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A EPATV situa-se no município de Vila Verde, no distrito de Braga, e é um dos

concelhos que integra sub-região do Cávado. A sua posição geográfica assume

uma importância que podemos considerar estratégica, uma vez que, a

proximidade impõe uma boa parte das relações com Braga – principal núcleo

urbano da região –, particularmente no que diz respeito ao setor comercial, de

serviços e até industrial, áreas de potencial empregabilidade para os nossos

alunos. Por sua vez, a existência de vias de comunicação, asseguram as

movimentações entre o litoral e as regiões mais interiores da bacia do Cávado,

permitindo o fácil acesso à EPATV.

A inserção da EPATV neste território toma uma particular importância na

dinamização do tecido social: assumindo-se como uma ESCOLA INCLUSIVA que

forma PESSOAS, propõe-se dar um novo sentido e significado ao processo de

escolarização dos jovens, combatendo a fuga à escolaridade e capacitando-os

para uma efetiva inserção na vida ativa.

Para definir o seu plano estratégico e apresentar uma estratégia na oferta dos

seus cursos, a EPATV faz um estudo e projeção do contexto económico e

empresarial do Distrito para que assim possa contribuir para o desenvolvimento

social, económico e cultural da região.

A ESCOLA

RECURSOS FÍSICOS E EQUIPAMENTOS



A EPATV para muitos dos nossos jovens tem sido a escola de

referência. Mas é também a escola que se tem afirmado para a

construção de um perfil específico, que integra competências

profissionais técnicas e um conjunto de outras valências pessoais e

sociais, que o distinguem como sendo o aluno da EPATV.

Neste sentido, destacamos que há uma panóplia de

características que definem o perfil do aluno da EPATV e que vão

ao encontro das competências transversais que se esperam

alcançar no Perfil dos Alunos a Saída da Escolaridade Obrigatória.

PERFIL DO ALUNO DA EPATV



RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS

ORGANIZAÇÃO DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA

A EPATV é uma Comunidade Educativa organizada e participativa,

na qual estão definidas, claramente, as diferentes funções de

compromisso, as responsabilidades e trabalhos de cada um dos

seus membros, os modelos e níveis em que as relações

profissionais e humanas se estabelecem e as formas de

participação na vida coletiva da comunidade.

A Comunidade Educativa é uma construção contínua e

permanentemente renovada através do ambiente familiar que a

congrega, concretizada no relacionamento institucional com os

familiares dos alunos, nas inter-relações dos alunos entre si, nas

formas e níveis de comunicação dos alunos com os docentes, na

cooperação dos docentes entre si, nas relações dos alunos com o

pessoal não docente, nas relações dos órgãos de direção com

toda a comunidade.

OFERTA FORMATIVA

PLANEAMENTO 

CURRICULAR



RECURSOS FÍSICOS E EQUIPAMENTOS

Gerais

• Portaria

• Sala do aluno

• Auditório

• Secretaria

• Reprografia

• Gabinete SPO

• Gabinete de observatório de 

empregabilidade

• Sala de atendimento aos 

Encarregados de Educação

• Sala de professores

• Centro Qualifica

• Gabinete de Comunicação e 

Imagem

• Gabinete 

Administrativo/Financeiro

• Gabinete de Apoio 

Técnico/Informático

• Gabinete Erasmus +

Didático Pedagógicos

• Restaurante Pedagógico

• Bar Pedagógico

• Cozinha Pedagógica

• Laboratório de CNC

• Laboratório de Projeto

• Oficina de Frio e Climatização

• Oficina de Mecânica Geral

• Laboratório de Vídeo e Fotografia

• Sala de formação de Cabeleireiro

• Sala de formação de Estética

• Oficina de Eletricidade Geral

• Laboratório de Automação

• Laboratório de Eletrónica

• Laboratório de Energias Renováveis

• Salas Multimédia

• Salas de Informática

• Laboratório de Física e Química

• Centro de Apoio à Aprendizagem

• Oficina de Animação

A EPATV tem vindo a redimensionar os seus recursos,

assegurando a otimização dos espaços e serviços. O

apetrechamento das oficinas com o material e equipamento

necessário é considerado sempre uma prioridade no plano de

modernização da escola. Incluem-se neste quadro os

equipamentos técnicos, os materiais pedagógico-didáticos

associados às diferentes áreas de formação e às novas

tecnologias da informação e comunicação.

A EPATV dispõe de 25 salas de aula destinadas a aulas

teóricas equipadas com quadros brancos e quadros interativos

e toda uma série de espaços laboratoriais destinados às aulas

práticas.

A EPATV procurará implementar, sistematicamente,

condições que respondam a uma permanente atualização dos

seus recursos e equipamentos.

ver ver



RESTAURANTE PEDAGÓGICO OFICINA DE FRIO E CLIMATIZAÇÃO LABORATÓRIO DE ELETRÓNICA OFICINA DE ELETROTECNIA

BAR PEDAGÓGICO COZINHA PEDAGÓGICA OFICINA DE MECÂNICA LABORATÓRIO DE CNC

SALAS MULTIMÉDIA OFICINA GERAL GABINETE DE ESTÉTICA GABINETE DE CABELEIREIRO



CENTRO QUALIFICA PORTARIA

SALA DE PROFESSORES
GABINETE SPO

SALA DO ALUNO SALA DE ATENDIMENTO

SECRETARIA/REPROGRAFIA

AUDITÓRIO



ORGANIGRAMA 

INSTITUCIONAL



SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

EQUIPA EMAEI 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva

CAA – Centro de Apoio à 

Aprendizagem

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES



O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma unidade

especializada de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, com um

papel determinante na escola, com atribuições funcionais nos domínios

da orientação escolar e profissional, no apoio ao desenvolvimento do

sistema de relações da comunidade escolar, e do

apoio/aconselhamento psicopedagógico a alunos e professores.

Atualmente o SPO é constituído por uma psicóloga a tempo

inteiro que, em colaboração com todos os elementos da comunidade

educativa, promove o apoio psicossocial de todos os intervenientes

desta estrutura escolar (alunos, docentes, pais/encarregados de

educação e pessoal não docente).



A EPATV dispõe atualmente de uma Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva (EMAEI) e de um professor especializado que dá apoio às
necessidades específicas de cada aluno.

A equipa multidisciplinar desenvolve um conjunto de ações de apoio à
operacionalização da educação inclusiva. Integram a equipa multidisciplinar
profissionais da escola, elementos permanentes conhecedores da organização da
mesma e das particularidades que caracterizam a sua unidade orgânica, docentes
titulares da turma do aluno/diretores de turma, outros docentes do aluno ou técnicos
que de alguma forma intervenham no processo educativo.

O docente de educação especial, enquanto parte ativa da equipa
multidisciplinar, assume um papel essencial no processo de flexibilidade curricular. Este
professor trabalhará em colaboração com todos os intervenientes no processo
educativo dos alunos, apoiando-os na definição das diferentes estratégias educativas.
E prestará apoio diretamente aos alunos com caráter complementar ao trabalho
desenvolvido em sala de aula ou em outros contextos educativos, de acordo com o
previsto no programa educativo individual dos alunos.

Docente de Educação Especial

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

EQUIPA EMAEI - Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva



O CAA da EPATV é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e

materiais, da escola e constitui uma resposta organizativa de apoio à inclusão. Esta estrutura

em colaboração com os demais serviços da escola, tem como objetivos:

a) apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da

escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao

currículo;

b) promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino secundário e à integração na vida

pós-escolar;

c) promover e apoiar o acesso à participação social e à vida autónoma.

CAA - CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM



A intervenção dos alunos na vida da escola é garantida quer pela

sua representatividade, consignada por lei, nos órgãos próprios, quer

no Conselho Pedagógico, e, ainda, pela constituição de uma associação

de estudantes. A atual associação de estudantes, como agente coletivo

construtor da escola, tem vindo a promover um conjunto de atividades

que, tendo sempre em conta os interesses dos alunos, procura

potenciar as suas capacidades de reflexão crítica e criativa, e

desenvolver uma prática orientada pelos valores da justiça, democracia

e solidariedade.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES



OFERTA FORMATIVA

A EPATV tem por objetivo proporcionar aos jovens da região uma formação profissional adaptada às

necessidades particulares do meio em que se insere bem como melhorar a qualificação. Apesar de ter sede no

concelho de Vila Verde, a área de influência da EPATV pode ser muito mais abrangente, albergando alunos

pertencentes a concelhos dos distritos de Braga e de Viana do Castelo.

A EPATV quer ser a escola de referência que faz a diferença no percurso do aluno. Quer ser a escola que

o aluno escolhe para se formar e desenvolver o seu percurso formativo e que lhe abre portas para o futuro

mercado de trabalho.

FORMAÇÃO ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR
CENTRO 

QUALIFICA

ERASMUS +



FORMAÇÃO

FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS FINALIDADE

Cursos Profissionais (CP) Alunos do Ensino Secundário Obter o 12º ano e Diploma Profissional, nível 4

Formação Interna Professores e funcionários da EPATV
Atualização de conhecimentos e desenvolvimento de 

novas funcionalidades/ competências

Formação modular certificada 

externa

Externos à EPATV,

Empresas ou Instituições

Aquisição de novas qualificações necessárias para a 

sua atividade

Formação de Adultos
Ativos, funcionários, técnicos, 

desempregados, etc

Qualificar para responder a novas exigências de 

legislação ou inovações tecnológicas



CENTRO QUALIFICA

O Centro Qualifica foi implementado em 2017 e visa responder às necessidades de qualificação
da população. Pretende dar resposta às necessidades da população, jovens e adultos, com idade igual
ou superior a 18 anos que procurem uma qualificação e, excecionalmente, jovens que não se encontrem
a frequentar modalidades de educação ou de formação e que não estejam inseridos no mercado de
trabalho, quer através de processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(RVCC), quer através de Formações Modulares Certificadas Externas (FMCE).

A ação do Centro Qualifica está fortemente ancorada na
identificação de necessidades concretas de qualificação e na organização
de respostas úteis para as populações, designadamente, que facilitem a
sinalização e identificação dos jovens fora do sistema de educação e
formação e promovam o seu encaminhamento.

Este Centro tem pugnado por melhorar os níveis de escolaridade
da região, agindo, dentro das suas competências, na captação de públicos
junto de diversas instituições, sejam elas de natureza pública ou privada,
empresarial ou cultural, associativa ou individual.



ERASMUS +

O desenvolvimento de Projetos Comunitários, e a participação nos

programas Erasmus, cumpre o tratamento da Dimensão Europeia da

Educação sendo uma das temáticas previstas no documento “Linhas

Orientadoras da Educação para a Cidadania” e procura contribuir para o

conhecimento e envolvimento da comunidade escolar no projeto de

construção europeia, incentivar a sua participação e promover uma

identificação com os valores europeus. Pretende-se, assim, promover um

melhor conhecimento da Europa e da União Europeia, nomeadamente das

suas instituições, do seu património cultural e natural e dos desafios com que

se defronta a Europa contemporânea.

Neste contexto, a escola tem conhecido um verdadeiro processo de

internacionalização, que se reflete, principalmente, no número de parcerias de

cooperação internacionais que tem vindo a construir com várias entidades

europeias, no envolvimento de uma fasquia considerável de alunos/as,

professores/as e técnicos/as em estágios internacionais, visitas de estudo e

intercâmbios, assim como do desenvolvimento de uma panóplia considerável

de iniciativas que têm catapultado a escola para novas realidades e

horizontes.

A estratégia a adotar nos projetos internacionais, mais concretamente

através do próximo programa ERASMUS 2021-2027, passará sempre por se

articular o projeto educativo com o planeamento e a execução do Plano

Erasmus, de forma a que este represente um recurso estratégico de

consecução do delineado no Projeto Educativo 2020-2023.



ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

A diversidade da oferta de

enriquecimento curricular desempenha um

papel fundamental na consciência da

importância cultural da escola e na perceção

da autoimagem do aluno como um agente de

cultura, participante no diálogo universal.

Neste sentido, a EPATV coloca ao dispor dos

seus alunos diversos projetos como forma de

complementar a sua formação académica.



AUTONOMIA E 

FLEXIBILIDADE

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

PLANEAMENTO CURRICULAR

O planeamento curricular tem como finalidade a adequação

e contextualização do currículo ao projeto educativo da escola e

às características dos alunos.

Na fase de operacionalização do currículo, através da etapa

de planeamento curricular, as escolas tomam opções

contextualizadas visando a consolidação, o aprofundamento e o

enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.

DOMÍNIOS DE 

AUTONOMIA CURRICULAR 

(DAC)

CIDADANIA E 

DESENVOLVIMENTO

DINÂMICAS DE REFLEXÃO 

PEDAGÓGICA



AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE

Os normativos legais que norteiam o regime de

autonomia e flexibilidade vem desafiar as escolas,

conferindo-lhes autonomia para, em diálogo com os

alunos, as famílias e com a comunidade, poderem dispor

de maior flexibilidade na gestão curricular, com vista à

dinamização de trabalho interdisciplinar, de modo a

aprofundar, reforçar e enriquecer as Aprendizagens

Essenciais.

Assim, no Projeto Educativo da EPATV, torna-se

imprescindível identificar todas as possibilidades que

tornam exequível a mobilização de respostas a dar a

todos e a cada um dos jovens, ao longo do seu percurso

escolar, nas diferentes ofertas de educação e formação.



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A EPATV assume o compromisso de gerar oportunidades de aprendizagem para todos os elementos

da comunidade educativa com enfoque no desenvolvimento das competências sociais, académicas e

emocionais dos seus alunos.

Compreende-se assim que o objetivo é alterar as práticas educativas e desencadear a verdadeira

gestão flexível do currículo através de uma praxis mais estimulante que organize e discipline conteúdos

temáticos que possam ser trabalhados em conjunto por vários professores e técnicos.

Neste sentido, será desenvolvido um Programa de Mentoria, que visa estimular o relacionamento

interpessoal e a cooperação entre alunos. Com a implementação deste programa, procura-se identificar os

alunos que se disponibilizem para apoiar os seus pares, acompanhando-os no desenvolvimento das

aprendizagens, apoiando-os na criação de hábitos de estudo, de rotinas de trabalho, na sua integração na

turma e na escola, no cumprimento das regras escolares e no seu projeto de vida.

Este novo modelo pedagógico implica desenvolver um trabalho de melhoria contínua de pedagogia e

das tecnologias alargando-se cada vez mais o recurso aos equipamentos tecnológicos e plataformas

digitais.



DOMÍNIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR - DAC

Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC), constituem uma opção curricular de trabalho

interdisciplinar e/ ou de articulação curricular, que tem por base as Aprendizagens Essenciais com vista ao

desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade

Obrigatória, pois permitem a combinação parcial ou total de componentes de currículo ou de formação,

áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, promovendo tempos de trabalho

interdisciplinar, com possibilidade de partilha de horário entre diferentes disciplinas. O trabalho em DAC

promove uma interseção de aprendizagens de diferentes áreas disciplinares, explora percursos pedagógico-

didáticos, em que se privilegia o trabalho prático e ou experimental e o desenvolvimento das capacidades de

pesquisa, relação e análise.



CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

A Componente de Cidadania e Desenvolvimento, desde o seu enquadramento legal, é parte integrante

do currículo, sendo desenvolvida de acordo com a estratégia de educação para a cidadania na escola (EECE).

Este documento orientador, na EPATV, foi estruturado tendo em atenção a estratégia nacional de educação

para a cidadania e os princípios humanistas e de sustentabilidade, referenciados no Perfil dos Alunos à Saída

da Escolaridade Obrigatória, considerando valores como responsabilidade e integridade, excelência e

exigência, curiosidade, reflexão e inovação, liberdade, cidadania e participação, essenciais para o

desenvolvimento do indivíduo enquanto pessoa.



DINÂMICAS DE REFLEXÃO PEDAGÓGICA

A EPATV assume-se como uma escola com uma dinâmica proativa de formação contínua promovendo

ações de reflexão pedagógicas cuja finalidade é capacitar os recursos humanos para continuarem a

desenvolver um trabalho de qualidade com os alunos.

Ao longo dos últimos anos e com as alterações dos normativos legais que têm sido aprovados urge a

necessidade de partilhar boas práticas pedagógicas e experiências reais que contribuam para a melhoria do

sucesso educativo.

Nesta linha de pensamento a EPATV, tem desenvolvido um conjunto de ações de reflexão sobre

avaliação, flexibilidade curricular, domínios de autonomia curricular, educação inclusiva, cidadania e

desenvolvimento entre outras, em articulação com o Centro de Formação do Alto Cávado (CFAC) e com o

SAME – Universidade Católica.

Neste procedimento de dinâmicas de reflexão pedagógica também estão integrados momentos de

reflexão com os alunos. A voz dos alunos é importante para em conjunto se construir o percurso formativo e

chegar ao sucesso educativo.



PARCERIAS

A escola desenvolve um conjunto de atividades e

projetos, destinadas a todos os alunos da escola, que

promovem aprendizagens efetivas de conteúdos, mas

também um conjunto de competências de saber ser e de

saber estar que estão contempladas no perfil do aluno. No

âmbito da sua concretização, por vezes, recorre a parcerias

que se têm vindo a revelar bastante profícuas na

demonstração de competências cidadãs ativas e

participativas quer na escola quer na comunidade

envolvente.



Preparação de cidadãos dotados dos valores estruturantes da

nossa sociedade e das necessárias competências para um bom

desempenho profissional ou uma correta opção em termos de

formação superior.

MISSÃO

Participar no desenvolvimento da EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL DA
SOCIEDADE, colocando à disposição da comunidade uma Escola
de qualidade de excelência em humanização, ensino e cultura com
intervenção no processo educativo de pais, encarregados de
educação e de todas as partes interessadas.

VISÃO

A Escola Profissional Amar Terra Verde é uma organização que

tem o sucesso educativo dos seus alunos e a formação de

cidadãos com valores como principal missão.
VALORES

PRINCÍPIOS GERAIS ORIENTADORES

OBSERVATÓRIO DA 

EMPREGABILIDADE
POLÍTICA DA QUALIDADE



POLÍTICA DA QUALIDADE

A EPATV tem desde 2010 a Certificação de Qualidade ISO 9001:2008, o que constitui motivo de legítimo

orgulho, pelo que consubstancia de abonatório quanto à orientação estratégica da Escola, à qualidade da

formação que ministra e ao profissionalismo dos que aqui trabalham.

Em outubro de 2017 realizou-se a Auditoria de Renovação já com a introdução dos descritores do EQAVET

e em setembro de 2018, efetuou-se a transição para a Norma ISO 9001:2015.

Dada a importância estratégica da garantia da qualidade no âmbito da educação e formação profissional, a

ANQEP, I.P. definiu um modelo de abordagem ao alinhamento dos sistemas de qualidade com o EQAVET. Assim,

a ANQEP, I.P. é responsável pela definição das orientações técnico metodológicas de apoio, quer ao processo de

alinhamento dos sistemas de qualidade implementados pelos operadores de EFP com o EQAVET, quer à

verificação desse processo de alinhamento, ou seja, à verificação de conformidade dos sistemas de qualidade

implementados com o quadro de referência EQAVET. O reconhecimento de que os sistemas de qualidade

implementados pelos operadores de EFP estão alinhados com o EQAVET resulta na atribuição, por parte da

ANQEP, I.P., do selo de conformidade EQAVET.

Este selo foi atribuído à EPATV no dia 31 de Janeiro de 2019 com validade de 3 anos.

As metas a atingir com base no processo de melhoria contínua da qualidade conforme os indicadores

Quadro EQAVET estão inseridas no Documento Bases e Plano de Ação.



OBSERVATÓRIO DA EMPREGABILIDADE

O Observatório de Empregabilidade é uma

estrutura que pretende assegurar mecanismos de

observação regular da situação de emprego dos

diplomados da EPATV, promover a sua empregabilidade

através da sistematização, análise e divulgação de

informação direta ou indiretamente relacionada com o

percurso profissional dos diplomados, bem como a

avaliação dos indicadores do quadro EQAVET.



DIAGNÓSTICO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

PLANO ESTRATÉGICO

Ao longo dos últimos anos, a EPATV alicerçou a sua política educativa no sentido de construir uma

escola de qualidade, na qual todos os atores educativos sejam parte ativa e empenhada. Um longo

caminho foi percorrido, tendo muitas das ineficiências detetadas sido alvo de atenção e minoradas ou

mesmo ultrapassadas.

O presente Projeto Educativo oferece-nos uma oportunidade para levarmos mais além a nossa

vontade, aprofundando o enraizamento da escola na comunidade e o envolvimento e motivação dos

diversos atores num projeto dinâmico e ambicioso.



DIAGNÓSTICO

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

S
E
TO

R

 Criação dos Centros Qualifica

 Diversificação da oferta de cursos profissionais

 Maior oferta de projetos de cariz nacional e 

internacional

 Dinamização industrial

 Aumento do turismo

 Aumento da indústria turística/ restauração

 Falta de empenho e hábitos de trabalho dos alunos

 Elevada dependência da DGESTE em matéria de oferta

formativa

 Dificuldades económicas das famílias na região

 Reduzidas habilitações dos Encarregados de Educação

 Emigração

 Diminuição do número de alunos na região

 Alargamento dos cursos Profissionais às escolas públicas

 Falta de estabilidade nas políticas de educação e formação

O
R
G

A
N

IZ
A
Ç
Ã
O  Envolvimento da escola no meio

 Valorização da produção local

 Valorização da gastronomia

 Melhoria da qualificação dos Encarregados de

Educação

 Défice de envolvimento da comunidade

 Deficiente sistema de recolha de informações/sugestões

 Reduzida participação dos EE

 Demasiados alunos com necessidade de aulas de reforço

curricular

 Nível económico dos agregados familiares

 Taxa de desemprego elevada

A realização deste diagnóstico

tem como principal objetivo a promoção

da melhoria da qualidade do serviço

educativo e dos seus níveis de

eficiência. A análise SWOT deve ser

efetuada e interpretada de forma

integrada, conjugando os elementos da

análise interna e externa, para que o

diagnóstico que dela resulte seja fiável e

constitua uma fonte de informação e

suporte adequado às necessidades da

gestão estratégica, isto é, uma gestão

que se centra nas decisões que vão

delinear o futuro, a médio e longo prazo

da organização.

ANÁLISE 

SWOT



PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

• Localização Geográfica

• Oferta educativa diversificada e ajustada ao mercado

de trabalho

• Equipamentos e recursos físicos capazes de dar

resposta a cursos existentes, respondendo

positivamente à inovação

• Recursos humanos altamente qualificados

• Existência de parcerias com empresas locais, regionais

e nacionais

• Elevada taxa de conclusão

• Elevada Taxa de empregabilidade

• Estágios/Parcerias Internacionais

• Formação de adultos e ativos

• Plano anual de atividades muito abrangente e

diversificado

• Cultura Organizacional empreendedora e focada na

melhoria contínua, sendo uma escola certificada com a

qualidade alinhada ao Quadro EQAVET

• Fraca participação e corresponsabilização

dos Encarregados de Educação na vida

escolar

• Baixa escolaridade dos Encarregados de

Educação

• Falhas na comunicação entre os diferentes

serviços

• Inexistência de um pavilhão gimnodesportivo

• Excesso de burocracia

• Excesso de tarefas atribuídas aos

professores para além do serviço docente

• Horários de alunos e docentes muito

preenchidos, essencialmente nos dois

primeiros períodos letivos

• Desmotivação de alguns alunos que

aguardam a maioridade para integrar o

mercado de trabalho

• Proveniência de alunos de famílias

problemáticas que não valorizam o ensino

ANÁLISE SWOT

É perante esta análise que são apuradas

as metas contratualizadas com o

Programa Operacional de Capital Humano

- POCH e trabalhadas pelo sistema de

garantia da qualidade EQAVET.



PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

Decorrente da visão, missão e valores, emerge o plano de

ação estratégico, estruturado em seis linhas orientadoras que se

complementam e interligam.

As linhas de ação estratégica (LAE) são as orientações que

determinam as metas para definir as estratégias a fim de alcançar

os indicadores de sucesso.

O Projeto Educativo da EPATV definiu seis LAE, nas quais

assentam as estratégias para atingir os melhores níveis de

qualidade educacional com base no quadro EQAVET.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1

Melhorar as taxas de transição de ano e de 

conclusão

OE2

Reduzir o número de módulos em atraso

OE3

Reduzir a média de faltas (justificadas 

e injustificadas) por aluno

OE4
Aumentar a taxa de empregabilidade/ 

prosseguimento de estudos

E
S
T
R
A
T
É
G

IA
S
 /

A
Ç
Õ

E
S

 Promover metodologias de ensino e

aprendizagem adequadas e inovadoras

 Utilizar instrumentos de avaliação

diversificados

 Promover a implementação de medidas de

apoio aos alunos que evidenciam

dificuldades

 Desenvolver medidas de promoção do

sucesso escolar

 Promover práticas de autorregulação e

autoavaliação

 Construir um percurso formativo com base

no desenvolvimento do projeto carreira

 Promover a formação contínua dos professores

em áreas direcionadas para a melhoria dos

resultados escolares

 Implementar medidas de inclusão para os alunos

com dificuldades de aprendizagem

 Valorizar o trabalho como um bem para a

obtenção de resultados.

 Organizar o trabalho docente de modo a criar

condições para o

desenvolvimento de atividades promotoras de

sucesso escolar

 Consciencializar os Encarregados de Educação

para a importância da obtenção de bons

resultados académicos

 Implementar estratégias

diversificadas de apoio à formação

 Sensibilizar os pais e encarregados

de educação para a importância da

pontualidade e da assiduidade

escolar

 Aplicar o Programa STEP ONE, a

todas as turmas finalistas

 Apoiar administrativamente as

empresas que pretendam

contratar alunos diplomados, ao

nível da candidatura a estágios

profissionais

 Apoiar os alunos finalistas na

integração no mercado de

trabalho

 Apoiar os alunos que pretendem

prosseguir estudos

M
E
T
A
S

Nos Cursos Profissionais:

 alcançar uma taxa de transição de 75% até

2023

 alcançar uma taxa de diplomados de 75 %

até 2023

Redução da média de faltas para

70% anualmente

Redução da média de faltas para

70% anualmente

Aumentar a taxa de

empregabilidade/prosseguimento de

estudos para 65%, após 6 meses a

conclusão do curso, até 2023



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE5

Articular os diferentes documentos orientadores (PE, RI e PAA e Relatório 

de Autoavaliação)

OE6

Promover a articulação vertical e horizontal de cada turma/curso

E
S
T
R
A
T
É
G

IA
S
 

/A
Ç
Õ

E
S

 Elaborar o PAA em função dos objetivos estabelecidos no PE

 Procurar a efetiva articulação e coerência entre os vários documentos

estruturantes da ação educativa

 Promover projetos/atividades de natureza interdisciplinar

 Refletir em grupo mais alargado a planificação dos programas das diferentes disciplinas

para melhorar a articulação interdisciplinar

 Articular as aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas através de DAC e

componente de CD

M
E
TA

S

 Cumprimento integral do PAA

 Articulação e coerência entre os vários documentos estruturantes da

ação educativa

 Cumprimento de 100% do plano de formação da turma

 Concretizar o maior número possível de atividades em articulação vertical e horizontal

 Fomentar, pelo menos um encontro por período, de reflexão entre os professores para

operacionalizarem uma articulação vertical e horizontal de conteúdos

 Implementar, pelo menos 1 DAC por turma, por ano letivo

 Desenvolver os 6 domínios de CD ao longo do ciclo de formação



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE7

Permitir que todos os jovens que frequentam a EPATV aprendam e 

se sintam incluídos

OE8

Desenvolver medidas de prevenção da retenção, abandono e 

desistência

OE9

Promover práticas de 

excelência escolar

E
S
T
R
A
T
É
G

IA
S
 /

A
Ç
Õ

E
S  Promover a igualdade de oportunidades através da diferenciação

correspondente às caraterísticas de cada um

 Dinamizar o Centro de Apoio à Aprendizagem com o objetivo de dar

uma resposta organizativa de apoio à inclusão, otimizando os recursos

existentes

 Promover o envolvimento dos Serviços de Psicologia e Orientação na

orientação escolar e no sucesso educativo dos alunos

 Desenvolver medidas de promoção do sucesso escolar

 Promover formação para pessoal docente e não docente sobre

educação inclusiva

 Melhorar a participação dos encarregados de educação na vida da

escola

 Desenvolver atividades de apoio tutorial

 Promover um trabalho persistente por parte do diretor de turma e

do conselho de turma

 Promover um trabalho articulado com a CPCJ e outros parceiros da

comunidade, com vista ao combate ao abandono escolar

Dinamizar ações de promoção 

de excelência escolar

M
E
T
A
S

 Em 2023 a taxa de sucesso dos alunos com medidas de inclusão deve

ser igual à dos restantes alunos.

 Desenvolvimento de um projeto de enriquecimento curricular inclusivo

por ano letivo

 Até 2023, devem ser desenvolvidas pelo menos duas ações de

formação para pessoal docente sobre educação inclusiva

Em 2023, é desejável que todos os alunos matriculados na escola,

dentro da escolaridade obrigatória, frequentem com assiduidade

Aumentar o número de alunos 

0/0

(0 faltas / 0 módulos)



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE10

Promover junto das entidades/empresas locais e nacionais o trabalho 

desenvolvido na escola

OE11

Promover a EPATV junto da comunidade

E
S
T
R
A
T
É
G

IA
S
 /

A
Ç
Õ

E
S

 Contactar com novas empresas e instituições

 Recolher informação sobre as atividades realizadas de uma forma mais

eficaz

 Reforçar junto da imprensa regional e nacional a divulgação de notícias sobre

a escola

 Realizar atividades anuais com a participação da comunidade exterior

 Dinamizar a Escola Aberta - abrir a escola a demonstrações técnicas dos

alunos, em espaços de terceiros e/ou públicos, permitindo assim que

divulguem o seu know-how, enquanto modalidade de formação interpares

 Realizar Ações de Voluntariado

 Divulgar a EPATV através de Visitas Virtuais

M
E
T
A
S

 Aumentar a bolsa de parcerias e protocolos em 10% por ano

 Criar uma Newsletter mensal com as atividades realizadas na escola

 Aumentar em 5% o número de notícias da EPATV em jornais nacionais e

regionais

 Manter atualizado o site da escola e a página de Facebook e Instagram

 Disponibilizar a utilização das instalações da escola

 Realizar duas atividades por ano com a comunidade exterior

 Garantir que 10% dos alunos que visitam a escola durante a semana aberta

realizam uma pré-inscrição

 Iniciar a divulgação com mais antecedência através das redes sociais,

jornais e rádios locais, de forma a garantir o maior número de participantes



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE12

Planificar o processo de ensino-

aprendizagem

OE13

Melhorar o desenvolvimento de aprendizagens significativas 

pelos alunos

OE14

Promover a avaliação para e das aprendizagens

E
S
T
R
A
T
É
G

IA
S
 /

A
Ç
Õ

E
S

 Centralizar todas as planificações e

critérios de avaliação no Moodle,

por disciplina/turma

 Desenvolver metodologias ativas de ensino aprendizagem

 Promover aprendizagens através da utilização de novas

tecnologias

 Integrar projetos desenvolvidos na Escola no

desenvolvimento do currículo, em particular, no âmbito da

educação ambiental, da educação para a saúde e do

voluntariado

 Desenvolver a educação para a cidadania de forma

integrada e articulada no currículo de cada ano,

convocando contributos da comunidade educativa

 Utilizar técnicas e instrumentos de avaliação

diversificados, de acordo com as metodologias e a

natureza das aprendizagens

 Utilizar a avaliação numa lógica formativa, contínua e

sistemática, valorizando a progressão das aprendizagens

 Ter como regularidade devolver aos alunos e informar as

famílias os resultados de aprendizagem

M
E
T
A
S

Todas as disciplinas/Módulos/UFCD

deverão ter na plataforma MOODLE:

 planificação e critérios de avaliação

Modular/UFCD

 Sebentas/Material informativo

 Evidências de testes/fichas de

trabalho e trabalhos de grupo

 Grelha de avaliação modular

 Todas as disciplinas deverão utilizar pelo menos duas

novas metodologias de ensino aprendizagem

 Todas as turmas deverão ter desenvolvido pelo menos um

projeto no âmbito da educação ambiental, saúde e

voluntariado

 Todas as turmas deverão abordar os 2 domínios definidos

na estratégia de cidadania e desenvolvimento para cada

ano letivo

 Em 2023, todas as disciplinas utilizam as quatro técnicas

de avaliação diferentes na avaliação dos alunos em cada

período letivo, sem prejuízo deste processo ser um

continuum para os anos abrangidos pela flexibilidade

curricular

 Todas as disciplinas deverão evidenciar práticas de

autorregulação da aprendizagem

 Todos os encarregados deverão receber regularmente

informação (uma vez por período)



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE15

Melhorar o desempenho em todas as linhas de ação estratégica

E
S
T
R
A
T
É
G

IA
S
 /

A
Ç
Õ

E
S

 Desenvolver práticas sistemáticas de autoavaliação

 Desenvolver práticas sistemáticas de monitorização das atividades e medidas implementadas

 Adotar medidas e estratégias de melhoria que reflitam as conclusões da monitorização e da autoavaliação

 Continuar a realizar a avaliação interna, usando instrumentos adequados para a recolha de informação e técnicas apropriadas para o seu tratamento

M
E
T
A
S

 Até 2023, todas as linhas de ação estratégica devem ter sido objeto de autoavaliação

 Todas as medidas implementadas devem ser objeto de monitorização

 Em 2022 a Escola deve ter renovado o selo do sistema de qualidade EQAVET

 Até 2023, serão elaborados planos de melhoria em resultado dos processos de autoavaliação e monitorização internas e de avaliações externas que venham a

ocorrer



PLANO DE ATIVIDADES

O Plano Anual de Atividades é o documento que define, em

função do projeto educativo, os objetivos, as estratégias e a

programação das atividades de acordo com os resultados esperados

por estas ações. Constitui-se como um instrumento fundamental de

operacionalização do projeto educativo, que identifica os recursos

necessários à execução das atividades com orientação pedagógica

docente e o envolvimento da comunidade educativa.



COMUNICAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 

PROJETO EDUCATIVO

O presente Projeto Educativo foi elaborado de acordo com a legislação

em vigor sendo apresentado e aprovado em Conselho Pedagógico, de acordo

com o regulamento interno, para um período temporal de três anos

(2020/2023).

A estrutura diretiva assume a responsabilidade de garantir o

cumprimento deste projeto e avaliar a atividade da Escola em função do

mesmo, comprometendo-se a divulgá-lo junto de toda a comunidade escolar,

encarregados de educação e parceiros.

A avaliação do Projeto Educativo será efetuada no final de cada ano

letivo e no final do tempo da sua vigência. Esta ação avaliativa será realizada

pelo Conselho Técnico Pedagógico, no âmbito das suas competências, após

proposta da equipa de autoavaliação.



O presente Projeto Educativo é um projeto coletivo de todos e de cada um e

exige o envolvimento e responsabilidade de toda a comunidade educativa para o

seu êxito, porque é por eles, com eles e para eles que este Projeto existe.

Cumpre-nos ser ativos, participativos, críticos e reflexivos, numa perspetiva

construtiva, para o levar a bom porto.

Não encaramos o Projeto Educativo como um documento acabado, mas antes

como um plano vivo e sujeito a evolução, pertencente a uma Escola que entende

o presente como consequência do passado e potencialidade do futuro.

Como em tudo, este documento nada vale por si só, e a ele irão juntar-se outros

documentos operacionais e instrumentais, tais como o Regulamento Interno ou o

Plano Anual de Atividades, que irão complementar e contribuir para o sucesso do

novo Projeto Educativo da escola.

Alinhar a visão de toda a organização é um imperativo a que este documento

também obedece, sendo por isso um documento feito e pensado como um todo

e por um todo.

Foi com este espírito de equipa que construímos este documento, na certeza

que contém o melhor de cada um e para cada um dos que frequentam a nossa

Escola.

A ESCOLA QUE QUEREMOS SER


