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O processo de autoavaliação implica um planeamento adequado de toda a atividade da escola numa
perspetiva de gestão escolar de excelência, através de processos de melhoria contínua ao ritmo possível
de cada escola e em função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do respetivo processo.

Instrumentos e Metodologia Adotada
A implementação deste modelo é da responsabilidade de uma equipa de autoavaliação (EAA)

constituída por elementos internos da comunidade educativa.
A EAA da Escola Profissional Amar Terra Verde é formada pelos seguintes elementos:


Coordenador da Equipa: Sandra Araújo Monteiro (representar a Direção)



José Carlos Dias- responsável pelo processo de avaliação de desempenho da EPATV



Joana Gomes- Serviço de psicologia e Orientação



Sónia Vilas Boas- Representante do pessoal docente



Susana Soares- representante do pessoal não docente



Susana Oliveira- Observatório da Empregabilidade

Ana Nogueira- Gestora de Qualidade da EPATV
Estes elementos têm como objetivo:



Avaliar, no final de cada ano letivo, a imagem que a Escola tem no meio a que pertence (pais e
encarregados de educação, empresários);



Analisar periodicamente os resultados académicos dos alunos;



Conhecer a opinião dos alunos sobre a Escola, no período final de cada ano letivo;



Avaliar o desempenho dos professores (avaliação dos alunos, desempenho académico dos
alunos – avaliação interna e avaliação externa –, organização de atividades extracurriculares,
participação em ações de formação contínua, realização de atividades/tarefas relacionadas com
os objetivos da escola, assiduidade, etc.), no final de cada ano letivo;



Analisar a inserção dos alunos na vida ativa.



Verificar regularmente os processos pertencentes à Politica da Qualidade e ao Quadro EQAVET



Proceder regularmente ao controlo das regras da Higiene e Segurança no Trabalho.

INDICADORES:







Análise dos resultados académicos dos alunos.
Análise de satisfação aos alunos.
Análise da avaliação de desempenho.
Analisar os resultados de empregabilidade.
Análise do resultado da Auditoria da certificação da qualidade e EQAVET
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Organização do Ano Escolar

Por efeito das circunstâncias absolutamente excecionais decorrentes da epidemia Covid-19, decidiu esta
escola reformular a programação proposta no email anteriormente enviado.
Assim:


Na semana 16 – 20 de março, não foi implementado o ensino à distancia uma vez que foi
necessário desenvolver um modelo de ensino à distância, sobretudo ao nível da componente
técnica, sendo necessário reunir e produzir materiais pedagógicos e ferramentas de avaliação
minimamente ajustadas (v.g. ao nível dos cursos de eletrotecnia, mecatrónica automóvel,
produção metalomecânica), que se mostrassem adequados e acessíveis a todos os alunos.
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Dados socio culturais
Se analisarmos os dados socioculturais relativamente ao ano letivo 2019-20 é possível constatar que o
género masculino é predominante o intervalo de idades dos alunos que frequentam esta escola resulta
entre os 14 e os 20 anos.

Pessoal Docente

ÁREA

NÚMERO DE DOCENTES

Sociocultural

17

Científica

10

Técnica, Tecnológica e Prática

39

TOTAL

66
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Por via da publicação do Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, é da competência da
ANQEP,I.P. promover, acompanhar e apoiar a implementação dos sistemas de garantia da qualidade
dos processos formativos e dos resultados obtidos pelos alunos das escolas profissionais, e certificá-los
como sistemas EQAVET.
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 que foi atribuído à EPATV no dia 31-01-2019.

PESTAL – Análise de Contexto

Politica

A organização encontra-se titulada pelo Ministério da Edução em termos pedagógicos.
Apoio no ensino profissional.

Económica/
Concorrencial

Dependência do apoio do fundo social europeu (Quadro comunitário até 2020).

Tecnológico Socio/
Cultural

A escola pública entra em concorrência direta com a escola profissional uma vez que oferecem os mesmos cursos com o
financiamento do orçamento do estado.

Redução do nº de alunos.

Conjuntura económica desfavorável
Encerramento de muitas empresas
Aumento da confiança e valorização do ensino profissional.

Défice de envolvimento da comunidade

Equipamentos da cozinha não adequados para a realização das atividades em condições adequadas.

Ambiental

Instalações da cozinha não adequadas para as exigências de qualidade da organização.
Instalações carecem de melhorias.
Falta de espaço próprio para a prática da educação física.

11

3 - Há algum professore que nunca te contactou

4 - Quando foste contactado pelos teus professores, que canais foram utilizados? (podes
assinalar mais que uma opção)

5 - Tiveste um horário para as aulas à distância a todas as disciplinas?

13

9 - Como foste informado, pelos teus professores, sobre os resultados das tuas
aprendizagens? (podes assinalar mais que uma resposta)

10 - Mudou alguma coisa na avaliação das tuas aprendizagens quando estavas impedido de
frequentar a escola presencialmente?

11 - O que mudou
15

Resultados da Avaliação de Desempenho
Os resultados de avaliação de desempenho foram divulgados na reunião geral de professores em 8 de
setembro de 2020. A avaliação realiza-se de forma ascendente alunos/encarregados de educaçãoprofessores e serviços- diretor de turma- diretor de curso- e descendente – diretor geral- direção
pedagógica e financeira- diretores de curso e serviços.

Professores

17

19
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Parcerias
Somos uma entidade que faz parte da Comissão Alargada da CPCJ de Vila Verde enquanto
elemento cooptado, tendo como competências desenvolver ações de promoção dos direitos e de
prevenção das situações de perigo para a criança e jovem e respetivas famílias, que são genericamente:
a sensibilização da população para a problemática da criança e do jovem em perigo; o diagnóstico das
necessidades e dos recursos existentes e o desenvolvimento de ações de prevenção do risco infantil e
juvenil direcionadas para problemáticas específicas. No âmbito desta parceria a escola participa ainda
na comemoração do Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos e na participação anual da
Assembleia de Crianças e Jovens. A CPCJ solicita regularmente a colaboração da escola, na elaboração
de produtos de promoção de direitos das crianças e jovens o que se tem tornado extremamente
estimulante para os nossos alunos.
A Escola também se constituiu como entidade parceira, a par de outras instituições, com o Centro de
Saúde de Vila Verde. O PNSE foi colocado em prática tendo sido trabalhadas as áreas por ele
consideradas prioritárias: Educação Sexual, Saúde Mental, Alimentação, Exercício Físico e Consumos
Nocivos. No âmbito da Educação Sexual o PRESSE continuou a ser implementado pelos docentes com
formação, com auxílio do SPO e da Enfermeira da Saúde Escolar, a Enfermeira Marília Costa. As turmas
finalistas foram alvo de uma sessão de Noções Básicas de Saúde e Primeiros Socorros dada por uma
Enfermeira da UCC de Vila Verde. Foi ainda realizada uma sessão sobre Alimentação Saudável, a pedido
de alguns professores.
Assumimos desde 2011, a Presidência da Comissão Permanente da Rede de Cooperação de Escolas
Profissionais-SAME- Universidade Católica Portuguesa. Esta parceria tem como objetivo criar redes de
diálogos institucionais a fim a de complementar e enriquecer a inovação organizacional e aprendizagem
nas escolas. Esta rede é importante se pretendermos lançar as bases para a Mudança de Paradigma na
Educação e Formação, que é a preparação dos jovens para as “incertezas” de uma sociedade em
constante mudança.
Neste sentido, têm sido promovidos workshops e sessões de formação interna do corpo docente. De
destacar que no âmbito desta parceria ao longo do ano letivo foram desenvolvidas sessões mensais de
acompanhamento com a Prof. Doutora Luisa Orvalho e com o Prof. Doutor Joaquim Azevedo com o
23

A parceria com o Lions Clube de Braga decorreu da necessidade de voluntários para o Peditório
Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, iniciativa anual à qual já é costume a EPATV se associar.
Assim, um grupo de 22 alunos voluntários da EPATV, sob supervisão da psicóloga da escola,
asseguraram, nos dias 2 e 3 de novembro, o Peditório no cemitério Monte D'Arcos em Braga e no Pingo
Doce em Vila Verde.
A EPATV conta ainda com a colaboração do projeto CLDS 3G Vila Verde na dinamização de
algumas atividades. Assim, foi desenvolvido um workshop para alunos denominado “Métodos de Estudo
para o Sucesso Escolar”, que teve a duração de três horas, tendo participado 25 alunos de vários cursos.
Foi também realizado um workshop para pais, encarregados de educação e docentes da EPATV no
âmbito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, com o tema “Cuidar com Afeto”. À
semelhança dos anos anteriores foram dinamizadas em todas as turmas finalistas sessões sobre
empreendedorismo. As “Tertúlias com Empreendedores” consistiam numa conversa informal entre um
profissional da área e os alunos, onde este relatava a sua experiência profissional, abordando formas de
se ser empreendedor e respondendo a dúvidas e curiosidades dos alunos.
A colaboração com a Secção de Programas Especiais (SPE) do Destacamento da Guarda Nacional
Republicana (GNR) - Núcleo Escola Segura, passou pela realização de diversas sessões temáticas aos
nossos alunos. Assim, durante o mês de outubro as turmas do 1º ano tiveram oportunidade de participar
numa sessão sobre Consumo de Estupefacientes, as turmas do 2º ano numa sessão sobre Delinquência
Juvenil e as turmas do 3º ano numa sessão sobre Segurança Rodoviária. Foi também realizada, no dia 9
de Novembro, uma ação de sensibilização com o cão da GNR em várias turmas com o objetivo de alertar
os jovens para as consequências do consumo e tráfico de estupefacientes.
Com a APPACDM- Núcleo de Vila Verde, procuramos participar com o apoio técnico dos nossos aluno
em algumas atividades realizadas pelo entidade tal como o registo fotográfico e de imagem de um teatro
de fantoches e a festa de natal, mas também promovemos atividades articuladas com os utentes
daquele centro, tal como aconteceu no dia internacional do voluntariado em que foi possível
desenvolver workshops de pastelaria, estética e de multimédia.
Ainda no âmbito de abrangência territorial geral dos três concelhos estabelecemos parcerias
regulares com Associações Culturais e Desportivas, na promoção da participação cívica dos jovens; com
a Cruz Vermelha Portuguesa, na promoção da igualdade de género; com o CLAS, Câmaras Municipais e
Santa Casa da Misericórdia na promoção da ação social e da intergeracionalidade; com os Centros de
Saúde, na promoção da educação para a saúde dos jovens; com as Juntas de Freguesia, na promoção
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Apreciação de cumprimento dos Objetivos do PE
Objetivo 1- Adequação da formação local e regional e proporcionar as
respostas formativas adequadas.
Foram vários elementos e departamentos da EPATV que colaboraram na organização dos cursos,
designadamente na identificação dos interesses dos candidatos, no levantamento das necessidades de
formação e das saídas profissionais emergentes na comunidade local, bem como na divulgação da oferta
formativa e na articulação com outros estabelecimentos de ensino.
O plano de formação da escola é determinada pela aprovação do número de turmas e das áreas de
formação por parte da DGeste/ANQEP. Atualmente, a rede de oferta formativa é discutida de todas as
escolas que integram o âmbito da CIM- Cávado. Neste sentido, dependendo das orientações técnicas
das entidades ANQEP e DGESTE, o plano de formação pretendido poderá ser ou não aprovado. Neste
ano letivo os números de turmas não foram repostas. No ano letivo 2019/20 a escola teve autorização
de abertura para 10 turmas de cursos profissionais e 2 turmas CEF, no entanto, verificou-se uma
diminuição da procura por parte dos alunos tendo a escola conseguido abrir 8 turmas de cursos
profissionais e 2 turmas de Educação e Formação.

Objetivo 2- Promoção do sucesso educativo
No âmbito dos cursos profissionais, para os alunos em formação, a EPATV promoveu estratégias
que conduziu o aluno a concluir o seu curso (épocas especiais de recuperação de módulos em
atraso, contactos pessoais com o aluno e o encarregado de educação). Nos cursos de educação e
formação, atuou no sentido de reforçar as estratégias que conduzam o aluno a concluir o seu
curso, de acordo com o previsto na lei. Neste ano letivo, de uma forma muito particular foi
necessário elaborar um Plano de Ensino à Distância (E@D) do Grupo Amar Terra Verde tem como
principal objetivo garantir que todos os alunos/estudantes continuam a aprender no contexto
que vivemos, enquanto persistirem as medidas de confinamento social e de encerramento das
escolas no âmbito do combate à pandemia do COVID-19.
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para a maioria dos alunos, a rede de internet é de baixa qualidade, e muitos não dispõem de
pacotes de dados suficientes para um mês de aulas à distância.
MODELO DE ENSINO À DISTÂNCIA
Para todos os ciclos/níveis de ensino
Cada turma manteve o n.º de horas semanal, podendo haver flexibilidade/alteração de
horário/carga de cada disciplina, dependendo da articulação do cronograma em Conselho de Turma.
No caso das turmas do 1º foram antecipadas as UFCD previstas para o ano seguinte, para colmatar
o défice de uma eventual não realização da FCT, neste ano letivo, ou simplesmente propor a
redistribuição das horas para os anos seguintes.
No caso dos 2º anos, foram realização da FCT em empresa, foram ser antecipadas as UFCD/Módulos
previstas para o ano seguinte, no caso do 2º Técnico de Cozinha/Pastelaria e Restaurante Bar para
colmatar o défice de uma eventual não realização da FCT.
Sempre que a Formação em Contexto de Trabalho não seja possível, de acordo com o Decreto-Lei
nº 14-G/2020, de se concretizar poderá ser realizada uma prática simulada, apresentada síncrona
ou assincronamente, sempre que haja condições para que a mesma se processe à distância e no
domicílio do aluno. Esse trabalho desenvolvido à distância, cujo planeamento e avaliação devem ser
definidos em estreita articulação entre o diretor de curso e o orientador da FCT, deve ainda, sempre
que possível, ser articulado com as entidades de acolhimento.


As sessões síncronas são realizadas na plataforma TEAMS entre as 8:30 horas e as 17:00
e preferencialmente num horário em que todos os alunos têm acesso à internet. Deverão
ser previamente planificadas com a turma e em articulação com o conselho de turma, de
forma a que estas sejam distribuídas equitativamente pela semana.



As sessões assíncronas, ou seja, as restantes aulas do horário serão ocupadas com a
realização de trabalho autónomo (reflexões, pesquisas, exercícios, etc.) dentro do
horário semanal. Nestas sessões, o professor deverá estar disponível para retirar as
dúvidas aos alunos e acompanhar o desenvolvimento das tarefas.

Relativamente às metodologias de ensino escolhidas estas devem:


ser apelativas e mobilizadoras
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As sessões síncronas deverão ser realizadas no horário da disciplina, para apresentar conteúdos,
distribuir a tarefas, tirar dúvidas, etc.
No MOODLE,


evidência do professor: documentação variada (sebenta, fichas de trabalho, quiz; links
de vídeos, documentários; etc.)



evidências dos alunos (fichas de trabalho, IMaGENS, trabalhos, etc)

O gabinete do Observatório de Empregabilidade assegurou mecanismos de observação regular da
situação de emprego dos diplomados da EPATV, promoveu em articulação com os Diretores de Curso a
sua empregabilidade através da sistematização, análise e divulgação de informação direta ou
indiretamente relacionada com o percurso profissional dos diplomados.
Eixos de Atuação



Prospeção, angariação e divulgação de ofertas de estágio profissionais e de emprego aos
estudantes e recém-diplomados da EPATV;



Levantamento da oferta de emprego;



Contactos com o tecido empresarial do concelho e limítrofes



Fomento e apoio ao empreendedorismo e à criação de autoemprego;



Aconselhamento e orientação dos estudantes e recém-diplomados no seu processo de inserção
profissional;



Promoção de ações formativas orientadas para a empregabilidade dos estudantes e diplomados
da Epatv; formação profissionalizante;



Listagem dos programas de emprego locais e nacionais



Divulgação de programas de apoio ao emprego junto da população



Incentivo aos alunos para prosseguimento de estudos para cursos TEsp e licenciaturas; contato
com as instituições de ensino superior.



Promoção de ações de formação que potenciem a inserção dos alunos e diplomados no mercado
de trabalho;



Estabelecimento de parcerias para estágio e emprego com empresas (multinacionais, grupos de
comunicação social, empresas de consultoria, entre outras), entidades públicas (câmaras
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tecnológicos (computador/smartphone/tablet e/ou ligação à internet) a escola fez todos os esforços de
dotar estes alunos de meios que lhes permitissem acompanharem as tarefas escolares. Ainda assim,
alguns alunos não corresponderam e o conselho de turma viu-se na contingência de excluir os alunos
que não deixaram qualquer tipo de evidência de participação durante o período de confinamento.

Motivo Desistências 19/20

9
15
9
Desistiu/Anulou a matrícula
Excluído/Retido por faltas
Transferência de curso
Transferência de escola
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Para assegurar o cumprimento do objetivo global acima referido, do ciclo formativos em análise esta
escola procurou implementar estratégias de promoção do sucesso escolar, nomeadamente:


desenvolvimento de metodologias pedagógicas ou organizativas inovadoras, de forma a
melhorar a qualidade educativa;



identificação precoce de situações de alunos de risco através dos serviços de psicologia e
orientação- SPO e implementação de estratégias permitam uma prevenção ativa do
abandono;



Aposta em diversas ações de formação contínua direcionadas aos professores e formadores,
com o objetivo de promoção do sucesso educativo e desenvolvimento profissional destes
agentes;

Estas ações permitiram a que o indicador de resultados relativos a Diplomados fosse atingido. A meta
proposta ao POCH era de 70%, e os resultados atingidos foram de 81%.
Relativamente ao indicador de resultado de empregabilidade ou prosseguimento de estudos, neste
momento, cerca de 1 mês após a conclusão do curso, verifica-se que esta foi de 61%, além da previsão
inicial que era em candidatura de 56%. A EPATV aplica o projeto "Step 1" que é promovido pela ANQEP
- Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional em articulação com vários parceiros
institucionais, que visa apoiar a transição da escola para o mercado de trabalho de jovens provenientes
de cursos profissionais de nível IV que se encontrem em fase de conclusão desta sua etapa de
qualificação. Tem como objetivo dotar os alunos dos 3.os anos de competências de autoeficácia na
procura de emprego e incutir nesses jovens a importância do reforço da aprendizagem ao longo da vida.
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Módulos em Atraso
A análise dos módulos em atraso também permite perceber o sucesso da turma. Os concelhos de turma
têm como objetivo do próximo ano analisar e promover a recuperação dos módulos que ficaram em
atraso.
Turma

Total

Técnico de Mecatrónica - Turma: 1 - 1º Mecat 16

43

Técnico de Restaurante Bar - Turma: 1 - 1º Rest Bar

24

Téc. de Prod. Metalomecânica-Variante Programação e Maquinação Turma: 1 - 1º TPMV-PM

38

Técnico de Cozinha/Pastelaria - Turma: 1 - 1ºCoz-Past

44

Técnico de Electrotecnia - Turma: 1 - 1ºT Elect

49

Esteticista - Turma: 1 - 1ºTec Est

26

Técnico de Multimédia 19 - Turma: 1 - 1ºTéc Mul

19
0

Técnico de Mecatrónica Automóvel - Turma: 1 - 1ºTMA

61

Técnico de Restaurante Bar - Turma: 2 - 2º Rest Bar

10

Técnico de Design Gráfico - Turma: 2 - 2º TDG

72

Téc. de Prod. Metalomecânica-Variante Programação e Maquinação Turma: 2 - 2º TPMV-PM

81

Técnico de Cozinha/Pastelaria - Turma: 2 - 2ºCoz-Past

21

Técnico de Electrotecnia - Turma: 2 - 2ºT Elect

18

Técnico de Electrónica, Automação e Computadores - Turma: 2 2ºTEAC

20
1

Esteticista - Turma: 2 - 2ºTec Est
Técnico de Frio e Climatização - Turma: 2 - 2ºTFC

60

Técnico de Mecatrónica Automóvel - Turma: 2 - 2ºTMA

16
1
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O que mais gostas na EPATV?









Aulas práticas
Aulas dinâmicas
Visitas de estudo
Duração das aulas
Professores
Relação Professores-Alunos
Ambiente
Organização
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Conclui-se também que as razões que levam os alunos a escolherem a EPATV são: ter o curso
que pretendem (por ter um tipo de ensino mais prático (e por aconselhamento de amigos e/ou
familiares (
Em relação à apreciação da escola os alunos apontaram como pontos positivos as boas
instalações, o bom ambiente, as aulas práticas, o curso que escolheram, os professores e a forma como
ensinam, as aulas de 60 minutos, a boa organização e funcionamento da escola, a comida e o facto de
poderem sair da escola nos intervalos e na hora de almoço.
Como pontos negativos apontaram a carga horária excessiva, os intervalos curtos, incluindo a
hora de almoço, horários incompatíveis com os transportes, muita gente a fumar à porta da escola, não
ter atividades extracurriculares, e pouco espaço exterior.

Objetivo 4 - Aprofundar a ligação da Escola com a comunidade
Sensibilizar os pais e encarregados de educação para uma participação mais ativa no processo de ensinoaprendizagem dos seus educandos, inclusive na tomada de decisão vocacional dos seus educandos.
Neste sentido pretendemos aumentar em 5% a participação dos Encarregados de educação e das
famílias na vida escolar dos seus educandos.
Esta percentagem poderá ser alcançada, com a realização de reuniões periódicas entre os diretores de
turma e os pais e encarregados de educação, para conhecerem os espaços, os equipamentos e as
práticas da escola.
Na maioria das turmas, os Encarregados de Educação participaram com muita frequência nas reuniões
de avaliação dos respetivos educandos. De notar a intervenção constante do diretor de turma dos
alunos dos cursos de educação e formação junto dos pais.
Resultado do Inquérito Anual – avaliação da escola, aos Pais e Encarregados de Educação, o resultado
desta avaliação encontra-se em anexo.
O grau de satisfação com a imagem da escola é excelente.
Durante este ano reforçou-se uma rede de parceiros de apoio à educação e formação através da
realização de protocolos de colaboração com empresas e instituições sociais e educativas da região, no
âmbito, nomeadamente, dos estágios curriculares, admissão de alunos na EPATV, preferência de acesso
aos alunos dos cursos profissionais, no âmbito do ensino superior.
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avaliação das aprendizagens de modo a poder garantir/certificar que o aluno concluiu o módulo com
sucesso/aprovação (classificação entre 10-20 valores).
Valorizar a dimensão formativa da avaliação com a finalidade de regulação e de feedback da
aprendizagem, uma avaliação que ocorre durante a realização das tarefas de aprendizagem permitindo
a deteção das dificuldades no momento em que elas ocorrem e a identificação das suas causas pelo
professor – feedback imediato e inteligente - corretor da trajetória através de estratégias diferenciadas,
e a consciencialização por parte do aluno das suas conquistas, êxitos, o que já fez e o que lhe falta ainda
aprender – autorregulação do processo de aprendizagem;
Considerar, sobretudo na avaliação formativa, outras possibilidades, no sentido de incluir todas as
competências e domínios incluídos nas AE. Adicionar, sugestões concretas de possibilidade de realização
de trabalho interdisciplinar e/ou de projeto, bem como recurso a tecnologias digitais (por ex: Kahoot,
Kahn Academy, Mentimeter, , …);
Diversificar (entre módulos) e adequar (ao módulo respetivo) as sugestões avaliativas em função do que
é/foi aprendido no módulo.
Toda a avaliação foi operacionalizada de forma a permitir um registo, tanto para o professor como para
o aluno. Na avaliação formativa, a utilização de instrumentos de avaliação diversificados, credíveis
(fiáveis), mensuráveis e adaptados aos resultados de aprendizagem, são fundamentais para a regulação
do processo e sucesso do aluno. Os alunos têm de ser informados atempadamente do (s) instrumento(s)
de avaliação e dos respetivos descritores. A responsabilidade de definir os critérios específicos, embora
seja do professor, podendo ser adaptados à especificidade de cada área de formação e curso
profissional; estes critérios devem ser aprovados pelo Conselho Pedagógico e serem comunicados aos
EE, estando divulgados no site da escola.

Objetivo 6 – Proporcionar atividades extracurricular que enriqueçam a
formação integral do aluno/formando.
O programa de Educação para a Saúde operacionalizar-se-á através da promoção de seminários,
exposições e encontros com figuras públicas de relevo no panorama cultural, científico e profissional.
Serão também realizadas ações de sensibilização acerca de temas que preocupam os jovens e
relacionados com a promoção e educação para a saúde, nomeadamente alimentação e atividade física,
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A EPATV manteve o Galardão Eco Escolas), promovendo atividades de forma transversal a todos os
níveis de ensino, articulando os programas curriculares com o Plano de Ação estabelecido em cada
início de ano letivo, privilegiando a interdisciplinaridade.
Foram realizadas inúmeras atividades que podem ser consultadas no relatório anual do clube ecoescolas. Visitas e caminhadas, para além de permitirem o contacto com a biodiversidade servem para
incutir o respeito e civismo pela natureza e pelo nosso património.

EPAJUDA- Solidariedade Jovem
O Grupo de Solidariedade Epajuda, tem como objetivos: Providenciar formações de voluntariado, gestão
de voluntariado, consultoria e apoio direto a profissionais de instituições que envolvem ou desejam
envolver colaboradores voluntários. Providenciar formação e apoio especializado a grupos de
voluntários; Reforço da sociedade civil, através do apoio a associações congéneres e associações de base
nos países em vias de desenvolvimento; Partilhar recursos de conhecimento sobre voluntariado e as
suas dimensões; Desenvolver ações de cariz humanitário; Implementar campanhas de promoção do
voluntariado.
Este ano letivo efetuou algumas campanhas tais como: Recolha de Alimentos, jantar solidários,
articulação de atividades com a APPADCM, Cruz vermelha Portuguesa, liga portuguesa contra o cancro,
CPCJ, Misericórdias, Lares, rede social do município de vila verde.
No âmbito do projeto Escolas Solidárias EDP, o projeto EPAJUDA, foi distinguido, como Super Escola
Solidária, entre as cerca de 450 instituições concorrentes.
O Dia Internacional do Voluntário foi amplamente comemorado, durante a 1ª Semana de Dezembro,
pelo grupo de voluntários- EPAJUDA - através de varias atividades, no sentido de promover esta “atitude
a favor do Próximo”.

1.1.1 Clube Europeu
A coordenação do Clube Europeu, continua a ser um desafio para o qual é fundamental compreensão,
motivação, crítica construtiva, espírito de liderança e trabalho em equipa.
A cada ano que passa é necessário ser criativo a cativar o interesse dos alunos para a aprendizagem e
participação nas atividades desenvolvidas. Mas para tal a equipa de trabalho também precisa de ser
coesa e cooperar de forma coordenada.
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exposições ou atividades que assinalem alguma data especial ou importante no processo de construção
da União Europeia ou sobre alguma temática abordada no âmbito da União Europeia. Os respetivos
relatórios de evidências de atividades associadas à EEPE apresentam uma informação mais detalhada
sobre o trabalho desenvolvido ao longo deste ano letivo.
A participação no concurso de financiamento do Clube Europeu este ano ia de encontro à temática: A
Europa – casa da democracia, enquadrada no âmbito da nova Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania (ENEC), uma vez que representa uma área que reflete as origens e bases da cidadania
europeia. O projeto da escola centrou-se no desenvolvimento de ações que evidenciassem uma cultura
democrática, permitindo o respeito pelo próximo através da valorização dos direitos humanos, mas
também no exercício efetivo da cidadania ativa e participativa. Neste sentido, os alunos tiveram
oportunidade de realizar trabalhos sobre direitos humanos, assistir a palestras e ações de sensibilização
para a igualdade de direitos e proteção de direitos humanos, visualizar exposições, assistir a debates
promotores da participação ativa do cidadão em temáticas de interesse comum, como o caso das
alterações climáticas, conhecer/ contactar com maior clareza com assuntos associados à União
Europeia, mas que têm influência no dia-a-dia do cidadão e compreender a necessidade de participação
nas eleições, quer sejam europeias quer sejam de outro âmbito, pois a participação através do voto é a
única forma de se fazer a mudança. Neste processo, evidencia-se sem dúvida esta construção contínua
da democracia plena de direitos e de respeito pelo outro.
A atividade de comemoração do Dia da Europa, foi realizada em articulação com a Antena de Informação
Europeia, sedeada nas instalações da EPATV, e a Câmara Municipal de Vila Verde. As atividades tiveram
início com o hastear da Bandeira da União Europeia, nos Paços do Concelho, contando com a presença
do Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, a vereadora da Educação, Cultura
e Ação Social, Dra. Júlia Fernandes, o eurodeputado José Manuel Fernandes, Dr. Sandra Monteiro,
diretora pedagógica da EPATV, membros do Clube Europeu da EPATV (professores e um grupo de
alunos), e elementos da Academia de Música de Vila Verde. Neste local, além do hastear da bandeira
colocou-se uma grinalda de todas as bandeiras dos países que pertencem à União Europeia,
simbolizando, uma vez mais, a harmonia e a paz que devem existir entre todos, consolidando-se aquilo
que deve ser um símbolo máximo da democracia nesta “casa” que é de todos.
Esta articulação de atividades permitiu estabelecer parcerias bastante profícuas entre diferentes
entidades. Ao longo da semana foram realizados jogos didáticos relacionadas com a União Europeia de
modo a possibilitar aprendizagens de uma forma lúdica e atrativa.
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O plano Curricular das Turmas foi cumprido na íntegra.
Os relatórios dos Diretores de curso encontram-se no respetivo dossiê.
Neste ano letivo será constituído um Observatório da Qualidade da EPATV, com as seguintes funções:


Analisar periodicamente os resultados académicos dos alunos;



Avaliar, no final de cada ano letivo, a imagem que a Escola tem no meio a que pertence (pais e
encarregados de educação, empresários);



Conhecer a opinião dos alunos sobre a Escola, no período final de cada ano letivo;



Avaliar o desempenho dos professores (avaliação dos alunos, desempenho académico dos
alunos – avaliação interna e avaliação externa –, organização de atividades extracurriculares,
participação em ações de formação contínua, realização de atividades/tarefas relacionadas com
os objetivos da escola, assiduidade, etc.), no final de cada ano letivo;



Analisar a inserção dos alunos na vida ativa.



Verificar regularmente os processos pertencentes à Politica da Qualidade e EQAVET



Proceder regularmente ao controlo das regras da Higiene e segurança no trabalho.

PLANO DE MELHORIA

Comentários/
Avaliação
eficácia

Objetivo/
Indicador

Origem

Ações

Resp.

Prazo

Realizado

Recursos

ME
–
Requisitos
Legais

Aplicação
das
Aprendizagens Essenciais
nas
planificações
modulares
e
nos
documentos de orientação
curricular

DTP

SET
2019

SIM

ME
Requisitos
Legais

–

Aplicação das
Aprendizagens
Essenciais nas
planificações
modulares e nos
documentos de
orientação
curricular

ME
–
Requisitos
Legais

Revisão
Educativo

projeto

DTP

JUL
2020

SIM

ME
Requisitos
Legais

–

Revisão
projeto
Educativo

PE

Adotar como metodologia
de trabalho colaborativo e
interdisciplinar, em todas as
turmas de 1º ano, DAC-

DTP

Julho
2020

SIM

PE

do
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DTP

do

Adotar
como
metodologia de
trabalho
colaborativo e

DTP

DTP

da

instrumento de ensino/ aprendizagem para todos os intervenientes diretos no processo educativo,
destacando os professores, os encarregados de educação e entidades parceiras.
Sustentando uma filosofia de escola que se pretende inclusiva, aberta e inovadora, o presente
documento, tal como a dinâmica subjacente às múltiplas variáveis do processo educativo, é um
documento em aberto, sujeito à construção e revisão permanentes.

CONCRETIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES:

Tendo presente que a concretização do Projeto Educativo passa pela implementação de um Plano Anual
de Atividades adequado, uma primeira apreciação global do desempenho da Escola para a concretização
destes objetivos passou pela análise dos relatórios de execução do plano anual de atividades onde
podemos verificar que “todas as atividades contribuem para o cumprimento dos objetivos e das metas
do Projeto Educativo”.
Também é possível destacar que a EPATV apresenta uma forte dinâmica com a concretização de
iatividades muito diversificadas.
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20. Dia Mundial de Combate ao Bullying (21/10/2019)
21. Caves do Vinho do Porto e Museu do Vinho do Porto (22/10/2019)
22. Projeto Art'themis (28/10/2019 a 04/06/2010)
23. STEP 1 (28/10/2019 a 30/04/2020)
24. Caves de Espumante Murganheira e Museu do Espumante (29/10/2019)
25. Comemoração Dia do Cancro da Mama (30/10/2019)
(Devido ao mau tempo esta atividade foi reagendada para o dia 4 de dezembro)
26. Celebração do Dia de Halloween (31/10/2019)
27. Peditório Liga Portuguesa contra o Cancro (31/10/2019)

novembro
28.

Ações de Sensibilização GNR - Escola Segura (04/11/2019 e 28/11/20120)

29.

Cuidados de saúde e bem estar junto da população sénior (04/11/2019 a 28/04/2020)

30.

Sessões Primeiros Socorros (05/11/2019 a 30/01/2020)

31.

Projeto Brand Education Licor Beirão (06/11/2019)

32.

Seminário Jovens Repórteres para o Ambiente (08/11/2019 a 10/11/2011)

33.

Dia de S. Martinho - Lanche (11/11/2019)

34.

Corta-mato EPATV (13/11/2019)

35.

Casa do Conhecimento (13/11/2019)

36.

Mass Training INEM (14/11/2019)

37.

Simulacro a Terra Treme (15/11/2019)

38.

CicloClimaticas (15/11/2019)

39.

Dia Nacional do Não Fumador (18/11/2019)

40.

Sessões PRESSE (18/11/2019 a 29/11/2020)
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Atividades Realizadas no 2º Período

janeiro
57. Concurso “Fotografa a tua sobremesa” (17/01/2020)
58. Visita de Estudo à EFAPEL (15/01/2020)
59. X Jornadas de Eletrónica e Automação da EPATV (17/01/2020)
60. Seminário Eco-Escolas (17 a 19/01/2020)
61. Workshop de aromoterapia (20/01/2020)
62. “Acidente Vascular Cerebral na terceira Idade” - PAP Geriatria (23/01/2020)
63. Workshop na EB2,3 do Pico (28/01/2020)
64. “Violência: Neglicência na Terceira Idade” - PAP Geriatria (30/01/2020)
65. Esteticistas mimam idosos em Parada de Gatim (31/01/2020)

fevereiro
66. Dia Mundial do Cancro (04/02/2020)
67. Visita de Estudo a Lisboa (5 e 6/02/2020)
68. Alunos da EPATV de visita ao ISAVE (05/02/2020)
69. “Primeiros Socorros no Idoso” - PAP Geriatria (6/02/2020)
70. EPATV agiganta-se no Campeonato das Profissões (10 a 13/02/2020)
71. “Saúde oral” - PAP Geriatria (11/02/2020)
72. “Terapias / atividades assistidas por animais” - PAP Geriatria (17/02/2020)
73. Dia dos Namorados - Pequeno almoço e Almoço (14/02/2020)
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Atividades Realizadas no 3º Período

abril
86. Desafio - Dá asas à Primavera (10/04/2020)

maio
87. Comemoração Dia da Europa (9/05/2020)

PAP´s e PAF
 PAP dos Cursos Técnico de Frio e Climatização (3/07/2020)
 PAP do Curso Técnico de Produção Metalomecânica-Programação e Maquinação (08/07/2020)
 PAP do Curso Técnico de Geriatria (10/07/2020)
 PAP do Curso Técnico de Eletrotecnia (14/07/2020)
 PAP do Curso Esteticista (15/07/2020)
 PAP do Curso Técnico de Técnicos de Pastelaria/Padaria (16/07/2020)
 PAF do Curso CEF-T3-Assistente Administrativo (16/07/2020)
 PAF do Curso CEF-T2-Pintor de Construção Civil (23/07/2019)
 PAP do Curso Técnico de Multimédia (21/07/2020)
 PAP do Curso Técnico de Restaurante/Bar (22/07/2020)
 PAP do Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria (27/07/2020)
 PAP do Curso Técnico de Mecatrónica Automóvel (31/07/2020)
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3. Dia da EPATV - 26º aniversário (27/09/2019)
A Escola Profissional Amar Terra Verde celebrou, no dia 27 de setembro, 26 anos ao serviço da juventude
do interior minhoto. O dia abriu com uma sessão solene no auditório da escola, repleto de alunos que
terminaram os seus cursos de Formação Profissional e Educação e Formação (CEF) no ano letivo
transato, que foram saudados pela Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro, na presença de Júlia
Fernandes, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Vila Verde, e de João Luís Nogueira, Diretor
Geral da EPATV.
O momento alto foi a entrega de diplomas e de prémios de mérito.
Ao ritmo da ISATUNA — Tuna Académica do ISAVE — foram cantados os parabéns à Escola, o Diretor
repartiu o bolo de aniversário, regado com champanhe, numa cerimónia com o apoio dos alunos dos
cursos de restauração.
As atividades comemorativas incluíram também a inauguração da Expotécnica, na Casa do
Conhecimento de Vila Verde, que exibe alguns trabalhos desenvolvidos pelos alunos da EPATV, nas suas
Provas de Aptidão Profissional, alguns deles premiados pela CIM Cávado e além-fronteiras.

4. Aniversário EPATV - Jantar de Beneficência (27/09/2019)
O Solar das Bouças, em Amares, acolheu o jantar de beneficência —realizado pela décima primeira vez
— que reverteu a favor da Associação YAY – Educação em Inclusão. Manteve-se, assim, a tradição de
uma iniciativa solidária em prol de uma Instituição Particular de Solidariedade Social da região.
A YAY — Educação em Inclusão resulta de uma parceria entre o Colégio Luso-Internacional de Braga
(CLIB) e o Núcleo da Associação Pais-Em-Rede de Braga, estabelecida em janeiro deste ano, para criar
melhores condições para o dia a dia das crianças, jovens, adultos e famílias com filhos com
deficiência/incapacidade, na cidade de Braga.
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6. Criação de óleo de massagem aromatizado (30/09/2019)
A turma do 2º ano de estética iniciou a preparação da criação
de um conjunto de óleos de massagem aromatizados, que será
apresentado no dia de S. Valentim, integrados nos produtos
“Namorar Portugal”.

outubro
7. Parlamento dos Jovens 2019/2020 (01/10/2019 a 26/05/2020)
A edição 2019/2020 do Programa Parlamento
dos Jovens vai ser retomada no ano letivo
2020/2021, exatamente no ponto em que se
encontrava aquando da interrupção. Portanto,
a edição 2019/2020 terminará apenas em
2021.
No dia 10 de março de 2020, data em que a
Conferência

de

Líderes

dos

Grupos

Parlamentares determinou o adiamento das
Sessões Distritais ainda não concretizadas,
tinham sido realizadas 20 das 40 Sessões Distritais/Regionais previstas. Assim, estão por realizar 20
Sessões Distritais e ainda as Sessões Nacionais.
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10. Concursos Festa das Colheitas/ Showcooking Festa das Colheitas (11 a 12/10/2019)

Os alunos do Curso Técnico de Restaurante/Bar, orientados pela docente Olga Martins, deram hoje, dia
11 de outubro, assistência ao Concurso de Marmelada, na Festa das Colheitas. No mesmo espaço, foi
realizado um Showcooking, pelo Rodolfo Melendrez e pelos alunos do Curso Técnico de
Cozinha/Pastelaria. Esta mostra de cozinha traduziu-se na elaboração e confeção pelos alunos enquanto
o Chefe Rodolfo explicava cada passo de uma entrada (Tosta de broa com cogumelos, nozes, bacon,
queijo amanteigado, mel e tomate), um prato principal (Arroz cremoso da Colheita com frango do
campo) e uma sobremesa (Crumble de maçã da temporada com massa de amêndoa. Estiveram no local
o Presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela, e a Diretora Pedagógica da EPATV, Sandra
Monteiro. No dia 12, a EPATV integrou o Concurso de Broa e Vinho, com serviço prestado pelos alunos
das turmas de 2º e 3º ano do Curso Técnico de Restaurante/Bar.
11. Fórum Deco - Fórum de discussão sobre os direitos dos consumidores turistas (11/10/2019)
As turmas do segundo ano do Curso Técnico Profissional de
Restaurante/Bar e do terceiro ano de cozinha de Pastelaria da
Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) participaram, no
dia 11 de outubro, no Fórum sobre os direitos do consumidor
na restauração-Turismo sem Fronteiras - Os Direitos dos
Consumidores. Este evento visou, proporcionar um espaço
para o intercâmbio de problemas e soluções, potenciadores de
mudanças reais para o consumidor turista, dando voz à
experiência local no norte de Portugal e na região da Galiza.
Estiveram presentes os alunos da Escola Profissional Amar
Terra Verde, especialmente os de cursos de hotelaria, uma vez
que foram focados os direitos dos consumidores na
restauração e foi uma mais-valia para estes enquanto futuros
trabalhadores.
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14. Dia Mundial da Alimentação/Obesidade (16/10/2019)

No dia 16 de outubro, o 3.º ano do curso Técnico de Cozinha/Pastelaria, saiu de portas e durante a
manhã realizou um workshop na EB1 de Barbudo, promovendo lanches mais saudáveis e apelativos aos
seus alunos. Foram feitos queques de aveia, maçã e banana; panquecas de aveia e banana; papas de
aveia com maçã cozida, iogurte e mirtilos. Com estas sugestões, o Chefe Rodolfo Melendrez tinha como
objetivo principal mostrar às crianças ofertas mais saudáveis, mas igualmente saborosas para os seus
lanches. Incluiu em todas as receitas frutas, um alimento que considera essencial nestas idades. A
participação das crianças foi bastante ativa na elaboração da ementa e na sua degustação, tornando a
atividade bastante enriquecedora.

Da parte da tarde, o grupo visitou o Lar de 3.ª Idade Vale do Homem, em Lanhas, onde a temática era
igualmente a promoção de uma alimentação saudável e variada. Este grupo etário tem algumas
dificuldades de mastigação e as papas de aveia são uma excelente opção. A fruta e os lacticínios são
também essenciais nestas idades.
Uma alimentação saudável e equilibrada é uma das condições necessárias para que se viva uma vida
com qualidade, principalmente à medida que a idade avança. A alimentação diária deve ser fracionada
em várias refeições facilmente digeríveis. Os idosos participaram com bastante entusiasmo neste
workshop e após a degustação ficaram motivados para a introdução destas novas sugestões na sua
alimentação diária.
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Entretanto, o Bar da Escola oferecia algumas iguarias como pão de beterraba, pão de alfarroba, pão de
cereais, bolo de maçã sem glúten, bolo de laranja e iogurte sem glúten, muffins de banana com pedaços
de chocolate, queques de cenoura e coco, iogurte natural com granola e frutos vermelhos, água
aromatizada com limão, gengibre e hortelã e sumo de laranja natural, confecionados e servidos pelos
cursos Técnicos de Pastelaria/Padaria e Restaurante/Bar.
A manhã encerrou com um almoço temático, confecionado pelos alunos de Cozinha/Pastelaria e
Restaurante/Bar coordenados pelo Chefe José Vinagre e a Prof. Olga Martins, com creme de alho francês
e crocante de amêndoa, falafel no forno com juliana de legumes e bolo de chocolate de pera abacate
com gelado de banana e canela.
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18. Palestra sobre “Drogas Mitos e Realidades” (17/10/2019)

Drogas — mitos e realidades foi o tema de uma sessão de esclarecimento realizada no dia 17 de outubro,
no auditório da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), apresentado pela Pedopsiquiatra Mariana
Lima Falcão, no âmbito de uma semana dedicada a comportamentos saudáveis que envolveu também
a alimentação. A sessão abriu com uma breve saudação aos estudantes pela Diretora Pedagógica,
Sandra Monteiro, que elogiou a escolha do tema que é importante para o futuro e a vida saudável de
todos os jovens.
A Médica Interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto enriqueceu os alunos com informações
sobre álcool, tabaco e diversas drogas como ponto de partida para dizer não a estas, trabalhando a
autoestima dos jovens de forma a ensiná-los a resistir às pressões do meio social envolvente.
Mariana Lima Falcão lembrou aos alunos da EPATV que “quanto mais tarde é o contacto com as drogas
menor é a possibilidade da dependência delas” e avisou que a “toxicodependência não é apenas uma
questão de vadios, mas de toda a gente” e se houver alguma dependência genética o risco é maior.
19. Dia das Bandeiras Verdes (20/10/2019)
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instrumento de sensibilização, prevenção e intervenção, destinado a toda a comunidade educativa, com
vista à erradicação deste fenómeno. Sabe-se que a violência escolar, onde se enquadram o bullying e o
ciberbullying, pode afetar seriamente a saúde e o bem-estar das crianças e dos adolescentes, com
consequências negativas que podem persistir até à idade adulta. A EPATV realizou, neste sentido, na
semana de 21 a 25 de outubro, algumas atividades para alertar e sensibilizar a comunidade educativa
sobre este tema. Ao longo da semana, os alunos expuseram cartazes com frases alusivas ao bullying e
ciberbullying para promover a reflexão e sensibilização dos colegas. Foi lançado um Concurso “Um Texto
sobre Bullying” para todos os alunos da escola, com o objetivo de criar um texto sobre uma experiência
pessoal, opinião ou informação acerca da temática do Bullying ou Cyberbullying. O concurso contou
com 82 trabalhos e encontra-se ainda em fase de avaliação pelo júri do concurso. Para terminar a
semana, as turmas assistiram no auditório ao filme “Desculpa! – Uma história sobre Bullying”, que
abordou a temática de uma forma mui - to real e fidedigna ao ambiente que se vive muitas vezes nas
escolas. Este tema irá continuar a ser trabalhado em conjunto com os alunos, pois “Juntos podemos
fazer a diferença!”.
21. Caves do Vinho do Porto e Museu do Vinho do Porto (22/10/2019)

As turmas do segundo ano do Curso Técnico Profissional de Restaurante/Bar e do terceiro ano de
cozinha de Pastelaria da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) visitaram, no dia 22 de outubro,
as Caves Cálem do vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia, e o museu do Vinho do Porto.
Esta visita coordenada pela Prof. Olga Martins, teve como principal objetivo conhecer melhor o vinho
do Porto, a sua história e produção para, no futuro profissional, estes jovens poderem trabalhar com
esta bebida tão apreciada.
Foi em1859 que António Alves Cálem decidiu produzir vinho de qualidade superior e criou esta marca
com uma história de aventura bem-sucedida, que na génese tem a ligação ao Brasil: os vinhos eram
exportados em frota própria a troco de madeiras exóticas.
Compreende-se, assim, o símbolo desta casa, a caravela dos Descobrimentos as Caves Cálem são
conhecidas no último século pelo lançamento, em 1934, da marca Velhotes que ocupa o primeiro lugar
de vendas de Vinho do Porto em Portugal, com mais de 3 milhões de garrafas vendidas todos os anos.
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25. Comemoração Dia do Cancro da Mama (30/10/2019)
(Devido ao mau tempo esta atividade foi reagendada para o dia 4 de dezembro)

A EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde) promoveu, na manhã de 4 de dezembro, uma gigantesca
caminhada pelas ruas de Vila Verde, gerando uma “Onda Rosa” com mais de 900 alunos e professores
— liderados pela Diretora pedagógica, Sandra Monteiro — a sensibilizar a população para o rastreio e
combate ao Cancro da Mama.
A Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Vila Verde, cumprimentou “todos os alunos e
professores da EPATV por esta iniciativa com uma magnífica moldura humana. Estão mais uma vez de
parabéns, embora seja já habitual a EPATV nos presentear com estas atividades de caráter solidário”.
Júlia Fernandes assegurou que os jovens da EPATV “acabaram por pôr a comunidade de Vila Verde a
perguntar, afinal, o que se passa aqui”, num brilhante incentivo aos rastreios e estilos de vida saudável
para evitar uma doença que diz respeito a todos nós”. “Muito obrigado pelo vosso trabalho” — concluiu
a Vereadora da Educação.

A prof. Paula Costa justificou a escolha este dia, fora do mês de outubro, devido ao mau tempo
verificado na data inicial.
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26. Celebração do Dia de Halloween (31/10/2019)

No dia 31 de outubro o grupo disciplinar de Inglês, assinalou com todas as turmas da EPATV o dia do
Halloween com a criação de um chapéu que celebra este "Dia das Bruxas". A turma de Estética
colaborou com a elaboração de maquilhagem temática, em vários alunos da Escola.
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novembro
28. Ações de Sensibilização GNR - Escola Segura (04/11/2019 e 28/11/20120)
As ações de sensibilização promovidas pela GNR – Escola segura decorreram ao longo do mês e
abordaram temáticas relacionadas com consumos de substâncias ilícitas e prevenção e segurança
rodoviária.
29. Cuidados de saúde e bem-estar junto da população sénior (04/11/2019 a 28/04/2020)
Um grupo de vinte alunos do Clube de Voluntariado da
Escola Profissional Amar Terra Verde mimou os idosos do
Lar Casa de Magalhães, em S. Julião de Freixo Ponte de
Lima, com tratamento de unhas e mãos ao som de música
tradicional.
Foi com grande alegria que os idosos receberam as
Alunas de Estética e Geriatria que, ao longo de hora e
meia, embelezaram as mãos de homens e mulheres que
residem nesta Valência da Casa do Povo de S. Julião de
Freixo.
Ao ritmo das castanholas do Miguel Ribeiro (Curso de Assistente Administrativo) e das melodias do
acordeão de Miguel Mendes (Curso de Cozinha), as vinte alunas dialogaram, cuidaram e embelezaram
a maioria dos 50 idosos que ali vivem.
Coordenados pelas Prof. Paula Costa e
Maria José Falcão, as estudantes da
EPATV proporcionaram uma manhã
diferente com mimos para um Natal mais
feliz nesta instituição.
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31. Projeto Brand Education Licor Beirão (06/11/2019)
O Curso Técnico de Restaurante/Bar recebeu, no dia 18 de
novembro, um workshop da marca Licor Beirão, pela voz de
António Manuel Meneses.
O Licor Beirão nasceu em finais do século XIX, num mundo
mágico de sentimentos doces e fórmulas secretas, que
continuam a fascinar gerações, século após século.
Os alunos absorveram toda a construção teórica do licor,
sentiram os aromas que compõem
a bebida e, por fim, na prática fizeram cocktails com este
ingrediente principal – o Beirão.

32. Seminário Jovens Repórteres para o Ambiente (08/11/2019 a 10/11/2011)
A EPATV participou no SeminárioNacional JRA 2019
em Ílhavo, nos dias 8,9 e 10 de novembro.
O Seminário JRA é um encontro para estudantes e
professores de diversos ciclos de ensino que
pretendam ser Jovens Repórteres para

o

Ambiente, realizado anualmente.
A EPATV participou com duas docentes e três
alunos.
O Seminário foi composto por uma parte teórica e
uma parte prática (workshop e trabalho de campo).

Os professores e alunos tiveram oportunidade de treinar a
metodologia inerente ao projeto, trabalhando em conjunto
e em separado, sobre as diversas temáticas relacionadas
com os fóruns de trabalho, a partir de “estudos de caso”.
Os workshops tiveram o apoio de jornalistas, técnicos,
monitores JRA e ABAE.
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35. Casa do Conhecimento (13/11/2019)
A turma do Curso de Educação Formação – Assistente
Administrativo, 1º ano, realizou uma visita de estudo à Casa do
Conhecimento, em Vila Verde.
Esta visita teve como objetivo promover nos formandos o
conhecimento, a criatividade, e a inovação inerente às
tecnologias digitais. Os mesmos foram orientados e conduzidos
por um técnico que realizou um percurso já devidamente
preparado para a exploração

e conquista

de novas

aprendizagens. Desta feita, verificaram e observaram questões
de segurança associadas às tecnologias digitais, passando pela
experimentação, exploração e reflexão.
Um momento de partilha e de ação estratégica de acordo com
o perfil profissional.

36. Mass Training INEM (14/11/2019)
INEM realiza Mass Training - Suporte Básico de Vida - para os alunos de 3º ano da EPATV.
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Em cada Escola, um grupo de alunos
representou uma peça de teatro que
abordava o aquecimento do planeta
e

os

efeitos

devastadores

do

consumo de combustíveis fosseis.
Este grupo de alunos e o Conselho
Eco-Escolas continuaram a jornada
no Centro Escolar de Prado num
percurso de 40 Km, promovendo a
mobilidade sustentável utilizando um
transporte amigo do ambiente e que
passou

depois

pelos

Centros

Escolares da Lage, Moure, Mons.
Elísio Araújo, Vila Verde e encerrou
na EPATV.
No termo da peça de teatro e dança, todos os diretores escolares assinaram um Pergaminho que evoca
o compromisso de todos para que pequenos gestos possam fazer grandes mudanças, e será afixado na
Biblioteca Municipal. Numa animada jornada do Clube Eco-Escolas da EPATV, promove o exercício físico
e sensibiliza para a mobilidade sustentável e para uma causa que é uma emergência mundial, o
aquecimento global.

A atividade terminou na EPATV, onde
estiveram o vereador do ambiente da
Câmara Municipal de Vila Verde, Patrício
Araújo e a Diretora Pedagógica da escola,
Sandra Monteiro. O vereador elogiou a
postura ambientalista da EPATV, bem como
a sua disponibilidade para sair para fora dos
seus muros para divulgar estes temas
essenciais para o futuro do planeta.
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No dia 27 de novembro, foi a vez do prof. António Cunha apresentar o seu livro de fotografias sobre o
Parque Nacional da Peneda-Gerês, “Nomadismo da Alma”.om um título inspirado em Miguel Torga, a
apresentação do livro encerrou o programa do Dia Eco-Escolas e incluiu um debate sobre os efeitos da
fotografia de lugares na sua promoção ou destruição, moderado por Arnaldo Sousa. Antes, a Diretora
Pedagógica, Sandra Monteiro, e a Prof. Paula Costa procederam à entrega de diplomas aos alunos
participantes na “Cicloclimáticas” que visitou sete centros escolares do concelho de Vila Verde com uma
mensagem de proteção do Planeta Azul e um alerta para as alterações climáticas.
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44. Visita de Estudo Mecânica/ Logística FIL (22/11/2019 a 23/11/2019)
Nos dias 22 e 23 de novembro, os alunos do curso
de Mecatrónica Automóvel 3º ano, participaram
numa visita de estudo à FIL – EXPOMECÂNICA,
em Lisboa.
Os formandos tiveram a oportunidade de visitar
a exposição sobre mecânica. Aqui os alunos
puderam tomar contacto com vários stands de
distintas marcas e empresas conceituadas do
ramo, nomeadamente a Beta, W40, Mobil 1,
ROR, Wurth, Cometil sistemas de alinhamento de
direção, entre outras.
45. Campanha de angariação de alimentos, brinquedos e roupas (25/11/2019 a 30/04/2020)
O Grupo de Voluntariado da Escola Profissional Amar Terra Verde organizou uma campanha de recolha
de alimentos, em estreita colaboração com os diretores de turma da escola que, com afeto e dedicação,
os motivaram para esta causa.
46. Dia pela Eliminação da Violência contra as Mulheres (25/11/2019)
Na semana de 25 a 29 de novembro, a EPATV assinalou
o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra
as Mulheres. O luto pelas 28 mulheres mortas no ano de
2019 foi assinalado com faixas pretas à entrada do
edifício da Escola, ação levada a cabo em conjunto com
o Município de Vila Verde e outras instituições
aderentes.
Foi exposto também na entrada da Escola um mural
realizado pelos alunos dos cursos de Técnico de Design
Gráfico e Técnico de Esteticista 2º ano, alusivo ao tema
da violência contra as mulheres.
Os desenhos e frases foram pensados e realizados pelos
alunos para chamar à atenção da restante comunidade
escolar para uma realidade tão preocupante.
Algumas turmas participaram ainda numa sessão de
sensibilização dinamizada pelo Serviço de Psicologia e
Orientação onde se refletiu sobre a temática da violência doméstica e violência no namoro atravésdo
Jogo “Chega para aqui, Chega para lá”.
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dezembro
49. Bolacha solidária (02/12/2019 a 30/04/2020)

EPATV assinala “Dia da Bolacha”no dia 3 de dezembro, sob orientação dos professores Nuno Araújo e
Miguel Lopes, os alunos do Curso Técnico de Pastelaria/Padaria, juntamente com um grupo de utentes
do Lar de Santa Casa de Misericórdia de Vila Verde confecionaram a Bolacha Solidária.
Esta iniciativa culmina com a venda da bolacha no dia 4 de dezembro – Dia da Bolacha. A receita,
resultante da venda da “Bolacha Solidária”, reverte a favor no núcleo da APPACDM de Vila Verde.
50. Semana do voluntariado (Dia Internacional do Voluntariado) (02/12/2019 a 06/12/2019)
EPATV colabora em concurso da APPACDM.
A iniciativa da APPACDM Vila Verde, exposta a 3 de
dezembro, convidava a criar pinheiros de natal com
tecidos, a EPATV foi convidada a colaborar nesta atividade
- construindo os suportes para os pinheiros de natal, pelas
mãos dos alunos de Metalomecânica.
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dançarinas, o ambiente proporcionou um Natal antecipado aos 40 idosos do Centro Social do Vale do
Homem.
No final, o Lar do Centro Social do Vale do Homem (CSVH) ofereceu um lanche aos alunos da EPATV,
que está a celebrar a Semana do Voluntariado que encerra na próxima terça-feira no Centro Social da
Sagrada Família de Atiães.
APPACDM de Vila Verde: “O meu ídolo é…”
A Escola Profissional Amar Terra Verde
recebeu, em dezembro, com enorme
alegria e afeto um grupo de utentes da
APPACDM de Vila Verde, para a
participação num Workshop de
multimédia, sob o lema “O meu ídolo
é…”. Ao longo de sensivelmente uma
hora, os alunos do 3º ano do curso
Técnico de Multi - média, sob a
orientação do Diretor de Curso,
Professor António Cunha, fotografaram
os dez utentes e trabalharam
digitalmente as suas fotografias, produzindo cartazes, onde estes eram as estrelas principais. A
admiração da identificação de um re - trato seu num contexto diferente, relacionado com o seu ídolo,
foi para estes utentes uma agradável e feliz surpresa.
Grupo de voluntariado da EPATV distribuiu 48 cabazes de natal
O Grupo de Voluntariado da Escola
Profissional Amar Terra Verde
procedeu, ao longo do dia de hoje, à
entrega de 48 cabazes de Natal com
alimentos para as famílias dos alunos
mais carenciados desta instituição.
Esta distribuição foi possível graças
ao contributo dos alunos das turmas
da EPATV que efetuaram a recolha
de alimentos para a elaboração de
cabazes por turmas. Estes jovens
tiveram a colaboração dos respetivos
diretores de turma que, com afeto e
dedicação, os motivaram para esta causa.
Assim, pode considerar-se que, com o empenho de todos, algumas famílias ficam mais felizes, neste
Natal. A EPATV, como já vem sendo habitual, juntou-se também ao espírito solidário com a tradicional
oferta do bacalhau para o cabaz.
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54. Visita de Estudo ao Museu dos Transportes e Comunicação; Arquivo Distrital do Porto
(11/12/2019)

No dia 11 de dezembro de 2019 a turma do Curso de Educação Formação – Assistente Administrativo,
1º ano, viveu um momento repleto de novos conhecimentos e experiências no mundo fascinante que é
a comunicação. Assim, pela manhã realizou uma visita de estudo ao Museu dos Transportes e da
Comunicação praticando através de duas oficinas a arte de bem comunicar! Esta visita além de
consolidar conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, foi essencial vestir o papel de
comunicador de rádio e de televisão. Da parte da tarde, o grupo visitou com muito entusiasmo o edifício
que abriga o arquivo distrital do Porto, pois este encontra-se instalado no Mosteiro de São Bento da
Vitória, classificado como Monumento Nacional. Os alunos observaram técnicas de conservação
documental, bem como a devida classificação e ordenação de documentos.
Um momento de partilha e de ação estratégica de acordo com o perfil profissional.

55. Formação Juízes Are (12/12/2019)
As datas das formações de juízes Are sofreram alterações.
No âmbito do Desporto Escolar, no dia 16 de janeiro várias alunas frequentaram uma formação de Juízes
de Atividades Rítmicas Expressivas, na Escola Alberto Sampaio em Braga.
Alguns dos alunos do "EPADANÇA" que participaram no 1º encontro de Atividades Rítmicas Expressivas,
que se realizou no dia 30 de janeiro de 2019, em Vila Cova, Barcelos.
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Atividades Realizadas no 2º Período

janeiro

57. Concurso “Fotografa a tua sobremesa” (17/01/2020)
No âmbito do plano anual de atividades, os alunos do 3º Ano do curso Técnico de Pastelaria/Padaria,
realizaram, no dia 17 de janeiro, a atividade “Fotografa a tua Sobremesa”.
Esta atividade foi extremamente importante, na medida em que serviu para provar aos alunos de
pastelaria que uma sobremesa bem elaborada tem de satisfazer todos os sentidos, não basta ser
agravável na boca, também tem de ser apelativa ao olhar.
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Os trabalhos abriram com uma palestra sobre
“Segurança eletrónica – Oportunidades e Desafios
no mercado atual - com intervenções de Nelson
Cardoso e Ricardo Graça (SKUA Tech).
Antes do almoço, Bruno Martins (Hager) abordou
o tema ”O conceito tetos e as vantagens de uma
instalação KNX e características de uma instalação.
Após o almoço, Sherman Alves (Teka) abordou as
“Redes estruturadas em fibra ótica” e Vítor Neves
(Legrand) debruçou-se sobre o conceito de “Casa
conectada (Valena Life)”.

60. Seminário Eco-Escolas (17 a 19/01/2020)

Uma delegação da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), constituída por quatro professores,
participou no Seminário Eco-Escolas que decorreu nos dias 17 a 19 de janeiro, em Lisboa, "Capital verde
europeia 2020".
Durante três dias foram debatidas “diferentes formas de ajudar a combater as alterações climáticas bem
como estratégias para uma cidadania sustentável” — revelou a prof. Paula Costa, coordenadora do
projeto Eco-Escolas da EPATV que incluía os professores José Dantas, Clara Sousa e José Carlos Dias.
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63. Workshop na EB2,3 do Pico (28/01/2020)
Os alunos do 2º ano dos Cursos Técnicos de Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria, realizaram no dia 28
de janeiro um workshop sobre alimentação.
A iniciativa, no âmbito do projeto de cidadania, aconteceu na Escola EB 2,3 do Pico, onde a EPATV
apresentou sugestões de lanches saudáveis e amigos do ambiente - pão de cereais, água aromatizadas
e panquecas de aveia e banana.

64. “Violência: Neglicência na Terceira Idade” - PAP Geriatria (30/01/2020)
Geriatria 3º ano, Técnico de Restauração (Restaurante/ Bar) 2º ano e Técnico de Produção de
Metalomecânica - variante Programação e Maquinação 2º ano tiveram a oportunidade de assistir a uma
palestra sobre a “Violência: Neglicência na Terceira Idade” no auditório da EPATV. A violência e a
neglicência é um fenómeno transversal a todas as idades. As estatísticas nacionais apontam para que
um em cada 10 idosos,
em média, seja vítima de
maus-tratos

ou

negligência. Sensível a
esta temática a aluna
Daniela Brito, aluna do
3º ano do curso de
Técnico

de

Geriatria

organizou, assim, uma
palestra na escola tendo
como convidada a Dr.ª
Alexandrina

Cerqueira.

Após uma abordagem
detalhada da temática e
a partilha de um vídeo
alusivo à mesma, os alunos puderam tirar as suas dúvidas e expressar a sua opinião.
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fevereiro
66. Dia Mundial do Cancro (04/02/2020)

DIA MUNDIAL DO CANCRO - “Eu sou estudante e eu vou
sensibilizar”
No dia 4 de fevereiro a EPATV assinalou o Dia Mundial do
Cancro. Sendo o cancro a segunda maior causa de morte
em todo o mundo, os alunos juntaram-se a esta causa e
assumiram o compromisso de tomar medidas de
prevenção contra o cancro. Ao longo da semana, as
turmas do 1º ano dos cursos profissionais trabalharam na
disciplina de integração esta temática, através da análise
de diversos materiais fornecidos pela Liga Portuguesa
contra o Cancro. Os principais conteúdos abordados
foram a importância da prevenção, a identificação dos
fatores de risco, assim como estatísticas nacionais e
mundiais de diversos tipos de cancro. No final, os alunos
construíram um mural na entrada da escola onde
colocaram o seu compromisso de mudança para prevenir
e reduzir os riscos de cancro. Esta é uma atividade inserida
no programa de Educação para a Saúde que conta com a parceria da Delegação do Norte da Liga
Portuguesa contra o Cancro.
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69. “Primeiros Socorros no Idoso” - PAP Geriatria (6/02/2020)
Escolhendo como local o Centro Social Vale do Homem, as alunas do 3º ano do Curso de Técnico de
Geriatria, Bruna Sampaio e Cátia Gonçalves, apresentaram no dia 6 de fevereiro duas sessões de
educação para a saúde relacionadas com a temática que escolheram para a sua Prova de Aptidão
Profissional “Primeiros Socorros no Idoso”. Desta forma, por volta das 14 horas e 30minutos, em
parceria com os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, as funcionárias desta instituição puderam usufruir
de uma sessão de esclarecimento sobre procedimentos a efetuar numa situação de paragem
cardiorrespiratória. Os utentes desta instituição e familiares dos mesmos, também desfrutaram de um
momento de aprendizagem para saberem lidar com situações de engasgamento e crises asmáticas. As
alunas reforçaram assim a ideia de que é possível apreender em todas as idades e que pequenos gestos
salvam vidas.
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professores Aurélio Machado, Maria José Falcão, Olga Martins, Ana Luís Nogueira e Miguel Lopes. A
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, a Delegada Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP, o
Presidente do IEFP e o Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional
sublinharam a importância deste evento na construção de um Portugal mais qualificado e deixaram
palavras de incentivo para os 400 concorrentes. A RTP esteve presente no SkillsPortugal, Setúbal
2020 e um dos nossos jurados, Pastelaria — Miguel Lopes, partilhou a sua experiência.
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73.

Dia dos Namorados - Pequeno almoço e Almoço (14/02/2020)

A EPATV apresenta “Terapias do amor” e “Love Drink” - A EPATV (Escola profissional Amar Terra Verde),
apresentou no Dia dos Namorados, a coleção “Terapias de amor” - constituída por novos óleos
essenciais “perfumados” com quatro aromas, do 2.º ano do Curso Técnico Profissional de Esteticista –
e “Love Drink” uma mistura de frutos desidratados para adicionar gin, cachaça ou vodka e «beber a
dois», do 3º ano do Curso Técnico de Restaurante/Bar e 2º ano de Design Gráfico.
A celebração do dia 14 de fevereiro, arrancou com um pequeno-almoço e fechou com um almoço
temático confecionados e servidos pelos estudantes dos Curso Técnicos de Cozinha/Pastelaria e
Restaurante/Bar aos convidados da Escola, que foram recebidos pela Diretora Pedagógica, Sandra
Monteiro.
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75. DecoJovem-Net Viva e Segura (19 de fevereiro)

A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) foi o primeiro estabelecimento de ensino do Distrito de
Braga a acolher, hoje, dia 19 de fevereiro, o Roadshow NET Viva e Segura que percorre Portugal a visitar
20 escolas DecoJovem, através de um workshop dinâmico e interativo com atividades de Gaming.
Sofia Neves, do Plano B – Programa de Prevenção do Bullying, da Associação Plano i, revelou que o
CyberBullying atinge atualmente números inquietantes. Este Observatório registou 261 denúncias nos
primeiros 18 dias deste mês de fevereiro e 88 pedidos de contacto.
A segurança, privacidade e respeito na Internet e nas redes sociais foram os temas apresentados de
forma lúdica por Marta Costa, da DecoJovem, que despertou o auditório da EPATV quando foi efetuada
uma “sondagem”, em tempo real, com a participação dos alunos e professores através de telemóvel.
Esta pesquisa mostrou que o Facebook está em queda junto dos jovens, cedendo o primado ao
Instagram, os jovens são conservadores e preferem “falar” com “quem conheço” e amigos, mas
desprotegem-se porque só têm antivírus no computador. Muitos usam a mesma password para as
diversas aplicações/redes e muitos ignoram o que é um site seguro ou não reparam nesse pormenor
(“https”).
Marta Costa assegura que “só devemos partilhar nas redes sociais coisas úteis para os outros e que os
nossos pais possam ver” e concluiu, na sua eloquente e divertida apresentação, com apelos ao respeito
na NET, sem alimentar comentários negativos, praticando a empatia, a cortesia e a educação.
Paralelamente a esta ação decorreu, noutro espaço, uma ação de Gaming – competição interturmas –
onde os restantes alunos tiveram oportunidade de testar os seus conhecimentos sobre segurança
digital.
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77. Visita de Estudo-Esteticistas em Lisboa (26 e 27/02/2020)
Nos dias 26 e 27 de fevereiro as alunas do 1º e 2º anos do Curso de Esteticista realizaram uma visita de
estudo a Lisboa. No primeiro dia de visita visitaram a nova
exposição temporária do Pavilhão do Conhecimento,
inspirada no livro de Giulia e Jill Enders “A vida secreta dos
intestinos” e produzida pela Cité des Sciences et de
l’Industrie (de Paris) em parceria com o Pavilhão do
Conhecimento e o Heureka tendo visto em detalhe o
mundo fascinante deste órgão que é recordista em número
de habitantes. Puderam ainda visitar o
maior centro interativo de ciência e
tecnologia do país onde participaram
em atividades experimentais, conversaram com investigadores e visualizaram filmes
temáticos. No dia 27 a vista prosseguiu e todas as formandas assistiram a diversas
maquilhagens faciais de dia, de noite e de fantasia, no espaço da Expansão York
representativo da Make Up Forever. Foi uma experiência muito enriquecedora e
interativa, o que permitiu consolidar conhecimentos e perceber o que de novo se
faz na área do esteticismo.

78. “A eutanásia” - PAP Geriatria (27/02/2020)
No dia 27 do mês de fevereiro as alunas Catarina Monteiro e Andreia Mesquita, do 3º ano de Técnico
de Geriatria, organizaram um dia dedicado ao esclarecimento sobre - A eutanásia, tema selecionado
para a elaboração do seu projeto de prova de aptidão profissional. Assim, as turmas de Técnico de
Multimédia 3º ano, Técnico de Geriatria 3º ano e Técnico de Design Gráfico 2º ano tiveram a
oportunidade de, durante o período da manhã, assistir a um filme alusivo ao tema. Durante o período
da tarde assistir a uma palestra, com a Enfermeira Flávia Silva, convidada pelas alunas organizadoras,
que suscitou o esclarecimento de dúvidas e o debate do tema tão atual como é a eutanásia. Nesta
palestra as alunas apresentaram os resultados do inquérito realizado na comunidade escolar sobre o
tema em questão.

111

 EcoCódigo
O Concurso Nacional Eco-Código pretende promover a participação e a criatividade dos jovens
envolvidos no Programa Eco-Escolas através da produção de um trabalho de comunicação: o póster.
O Eco-Código corresponde a um dos elementos do programa: o 7º passo da metodologia proposta.
O Eco-Estudante deverá conseguir identificar um conjunto de atitudes e comportamentos
conducentes à melhoria do ambiente na escola, em casa e na sua região.
Este ano, criámos o nosso Eco-Código com inspiração no carregamento de uma pilha chamada
Ambiente. O cartaz evidencia a imagem de uma pilha com vários níveis de carregamento que
refletem as várias ações que todos devemos realizar para que fique sempre com carga disponível
para quando necessitarmos.
Uma pilha necessita de ser carregada para ser reutilizada evitando ficar “flat battery”.
A analogia do nosso Eco-código com a Natureza é que para a sustentabilidade ambiental ocorrer são
necessárias realizar as ações descritas: poupar água, poupar energia, reflorestar, reutilizar, proteger
a floresta,… sendo o carregamento feito por todos nós e desta forma ocorra o equilíbrio.
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80. “O envelhecimento ativo” - PAP Geriatria (03/03/2020)
No dia 3 de março de 2020, termina mais um ciclo de atividades realizadas pelas alunas Bruna Ribeiro,
Martinha Braga e Patrícia Barbosa, da turma de 3º ano de Técnico de Geriatria, no Lar da Santa Casa da
Misericórdia, no âmbito da realização da sua prova de aptidão profissional “O envelhecimento ativo”.
Envelhecimento Ativo é definido pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) como o processo de otimização
das oportunidades para a saúde, participação e
segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas
que envelhecem. Assim, porque o envelhecimento ativo
da população idosa deve ser uma constante de
preocupação entre os cuida - dores, as aulas no dia 12 de
fevereiro, estimularam a arte plástica dos idosos com a
elaboração de máscaras de carnaval e o enfeite da
instituição para preparação desta festa. No dia 20 de
fevereiro as alunas participaram no desfile de carnaval
desta instituição, mostrando as máscaras que criaram
com os idosos e no final partilharam histórias de carnaval
do antigamente, num momento de relaxamento e
partilha. No dia 03 de março durante a manhã, como
atividade de encerramento, as alunas promoveram um
momento de grande animação com um conjunto de jogos
de estimulação motora e cognitiva dos idosos.

81. “Musicoterapia” - PAP Geriatria (04/03/2020)
Musicoterapia define-se como a utilização da música e/ou dos seus elementos (som, ritmo, melodia e
harmonia) por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo, através de um processo de
facilitação e promoção da comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, no sentido de
alcançar necessidades físicas, emocionais,
mentais, sociais e cognitivas. Neste
sentido, as alunas Diana Pires e Jéssica
Alves, do 3º ano de Técnico de Geriatria,
convidaram a Dra. Andreia Leal, para uma
sessão no Lar da Santa Casa da
Misericórdia de Vila Verde. Assim, os
idosos desta instituição puderam usufruir
no dia 4 de março de um início de tarde
diferente e muito divertido.
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 Dia do Francês
Iguarias e cinema franceses deliciam alunos da EPATV Um pequeno almoço e almoço tipicamente
franceses e a exibição de um filme-comédia com sabor a verão constituíram os pontos fortes do Dia da
Cultura e da Língua Francesas, no dia 4 de março, na EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde).
Antes do almoço, o auditório da EPATV encheu-se para ver o filme “Ibiza”, realizado por Arnaud Lemort
e interpretado por Christian Clavier, Khalid Samata e Mathilde Seigner, que conta a história de Philippe,
já na casa dos sessenta, determinado a conquistar o apreço dos dois filhos de Carole, a nova namorada.
Tem uma ideia que lhe parece infalível: deixar o filho mais velho escolher o local para umas férias em
família: Ibiza, a cidade espanhola conhecida pelas praias, intensa vida noturna e o destino predileto das
viagens de finalistas e adolescentes europeus. Philippe, que precisava da calmaria de umas férias
sossegadas, sente que aterrou no inferno. Mas talvez não seja bem assim…
A jornada encerrou com o almoço no restaurante pedagógico e bar da escola com a cooperação dos
Cursos Técnicos de Restaurante/Bar, Cozinha/Pastelaria e Padaria/ Pastelaria e respetivos professores
da componente técnica. As turmas de Estética também deram um toque de beleza ao desenhar a
bandeira francesa para comemorar o dia, bem como a turma de Design Gráfico com a elaboração do
cartaz ao anunciar o evento.
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90. Dia da Mulher (06/03/2020)
EPATV mima utentes das APPACDM e celebra Dia Internacional da Mulher.
A EPATV proporcionou no dia 6 de março, um encontro especial com a APPCDM de Vila Verde. O
encontro teve como temática a comemoração do Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente,
no dia 8 de março, tendo sido festejado pela primeira vez em 20 de fevereiro de 1909, em Nova York numa jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. As alunas
do 3º ano do Curso de Esteticista receberam o grupo de 14 meninas e senhoras tendo executado
manicures e massagens. Foi um momento muito agradável acompanhado pela concertina do aluno
Pedro Mendes do Curso Técnico de Cozinha/ Pastelaria. No final a EPATV ofertou uma T-shirt cor de
rosa e uma garrafa de água reutilizável a cada um dos elementos da APPCDM e eles por sua vez
ofereceram às alunas e professoras uma flor feita manualmente por cada utente. Desta forma, as
estudantes da EPATV em conjunto com a APPCDM, partilharam um momento de verdadeiro
envolvimento afetivo e no respeito pelas diferenças e singularidades de cada um.

91. Eco Water-reciclagem de garrafas de água (10/03/2020)

A EPATV, como Eco-Escolas,
associou-se à iniciativa Eco Water,
na recolha de garrafas de plástico
para a criação de um objeto
artístico, do artista plástico
XICOGAIVOTA, atividade inserida
Lisboa Capital Verde. O eco-ponto
encontra-se junto ao bar da escola.
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93.

Comemoração Dia da Europa (9/05/2020)

EPATV – Desafia alunos a criar a sua bandeira para assinalar o Dia da Europa – 9 de maio de 2020.
Os alunos da EPATV, apesar de estarem confinados em casa, num modelo de ensino à distância, mantém
o espírito de participação nas atividades promovidas pela escola. Para assinalar este Dia da Europa,

assinalado a 9 de maio, os professores do clube europeu, lançaram um desafio aos alunos –
Desenhar/construir uma bandeira da União Europeia, ou de um país da União Europeia, para que neste
dia a pudessem colocar num espaço da casa que simboliza o hastear da bandeira que habitualmente se
faz neste dia. Foram vários os trabalhos desenvolvidos que manifestamente evidenciam a criatividade
dos alunos, associando-a, por vezes, ao curso frequentado. Parabéns pelos trabalhos desenvolvidos!
O Município de Vila Verde acolheu na manhã de 9 de maio uma comemoração do Dia da Europa com o
habitual hastear de bandeiras. A iniciativa contou com a presença de António Vilela, presidente da
Câmara de Vila Verde, Júlia Fernandes, vereadora da Educação, José Manuel Fernandes, eurodeputado,
João Graça, diretor da Escola Secundária, Sandra Monteiro, diretora da Escola Profissional Amar Terra
Verde.
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 PAP do Curso Técnico de Produção Metalomecânica-Programação e Maquinação (08/07/2020)

Realizaram-se no dia 8 de julho, as Provas de Aptidão Profissional (PAP) dos catorze finalistas do Curso
Técnico Profissional de Produção Metalomecânica - Variante Programação e Maquinação, na Escola
Profissional Amar Terra Verde (EPATV) coroadas pelo ingresso no mercado de trabalho de doze e a
aposta no ensino superior para os dois restantes.
Foi um dia de enorme satisfação para o prof. João Martins, diretor do curso, que confessava, no final, o
desejo de ter mais “finalistas para corresponder às necessidades das empresas que procuram a EPATV
para encontrar profissionais competentes e com qualidades humanas de excelência”.
O júri das PAP's era constituído ainda por Sandra Monteiro, Diretora Pedagógica da EPATV, Carlos Cruz,
SITE (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do
Centro-Norte), Miguel Silva, da empresa Metalflow, de Adaúfe, Braga, e os professores João Martins,
Ermelinda Leão, Carla Veloso e Lúcia Lopes.
Ao longo da Manhã, os finalistas apresentaram as suas provas teóricas e práticas como um suporte para
cones (André Barros, João Alves e Paulo Cerdeira), uma prensa para uma máquina de furar vertical
(André Pimenta. Guilherme Ferreira e João Gonçalves), uma bancada ferramenteira para otimizar
recursos de uma oficina e restauro de máquina de soldadura a ponto (José Couto, Micael Pereira e Paulo
Barbosa), um triturador de limalhas para reduzir resíduos (Daniel Rodrigues, Guilherme Sá e João Costa)
e um rachador de lenha portátil (Adriano Gomes e Leandro Vilela).
As provas contaram com a observação de dois estudantes de Mestrado Integrado em Engenharia
Mecânica da Universidade do Minho, fascinados com as instalações, os recursos materiais e pedagógicos
da EPATV, após uma visita guiada às oficinas, salas de aula, cozinha e refeitório.
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 PAP do Curso Técnico de Eletrotecnia (14/07/2020)

As Provas de Aptidão Profissional (PAP) do Curso de Eletrotecnia realizadas hoje, dia 14 de julho, na
Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) traduziram um belíssimo adeus ao criador e fundador
deste curso, Prof. Vítor Machado.
Após 26 anos de atividade, o diretor do Curso de Eletrotecnia despediu-se dos seus últimos 19 finalistas
com “a consciência do dever cumprido por ajudar, com os outros professores, várias centenas de jovens
a encontrar um rumo para a vida, como seres humanos e profissionais competentes”.
O prof. Vítor Machado não esqueceu a capacidade da EPATV em “dotar este curso com todos os meios,
equipamentos e recursos financeiros para que os alunos tivessem todas as condições para o sucesso”.
O resultado é excelente quanto é certo que alguns alunos — com necessidades educativas — não
ficaram para trás, como é lema da EPATV. Acresce que, destes 19 finalistas, cinco vão continuar os seus
estudos no ensino superior, enquanto os restantes têm emprego garantido.
A manhã de apresentação de PAP's teve como jurados a Prof. Sandra Monteiro (Diretora Pedagógica da
EPATV), Vítor Machado (Diretor de Curso), João Martins (Potauco), Carlos Cruz (SITE Norte), Raquel
Pinto, Pedro Arantes (diretor de Turma) e Carlos Marinho.
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 PAP do Curso Técnico de Técnicos de Pastelaria/Padaria (16/07/2020)

As Provas de Aptidão profissional (PAP's) do Curso de Padaria e Pastelaria, realizadas hoje, dia 16 de
julho, na Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) entoaram um hino à criatividade dos seus catorze
finalistas com demonstrações práticas que celebraram a doçura dos ingredientes naturais.
Com uma empregabilidade quase total, apesar dos efeitos nefastos da pandemia da COVID neste sector,
existe entre os 14 finalistas quem se agigante em voos mais altos, como o ensino superior na área do
Teatro, como é o caso do João Araújo, filho de pasteleiros na Póvoa de Lanhoso, ou o Jorge Macedo, de
Terras de Bouro.
Com um júri constituído por Sandra Monteiro (Diretora Pedagógica da EPATV), Nuno Araújo, (diretor do
curso), Helena Sousa (diretora de turma), Sérgio Lopes (Padaria Pão d'Oiro) e Miguel Lopes (professor),
a vilaverdense Alice Silva foi a primeira a mostrar tudo o que aprendeu nos últimos três anos, com uma
sobremesa inglesa, um Crumble de Baunilha.
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 PAF do Curso CEF-T2-Pintor de Construção Civil (23/07/2019)

No dia 23 de julho, assistimos à Prova de Avaliação Final
dos alunos do curso de educação e formação Pintor de
Construção Civil.
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 PAP do Curso Técnico de Restaurante/Bar (22/07/2020)

O Diretor da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) afirmou no dia
24 de julho aos 16 jovens finalistas do Curso de Restaurante/Bar da Escola Profissional Amar Terra
Verde (EPATV): “os conhecimentos que adquirem nesta escola são a chave que vos abre qualquer
porta no futuro”.
Camilo Sousa falava durante a Prova de Aptidão Profissional (PAP) de Joana Teixeira e Liliana Vieira
sobre a Doçaria portuguesa coroada com a demonstração perfeita da confeção de um Pudim Abade
de Priscos.
O Diretor responsável pelas Escolas de Hotelaria, Restauração e Turismo de todo o Norte do País, da
APHORT, destacou que o ensino profissional nesta área tem uma quota parte importante no sucesso
do Turismo enquanto fonte de riqueza de Portugal, pela qualidade dos seus profissionais neste sector
económico.
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 PAP do Curso Técnico de Mecatrónica Automóvel (31/07/2020)

As Provas de Aptidão Profissional (PAP’s) do Curso Técnico de Mecatrónica Automóvel da Escola
protagonizadas no dia 31 de julho, por 18 finalistas, foram a prova de que “ninguém fica para trás na
Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), com empregabilidade quase total ou prosseguimento de
estudos superiores.
Esta foi a convicção manifestada pelo Diretor do Curso, no final das PAP’s, mostrando-se “surpreendido
com o elevado nível de alguns alunos com Necessidades Educativas Especiais. Eu não esperava tanto
deles mas eles superaram-se. Sou um professor muito feliz ao olhar para o trajeto que eles percorreram
ao longo destes três anos”.
Os 18 finalistas prestaram provas práticas perante um júri constituído por Sandra Monteiro (Diretora
Pedagógica da EPATV), Adelino Costa (Diretor do Curso), Anabela Silva (Diretora de Turma), Clara Sousa
(Professora corretora) e Paulo Amorim (Sindicato dos Trabalhadores Indústrias Transformadoras,
Energia e Atividades Ambientais do Norte —SITE Norte).
No final da prova, o Diretor do Curso desafiou os seus finalistas a continuarem a ser curiosos, a querer
fazer, a tomar a iniciativa porque este curso “é a base. Se querem evoluir, atualizem-se porque esta área
está em evolução rápida. Não vos deixeis ficar para trás, mas tomai a iniciativa”.
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