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Madalena do Pico – Outubro de 2017

EPP – Plano Anual de Atividades 2017/ 2018

Considerando o Ensino Profissional como parte integrante de um complexo capaz de
garantir a cada indivíduo o desenvolvimento harmónico das suas capacidades

e

proporcionando-lhe uma vida melhor, apresentamos um “Plano de Atividades” com o objetivo
principal de responder a essa tarefa, apesar deste processo nunca se dar por acabado.
A sinergia de forças da comunidade escolar, aliada à sociedade de que faz parte, permite
tornar mais fácil a tarefa da Escola Profissional do Pico como agente de educação e de
socialização, ajudando a desenvolver potencialidades de uma forma mais harmoniosa e criativa
e colaborando na realização integral dos formandos como pessoas e cidadãos.

2. FINALIDADES


Desenvolver nos formandos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de
convivência que contribuam para a sua educação como cidadãos civicamente
responsáveis;



Desenvolver nos formandos atitudes de autocrítica, tolerância, justiça e
autonomia;



Assegurar a formação profissional, tendo em conta os interesses e caraterísticas
dos formandos no seu contexto cultural e social;



Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar, contribuindo para
compensar desigualdades económicas e sociais e as dificuldades específicas de
aprendizagem;



Contribuir para a melhoria da qualidade de vida escolar, em particular no que se
refere às condições de trabalho e lazer dos formandos;



Favorecer o desenvolvimento da escola, a sua eficácia, a sua capacidade de
intervenção comunitária e a sua autonomia;



Desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores e cultura da região, do
continente português e de outros países europeus;



Desenvolver o espírito de tolerância e respeito relativamente a outros povos e
culturas;



Desenvolver a formação internacional dos formandos.
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Fomentar a participação dos formandos na vida escolar, colaborando na melhoria
do funcionamento da escola;



Proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição de noções de educação
cívica e moral;



Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos
civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária;



Proporcionar aos formandos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica
e socio afetiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação
no plano da intervenção consciente e responsável na realidade circundante;



Dinamizar projetos com caraterísticas inter e transdisciplinares, a nível do curso
e/ou cursos, adaptados aos interesses dos formandos e formadores;



Organizar atividades de “complemento curricular” que correspondam a interesses
dominantes em função dos recursos da escola e da comunidade;



Organizar atividades que envolvam toda a comunidade escolar com caraterísticas
integradoras relativamente a outros projetos;



Desenvolver a colaboração com diferentes parceiros educativos, quer para a
realização de atividades dirigidas aos formandos, quer para atividades de
intervenção comunitária;



Promover contatos com outras escolas para troca de informações, otimização de
recursos, atividades de formação ou colaboração em projetos comuns;



Promover parcerias com entidades internacionais, tendo em vista o reforço e a
aquisição de (novos) conhecimentos por parte dos formandos.
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3. OBJETIVOS GERAIS

PLANO DE ATIVIDADES

1. Atividades delimitadas (ordem cronológica).
Atividades

Finalidades/Objetivos

Dinamização

“Caminhada pelo

- Inserir os formandos no contexto

Coração”

de

organização

de

eventos

desportivos;
-

Dotar

os

formandos

Câmara Municipal da
Madalena em parceria com
outras entidades.

Local / Calendarização
29-09-2017
Madalena do Pico

de
Participação de toda a
comunidade escolar da EPP

competências organizacionais;
- Possibilitar aos formandos uma
vivência prática enquadrada no
âmbito

dos

conteúdos

programáticos

Todas as turmas
“Parlamento dos Jovens”

-

Educar

para

estimulando

o

a

EPP

cidadania,

gosto

pela

participação cívica e política;
outubro de 2017 a março de
2018

- Promover o debate democrático,
o respeito pela diversidade de

Formador: Carlos Carvalho

opiniões e pelas regras de formação
das decisões;
- Incentivar a reflexão e o debate
sobre

um

tema,

definido

anualmente;
- Proporcionar a experiência de
participação

em

processos

eleitorais;
- Estimular as capacidades de
expressão

e

argumentação

na

defesa das ideias, com respeito
pelos valores da tolerância e da
formação da vontade da maioria;
- Sublinhar a importância da sua
contribuição para a resolução de
questões que afetem o seu presente
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fazendo ouvir as suas propostas
junto dos órgãos do poder político;

“YouTube Literário”

Toda a comunidade escolar

EPP

- Aliar o gosto pela leitura às
Nota: nome para o canal a
definir

plataformas digitais de vídeos;

Ao longo de todo o ano letivo

- Promover a leitura recreativa sem
Formador: Carlos Carvalho
preconceito em relação a géneros
literários;
- Dar a conhecer livros e autores;
- Incentivar a leitura;
-

Proporcionar

estratégias

de

apresentação e comunicação em
público;
- Estimular a interação online entre
a Escola e o meio envolvente numa
dimensão micro, meso e macro.
Seminário “Prevenção de
Riscos Profissionais”

Seminário a realizar no âmbito da
Campanha

Europeia

para

Organizado pela Inspeção
Regional do Trabalho.

20-10-2017
Auditório da Madalena

a

Segurança e Saúde no Trabalho,

Participação de todas as
turmas da EPP

visando:
- Contribuir para o reforço de uma
cultura de segurança sólida e
eficaz,

destinando-se

a

todos

aqueles que têm ou venham a ter
responsabilidades

na

área

da

Segurança e Saúde no Trabalho
designadamente,
empregadores

trabalhadores,
e

associações

representativas;
-

Sensibilizar

profissionais
vitivinícola;

para
na

com

equipamentos
manuseamento

de

os

riscos

produção
máquinas
trabalho;

de

e
no

produtos

químicos.
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Museu da Indústria
Baleeira, São Roque do
Pico

-

Conhecer

o

património

da

Curso Reativar Escolar B3

São Roque do Pico
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Visita de Estudo

indústria baleeira;
31 outubro 2017

- Enriquecer a experiência do
formando

pelo

contato

com

Formadora: Nilde Vieira

vestígios históricos;
- Desenvolver competências e
técnicas de produção textual de
caráter informativo/expositivo – O
Relatório
Concentração Desportiva

-

Dotar

os

formandos

de

competências organizacionais;
- Desenvolver competências tendo
em conta a animação desportiva de

Curso Reativar – Informação e
Animação Turística

Madalena do Pico
(data a definir)

Câmara Municipal da
Madalena

grupos populacionais específicos;
- Possibilitar aos formandos uma
vivência prática.
Formador: Rui Leal
Evento de Animação

- Dotar os formandos de

Desportiva com Gerontes

competências organizacionais;
- Desenvolver competências tendo
em conta a animação desportiva de

Curso Reativar – Informação e
Animação Turística

Madalena do Pico
(data a definir)

Câmara Municipal da
Madalena

grupos populacionais específicos;
- Possibilitar aos formandos
vivências em contextos práticos
Formador: Rui Leal
Visita de Estudo

- Conhecer os espaços de

MiratecArts Galeria Costa

exposição artística da associação

Curso Técnico de Apoio
Psicossocial

MiratecArts Galeria Costa
novembro 2017

MiratecArts;
Conhecer uma associação local que
promove o desenvolvimento
cultural e artístico da região;
- Promover o diálogo sobre a
importância das artes na mudança
social e bem-estar psicológico e
emocional;

Formadora: Sacha Vieira

- Incentivar a criação de possíveis
parcerias favoráveis à divulgação e
promoção do trabalho dos alunos.
Celebração do

- Conhecer a origem do

Thanksgiving

Thanksgiving, principais símbolos

Curso do Reativar Técnico de
Informação e Animação
Turística

EPP

e costumes;
- Reconhecer o vocabulário de
língua inglesa relacionado com o
Thanksgiving;

Curso Técnico de Receção

23 novembro 2017

Formadoras: Cindy Freitas e
Nilde Vieira

- Promover o gosto por aspetos
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Projeto “EPP em

Os formandos do curso Técnico de

Movimento”

Apoio Psicossocial, sensibilizados
com a tragédia dos incêndios que
assolaram o nosso país
recentemente, pretendem:

Curso Técnico de Apoio
Psicossocial da EPP
Curso Técnico de Apoio
Psicossocial da EP de
Cantanhede

Escola Profissional do Pico e
outras entidades parceiras (locais
e nacionais)

novembro/dezembro 2017

- Realizar uma recolha de bens e
Formadora: Lisa Melo

encaminhar para as vítimas dos
incêndios (roupas de cama,
atoalhados, brinquedos, produtos

Diretor de Curso: Carlos
Carvalho

de higiene e apoio financeiro);
- Estabelecer parceria com uma
escola profissional do Continente

Toda a comunidade escolar

para ser entidade recetora e
distribuidora dos produtos (EP de
Cantanhede);
- Estabelecer parcerias com
entidades públicas e privadas quer
para a doação de bens quer para
apoio no transporte do recolhido;
- Envolver outras escolas da ilha do
Pico para auxílio na divulgação e
recolha dos materiais;
Visita de Estudo

- Reconhecimento do edifício e das
suas valências.

Cooperativa Vitivinícola da

- Compreensão da sua importância

Ilha do Pico, CRL

no contexto da Vitivinicultura da

-

Visita

1ª Visita - 29 de novembro de
2017
2ª Visita – 18 de abril de 2018

de

enquadramento
Podas e Condução da Vinha

Madalena

Formadora: Maria Álvares

Ilha do Pico;

Visita de Estudo

Curso Técnico de Viticultura e
Enologia

Estudo
das

para

temáticas

Curso Técnico de Viticultura e
Enologia

Vinhas a definir, localizadas nos
arredores da Escola.

abordadas, em vinhas próximas da
escola;

- Conhecer diferentes sistemas de

29 de novembro de 2017
Formador: Paulo Machado

condução da vinha.
22ª Edição do Campeonato

- Demonstrar o nível individual de

Regional das Profissões

competências, rigor e domínio de
técnicas e de ferramentas para o
exercício de cada profissão a
concurso, através da realização de

1 Formando do curso Técnico
de Receção

3 a 7 de dezembro de 2017
Praia da Vitória – Ilha Terceira

1 Formando do curso Técnico
de Informática de Gestão

Organizado pela Direção
Regional do Emprego e
Qualificação Profissional

provas práticas de desempenho
avaliadas segundo critérios
exigentes e de acordo com
prescrições técnicas estabelecidas
internacionalmente por júris
compostos de peritos altamente
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qualificados;

- Aferir a eficácia da formação
profissional ministrada pelos
diferentes operadores, e,
simultaneamente, induzir fatores de
crescente qualidade, inovação e
criatividade nos processos de
ensino-aprendizagem;

- Promover um intercâmbio de
experiências, métodos e técnicas de
trabalho, entre os diferentes
concorrentes, jurados, formadores,
chefes de oficina e observadores,
num saudável confronto de saberes
e de competências profissionais de
caráter predominantemente prático;

- Ser um espaço de
intercomunicação de múltiplas
realidades socioculturais, que
desafiam a capacidade de
adaptação e o espírito de equipa
dos diferentes participantes; um
momento privilegiado de
camaradagem e de amizade, que
ajuda a superar dificuldades e
inibições nos planos, pessoal,
profissional e social, assim como
um contributo para a valorização e
desenvolvimento da Formação
Profissional;

- Apurar os jovens que irão
representar os Açores no
Campeonato Nacional das
Profissões que decorrerá de 25 de
fevereiro a 2 de março de 2018, em
Beja.
DecoMAT

- Construção com base na
“geometria do círculo” e outros

Construção de decoração
de Natal

conhecimentos adquiridos na

Todos os cursos da EPP,
Funcionários e Formadores em
colaboração com a EcoEscolas

EPP
dezembro 2017

disciplina de Matemática,
utilizando materiais reciclados;

- Motivar os alunos para o estudo
da Matemática;
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utilidade no dia-a-dia;

- Aplicar conhecimentos adquiridos
nomeadamente na geometria e
outros;

- Promover a reciclagem de
materiais como caixas de cereais,

Formador: Roberto Silveira

garrafas de refrigerante, papel de
embrulho e folhas de rascunho;

- Promover a interdisciplina e o
convívio entre formandos e
formadores de turmas diferentes.
Visita de Estudo:

- Assistir ao festival internacional

AnimaPIX

de cinema de animação organizado

Festival Internacional de

Curso Técnico de Apoio
Psicossocial

Auditório da Madalena

pela Associação MiratecArts;

Cinema de Animação

dezembro de 2017
- Conhecer e explorar diversas

Formadora: Sacha Vieira

técnicas de cinema de animação;

- Fomentar o interesse por
princípios básicos do cinema de
animação;

- Conhecer o contributo de uma
associação em prol do
desenvolvimento cultural e social.
Evento: Apresentação
Celebração de Natal

- Celebrar a época natalícia com
toda a comunidade escolar;

Curso Técnico de Apoio
Psicossocial

EPP

Festa de Natal da EPP
- Criar um momento de animação e
diversão a partir de uma criação
artística (p.e.: flashmob, peça de

dezembro de 2017
Formadora: Sacha Vieira

teatro, performance de dança);

- Promover a arte como meio de
comunicação e de expressão de
ideias.
Evento: Oficinas de Jogos

- Criar um conjunto de oficinas
dedicadas ao jogo e ao brincar

Curso Técnico de Apoio
Psicossocial

(sem limites de idades);

Instituições locais destinadas à
infância, às pessoas idosas ou
pessoas com deficiência (p.e.:
jardim de infância, lar de idosos,
CAO)

- Concretizar estas oficinas em
diversos contextos institucionais
(p.e.: jardim de infância, centro de

Formadora: Sacha Vieira

janeiro a maio 2018

dia, centros ocupacionais);
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nas mais variadas idades
promovendo o bem-estar e o
desenvolvimento salutar dos
diversos grupos geracionais;

- Proporcionar aos alunos
experiências em possíveis futuros
contextos profissionais.
Visita de Estudo

- Reconhecimento do edifício e das

Laboratório Regional de

suas valências.

Enologia

- Compreensão da sua importância
no contexto da

-

1ª Visita – 10 de janeiro de 2018

2ª Visita – 27 de abril de 2018

Vitivinicultura
Formadora: Maria Álvares

Regional.
Visita de Estudo

Curso Técnico de Viticultura e
Enologia

Identificar

as

principais

componentes de um trator;

Curso Técnico de Viticultura e
Enologia

Identificar e conhecer as principais

Formador: Paulo Machado

Máquinas e Equipamentos
alfaias e equipamentos usados na

Vinhas a definir, localizadas nos
arredores da escola, para
enquadramento das temáticas
abordadas
17 de janeiro de 2018

viticultura local.
Visita de Estudo

- Reconhecimento do edifício e das
suas valências.

Comissão Vitivinícola

- Compreensão da sua importância

Regional dos Açores

no contexto da Vitivinicultura da

Curso Técnico de Viticultura e
Enologia

Ilha do Pico;

Formadora: Maria Álvares

Evento: Sessão de contos

- Celebrar o Dia de S. Valentim

“Histórias de Paz”

através da divulgação de uma

Curso Técnico de Apoio
Psicossocial

1ª Visita - 17 de janeiro de 2018

Locais diversos (instituições,
centro de saúde, biblioteca, EPP)

mensagem de paz no undo;
- Criar sessões de contos de
histórias

para

diversos

grupos
fevereiro 2018

etários e contextos diversificados
que

abordem

temáticas

Formadora: Sacha Vieira

relacionadas com a paz;
- Dar a conhecer distintas técnicas
e formas de contar histórias;
- Fomentar o gosto e interesse pela
literatura e leitura;
- Promover o desenvolvimento de
conhecimentos e competências de
criação de cenários e de narração
de histórias;
- Proporcionar o diálogo sobre Paz
e

as

atuais

problemáticas

de

conflitos mundiais.
Aula Prática de Poda

- Conhecer, compreender e praticar
a poda de formação, poda de

Curso Técnico de Viticultura e
Enologia

21 de março de 2018

frutificação e poda de renovação;
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Formador: Paulo Machado
- Destinado a potenciar projetos e

IdeiaAçores, no âmbito do

ideias de negócio que façam

Projeto “Educação

sentido para a Região Autónoma

Empreendedora: O

dos Açores, em diferentes setores

Caminho do Sucesso!”

de atividade, despertando o espírito

Alunos responsáveis pelo
projeto selecionado entre todos
os apresentados a concurso na
EPP

abril/maio 2018
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Participação no concurso

de iniciativa e dinamismo nos
jovens açorianos, sensibilizando-os
e motivando-os para as práticas
empreendedoras,

incitando

a

exequibilidade prática e o potencial

Formadora: Raquel Pereira

económico de cada projeto;

- Preparar os jovens para um futuro
profissional;

- Enfrentar os desafios do risco e
da competitividade;

- Despertar o interesse pelas
atividades empresariais;

- Desenvolver a capacidade de
resiliência;

-

Promover

métodos

de

planeamento e organização.
Visitas de Estudo

- Valorizar práticas pedagógicas

Curso Técnico de Receção

que estimulem o prazer de ler;
Biblioteca Municipal da
Madalena

- Consolidar e ampliar o papel da
Biblioteca Pública no
desenvolvimento de hábitos de
leitura;
- Promover experiências que

Biblioteca Municipal da
Madalena

Técnico de Informática de
Gestão
Curso Técnico de Viticultura e
Enologia

Ano Letivo 2017/2018

Técnico de Comércio

contribuam para criar hábitos de
leitura;
- Selecionar estratégias adequadas
ao objetivo da leitura;
- Utilizar estratégias diversificadas

Curso Técnico de Apoio
Psicossocial
Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos

na recolha de informação;
- Apreender criticamente o
significado e intencionalidade dos
textos que lê;
- Apreciar textos literários.
Formadora: Liliana Santos
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À moda antiga: do velho se
faz novo!

- Concretizar um desfile de moda

Curso Técnico de Apoio
Psicossocial

ecológica;

Local a definir

- Criação de peças de vestuário /
calçado / bijuteria a partir da

maio de 2018

reutilização de materiais
Formadora: Sacha Vieira

recicláveis;
- Consciencializar sobre hábitos de
consumo e efeitos nefastos para o
meio ambiente;
- Promover comportamentos de
respeito pela natureza e de proteção
ambiental, promovendo a
valorização da paisagem natural
dos Açores;
- Envolver a comunidade local
(p.e.: instituições, empresas,
associações) na organização e
concretização do evento.
Jogos de Matemática

- Despertar nos formandos o gosto

Toda a comunidade escolar

EPP

pela matemática;
-

Levar

os

formandos

a

compreender que a matemática
existe

nas

mais

diversas

Organização: Curso Técnico
de Receção e Curso Técnico
de Apoio Psicossocial
maio 2018

circunstâncias;
-

Desenvolver

capacidades

de

raciocínio, estratégia e de reflexão;
- Mostrar aos formandos que “a
brincar também se aprende”.

Formador: Roberto Silveira

Outubro 2017
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Evento: Desfile de Moda

2. Formação em Contexto de Trabalho

Atividades
Formação
em
Contexto
de

Objetivos
- Adquirir ou desenvolver

Curso de Reativar – Técnico

competências técnicas, relacionais e

de Informação e Animação

organizacionais relevantes para o

Turística

Local /
Calendarização
Empresas do ramo.

perfil de desempenho à saída do
curso frequentado pelo aluno;

Trabalho

Dinamização

- Simular um conjunto de atividades

Diretor de Curso: Pedro

maio/junho 2018

Ávila

profissionais relevantes para o perfil
(Estágio Curricular)

de saída do curso a desenvolver em

Curso Técnico de Receção (2º

condições similares à do contexto

ano)

Empresas do ramo.

real de trabalho;
- Reforçar / melhorar as aptidões e

Diretor de Curso: Roberto

competências dos formandos,

Silveira

maio e junho 2018

promovendo e facilitando a
capacidade de inserção profissional;

Curso Técnico de Informática

- Aumentar a capacidade de

de Gestão (2º ano)

Empresas do ramo.

adaptação dos formandos, sobretudo
para acompanhar a evolução
tecnológica e organizacional;

- Promover e reforçar o processo de
inovação dos formandos, tendo em

Diretor de Curso: Nuno Porto

maio e junho 2018

Curso Técnico de Viticultura

Empresas do ramo.

e Enologia (3º ano)

vista a criação de novas
possibilidades de emprego, assim

Diretora de Curso: Raquel

de 04 de setembro a 03 de

como o reforço da competitividade e

Pereira

novembro de 2017

Curso Técnico de Comércio

Empresas do ramo.

do espírito empresarial, tanto no
presente como no futuro.

(3º ano)

Diretora de Curso: Nilde

22 de janeiro a 23 de março

Vieira

de 2018

Outubro 2017

3. Atividades contínuas.
Atividades

Objetivos

Projecto “Educação

- Sensibilizar os formandos

Empreendedora – O

para a importância,

Caminho do Sucesso”

pertinência e utilidade do

Dinamização
Todos os cursos.

Local /
Calendarização
novembro de 2017 a julho de
2018

empreendedorismo no mundo
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atual;

Formadora: Raquel Pereira
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- Familiarizar os formandos
com o modelo de formação
utilizado, “learning by
doing”;
- Promover atividades que
permitam desenvolver e
descobrir o espírito
empreendedor;
- Implementar estratégias para
ajustar e alcançar objetivos
empreendedores.
- Participar no concurso
IdeiaAçores.

Programa Erasmus +

Candidatura de novo projeto.

Mobilidade estudantes (a

Técnico de Comércio

A definir

- Promover a mobilidade

candidatar).

internacional dos jovens

Técnico de Viticultura e

Candidatura: fevereiro de

dando-lhes oportunidade de

Enologia

2018

realizar um estágio no
estrangeiro;

Técnico de Receção

- Desenvolver, nos nossos
jovens, competências
científicas, técnicas,
comunicacionais,

Técnico de Informática de
Gestão

organizacionais, linguísticas,
sociais e culturais;
- Promover a igualdade de
oportunidades;
- Fomentar os valores da
tolerância e o respeito pelas
diferenças;
Programa Erasmus + KA2

Candidatura a novo projeto de

ou KA3

Cooperação Transnacional;

(Formação Profissional)

- Desenvolver, transferir e

Toda a comunidade escolar

A definir

Candidatura: janeiro 2018

implementar práticas e
ferramentas inovadoras;
- Criar parcerias destinadas ao
intercâmbio e partilha de
experiências e boas práticas;
- Promover a investigação
conjunta (pesquisa e análise);
- Desenvolver e reforçar redes
transnacionais, partilha e
confronto de ideias, práticas e
métodos;
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inclusão;
- Desenvolver competências
comunicacionais, linguísticas,
tecnológicas e sociais.
- Fomentar os valores da
tolerância e o respeito pelas
diferenças.
Projeto Eco - Escola

- Encorajar ações destinadas a

(Com plano de atividades

promover e a respeitar o

próprio)

ambiente;

Temas a desenvolver:

- Reconhecer e premiar o

Energia
Àgua

Comunidade Escolar.

Comunidade e EPP

Formadora: Raquel Pereira

Ano Letivo 2017/2018

Comunidade Escolar.

EPP

- Promover o espírito crítico e

Coordenação: Colaboradores

dezembro 2017

interventivo dos membros da

da EPP (formandos,

março e junho 2018

comunidade educativa;

formadores e funcionários)

trabalho desenvolvido pela
escola na melhoria do seu
desempenho ambiental;

Resíduos
- Gerir o espaço escolar;
Floresta
- Sensibilizar a comunidade
escolar e local.
Dia Ecoescolas (abril 2018)
Jornal “O Leme”

- Dar a conhecer os
acontecimentos da escola;

- Projetar a escola no contexto
da ilha e da região.

Direção do jornal: Técnico
de Inserção e Orientação
Profissional, José Carlos
Garcia

Outubro 2017

Aprovado em Conselho Pedagógico de 10 de novembro de 2017
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- Promover a igualdade e a

