022 
Grupo 

Informática 
3ºGPSI 

- Conhecer novas realidades de programação com o 
conceito no-code; - Aproximar os/as alunos/as com o 
mercado de trabalho dando a conhecer uma rede de 
empresas que pretendem recrutar programadores; - 
Enriquecer a experiência dos/as alunos/as através da 
observação de projetos de redes de comunicação e de 
Animação 2d e 3d aplicados em casos reais; - Desenvolver o 
espírito de investigação: colheita de dados que permitam 
servir de base para o desenvolvimento de PAP’s; - Suscitar o 
despertar de “vocações” profissionais; - Relacionar a escola 
com a comunidade. 

3, 5, 6, 7 A, B, C, D 

Visita ao Museu da Regueifa e do Biscoito 
setembro a 

novembro 2022 
Grupo Área de 

Integração 

1º AS 
1º CAB 
1º GPSI 

- Conhecer a história do pão e do biscoito de Valongo desde 
a moagem, transformação e venda;  - Promover o 
conhecimento do concelho de Valongo e do seu património 
histórico, cultural e ambiental;  - Proporcionar momentos de 
convivência, sentido de camaradagem e cooperação. 

2, 5, 6,7 A, B, C, D 

Projeto Jovens Empreendedores – Bootcamp 
de Empreendedorismo 

outubro 2022 Direção EPV 

3º AS 
3º CAB 
3º GPSI 

Alunos/as de 
mérito do 2º ano 

- Sensibilizar os/as alunos/as para o empreendedorismo; - 
Desenvolver o espírito de iniciativa e de liderança, a 
interajuda e o trabalho em equipa, a invenção, a criatividade 
e o espírito empreendedor. 

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

A, B, C, D 

Medição do peso e altura da comunidade 
escolar, de forma a calcular o seu Índice de 
Massa Corporal (IMC).  

outubro 2022 
Grupo  

Ed. Física 
Comunidade 

escolar 

- Realizar as medições necessárias ao cálculo do Índice de 
Massa Corporal, de forma a sabermos em que ponto de 
prevalência de baixo peso, normoponderal ou excesso de 
peso se encontra a população escolar, e que medidas 
poderemos tomar.  

6, 7, 8, 9, 10 A, B, e C 
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Outubro Rosa – mês de prevenção do  cancro 
da mama 

outubro 2022 
Grupo Área de 

Integração 
Comunidade 

escolar 
- Alertar a comunidade educativa para a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. 

2, 6, 8, 10 A, B, C, D 

Halloween outubro 2022 
Grupo Área de 

Integração 
Comunidade 

escolar 

- Promover o convívio na comunidade escolar; - Promover a   
tolerância   e   respeito   por diferentes hábitos e culturas; - 
Envolver os/as alunos/as em práticas de trabalho em equipa, 
fomentando o desenvolvimento pessoal e as relações 
interpessoais. 

3, 6, 9 A, B, C, D 

Comemoração do Dia de Consciencialização 
do Stress 

novembro 2022 SPO 
3º AS 

3º CAB 
3º GPSI 

- Promover uma maior literacia nos estudantes acerca do 
stress e das consequências que este poderá acarretar para a 
saúde física, psicológica e social; - Conhecer estratégias para 
a gestão de stress de modo que os formandos sejam capazes 
de regular autonomamente, de forma adequada e efetiva os 
seus níveis de stress. 

5, 6, 7, 8 A, D 

Realização dos penteados aos participantes 
do espetáculo “Holograma - Cultura Para 
Todos”, iniciativa da Câmara Municipal de 
Valongo e Fundação Casa da Música. 

novembro 2022 
Grupo 

Cabeleireiro 
2º CAB 
3º CAB 

- Proporcionar uma experiência única e enriquecedora, 
desenvolvendo competências técnicas, de comunicação e 
interação social com os 26 participantes, na faixa etária dos 
25 aos 85 anos. 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 
10 

B, D, F 

Participação na atividade desportiva 
organizada pela Escola ao ar livre: “A nossa 
escola em Movimento” 

novembro 2022 
Grupo  

Ed. Física 
Comunidade 

escolar 

- Demonstrar capacidades físicas, para a realização dos 60 
minutos em atividade contínua; - Perceber que a atividade 
física é de extrema importância para a redução do risco de 
doenças; - Criar hábitos de vida saudável; - Perceber que o 
ambiente externo, sendo ao ar livre, é propício à realização 
de qualquer atividade física. 

6, 7, 8, 10 A, B, C 

Dia Mundial da Qualidade - Realização da 
reunião de Conselho Consultivo 

novembro 2022 Direção EPV 
Comunidade 

escolar  
Stakeholders 

- Realizar uma reunião para discutir o sistema de qualidade 
implementado; - Apresentar e analisar os resultados obtidos 
através dos indicadores utilizados; - Auscultar os 
Stakeholders internos e externos. 

 E 
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Feira Solidária de S. Martinho novembro 2022 
Grupo Área de 

Integração 
Comunidade 

escolar 

- Promover o convívio na comunidade escolar e local; - 
Promover as   aprendizagens fora do contexto  da sala de aula; - 
Estimular o relacionamento interpessoal; - Promover práticas 
de solidariedade. 

6, 7, 8 A, B, C, D, E 

Corpo Europeu de Solidariedade - 
Testemunhos de jovens voluntários  

novembro 2022 SPO 
2º AS 

2º CAB 
2º GPSI 

- Sensibilizar para a especificidade do trabalho voluntário; - 
Compreender as diferentes motivações para o voluntariado; 
- Partilhar experiências com voluntários no sentido de 
promover o debate sobre as questões operativas do 
voluntariado. 

6, 7, 8 A,D 

Visita a um Serviço de Patologia  novembro 2022 Grupo Saúde 2ºAS 
- Demonstrar como é executado o transporte de amostras 
biológicas. 

5, 6, 7 B, D 

Visita de estudo ao Museu de Anatomia da 
Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto 

novembro 2022 Grupo Saúde 1º AS 
- Identificar as estruturas e funções da pele e de outros 
sistemas do corpo humano. 

3, 5, 6, 7 B, D 

  
 Visita a Loja de Extensões   

novembro 2022 
Grupo 

Cabeleireiro 
3º CAB 

- Dar a conhecer os métodos de fabrico de extensões e a 
variedade das mesmas; - Perceber motivos que levam 
homens e mulheres à procura de perucas e extensões. 
Informação e análise das variedades existentes. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9 

A, B, D 

 Visita à Casa da Música no Porto novembro 2022 
Grupo 

Cabeleireiro 
3º CAB 

- Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e 
do património material e imaterial na vida e na cultura das 
comunidades; - Conhecer as várias funcionalidades, bem 
como o projeto artístico, cultural e social da Casa da Música; 
- Fomentar as relações interpessoais.  

2, 3, 4, 6, 9 A 

Semana Solidária com recolha de bens novembro 2022 
Grupo Área de 

Integração 
Comunidade 

escolar 
- Favorecer aprendizagens em cooperação; - Promover 
práticas de solidariedade. 

 
5, 8 

 
A, B, C, D 

Comemoração do Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

novembro 2022 SPO 
Comunidade 

escolar 

- Alertar para a violência física, psicológica, sexual e social 
que atinge as mulheres. 
 

6, 7, 8 A, D 
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Eco – Escolas “Reciclar e transformar” - 
Realizar objetos decorativos para 
embelezamento da sala prática através da 
reutilização de embalagens de plástico e 
outros materiais. 

novembro 2022 
Grupo Cuidados 

de Beleza 
CEF CB2 

- Promover a sustentabilidade ambiental; - Preservar os 
recursos naturais; - Promover a reutilização de materiais; - 
Identificar a política dos 3R’s. 

2, 3, 4, 6, 7, 8 A, B, C 

Entrega de Diplomas de Mérito novembro 2022 Direção EPV 
Comunidade 

escolar 
- Promover e premiar o mérito; - Reconhecer e valorizar o 
empenho dos alunos/as. 

6 A, B, C, D,E 

Comemoração do Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência 

dezembro 2022 SPO 
Comunidade 

escolar 

- Sensibilizar a comunidade escolar para os direitos e bem-
estar das pessoas com deficiência, na sociedade e a sua 
participação nos vários domínios social, cultural, económico 
e político. 

4, 6, 7, 8, 10 A ,D 

Visita à FEUP- Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto 

dezembro 2022 
Grupo 

Informática 
3º GPSI 
2º GPSI 

- Vivenciar e conhecer a oferta académica na área dos 
sistemas de informação de FEUP; - Fomentar o interesse 
dos/as alunos/as pela persecução dos estudos. 

2, 5, 6, 7 A, C 

Festa de Natal  
(Christmas carols) 

dezembro 2022 Direção EPV 
Comunidade  

escolar 

- Promover o convívio na comunidade     escolar; - Realizar um 
concurso da melhor mesa; - Contribuir para o 
desenvolvimento de atitudes que influenciarão o/a aluno/a, 
tal como a autonomia, espírito de equipa e entreajuda, 
potenciando as capacidades de cada um/a. 

5, 7, 8, 9, 10 A, B, C, D 

Semana da Saúde   dezembro 2022 
Grupo Área de 

Integração 
Comunidade 

escolar 

- Sensibilizar os/as alunos/as para a importância e para a 
manutenção de um bom estado de saúde; - Promover 
práticas saudáveis; - Dar a conhecer aos/às alunos/as os 
métodos terapêuticos da hipoterapia; - Proporcionar 
momentos de convivência, sentido de camaradagem e 
cooperação. 

2, 5, 6, 8, 10 A, B, C, D 



 

PLANO ANUAL ATIVIDADES 

Ano Letivo 2022/2023 

MP.004/2 
 
 

 

 

 |  5 / 15 

Ação de Sensibilização “Diz NÃO ao Bullying” dezembro 2022 
Direção EPV 

Escola Segura 

CEF 3 
CEF CB2 
1º GPSI 
1º CAB 
1º AS 

 

- 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. 

2, 3, 6, 7, 8, 10 A, B, D 

Ação de Sensibilização “Diz NÃO à Violência 
no Namoro” 

dezembro 2022 
Direção EPV 

Escola Segura 

2º AS 
2º GPSI 
2º CAB 
3º CAB 
3º AS 

3º GPSI 

- Compreender os vários tipos de comportamento associados 
à violência no namoro; - Conhecer as diferentes formas de 
Violência; - Aprender a respeitar as ideias dos outros. 

2, 3, 6, 7, 8, 10 A, B, D 

Torneio de Futebol dezembro 2022 Direção EPV Todas as turmas 

- 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 alunos/as participantes, desenvolvendo o sentido de 
pertença à escola. 

6, 8, 10 A, B, D 

Comemoração do Dia da Mãe dezembro 2022 
Grupo Área 

de Integração 
3º CAB 

-Fortalecer os laços afetivos na família, valorizando o papel 
da figura materna; -Desenvolver e estimular a criatividade; -
Promover o convívio na comunidade escolar. 

 
 

6, 8, 9 

 
 

A, B, C, D 

Testagem de doenças infeto contagiosas, 
pelo  Centro de Aconselhamento e 
Orientação de Jovens (CAOJ) do Porto 

dezembro 2022 Grupo Saúde Alunos/as EPV 
- Testar os/as alunos/as da EPV para as doenças infeto 
contagiosas; - Sensibilizar os/as alunos/as da EPV para a 
temática das doenças infeto contagiosas. 

3, 4, 5, 6 C, D 
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Festa de Natal – Mesa de Natal  e   
Espetáculo 

dezembro 2022 Direção EPV 
Comunidade  

escolar 

- Promover o convívio na comunidade escolar; - Realizar um 
concurso da melhor mesa, por turma; - Contribuir para o 
desenvolvimento de atitudes que influenciarão o/a aluno/a: 
autonomia, espírito de equipa e entreajuda, potenciando as 
capacidades de cada um. 

5, 7, 8, 9, 10 A, B, C, D 

Simulacro de Incêndio dezembro 2022 Direção EPV 
Comunidade  

escolar 

- Criar rotinas de comportamento e de atuação no caso de 
emergência de incêndio; Aperfeiçoar os procedimentos 
relacionados com as saídas de emergência; Conhecer o local 
de ponto de encontro; Exercitar as evacuações do edifício. 

2,3,4,6,7,8 - 

Concurso de Leitura  janeiro 2023 
Grupo 

Português 
Todas as turmas 

- Desenvolver hábitos de leitura; - 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. 

1, 2, 7 A, B, C, D 

Visita de estudo a uma empresa do 
Concelho de Valongo 
 

janeiro 2023 

Grupo 
Assistente 

Administrativo 
 

CEF 3  
 

-Promover a consolidação de saberes adquiridos em sala de 
aula; - Conhecer o funcionamento e a organização de uma 
empresa; - Promover o contacto com a realidade 
empresarial. 

5, 6, 7 D 

Comemoração do Dia Internacional do Riso janeiro 2023 SPO 
Comunidade 

escolar 
- Sensibilizar a comunidade escolar para os benefícios do riso 
na saúde e bem-estar dos indivíduos. 

6, 7, 8 A, D 

Ida ao Teatro 
A ESCOLA EmCENA! 
 

janeiro 2023 
Grupo 

Português 
Todas as turmas 

- Promover o interesse, a curiosidade e a motivação pelos 
assuntos estudados e a estudar; - Facilitar o contacto dos/as 
alunos/as com novas realidades, espaços e ambientes; - 
Promover o gosto pela cultura; - Aproximar os/as alunos/as 
da realidade da vida dos autores portugueses e compreender 
a especificidade do texto poético; - Contactar com realidades 
culturais passadas e atualizadas; - Avaliar a atualidade da 
obra literária. 

1, 2, 6, 7, 9 A, B, C, D 

Seminário sobre doentes vulneráveis janeiro 2023 Grupo Saúde 3ªAS 
- Demonstrar à comunidade escolar a temática dos doentes 
vulneráveis e quais os riscos que pode representar aos 
jovens. 

5, 6, 7 A, C, D 
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Prática de Suporte Básico de Vida janeiro 2023 Grupo Saúde 1ºAS 
- Reconhecer de acordo com o algoritmo vigente; - Executar 
procedimentos e sequência; - Aperfeiçoar a execução de 
insuflações e compressões torácicas. 

3, 4, 5, 6 
 

B, D 

Prática de Execução de Pensos janeiro 2023 Grupo Saúde 1ªAS 
- Conhecer os materiais de penso e sua aplicabilidade; - 
Executar tratamento de feridas. 

3, 4, 5, 6 B, D 

Visita ao Departamento de Informática da 
Universidade do Minho (UM) e à empresa 
Primavera SW 

janeiro 2023 
Grupo 

Informática 
3GPSI/2GPSI 

- Vivenciar e conhecer a oferta académica na área dos 
sistemas de informação de UM; - Fomentar o interesse 
dos/as alunos/as pelo prosseguimento dos estudos; - 
Conhecer o funcionamento de empresa de referência na área 
do desenvolvimento de software. 

2, 5, 6, 7 A, C 

“Creative puzzles”: puzzles criados pelos/as 
alunos/as  

janeiro 2023 Grupo Inglês Todas as turmas 

- Promover o interesse, a curiosidade e a motivação; - 
Facilitar o contacto dos/as formandos/as com novas 
realidades, espaços e ambientes; - Promover o gosto pela 
cultura; - Promover o interesse, a curiosidade e a motivação 
pela aprendizagem da língua inglesa. 

1, 2, 3, 6, 7, 9 A, B, C, D, F 

Ação de Sensibilização – Internet Segura fevereiro 2023 
Direção EPV 

Escola Segura 

1ºAS 
1ºCAB 
1ºGPSI 

CB1 
CB2 

- Sensibilizar os/as alunos/as de como utilizar a internet de 
forma segura, ética e responsável; - Abordar o tema da 
Cibersegurança e aconselhar comportamentos adequados 
no uso das redes sociais. 

2, 3, 4, 7 A, B, D 

Visita de estudo a um serviço de lavandaria 
hospitalar 

fevereiro 2023 Grupo Saúde 1º AS 
- Identificar as diferentes etapas do processo de tratamento 
de roupas. 

3, 5, 6, 10 C 

Visita de estudo a um serviço de 
esterilização hospitalar 

fevereiro 2023 Grupo Saúde 1º AS 
- Identificar os diferentes tipos e etapas do processo de 
lavagem e desinfeção de materiais e equipamentos. 

3, 5, 6, 10 C 
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Comemoração do Dia dos Namorados fevereiro 2023 Grupo Inglês 
Comunidade  

escolar 

- Promover o interesse, a curiosidade e a motivação pela 
aprendizagem da língua inglesa; - Contribuir para o 
desenvolvimento de atitudes que influenciarão o/a aluno/a; 
Autonomia e espírito de entreajuda, potenciando as 
capacidades de cada um/a. 

1, 2, 3, 6, 7, 9 A, B, C, D 

Visita de estudo a uma empresa de 
fabricação de cosméticos (Ex.: Higicol) 

fevereiro 2023 
Grupo Cuidados 

de Beleza 
CEF CB2 

- Alargar  os conhecimentos gerais dos/as alunos/as sobre a 
estética mais propriamente na fabricação/elaboração dos 
produtos e perceber os seus componentes e princípios ativos 
que os constituem. 

2, 5, 6, 7 A, B, C 

 
Desfile de Máscaras e Cabelos 
 

fevereiro 2023 
Grupo 

Cabeleireiro 

1º CAB 
2º CAB 
3º CAB 

- Promover a criatividade e a prática de novos penteados.  2, 7, 9 
 

A, B 

Visita ao Centro de Saúde de Sobrado e 
Centro de Dia do Centro Social e Paroquial 
Stº André de Sobrado  

fevereiro 2023 Grupo Saúde 
3ºAS 
1ºAS 

- Demonstrar diferentes saídas profissionais para o curso de 
Técnico Auxiliar de Saúde. 

5, 6, 7 B, D 

Visita à Casa do Conhecimento em Valongo fevereiro 2023 
Grupo 

Informática 
1º GPSI 
2º GPSI 

- Explorar as competências de robótica dos/as alunos/as. 2, 5, 6, 7 A, C 

Visita a empresas tecnológicas fevereiro 2023 
Grupo 

Informática 
2º GPSI 
3º GPSI 

- Conhecer o funcionamento de empresas de referência na 
área das tecnologias de informação. 

2, 5, 6, 7 A, C 

Palestra com o CEO da empresa LVM na EPV fevereiro 2023 
Grupo 

Cabeleireiro 

1º CAB 
2º CAB 
3º CAB 

- Transmitir conhecimentos/ experiência e aconselhar os/as 
alunos/as para o mercado de trabalho.  

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

A, D 

Sessão Apoios e Incentivo ao emprego pelo 
IEFP 

fevereiro 2023 
Grupo Área de 

Integração 

3º AS 
3º CAB 
3º GPSI 

- Dar a conhecer aos/às alunos/as a missão do IEFP; -Divulgar 
os vários instrumentos de apoio ao emprego; -Dotar os/as 
alunos/as de informações necessárias para a vida profissional. 

2, 5, 7 A, B, C, D 
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Promoção da floresta nativa e da 
biodiversidade 

fevereiro 2023 Eco-Escolas 
Comunidade 

escolar 

- Divulgar os valores ecológicos das serras e de outros 
espaços naturais do município; - Sensibilizar para a 
importância da floresta autóctone, da boa gestão florestal e 
da prevenção de incêndios. 

2, 3, 5, 6, 7, 8 A, B, D 

Comemoração do Dia da Mulher – Serviço 
de cuidados de beleza às alunas, professoras 
e funcionárias da escola. 

março 2023 
Grupo Cuidados 

de Beleza 
CEF CB2 

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

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

A, B, C 

Visita ao Museu da Água março 2023 
Grupo Área de 

Integração 
Eco-Escolas 

1º AS 
1ºCAB 
1º GPSI 
CEF CB2 

CEF 3 

- Proporcionar um contacto mais direto com o conhecimento 
científico; - Compreender a importância da água para os 
seres vivos. 

2, 5, 8 A, B, C, D 

Comemoração do Dia Mundial do Sono março 2023 SPO 
Comunidade 

escolar 

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

8 

 
A, D 

Visita ao Museu do Holocausto março 2023 
Grupo Área de 

Integração 

2º AS 
2º CAB 
2º GPSI 

- Aproximar o/a aluno/a da realidade; - Enriquecer a 
experiência do/a aluno/a pelo contacto com vestígios 
históricos; - Desenvolver o espírito de observação e o 
espírito crítico; - Proporcionar momentos de convivência, 
sentido de camaradagem e cooperação. 

2, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D 

Dia da poesia - Exposição de trabalhos março 2023 
Grupo 

Português 
Todas as turmas 

- Promover o interesse, a curiosidade e a motivação pelos 
assuntos estudados e a estudar; - Facilitar o contacto dos/as 
alunos/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. 

1, 2, 3, 7, 9 A, B, C, D 
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Realização do Pedipaper da Escola 
Profissional de Valongo (tema geral “o meio 
ambiente”) 

março 2023 
Grupo  

Ed. Física 
Todas as turmas 

- Realizar uma prova de orientação no espaço circundante à 
escola, com jogos tradicionais, seguindo orientações simples 
lecionadas nas aulas. - Demonstrar a importância do meio 
ambiente para a realização de atividade física. 

4, 6, 7, 8, 10 A, B, C 

Sensibilização para a os vários tipos de 
violência, dinamizada pela APAV 

março 2023 
Grupo Área de 

Integração 

1º AS 
1ºCAB 
1º GPSI 
CEF CB2 

CEF 3 

-Fomentar a consciencialização dos/as alunos/as 
relativamente a determinadas temáticas que a APAV se 
dedica; - Sensibilizar os/as alunos/as para os vários tipos de 
violência e o seu impacto no desenvolvimento pessoal e 
social. 

2, 7 A, B, C, D 

Visita à ETAR de Campo- Valongo março 2023 

Grupo  
F. Química 

Matemática 
Eco-Escolas 

1º AS 
1º CAB 
1º GPSI 

- Observar a importância da química para o cuidado do meio 
ambiente; - Observar a química de todos os módulos do ano 
letivo aplicada em contexto real; - Contribuir para o 
programa Eco-Escolas. 

3, 8 D 

Apresentação de Projetos de Aptidão 
Profissional (PAP) 

março 2023 Direção EPV 
3º AS 

3º CAB 
3º GPSI 

- 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. 

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

D, E 

Comemoração do Dia Mundial da Árvore março 2023 Eco-Escolas 
Comunidade 

escolar 

- Aumentar a biodiversidade dos espaços exteriores da EPV; 
- Consciencializar para importância das árvores para o 
equilíbrio do ecossistema; - Promover a ligação dos/as 
alunos/as com a natureza. 

8 A, D 

Desfile de penteados variados  abril 2023 
Grupo 

Cabeleireiro 
3º CAB 

- Conhecer os diversos penteados que os/as alunos/as vão 
apresentar nas suas PAP’s; - Promover a criatividade na 
elaboração dos penteados.  

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

D 

Visita à Expocosmética 2023 abril 2023 
Grupo 

Cabeleireiro 

1º CAB 
2º CAB 
3º CAB 

- Conhecer novos produtos, exclusivos para salões de beleza 
e tendências para cabelos. Alargar as oportunidades de 
contacto e networking.  

2, 7, 9 A, B 

Comemoração do Dia Mundial da Terra abril 2023 Eco-Escolas Alunos/as 
- Alertar a comunidade educativa para a importância e a 
necessidade da conservação dos recursos naturais do 
mundo. 

6,7,8 A, D 
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Visita de Estudo à NEXT Proaudio abril 2023 
Grupo  

F. Química 
Matemática 

2º GPSI 

- Observar em contexto real, produção de altifalantes no 
âmbito da contextualização de aprendizagens relativas ao 
módulo do som; - Observar como a indústria do Som recorre 
a software específico com desenvolvimento próprio da 
empresa a partir de soluções tecnológicas ao alcance de 
qualquer aluno/a de nível secundário. 

3, 5, 6 D 

Visita de Estudo à fábrica de Tintas 2000 abril 2023 
Grupo  

F. Química 
Matemática 

1º CAB 
2º CAB 

- Observar a produção de tintas compreendendo a 
importância dos conceitos de corante, solvente e controlo 
de qualidade; - Averiguar como o conceito de cor pode variar 
consoante a indústria e perceber a importância da natureza 
do pigmento. 

3, 5, 6 D 

Seminário – Infeções sexualmente 
transmissíveis 

abril 2023 Grupo Saúde Todas as turmas 
-  Identificar as infeções sexualmente transmissíveis, vias de 
transmissão e estratégias de prevenção. 

3, 5, 6,10 C 

EPV Tech Day  abril 2023 
Grupo 

Informática 
1º GPSI 
2º GPSI 

- Contactar com profissionais da área que partilhem as suas 
experiências no domínio profissional. 

2, 5, 6, 7 A, C 

Torneio de Andebol abril 2023 
Direção EPV 

Grupo Ed. Física 
Todas as turmas 

- 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 alunos/as participantes, desenvolvendo o sentido de 
pertença à escola. 

6, 8, 10 A, B, D 

Visita de estudo a academia da 
Lupabiológica no campo 24 de Agosto  

maio 2023 
Grupo 

Cabeleireiro 
2º CAB 
3º CAB 

- Conhecerem a marca em si e terem noções do que é na 
realidade o mercado de trabalho.  

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

D 

Visita Coimbra/Conímbriga - Tomar maio 2023 
Grupo  

Área de 
Integração 

2º AS 
2º CAB 
2º GPSI 

- Aproximar o/a aluno/a da realidade; - Enriquecer a 
experiência do/a aluno/a pelo contacto com vestígios 
históricos; Desenvolver o espírito de observação e o 
espírito crítico; - Proporcionar momentos   de   convivência, 
sentido de camaradagem e cooperação. 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9 

A, B, C, D 



 

PLANO ANUAL ATIVIDADES 

Ano Letivo 2022/2023 

MP.004/2 
 
 

 

 

 |  12 / 15 

Projeto “Por tua Conta” - Visita de estudo ao     
Museu do Papel-Moeda – Fundação Dr. 
António C. Miranda 

maio 2023 
Grupo  

Área de 
Integração 

2º AS 
2º CAB 
2º GPSI 

- Preparar os/as alunos/as para informação financeira 
básica, fundamental e necessária para a vida profissional e 
pessoal na área da utilização de produtos financeiros; - 
Proporcionar momentos de convivência, sentido de 
camaradagem e cooperação. 

2, 3, 4, 7 A, B, C, D 

Visita a um Quartel de Bombeiros maio 2023 Grupo Saúde 1ªAS 

- 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. 

3, 4, 5, 6 B, D 

Comemoração do Dia Mundial da Energia maio 2023 Eco-Escolas 
Comunidade 

escolar 

- Sensibilizar e motivar os/as alunos/aspara a necessidade 
de serem desenvolvidas estratégias de eficiência e poupança 
energética; - Alertar os/as alunos/as sobre os impactos 
ambientais e a importância de preservar os recursos 
naturais. 

3, 4, 5, 6, 8 A, D 

Visita à Galeria da Biodiversidade junho 2023 
Grupo Área de 

Integração 

1º AS 
1º CAB 
1º GPSI 

- Conhecer o primeiro Centro Ciência Viva dedicado 
especificamente à biodiversidade; Estimular nos/as 
alunos/as uma panóplia de experiências sensoriais, 
propositada e cuidadosamente concebidas para celebrar a 
diversidade da vida; - Contribuir para o desenvolvimento 
educativo, pessoal e social dos jovens 

2, 3, 5, 6, 7, 8 A, B, C, D 

Visita Vila Nova de Foz Côa junho 2023 
Grupo Área de 

Integração 

1º AS 
1º CAB 
1º GPSI 

- Aproximar o/a aluno/a da realidade; - Enriquecer a 
experiência do/a aluno/a pelo contacto com vestígios 
históricos; - Desenvolver o espírito de observação e o 
espírito crítico; - Proporcionar momentos   de   convivência, 
sentido de camaradagem e cooperação. 

2, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D 

Visita  à sala Explora do Pavilhão do 
Conhecimento em Lisboa 

junho 2023 
Grupo  

F. Química 
Matemática 

2º GPSI 

- Observar módulos de física síntese de todos os conteúdos 
de física abordados aos longo do ano letivo deforma prática; 
- Fomentar o espírito crítico dos/as alunos/as mediante 
experiências sensitivas relacionadas com os conteúdos do 
Curso. 

3, 5, 6 D 
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Comemoração do Dia Mundial do Ambiente junho 2023 Eco-Escolas 
Comunidade 

escolar 

- Consciencializar para o respeito da importância de 
preservar os recursos naturais; - Partilhar boas práticas no 
quotidiano que podem ajudar a de proteção e preservação 
do meio ambiente. 

6,7, 8 A, D 

Comemoração do Dia Eco-Escolas  junho 2023 Eco-Escolas 
Comunidade 

escolar 

- Promover um momento de convívio entre os/as alunos/as, 
professores/as e funcionários/as, encorajando o sentimento 
de pertença à escola; - Sensibilizar, alunos/as e comunidade, 
para a proteção do meio ambiente e para a continuação da  
participação no programa Eco-Escolas desenvolvido pela 
Escola Profissional de Valongo em parceria com a ABAE - 
Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 

6,7, 8 A, D 

Clinica EPV - Reparação de PC’s e portáteis 
na comunidade escolar (amigos e família) 
durante todo o ano letivo. 

setembro 2022 a 
junho 2023 

Grupo 
Informática 

2º GPSI 
3º GPSI 

- Colocar em prática as competências de reparação de HW 
apreendidas nas aulas. 

2, 5, 6, 7 A, C 

Projeto de educação financeira: “Por Tua 
Conta” 

setembro 2022 a 
junho 2023 

Grupo Área de 
Integração 

2º AS 
2º CAB 
2º GPSI 

- Preparar os/as alunos/as para informação financeira 
básica, fundamental e necessária para a vida profissional e 
pessoal na área da utilização de produtos financeiros. 

2, 3, 4, 7 A, B, C, D 

Um Poema por semana! 
setembro 2022 a 

junho 2023 
Grupo 

Português 
Todas as Turmas 

- Promover o interesse, a curiosidade e a motivação pelos 
assuntos estudados e a estudar; - Desenvolver hábitos de 
leitura; - Facilitar o contacto dos/as alunos/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. 

1, 2, 3, 6, 7, 9 A,B,C,D 

FET Física e Engenharia da Treliça  
3ª Edição 

setembro 2022 a 
junho 2023 

Grupo  
F. Química 

Matemática 

Comunidade 
escolar 

- 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. 

3, 4, 5, 6, 7 D 
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Áreas de Competência (AC) Objetivos Estratégicos (OE) 

1 Linguagens e Textos A Diminuir 5% do absentismo injustificado, face ao último ano letivo. 

2 Informação e Comunicação B Diminuir 5% do número horas a recuperar, face ao último ano letivo. 

3 Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 
C 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. 

4 Raciocínio e Resolução de Problemas 
D 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. 

5 Saber Científico e Tecnológico 
E Aumentar a participação dos pais/EE nas reuniões de direção de turma, para as quais são convocados, 

atingindo uma participação acima dos 75%. 

6 Relacionamento Interpessoal F Sensibilizar 100% do pessoal Docente e Não Docente para a Educação Inclusiva – segundo DL54/2018. 

7 Desenvolvimento Pessoal e Autonomia   

8 Bem-Estar Saúde e Ambiente   

9 Sensibilidade Estética e Artística    
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10 Consciência e Domínio do Corpo   

 


