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Nota Introdutória 
 
Fazer planos é imanente ao ser humano, é aquilo que nos ajuda a ter objetivos, esperança, nos 
ajuda a ultrapassar as dificuldades do dia a dia, enfim sonhar… e o sonho comanda a vida! 
 
 
Este plano de atividades resulta dos contributos individuais de diversos stakeholders: A 
Direção Pedagógica, alguns professores, coordenadores de curso, OET’s, responsáveis de 
alguns serviços e ainda que de forma embrionária dos alunos.  
 
Para além dos contributos individuais atrás referidos, esta proposta elaborada pelo 
responsável do Serviço de Qualidade, teve também como base o Plano de Melhorias 
resultante da análise dos resultados obtidos no ano letivo anterior. 
 
Regista-se como aspecto menos positivo que sendo a elaboração de um plano de atividades 
desejavelmente um processo participativo, neste caso por impossibilidade de agendar 
momentos de reunião dos diferentes stakeholders, não foi possível uma análise global do 
mesmo com o objetivo de promover uma maior coerência e articulação entre as atividades 
propostas. 
 
Procurando melhorar o acesso à informação, no que diz respeito às atividades dirigidas aos 
alunos o plano está organizado por turmas de forma que, quando divulgado, os alunos possam 
facilmente perceber quais as atividades onde vão estar diretamente envolvidos. 
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Estrutura 
 
Responsáveis pelos diferentes serviços/órgãos 

 
 
Corpo Docente 

 
Vínculo Funções / Tarefas Atribuídas 

Adélia Maria Fernandes Contrato sem Termo 
Horas letivas - 787 h 
OET - Turma LA 
OET - Turma TPA14 

António Jorge Valente Chasqueira Contrato sem Termo 
Horas letivas - 300 h 
Responsável Serviço Qualidade 
Responsável Serviço Informática 

Cândida Augusta Rente Contrato sem Termo 
Horas letivas - 779 h 
OET - Turma MM 
OET - Turma OA5 

Florbela Carvalho F. Malheiro Leite Contrato sem Termo 

Horas letivas - 602 h 
Coordenadora Curso Produção Agropecuária 
Coordenadora Curso Operador Agrícola 
Responsável Serviço “Projetos Internacionais” 

Helena Maria Carnaz Cadima Contrato sem Termo 
Horas letivas - 702 h 
Coordenadora Curso Logística 
OET - Turma MN 

Joaquim José Galvão Carraco dos Reis Contrato sem Termo 
Horas letivas - 222 h 
Direção Geral 
Direção Desenvolvimento 

Rita Isabel Arrobas Sansão Coelho Contrato sem Termo 

Horas letivas - 657 h 
Coordenadora Curso Multimédia 
OET - Turma MO 
OET - Turma TPA15 
Responsável Serviço Comunicação e Imagem 

Isabel Cristina Morais  Garcia Contrato sem Termo 
Horas letivas - 350 h 
Direção Pedagógica EPDRBM 

Função/ Serviço Responsável 

Direção Pedagógica Isabel Garcia 

Conselho Pedagógico Isabel Garcia (Presidente) 

Serviço de Psicologia e Orientação Vanessa Biel Ramalho e Filipa Oliveira 

Formação Adultos (cursos EFA) Isabel Garcia 

Coordenações de curso  

Profissional - Multimédia Rita Coelho 

Profissional - Logística Helena Cadima 

Profissional - Produção Agropecuária Florbela Leite 

CEFJ - Operador Agrícola Florbela Leite 

CEFA - Controlo de Qualidade Alimentar Rita Coelho 
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Vínculo Funções / Tarefas Atribuídas 

Alexandre Moreno Coelho Prestação de Serviços Horas letivas - 320 h 

António Francisco Moreira Dias Prestação de Serviços 
Horas letivas - 125 h 
Responsável Exploração Agrícola 

Fátima Teresa Pires Ferraz Prestação de Serviços Horas letivas - 54 h 

Graça da Conceição da Silva Claro Prestação de Serviços Horas letivas - 70 h 

Hugo Manuel Ramos Rocha Prestação de Serviços Horas letivas - 75 h 

Isaura Maria Quintela Marques Leal Prestação de Serviços Horas letivas - 348 h 

João José Marques Pimentel Leal Prestação de Serviços Horas letivas - 200 h 

Licínio Manuel Cardoso Afonso Prestação de Serviços Horas letivas - 125 h 

Mónica Alexandra José Fragoso Prestação de Serviços Horas letivas - 12 h 

Paulo Jorge Mota Lopes Prestação de Serviços Horas letivas - 275 h 

Ricardo Jorge Monteiro de Carvalho Prestação de Serviços Horas letivas - 500 h 

Sara Susana Travassos Cordeiro Prestação de Serviços Horas letivas - 150 h 

Tiago Dinis Santos Silva Prestação de Serviços Horas letivas - 50 h 

Rodrigo José Ferreira Cadima Prestação de Serviços Horas letivas - 75 h 

Tiago Cordeiro Prestação de Serviços Horas letivas - 25 h 

Ana Patrícia Tinoco Nunes Prestação de Serviços Horas letivas - 50 h 

Gabriel Dias Espírito Santo Prestação de Serviços Horas letivas - 125 h 

Sílvia Claúdia Nogueira Carvalho Prestação de Serviços Horas letivas - 130 h 

Sérgio Manuel Mendes Gaspar Prestação de Serviços Horas letivas - 200 h 

   

 
 
Corpo Não Docente 

 
Vínculo Funções / Tarefas Atribuídas 

Maria Isabel Mendes Figueiredo Capinha Contrato sem Termo Serviços Administrativos e Financeiros 

Rui Manuel da Fonseca Gaspar Contrato sem Termo Serviços Administrativos e Financeiros 

Luis Alberto Amaral da Silva Contrato sem Termo Serviços Gerais 

Fernanda Maria Cruz Jesus Morgado Contrato sem Termo Serviços Gerais 

Maria Aline Carvalho Ferreira Moreno Contrato sem Termo Serviços Administrativos e Financeiros 

Amândio Oliveira Alves Cantante Contrato sem Termo Exploração Agrícola; Transportes 

Daniel Filipe Sousa Soares Contrato sem Termo Transportes; Exploração Agrícola 

Catarina Alexandra Cecílio Ribeiro Contrato sem Termo Serviços Administrativos e Financeiros 

Jorge Manuel Correia Antunes Contrato sem Termo Serviço de Informática 

Hernâni Óscar Pires da Costa Rama Prestação de Serviços Assessoria Jurídica 
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Corpo Discente 

 Turma Ano 
Nº Alunos 
efetivos 

Cursos Profissionais 

Técnico de Multimédia 

Turma MM 3º ano 11 

Turma MN 2º ano 12 

Turma MO 1º ano 20 

Técnico de Logística Turma LA 2º ano 7 

Técnico de Produção Agropecuária 

Turma TPA13 3º ano 10 

Turma TPA14 2º ano 8 

Turma TPA15 1º ano 15 

Cursos de Educação e Formação de Jovens 

Operador Agrícola Turma OA5 2º ano 7 

Cursos de Educação e Formação de Adultos 

Técnico de Controlo de Qualidade Alimentar Turma EFA4 --- 8 

TOTAL 98 

Fonte: dBGEP -  11-10-2022 
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Calendário letivo 
 
 

Períodos letivos  

1º período letivo 15 setembro 2022 a 16 dezembro 2022 

2º período letivo 03 janeiro de 2023 a 31 março 2023 

3º período letivo 17 abril 2023 a 30 junho 2023 

  

Interrupções letivas  

1ª Interrupção (Natal) 19 dezembro 2022 a 02  janeiro 2023 

2ª Interrupção (Carnaval) 20  a 22 fevereiro 2023 

3ª Interrupção (Páscoa) 03 a 14 abril 2023 

  

Estágios Nacionais  

Turma MM (estágio do 3º ano) 01 fevereiro a 06 abril 2023 (320h - 46 dias) 

Turma TPA13 (estágio do 3º ano) 12 setembro a 21 outubro 2022 e 06 março a 4 abril 2023 (357h - 51 dias) 

Turma LA (estágio do 2º ano) 11 abril a 07 junho 2023 (280h - 40 dias) 

Turma MN (estágio do 2º ano) 11 abril a 07 junho 2023 (280h - 40 dias) 

Turma TPA14 (estágio do 2º ano) 11 abril a 07 junho 2023 (280h - 40 dias) 

Turma OA5 8 maio a 19 junho 2023 (210h - 30 dias) 

Turma EFA4 02 novembro a 15 dezembro 2022 (210h - 30 dias) 

Estágios Internacionais (Erasmus+)  

  

Provas de Aptidão Profissional  

Definição dos projetos novembro/dezembro 2022 

Elaboração das PAP´s 1 de janeiro a 10 junho 

Apresentação pública 4 a 15 de julho 
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Metas para o ano letivo de 2022/2023 
 
1 - Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o término da mesma), 
calculados e avaliados anualmente entre janeiro e fevereiro, estes indicadores medem 
fundamentalmente a taxa de conclusão dos cursos, a empregabilidade e satisfação dos 
empregadores. São calculados um ano e seis meses após a data de conclusão dos 
cursos/turmas.  
 

INDICADORES 
METAS 

2022/2023 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos  72,0% 

4 a) Taxa de desistência 20,0% 

4 a) Taxa de não aprovação  8,0% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho  74,0% 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos  21,0% 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações  5,0% 

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida  0,0% 

6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF  50,0% 

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  90,0% 

  Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 100,0% 

  Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 3,6 

* (a escala de satisfação integra 4 níveis: 1. Insatisfeito, 2. Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito, sendo que no 
apuramento da média só são considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito satisfeito") 
 
 
 
2 - Os indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante o processo formativo). 
Estes indicadores foram definidos para avaliar os principais parâmetros que contribuem para o 
sucesso educativo. São avaliados trimestralmente ao longo dos 3 anos de duração de um ciclo 
formativo (cursos profissionais), permitindo a definição de medidas corretivas.  
 

INDICADORES METAS 
2022/2023 

Absentismo  7,0% 

Ultrapassagem do Limite de Faltas 20,0% 

Taxa de Desistência 20,0% 

Taxa de Sucesso (turmas do 1º e 2º ano) 50,0% 

Comportamento / Indisciplina  0,1% 

Módulos com Execução Física Diferente da Prevista  10,0% 
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3 - O terceiro grupo de indicadores, Outros Indicadores que medem a qualidade do processo 
formativo medem fundamentalmente o grau de satisfação dos diferentes stakeholders, as 
taxas de execução dos principais instrumentos de planeamento e ainda alguns indicadores que 
medem alguns aspectos relevantes da atividade da EPDRBM. 
 
 

INDICADORES 

METAS 2022/2023 

Taxa de 
Satisfação 

Média de 
Satisfação 

Taxa de 
Participação 

Grau de Satisfação dos Alunos  

85,0% 3,5 80,0% 

Grau de Satisfação dos Alunos relativamente aos Estágios 

Grau de Satisfação das Empresas Acolhedoras de Estágios 

Grau de Satisfação das Empresas/Instituições participantes em 
Júris das PAP 

Grau de Satisfação dos Professores Internos 

Grau de Satisfação dos Professores Externos 

Grau de Satisfação Outros Colaboradores  

Grau de Satisfação dos Pais/encarregados de Educação 

 
 

INDICADORES 
METAS 

2022/2023 

Taxa de execução do Plano de Atividades 100,0% 

Taxa de Execução do Plano de Formação para Colaboradores 100,0% 

Diferencial Oferta/Procura 100,0% 

Mobilidades internacionais alunos - envio 50,0% 

Mobilidades internacionais alunos - acolhimento 20,0% 

Mobilidades internacionais colaboradores - envio 5,0% 

Mobilidades internacionais colaboradores - acolhimento 10,0% 
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Atividades planeadas por órgão/serviço 
 
Direção Pedagógica (responsável - Isabel Garcia) 

 
Tarefa Calendarização Resultado 

 
Definir a Distribuição de Serviço Docente e 
Elaborar os horários 

setembro 2022 
Mapa de distribuição do serviço docente; 
Horários;  
Dados introduzidos no dBGEP. 

 Supervisionar as Inscrições na Oferta 
Formativa 

junho a setembro 
2022 Dados inseridos no SIGO e dBGEP 

 
Supervisionar o Processo de Matriculas setembro 2022 Dados inseridos no SIGO e dBGEP 

 

Analisar os resultados de cada ano letivo e 
proposta de medidas de melhoria setembro 2023 

Reunião Com Coordenadores, OET´s e Resp. 
Qualidade para análise do Relatório Final do 
ano letivo e elaboração do Plano de Melhorias 
para o ano letivo seguinte. 

 
Otimizar as propostas de atividades dos 
diferentes cursos procurando criar 
atividades mais transversais 

outubro 2022 
Contributo para o Plano de Atividades Anual 
2022/2023 (Atividades Comunidade Escolar e 
Local) 

 
Convocar os Conselhos de Turma 

dezembro 2022 
abril e julho 2023 

Mapa Reuniões Conselhos de Turma; 
Convocatórias. 

 

Analisar os resultados intermédios e 
proposta de medidas de melhoria 

janeiro 2023 
abril 2023 

Reunião Com Coordenadores, OET´s e Resp. 
Qualidade para análise do documento 
Indicadores de Execução e Inquéritos de 
Satisfação s dos 1º e 2º períodos letivos 

 Participar na definição da Oferta Formativa 
para 2023/2024 janeiro 2023 Proposta de Oferta Formativa para 2023/2024 

 Estágios - Definir dos professores 
acompanhantes 

No início de cada 
período de estágio 

Mapa professores acompanhantes 

 
PAP´s - Participar nos júris julho 2023 Atas dos Júris 

 Promover o conhecimento e reflexão sobre 
novas práticas pedagógicas estudando a 
possibilidade de utilização das mesmas 

Ao longo do ano 
letivo 

Visitas a escolas, Sessões de formação, 
Participação em Colóquios e Conferências 

 Elaborar e supervisionar a Execução do 
Plano de Formação para colaboradores 

Ao longo do Ano 
Letivo 

Plano de Formação para colaboradores; 
Relatório final de execução. 

 Avaliar a execução "física" e reformulação 
dos horários 

Ao longo do ano 
letivo 

Novos horários 

 Elaborar as candidaturas a novos cursos / 
turmas (parte pedagógica) 

abril/maio 2023 Candidatura submetida 

PM11 Supervisão e acompanhamento da execução 
do Plano de Atividades 

Ao longo do ano 
letivo 

Taxa de execução igual ou superior a 100% 

 
Exercer a ação disciplinar nos discentes 

Ao longo do ano 
letivo 

Instrução de Processos disciplinares, quando 
necessário 
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Conselho Pedagógico (presidente - Isabel Garcia) 
 

Tarefa Calendarização Resultado 

 Analisar os seguintes documentos:  
Balanço do Ano Letivo 2021/2022;  
Plano de Melhorias 2022/2023;  
Parecer:  
Plano de Atividades 2022/2023. 

outubro/novembro 
2022 

Ata da reunião 

 
Parecer:  
Regulamento Interno; 
Oferta Formativa 2021/2022. 

fevereiro 2023 Ata da reunião 

 
 
 
Coordenação Cursos 

 
Tarefa Calendarização Resultado 

 
Definir a composição modular das disciplinas de 
cada curso e as respetivas cargas horárias anuais 

setembro/outubro 
2022 Planificação curricular por curso / turmas 

 Elaborar uma proposta de afetação dos 
professores da área técnica aos diferentes 
módulos 

setembro 2022 Distribuição de serviço por turma 

 Elaborar uma proposta de atividades anual curso 
a curso. Inclui calendarização dos estágios e 
Planificação das PAP's 

setembro/outubro 
2022 

Proposta Plano de Atividades por Curso 

 
Participar na reunião para análise do Relatório 
Final do ano letivo e elaboração do Plano de 
Melhorias para o ano letivo seguinte 

setembro/outubro 
2022 

Atas reuniões 

 
Elaborar lista de necessidades de equipamentos outubro/novembro 

2022 
Lista de necessidades de equipamentos 

 
PAP´s - Aprovar os projetos finais dezembro 2022 Lista projetos aprovados 

 Participar na elaboração da proposta de Oferta 
Formativa 

janeiro 2023 
Proposta de Oferta Formativa para 
2023/2024 

 Participar no processo de recolha de dados para 
os indicadores EQAVET 4a, 5a, 6a e 6b3 janeiro 2023 Dados inseridos no dBGEP 

 Participar nas reuniões para análise do 
documento Indicadores de Execução e 
Inquéritos de Satisfação dos 1º e 2º períodos 
letivos 

janeiro 2023 
abril 2023 Atas reuniões 

 
Estágios - Selecionar as empresas Antes dos estágios 

Lista das empresas e respetivos técnicos 
acompanhantes 

 
Estágios - Acompanhar os estágios Durante os estágios Ficha de acompanhamento FCT 

 
Estágios - Avaliar Individualmente os estagiários Após os estágios Nota de Estágio 

 
PAP´s - Acompanhar a elaboração das PAP’s maio a julho 2023 Relatórios Acompanhamento 

 
PAP´s - Avaliar a Apresentação Final julho 2023 Nota de PAP 
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Orientações Educativas de Turma 
 

Tarefa Calendarização Resultado 

 
Participar na reunião para análise do Relatório 
Final do ano letivo e elaboração do Plano de 
Melhorias para o ano letivo seguinte 

setembro/outubro 
2022 

Atas reuniões 

PM6 
Promoção do debate e recolha de propostas dos 
alunos para a elaboração do Plano de Atividades 

setembro/outubro 
2022 Propostas para o Plano de Atividades 

 Combater os principais problemas detetados na 
análise dos indicadores, nomeadamente à 
desistência e abandono escolares, assiduidade e 
questões disciplinares 

Ao longo do ano 
letivo 

Registos de reuniões / contactos 
telefónicos / envio de informação para: 
Pais e encarregados de educação, Técnicos 
CPCJ, SS e Tribunais 

 
Avaliar os Indicadores de desempenho individual 
dos alunos durante o ciclo formativo e propostas 
de medidas de melhoria 

No final de cada 
período letivo 

Conselhos de Turma 
--- 
Pautas; Propostas de Medidas de Melhoria 

 Divulgar os resultados dos Indicadores de 
desempenho individual dos alunos durante o 
ciclo formativo 

No final de cada 
período letivo 

Envio e afixação da informação resultante 
dos Conselhos de Turma para os alunos e 
/ou Encarregados de Educação 

 Participar nas reuniões para análise do 
documento Indicadores de Execução e 
Inquéritos de Satisfação s dos 1º e 2º períodos 
letivos 

janeiro 2023 
abril 2023 

Atas reuniões 

 
 
 
Professores 

 
Tarefa Calendarização Resultado 

 
Lecionar as aulas e realizar as atividades 
propostas em plano 

setembro a julho 
com as 

interrupções letivas 
previstas 

Sumários no dBGEP 

 Avaliar quantitativa e qualitativa dos resultados 
dos alunos e propor as estratégias a 
implementar para atingir as metas definidas 

 No final de cada 
período letivo 

Conselhos de Turma 
--- 
Atas das reuniões 

 
Aplicar as medidas de melhoria aprovadas  Ao longo do ano 

letivo 
 

 Contribuir para a elaboração/revisão do Projeto 
Educativo, Regulamento Interno, e Plano de 
Atividades Anual, Documento Base, Plano de 
Ação EQAVET e Planos de Melhoria EQAVET 

Ao longo do ano 
letivo 

Reuniões Gerais de Escola 
--- 
Registo presenças 

 Através dos seus representantes, dar parecer 
sobre o Projeto Educativo, Regulamento Interno, 
Plano de Atividades, Documento Base e Plano de 
Ação EQAVET e Oferta Formativa 

Ao longo do ano 
letivo 

Conselho Consultivo 
---  
Atas das reuniões 

 
Através dos seus representantes, dar parecer 
sobre o Plano e Relatório de Atividades Anuais, 
Plano de Melhoria e Oferta Formativa 

Ao longo do ano 
letivo 

Conselho Pedagógico 
--- 
Atas das reuniões 

 
Responder aos inquéritos de satisfação e de 
necessidade de formação maio 2022 Inquéritos preenchidos 
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Serviço de Psicologia e Orientação  
Este serviço que este inativo durante 2 anos letivos retoma agora a sua atividade com novos 
intervenientes, pelo que se impõe uma breve descrição dos objetivos que irão nortear a 
atuação deste serviço, assim a atividade do Serviço de Psicologia e Orientação estará orientada 
em torno de três grandes eixos: Apoio Psicopedagógico; Orientação Escolar e Profissional; 
Apoio ao Sistema da Relação Família - Comunidade Escolar e transversais a estes eixos de 
atuação, dois grandes objetivos: Promover a saúde mental e Contribuir para o sucesso do 
processo de aprendizagem e académico. 
 

 
Tarefa Calendarização Resultado 

 
Gestão das sinalizações Ao longo do ano 

letivo 
22 sinalizações 

 
Avaliação Clínica e Acompanhamento 
psicopedagógico 
   - Avaliação clínica 
   - Relatórios técnico-pedagógicos 
   - Follow Up 

Ao longo do ano 
letivo 

16 avaliações clinicas de alunos e 
respetivo acompanhamento 

 Sessões de sensibilização para alunos/as e 
docentes 

Ao longo do ano 
letivo 8 sessões 

 Apoio consultivo a encarregados/as de educação 
e às famílias 

Ao longo do ano 
letivo 

22 atendimentos 

 
Apoio consultivo a agentes educativos/as Ao longo do ano 

letivo 
9 atendimentos  

 Orientação  Escolar e Profissional 
  - Sessões individuais 
  - Devolução da Informação 
  - Relatórios de Orientação Vocacional e 

Profissional 

Ao longo do ano 
letivo 

33 processos individuais de orientação 
escolar e profissional 

 Sessões de Orientação  Escolar e Profissional em 
grupo 

Ao longo do ano 
letivo 

8 sessões 

 
 
 
Ainda que organicamente não façam parte da Direção Pedagógica (EPDRBM), mas dado que a 
sua ação está diretamente ligada à atividade desta e foram definidas algumas ações de 
melhoria que têm implicação na atividade pedagógica, seguidamente apresentam-se as 
atividades previstas no Plano de Melhorias para o ano letivo 2022/2023 dos seguintes serviços: 
 
 
Serviço de Comunicação e Imagem 

 
Tarefa Calendarização Resultado 

PM5 

Divulgação regular das atividades desenvolvidas, 
nas redes sociais e através de uma Newsletter 
em formato eletrónico e a enviar por mail para 
todos os stakeholders, trimestralmente. 

Ao longo do ano 
letivo 

Produção e divulgação de 3 newsletter; 
Publicações regulares nas redes sociais da 
ADA. 
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Direção Geral 
 

Tarefa Calendarização Resultado 

PM3 Contratação psicóloga outubro 2022 Reativação do Serviço de Psicologia e 
Orientação 

PM8 

Realização de reuniões de trabalho periódicas 
com o pessoal não docente (grupo Outros 
Colaboradores) para identificar os problemas 
existentes e promover a resolução dos mesmos. 

Ao longo do ano 
letivo 

Aumentar a Taxa de Satisfação de 42,3% 
para 85% (meta definida) 

PM14 Elaboração de candidatura aos Centros 
Tecnológicos Especializados 

Até março 2023 Candidatura submetida 

 
 
Serviço Qualidade 

 
Tarefa Calendarização Resultado 

 
Elaboração do Relatório Final do ano letivo 
2021/2022 

setembro 2022 
Proposta de Relatório Final do ano letivo 
2021/2022 

 
Elaboração do Plano de Melhorias para o ano 
letivo 2022/2023 outubro 2022 

Porposta de Plano de Melhorias para o 
ano letivo 2022/2023 

PM2 
Revisão dos mecanismos de recuperação de 
aprendizagens e/ou assiduidade 

setembro/outubro 
2022 

“Capítulo” Medidas de Recuperação e/ou 
Aprendizagens a incluir no Manual de 
Acolhimento de professres e alunos 

PM9 
Elaboração do Plano de Atividades Anual para o 
ano letivo 2022/2023 outubro 2022 

Proposta de Plano de Atividades para o 
ano letivo 2022/2023 

PM13 Definição das metas para o indicador Mobilidades 
Internacionais. 

outubro 2022 Metas definidas para o ano letivo 
2022/2023 

PM16 

Criação de um quadro-resumo com os resultados 
dos principais indicadores e resultados dos 
inquéritos de satisfação e divulgação do mesmo 
em diversos suportes e meios. 

Até dezembro 
2022 

Quadro-resumo criado 

PM10 
Revisão do Regulamento Interno da EPDRBM; 
Elaboração dos Manuais de acolhimento dos 
professores e alunos; 

Ao longo do ano 
letivo 

Regulamento Interno da EPDRBM; 
Manuais de acolhimento dos professores e 
alunos; 

PM4 
Realização dos inquéritos de satisfação on-line e 
em suporte papel. Calendarização dos mesmos 
em função do plano de atividades. 

Ao longo do ano 
letivo 

Novo calendário de realização dos 
inquéritos. Melhoria das taxas de 
participação 

PM12 
Supervisão e acompanhamento do arquivamento 
(em formato digital) da informação legalmente 
obrigatória nos Dossiers Técnico-Pedagógicos. 

Ao longo do ano 
letivo 

Dossiers técnico-pedagógicos atualizados 

 
 
Serviço de Informática 

 
Tarefa Calendarização Resultado 

PM1 
Aquisição, instalação e entrada em 
funcionamento do software ARI-Atividades de 
Recuperação Individual  

setembro/outubro 
2022 

Software instalado e a funcionar 

PM7 
Realização da ação de formação para os 
utilizadores do software ARI-Atividades de 
Recuperação Individual 

novembro 2022 Acção de formação realizada 

PM15 
Elaboração de propostas para atualização e/ou 
aquisição de equipamentos informáticos e 
software 

Ao longo do ano 
letivo 

Propostas apresentadas à direção geral 
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Atividades dirigidas aos alunos e/ou comunidade escolar e local 
 
 
Para além das atividades previstas para os diferentes órgãos e serviços que compõem a 
EPDRBM e que são inerentes ao funcionamento da escola, são ainda apresentadas neste plano 
as atividades pedagógicas previstas para os alunos das diferentes turmas/cursos e ainda as 
atividades dirigidas a toda a comunidade escolar e local. 
 
Estas atividades estão divididas em três grandes grupos:  

- Atividades diretamente relacionadas com os cursos 
- Atividades do Plano Educação para a Cidadania 
- Atividades transversais envolvendo toda a comunidade escolar e local 

 
 
 
 
Distribuição por tipo de atividades previstas e por turma 
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Turma MO 1º ano  2 2  2 7   3 16 

Turma TPA15 1º ano 
 

2 2 
  

14 
   

18 

Turma LA 2º ano 
 

1 1 1 
 

3 
  

1 7 

Turma MN 2ºano 
 

1 1 2 3 4 
  

2 13 

Turma TPA14 2º ano 
 

1 1 2 
 

9 
  

3 16 

Turma MM 3º ano 1 2. 1 1 2 2 1  3 13 

Turma TPA13 3º ano 1 1 1 
  

6 1 
 

1 11 

Turma OA5 2º ano 
  

1 1 
 

3 
  

2 7 

Atividades Comunidade 
Escolar e Local 

(todas as turmas) 
3 1 3 

    
3 3 13 

Total por tipo de 
atividades 

5 11 13 7 7 48 2 3 18 
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023  
TURMA MO (1º ano) 

      

Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Lisbon Games 
Week 

Marcar presença num acontecimento 
que permite o contacto com novas 
tecnologias e novas realidades do 
mundo do digital. 

Visita de 
estudo 

 
18 novembro 

2022 
Rita Coelho 

“O planeta é 
nosso amigo” 

Apresentar o projeto Eco-escolas e os 
seus objetivos, mostrando as atividades 
desenvolvidas em anos anteriores; 
Explicar o conceito de desenvolvimento 
sutentável; Explicar a importância de 
separar os residuos corretamente, de 
poupar água e energia. 

Ação de 
sensibilização 

PEC - Domínio 
Desenvolvimento 

Sustentável 

novembro 
2022 

Helena 
Cadima 

Exposição de 
Fotografia 

Mostrar o resultado do trabalho 
realizado pelos alunos neste módulo 

Organização de 
Exposição 

DCA 
UFCD 9954 - 
Fotografia e 

Imagem Digital 

dezembro 
2022 

Jorge Valente 

Castelo Mágico 
Participação e cobertura fotográfica e 
videográfica de eventos 

Divulgação 
escola 

Atividade  
Extra-letiva 

dezembro 
2022 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 

BGREEN Film 
Festival 

Realizar vídeos de promoção ambiental 
de cariz internacional como 
complemento à matéria lecionada 

Participação no 
concurso 

 Integração e 
disciplinas da área 

técnica 

até 21 abril 
2023 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 

Casa Museu 
Carlos Relvas e 
MIMO - Museu 
da Imagem em 
Movimento  

Conhecer a obra fotográfica e a casa- 
estúdio de Carlos Relvas, um dos 
pioneiros da fotografia em Portugal; 
Conhecer a evolução das diversas 
tipologias de aparelhos desenvolvidos 
para criar ilusão, animação e recriação 
de movimento; 

Visita de 
estudo 

DCA e Técnicas 
Multimédia janeiro 2023 

Rita Coelho 
 Jorge 

Valente 

Espectáculo 
"Uma Farsa de 
Inês Pereira" 

Despertar e/ou desenvolver nos alunos 
o gosto pela leitura e pelo teatro e pela 
obra de Gil Vicente em particular. 

Ida ao teatro 
Português 

Mód. 2 
07 fevereiro 

2023 
Adélia 

Fernandes 

Exploratório - 
Centro Ciência 
Viva de Coimbra 

Aplicar na prática os seguintes 
conteúdos: Difração e reflexão da luz; 
Propagação do som em diferentes 
meios materiais; Construção de circuitos 
elétricos simples. 

Visita de 
Estudo 

Física e Química 
Mód. 2 

fevereiro 2023 
Helena 
Cadima 

Museu dos 
Transportes e das 
Telecomunicações 
- Porto 

Promover a compreensão do papel 
desempenhado pelos transportes e 
telecomunicações na sociedade; 
Conhcer património imobiliário – 
edificio da Alfândega do Porto 

Visita de 
Estudo 

Inglês 
Móds. 2, 3, 4, 5 

Segundo 
período 

Cândida 
Rente 

Laboratórios da 
Escola Superior 
Agrária de 
Coimbra 

Conhecer as análises físico-químicas 
realizadas neste laboratório em 
amostras de solos, de material vegetal, 
de resíduos orgânicos e de águas  

Visita de 
Estudo 

Física e Química 
Mód. 2 

fevereiro 2023 
Helena 
Cadima 
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Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Festival do Arroz 
e da Lampreia 

Participação e cobertura fotográfica e 
videográfica de eventos 

Divulgação 
escola 

Atividade  
Extra-letiva 

março/abril 
2023 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 

Bio-reserva 
Senhora da 
Alegria - 
Almalaguês 

Conhecer a bio-reserva Senhora da 
Alegria e o trabalho de preservação e 
conservação da natureza que lá é 
realizado. 

Visita de 
estudo 

PEC - Domínio 
Educação 
Ambiental 

2º período 
Jorge Valente 
Florbela Leite 

“A balança não 
diz tudo!” 

Definir alimentação saudável; Referir a 
importância de uma alimentação 
saudável; Identificar principais 
problemas associados a uma 
alimentação desequilibrada; Relacionar 
o bullying com a nossa alimentação e o 
nosso peso; Definir estratégias para 
“gostar do nosso corpo”. 

Ação de 
sensibilização 

PEC - Domínio 
Saúde 

2º período Helena 
Cadima 

Fábrica - Centro 
Ciência Viva de 
Aveiro 

Explorar e experimentar técnicas 
holográficas. Realizar a gravação de 
hologramas 3D através da manipulação 
de luz laser. 

Visita de 
estudo 

Física e Química 
Mód. 2 

Abril 2023 
Helena 
Cadima 

XXIII Encontros 
de Cinema de 
Viana do Castelo 

Conhecer diversos vídeos de cariz 
internacional como complemento à 
matéria lecionada; Conhecer acultura de 
Viana do Castelo 

Participação no 
Festival 

Atividade  
Extra-letiva 

2 a 14 maio 
2023 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 

"Cores e Sabores 
da EPDRBM" 

Sensibilizar para a diversidade cultural 
existente na escola através de uma 
mostra de música, dança e gastronomia 
de Portugal, São Tomé e Brasil. 

Sarau cultural PEC - Domínio 
Interculturalidade 

3º período Rita Coelho 
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023 
TURMA TPA15 (1º ano) 

      

Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Feira Nacional 
do Cavalo e da 
Castanha 

Conhecer a Feira Nacional do Cavalo; 
Contactar com criadores dos melhores 
cavalos puro-sangue criados no país; 
Comemorar o dia de São Martinho e 
conhecer a importância da cultura da 
castanha 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola 
 UFCD 7590  

11 novembro 
2022 

Isabel Garcia 
Florbel Leite 

“O planeta é 
nosso amigo” 

Apresentar o projeto Eco-escolas e os 
seus objetivos, mostrando as atividades 
desenvolvidas em anos anteriores; 
Explicar o conceito de desenvolvimento 
sutentável; Explicar a importância de 
separar os residuos corretamente, de 
poupar água e energia. 

Ação de 
sensibilização 

PEC - Domínio 
Desenvolvimento 

Sustentável 

novembro 
2022 

Helena 
Cadima 

Explorações de 
produção animal 
(Bovinos,Ovinos, 
Caprinos, 
Leporídeos e 
Aves) 

Contatar com as raças de interesse 
pecuária e observar in loco as suas 
características morfológicas, 
alimentação, reprodução e bem-estar. 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola 
UFCD 7590 
UFCD 7591 

Ao longo do 
ano 

Isabel Garcia 
 

Exploração de 
agricultura 
sustentável 

Compreender a importância da 
agricultura sustentável 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola  
UFCD 7580 

a definir Isabel Garcia 

Estação Agro-
meteorológica e 
Lab. solos da 
ESAC 

Consolidar os conhecimentos adquiridos 
em sala de aula; Observar "in loco" o 
funcionamento de uma estação 
agrometerorológica 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola 
 UFCD 7580 a definir Isabel Garcia 

São José Pneus 

Conhecer diferentes tipos de pneus 
consoante as máquinas agrícolas; 
Conhecer gamas específicas para 
máquinas, alfaias e reboques; Mostrar a 
vertente de sustentabilidade no 
desenho e criação de um pneu. 

Visita de 
estudo 

Mecanização 
Agrícola Janeiro 2023 

Gabriel Santo 
e Licínio 
Afonso 

Espectáculo 
"Uma Farsa de 
Inês Pereira" 

Despertar e/ou desenvolver nos alunos 
o gosto pela leitura e pelo teatro e pela 
obra de Gil Vicente em particular. 

Ida ao teatro 
Português 

Mód. 2 
07 fevereiro 

2023 
Adélia 

Fernandes 

Exploratório - 
Centro Ciência 
Viva de Coimbra 

Aplicar na prática os seguintes 
conteúdos: Difração e reflexão da luz; 
Propagação do som em diferentes 
meios materiais; Construção de circuitos 
elétricos simples. 

Visita de 
Estudo 

Física e Química 
Mód. 2 fevereiro 2023 

Helena 
Cadima 

Museu dos 
Transportes e das 
Telecomunicações 
- Porto 

Promover a compreensão do papel 
desempenhado pelos transportes e 
telecomunicações na sociedade; 
Conhcer património imobiliário – 
edificio da Alfândega do Porto 

Visita de 
Estudo 

Inglês 
Móds. 2, 3, 4, 5 

Segundo 
período 

Cândida 
Rente 
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Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Laboratórios da 
Escola Superior 
Agrária de 
Coimbra 

Conhecer as análises físico-químicas 
realizadas neste laboratório em 
amostras de solos, de material vegetal, 
de resíduos orgânicos e de águas  

Visita de 
Estudo 

Física e Química 
Mód. 2 

fevereiro 2023 
Helena 
Cadima 

Salinas de Rio 
Maior e Frubaça 
em Alcobaça 

Observar a tecnologia de hiperpressão 
para o tratamento a frio de polpas de 
fruta, purés e sumos. Observar o 
processo de extração de sal-gema; 
Participar num Workshop de 
transformação de sal em queijo de sal. 

Visita de 
estudo 

Transformação fevereiro 2023 Florbela Leite 

Banco Português 
de Germoplasma 
Vegetal em 
Braga 

Conhecer o Banco Português de 
Germoplasma Vegetal, que possui uma 
coleção de mais de 47 mil amostras de 
150 espécies e 90 géneros de cereais, 
plantas aromáticas e medicinais, fibras, 
forragens, pastagens e culturas 
hortícolas. 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola março 2023 Florbela Leite 

Caves e Museu 
do Vinho da 
Bairrada 

Conhecer o processo de produção de 
licores, aguardentes, espumantes e 
vinho, conservação, engarrafamento e 
respetivo controlo analítico. Conhecer a 
história do vinho/trabalho vitivinícola 
desde o séc. XIX até à atualidade. 

Visita de 
estudo 

Transformação e 
Viticultura 

abril 2023 Florbela Leite 

Fábrica - Centro 
Ciência Viva de 
Aveiro 

Explorar e experimentar técnicas 
holográficas. Realizar a gravação de 
hologramas 3D através da manipulação 
de luz laser. 

Visita de 
estudo 

Física e Química 
Mod. 2 abril 2023 

Helena 
Cadima 

Bio-reserva 
Senhora da 
Alegria - 
Almalaguês 

Conhecer a bio-reserva Senhora da 
Alegria e o trabalho de preservação e 
conservação da natureza que lá é 
realizado. 

Visita de 
estudo 

PEC - Domínio 
Educação 
Ambiental 

2º período 
Jorge Valente 
Florbela Leite 

“A balança não 
diz tudo!” 

Definir alimentação saudável; Referir a 
importância de uma alimentação 
saudável; Identificar principais 
problemas associados a uma 
alimentação desequilibrada; Relacionar 
o bullying com a nossa alimentação e o 
nosso peso; Definir estratégias para 
“gostar do nosso corpo”. 

Ação de 
sensibilização 

PEC - Domínio 
Saúde 

2º período 
Helena 
Cadima 

Feira Nacional 
da Agricultura 
em Santarém 

Conhecer o património agrícola; 
Apreciar os animais sob o ponto de vista 
zootécnico; Contactar com a diferente 
maquinaria agrícola exposta na feira; 
Conhecer novas gamas de produtos 
alimentares 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola, 
Mecanização 

Agrícola, 
Transformação, 

Economia e 
Gestão Agrícola 

junho 2023 

Florbela Leite  
Isabel Garcia 

Joaquim 
Carraco 

"Cores e Sabores 
da EPDRBM" 

Sensibilizar para a diversidade cultural 
existente na escola através de uma 
mostra de música, dança e gastronomia 
de Portugal, São Tomé e Brasil. 

Sarau cultural 
PEC - Domínio 

Interculturalidade 3º período Rita Coelho 
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023 
TURMA LA  (2º ano) 

      

Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Lisbon Games 
Week 

Marcar presença num acontecimento 
que permite o contacto com novas 
tecnologias e novas realidades do 
mundo do digital. 

Visita de 
estudo 

 
18 novembro 

2022 
Rita Coelho 

Renova, SA 

Conhecer o processo produtivo, as 
medidas de poupança de energia e os 
procedimentos em termos de HST. 
Conhecer o funcionamento do armazém 
e da Gestão de Stocks. 

Visita de 
Estudo 

Logística e 
Armazém 

novembro 
2022 

 Helena 
Cadima 

"Contas Certas" 
Dotar os alunos de conhecimentos 
básicos ao nível dos produtos e serviços 
financeiros existentes na atualidade 

Colóquio 

PEC - Domínio 
Literacia 

Financeira e 
Educação para o 

Consumo 

2º período Hugo Rocha 

Museu dos 
Transportes e das 
Telecomunicações 
- Porto 

Promover a compreensão do papel 
desempenhado pelos transportes e 
telecomunicações na sociedade; 
Conhcer património imobiliário – 
edificio da Alfândega do Porto 

Visita de 
Estudo 

Inglês 
Móds. 2, 3, 4, 5 

Segundo 
período 

Cândida 
Rente 

Espectáculo 
"Maias” 

Proporcionar um contacto diferente e 
mais apelativo com a obra de Eça de 
Queirós; Constatar as diferenças entre 
discurso literário e discurso teatral; 
Desenvolver nos alunos o gosto pela 
leitura e pela obra literária; Constatar a 
atualidade da crítica de costumes 
presente em Os Maias. 

Ida ao teatro 
Português 

Mod. 5 
28 março 2023 

Adélia 
Fernandes 

Direitos + 
Humanos 

Compreender as dinâmicas da violência 
e as suas especificidades, promovendo a 
defesa dos direitos humanos 

Ações de 
sensibilização e 
debate 

PEC - Domínio 
Direitos humanos 

Ao longo do 
ano letivo 

Filipa Oliveira 
Vanessa 
Ramalho 

"Igualdade de 
Género deste a 
família" 

Análise da alteração e evolução dos 
papéis de género na família. A educação 
para a igualdade de género na família. 
Análise da situação concreta nas 
famílias dos alunos da EPDRBM. 

Trabalho 
prático com 
publicação dos 
resultados 

PEC - Domínio 
Igualdade de 

Género 
a definir Rita Coelho 
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023 
TURMA MN (2º ano) 

      

Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Feira do Ano de 
Montemor 

Participação e cobertura fotográfica e 
videográfica do evento 

Divulgação 
escola 

Atividade  
Extra-letiva 

Setembro de 
2022 

Rita Coelho 

Projeto SIAC / 
empreendedoris
mo – ANESPO 

Incentivar o espírito empreendedor 
junto dos alunos que frequentam cursos 
profissionais nas escolas profissionais 

Colóquio / 
palestra 

 
28 setembro 

2022 
Isabel Garcia 

Lisbon Games 
Week 

Marcar presença num acontecimento 
que permite o contacto com novas 
tecnologias e novas realidades do 
mundo do digital. 

Visita de 
estudo 

 
18 novembro 

2022 
Rita Coelho 

Renova, SA 

Conhecer o processo produtivo, as 
medidas de poupança de energia e os 
procedimentos em termos de HST. 
Recolher informação para a realização 
de uma avaliação de riscos.  

Visita de 
Estudo 

Física-Química 
Mód. 4 

novembro 
2022 

 Helena 
Cadima 

Castelo Mágico 
Participação e cobertura fotográfica e 
videográfica do evento 

Divulgação 
escola 

Atividade  
Extra-letiva 

dezembro 
2022 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 

Palácio da Pena - 
Sintra 

Valorizar o património histórico, 
artístico, cultural, natural, local, regional 
e europeu, numa perspetiva de 
construção da cidadania europeia. 

Visita de 
estudo 

HCA 
Mód. 8 

12 janeiro 
2023 

Graça Claro 

Museu dos 
Transportes e das 
Telecomunicações 
- Porto 

Promover a compreensão do papel 
desempenhado pelos transportes e 
telecomunicações na sociedade; 
Conhcer património imobiliário – 
edificio da Alfândega do Porto 

Visita de 
Estudo 

Inglês 
Móds. 2, 3, 4, 5 

Segundo 
período 

Cândida 
Rente 

Espectáculo 
"Maias” 

Proporcionar um contacto diferente e 
mais apelativo com a obra de Eça de 
Queirós; Constatar as diferenças entre 
discurso literário e discurso teatral; 
Desenvolver nos alunos o gosto pela 
leitura e pela obra literária; Constatar a 
atualidade da crítica de costumes 
presente em Os Maias. 

Ida ao teatro 
Português 

Mod. 5 
28 março 2023 

Adélia 
Fernandes 

"Contas Certas" 
Dotar os alunos de conhecimentos 
básicos ao nível dos produtos e serviços 
financeiros existentes na atualidade 

Colóquio 

PEC - Domínio 
Literacia 

Financeira e 
Educação para o 

Consumo 

2º período Hugo Rocha 

Festival do Arroz 
e da Lampreia 

Participação e cobertura fotográfica e 
videográfica de eventos 

Divulgação 
Escola 

Atividade  
Extra-letiva 

março/abril 
2023 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 
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Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

XXIII Encontros 
de Cinema de 
Viana do Castelo 

'Conhecer diversos videos de cariz 
internacional como complemento à 
matéria lecionada; Conhecer a cultura 
de Viana do Castelo 

Participação no 
Festival 

Atividade  
Extra-letiva 

2 a 14 Maio 
2023 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 

"Igualdade de 
Género deste a 
família" 

Análise da alteração e evolução dos 
papéis de género na família. A educação 
para a igualdade de género na família. 
Análise da situação concreta nas 
famílias dos alunos da EPDRBM. 

Trabalho 
prático com 
publicação dos 
resultados 

PEC - Domínio 
Igualdade de 

Género 
a definir Rita Coelho 

Direitos + 
Humanos 

Compreender as dinâmicas da violência 
e as suas especificidades, promovendo a 
defesa dos direitos humanos 

Ações de 
sensibilização e 
debate 

PEC - Domínio 
Direitos humanos 

Ao longo do 
ano letivo 

Filipa Oliveira 
Vanessa 
Ramalho 
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023 
TURMA TPA14 (2º ano) 

      

Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Projeto SIAC / 
empreendedoris
mo – ANESPO 

Incentivar o espírito empreendedor 
junto dos alunos que frequentam cursos 
profissionais nas escolas profissionais 

Colóquio / 
palestra 

 
28 setembro 

2022 
Isabel Garcia 

Vindima e 
vinificação 

Participar na vindima e acompanhar o 
processo de vinificação 

Vindima 
UFCD 3035 
UFCD 6288 
UFCD 7595 

setembro/ 
outubro 2022 

Isabel Garcia 
Francisco 

Dias 
Rodrigo 
Cadima 

Fábrica de 
rações  
e Exploração 
pecuária 

Conhecer o modo de fabrico das rações; 
Contatar com as atividades de uma 
exploração animal, nomeadamente a 
nível da alimentação e bem estar 
animal. 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola 
UFCD 7592 

a definir Isabel Garcia 

Centro 
Experimental do 
Loreto 

Observar in loco os ensaios das 
variedades e os equipamentos 
inerentes. Conhecer a importância dos 
centros experimentais. 

Aula de campo Produção Agrícola 
UFCD 7589 

novembro 
2022 

Isabel Garcia 

Feira Nacional 
do Cavalo e da 
Castanha 

Conhecer a Feira Nacional do Cavalo; 
Contactar com criadores dos melhores 
cavalos puro-sangue criados no país; 
Comemorar o dia de São Martinho e 
conhecer a importância da cultura da 
castanha 

Visita de 
estudo 

UFCD 7669  11 novembro 
2022 

Tiago Silva 

Renova, SA 

Conhecer o processo produtivo, as 
medidas de poupança de energia e os 
procedimentos em termos de HST. 
Recolher informação para a realização 
de uma avaliação de riscos.  

Visita de 
Estudo 

Física-Química 
Mód. 4 

novembro 
2022 

 Helena 
Cadima 

São José Pneus 

Conhecer diferentes tipos de pneus 
consoante as máquinas agrícolas; 
Conhecer gamas específicas para 
máquinas, alfaias e reboques; Mostrar a 
vertente de sustentabilidade no 
desenho e criação de um pneu. 

Visita de 
estudo 

Mecanização 
Agrícola 

Janeiro 2023 
Gabriel Santo 

e Licínio 
Afonso 

Viveirista de 
plantas 

Conhecer novas tecnologias e 
observação in loco de todo o 
processo.de propagação de plantas. 

Visita de 
estudo Produção Agrícola Janeiro 2023 Florbela Leite 

Espectáculo 
"Maias” 

Proporcionar um contacto diferente e 
mais apelativo com a obra de Eça de 
Queirós; Constatar as diferenças entre 
discurso literário e discurso teatral; 
Desenvolver nos alunos o gosto pela 
leitura e pela obra literária; Constatar a 
atualidade da crítica de costumes 
presente em Os Maias. 

Ida ao teatro 
Português 

Mod. 5 
28 março 2023 

Adélia 
Fernandes 
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Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Banco Português 
de Germoplasma 
Vegetal em 
Braga 

Conhecer o Banco Português de 
Germoplasma Vegetal, que possui uma 
coleção de mais de 47 mil amostras de 
150 espécies e 90 géneros de cereais, 
plantas aromáticas e medicinais, fibras, 
forragens, pastagens e culturas 
hortícolas. 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola março 2023 Florbela Leite 

Museu dos 
Transportes e das 
Telecomunicações 
- Porto 

Promover a compreensão do papel 
desempenhado pelos transportes e 
telecomunicações na sociedade; 
Conhcer património imobiliário – 
edificio da Alfândega do Porto 

Visita de 
Estudo 

Inglês 
Móds. 2, 3, 4, 5 

Segundo 
período 

Cândida 
Rente 

Laboratórios da 
ESAC 

Conhecer as técnicas e os 
procedimentos utilizados nos 
laboratórios da Escola Superior Agrária 
de Coimbra. 

Visita de 
estudo 

Química 
Mód. 5  2º período 

Helena 
Cadima e 

Florbela Leite 

"Contas Certas" 
Dotar os alunos de conhecimentos 
básicos ao nível dos produtos e serviços 
financeiros existentes na atualidade 

Colóquio 

PEC - Domínio 
Literacia 

Financeira e 
Educação para o 

Consumo 

2º período Hugo Rocha 

Feira Nacional 
da Agricultura 
em Santarém 

Conhecer o património agrícola; 
Apreciar os animais sob o ponto de vista 
zootécnico; Contactar com a diferente 
maquinaria agrícola exposta na feira; 
Conhecer novas gamas de produtos 
alimentares 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola, 
Mecanização 

Agrícola e 
Transformação 

Economia e 
Gestão Agrícola 

junho 2023 

Florbela Leite  
Isabel Garcia 

Joaquim 
Carraco 

Direitos + 
Humanos 

Compreender as dinâmicas da violência 
e as suas especificidades, promovendo a 
defesa dos direitos humanos 

Ações de 
sensibilização e 
debate 

PEC - Domínio 
Direitos humanos 

Ao longo do 
ano letivo 

Filipa Oliveira 
Vanessa 
Ramalho 

"Igualdade de 
Género deste a 
família" 

Análise da alteração e evolução dos 
papeis de género na família. A educação 
para a igualdade de género na família. 
Análise da situação concreta nas 
famílias dos alunos da EPDRBM. 

Trabalho 
prático com 
publicação dos 
resultados 

PEC - Domínio 
Igualdade de 

Género 
a definir Rita Coelho 
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 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO LETIVO 2021/2022 
TURMA MM (3º ano) 

      

Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Feira do Ano de 
Montemor 

Participação e cobertura fotográfica e 
videográfica do evento 

Divulgação 
escola 

Atividade  
Extra-letiva 

Setembro 2022 Rita Coelho 

Projeto SIAC / 
empreendedoris
mo – ANESPO 

Incentivar o espírito empreendedor 
junto dos alunos que frequentam cursos 
profissionais nas escolas profissionais 

Colóquio / 
palestra 

 
28 setembro 

2022 
Isabel Garcia 

Festival Space 
Assistir ao espetáculo “Music for short 
films” pelo grupo Space Ensemble.  

Projeção de 
videos com 
música ao vivo 

 
11 novembro 

2022 Jorge Valente 

Lisbon Games 
Week 

Marcar presença num acontecimento 
que permite o contacto com novas 
tecnologias e novas realidades do 
mundo do digital.  

Visita de 
estudo  

18 novembro 
2022 Rita Coelho 

Comemorações 
do Dia da 
Floresta 
Autóctone 

Participar na comemoração do Dia da 
Floresta Autóctone promovido pela 
ESAC. Este evento inclui palestras, 
bancas temáticas e a plantação de 
árvores autóctones. 

Palestra, 
workshops 

 
23 novembro 

2022 
Florbela Leite 

Mostra de 
Vídeos 

Mostrar o resultado do trabalho 
realizado pelos alunos neste módulo 

Organização 
Mostra 

DCA 
UFCD 9959 – Lab. 

Audiovisuais 

novembro/ 
dezembro 

2022 
Jorge Valente 

Castelo Mágico 
Participação e cobertura fotográfica e 
videográfica de eventos 

Divulgação 
escola 

Atividade  
extra-letiva 

dezembro 
2022 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 

Palácio da Pena - 
Sintra 

Valorizar o património histórico, 
artístico, cultural, natural, local, regional 
e europeu, numa perspetiva de 
construção da cidadania europeia. 

Visita de 
estudo 

HCA 
Mód. 8 

12 janeiro 
2023 

Graça Claro 

XXII Encontros 
de Cinema de 
Viana do Castelo 

Conhecer diversos videos de cariz 
internacional como complemento à 
matéria lecionada; Conhecer acultura de 
Viana do Castelo 

Participação no 
Festival 

Atividade  
extra-letiva 

2 a 14 Maio 
2023 

Rita Coelho 
Ricardo 

Carvalho 

Espetáculo “Ano 
da Morte de 
Ricardo Reis” 

Motivar os alunos para o estudo da obra 
de Fernando Pessoa; Aprofundar 
conhecimentos relativos à sua obra; 
Despertar/ desenvolver nos alunos o 
gosto pela leitura e pela poesia. 

Ida ao teatro Português 
mód. 9 

Maio 2023 Adélia 
Fernandes 

Direitos + 
Humanos 

Compreender as dinâmicas da violência 
e as suas especificidades, promovendo a 
defesa dos direitos humanos 

Ações de 
sensibilização e 
debate 

PEC - Domínio 
Direitos humanos 

Ao longo do 
ano letivo 

Filipa Oliveira 
Vanessa 
Ramalho 
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Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

"Empreender 
contigo" 

Análise dos elementos fundamentais do 
empreendedorismo: responsabilidade 
pessoal; desenvolvimento de competên-
cias de iniciativa, aceitação do risco, 
decisão, responsabilidade, auto-motiva-
ção, otimismo, persistência, disciplina 

workshops 
PEC - Domínio 

Empreeendedo-
rismo 

ao longo do 
ano letivo 

Rita Coelho 

"Vida ativa. E 
agora?" 

Analisar a importância de ter um bom 
CV e uma boa carta de apresentação, 
elaboração do CV e da carta. Os 
cuidados a ter numa entrevista de 
trabalho. 

Trabalho 
prático 

PEC - Domínio 
Mundo do 
Trabalho 

3º período Rita Coelho 
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO LETIVO 2021/2022 
TURMA TPA13 (3º ano) 

      

Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Feira Nacional do 
Cavalo e da 
Castanha 

Conhecer a Feira Nacional do Cavalo; 
Contactar com criadores dos melhores 
cavalos puro-sangue criados no país; 
Comemorar o dia de São Martinho e 
conhecer a importância da cultura da 
castanha 

Visita de 
estudo 

  
11 novembro 

2022 
Isabel Garcia 
Florbel Leite 

Comemorações 
do Dia da 
Floresta 
Autóctone 

Participar na comemoração do Dia da 
Floresta Autóctone promovido pela 
ESAC. Este evento inclui palestras, 
bancas temáticas e a plantação de 
árvores autóctones. 

Palestra, 
workshops 

 
23 novembro 

2022 
Florbela Leite 

Produtores de 
culturas 
hortícolas e 
florícolas 

Contactar "in loco" com unidades de 
produção de culturas hortícolas e 
florícolas; Conhecer os diferentes 
processos produtivos 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola 
UFCD 7588 

a definir 
Patrícia 
Nunes 

Laboratório de 
Reprodução, 
Genética e 
Melhoramento 
Animal da ESAC 

Contactar com a Tecnologia de recolha 
de Sémen e da Inseminação Artificial. 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola janeiro 2023 Florbela Leite 

Banco Português 
de Germoplasma 
Vegetal em 
Braga 

Conhecer o Banco Português de 
Germoplasma Vegetal, que possui uma 
coleção de mais de 47 mil amostras de 
150 espécies e 90 géneros de cereais, 
plantas aromáticas e medicinais, fibras, 
forragens, pastagens e culturas 
hortícolas. 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola março 2023 Florbela Leite 

Laboratórios da 
ESAC 

Conhecer as técnicas e os 
procedimentos utilizados nos 
laboratórios da Escola Superior Agrária 
de Coimbra. 

Visita de 
estudo 

Química 
Mód. 5  

2º período 
Helena 

Cadima e 
Florbela Leite 

Espetáculo “Ano 
da Morte de 
Ricardo Reis” 

Motivar os alunos para o estudo da obra 
de Fernando Pessoa; Aprofundar 
conhecimentos relativos à sua obra; 
Proporcionar aos alunos um contacto 
diferente e mais apelativo com a 
mesma; Despertar/ desenvolver nos 
alunos o gosto pela leitura e pela poesia. 

Ida ao teatro 
Português 

mód. 9 
Maio 2023 

Adélia 
Fernandes 

Feira Nacional 
da Agricultura 
em Santarém 

Conhecer o património agrícola; 
Apreciar os animais sob o ponto de vista 
zootécnico; Contactar com a diferente 
maquinaria agrícola exposta na feira; 
Conhecer novas gamas de produtos 
alimentares 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola, 
Mecanização 

Agrícola e 
Transformação 

Economia e 
Gestão Agrícola 

junho 2023 

Florbela Leite  
Isabel Garcia 

Joaquim 
Carraco 
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Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Direitos + 
Humanos 

Compreender as dinâmicas da violência 
e as suas especificidades, promovendo a 
defesa dos direitos humanos 

Ações de 
sensibilização e 
debate 

PEC - Domínio 
Direitos humanos 

Ao longo do 
ano letivo 

Filipa Oliveira 
Vanessa 
Ramalho 

"Empreender 
contigo" 

Análise dos elementos fundamentais do 
Empreendedorismo: responsabilidade 
pessoal nos desempenhos e na inserção 
em equipa de trabalho; 
desenvolvimento de competências de 
iniciativa, aceitação do risco, decisão, 
responsabilidade, auto-motivação, 
otimismo, persistência, disciplina 

workshops 
PEC - Domínio 

Empreeendedoris
mo 

ao longo do 
ano letivo Rita Coelho 

"Vida ativa. E 
agora?" 

Analisar a importância de ter um bom 
CV e uma boa carta de apresentação, 
elaboração do CV e da carta. Os 
cuidados a ter numa entrevista de 
trabalho. 

Trabalho 
prático 

PEC - Domínio 
Mundo do 
Trabalho 

3º período Rita Coelho 
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ANO LETIVO 2021/2022 
TURMA OA5 (2º ano) 

      

Atividade objetivo 
Tipo de 

atividade 

Enquadramento 
(Disciplina/Módulo

/UFCD) 
calendarização 

Prof. 
Responsável 

Vindima e 
Vinificação 

Participar na vindima e acompanhar o 
processo de vinificação 

Vindima   setembro/ 
outubro 2022 

Isabel Garcia 
Francisco 

Dias 
Rodrigo 
Cadima 

Feira Nacional do 
Cavalo e da 
Castanha 

Conhecer a Feira Nacional do Cavalo; 
Contactar com criadores dos melhores 
cavalos puro-sangue criados no país; 
Comemorar o dia de São Martinho e 
conhecer a importância da cultura da 
castanha 

Visita de 
estudo 

  
11 novembro 

2022 

 
Sérgio 
Gaspar  

Produtores de 
culturas 
hortícolas 

Contactar "in loco" com unidades de 
produção de culturas hortícolas e 
florícolas; Conhecer os diferentes 
processos produtivos 

Visita de 
estudo 

UFCD 6282 
UFCD 6283 

a definir 
Isabel 
Garcia 

"Contas Certas" 
Dotar os alunos de conhecimentos 
básicos ao nível dos produtos e serviços 
financeiros existentes na atualidade 

Colóquio 

PEC - Domínio 
Literacia 

Financeira e 
Educação para o 

Consumo 

2º período Hugo Rocha 

Direitos + 
Humanos 

Compreender as dinâmicas da violência 
e as suas especificidades, promovendo a 
defesa dos direitos humanos 

Ações de 
sensibilização e 
debate 

PEC - Domínio 
Direitos humanos 

Ao longo do 
ano letivo 

Filipa Oliveira 
Vanessa 
Ramalho 

"Igualdade de 
Género deste a 
família" 

Análise da alteração e evolução dos 
papeis de género na família. A educação 
para a igualdade de género na família. 
Análise da situação concreta nas 
famílias dos alunos da EPDRBM. 

Trabalho 
prático com 
publicação dos 
resultados 

PEC - Domínio 
Igualdade de 

Género 
a definir Rita Coelho 

Feira Nacional 
da Agricultura 
em Santarém 

Conhecer o património agrícola; 
Apreciar os animais sob o ponto de vista 
zootécnico; Contactar com a diferente 
maquinaria agrícola exposta na feira; 
Conhecer novas gamas de produtos 
alimentares 

Visita de 
estudo 

Produção Agrícola, 
Mecanização 

Agrícola e 
Transformação 

Economia e 
Gestão Agrícola 

junho de 2023 

Florbela Leite  
Isabel Garcia 

Joaquim 
Carraco 
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ATIVIDADES PARA A COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL 
ano letivo 2022/2023 

       

Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade 
Calendarização 

Prof. 
Responsável 

Sessão Solene de 
Abertura do Ano Letivo 

   
14 outubro 

2022 
Joaquim 
Carraco 

Stop plantas invasoras 
Sensibilizar para a problemática das plantas 
invasoras aquáticas. Orador Sílvia Martins (ESAC-
IPC/CEF) 

Ação de 
Educação e 
Sensibilização 
Ambiental 

28 outubro 
2022 

Isabel Garcia 

Halloween Comemoração do Halloween   
 31 outubro 

2022 

Rita Coelho 
Cândida 
Rente 

“A terra treme” 

Alertar e sensibilizar a população sobre como 
agir antes, durante e depois da ocorrência de um 
sismo. A TERRA TREME é um exercício organizado 
anualmente pela Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil. 

Ação de 
sensibilização -
Simulacro de 
sismo 

09 novembro 
2022 

Isabel Garcia 

A nossa casa é um 
Planeta 

“A Nossa casa é um Planeta“ é uma ação de 
educação e sensibilização ambiental que promove 
comportamentos ambientalmente adequados na 
temática dos resíduos urbanos. Parceria - ERSUC 

Ação de 
Educação e 
Sensibilização 
Ambiental 

23 novembro 
2022 

Helena 
Cadima 

Teste aos 
procedimentos a adotar 
em caso de emergência 

Reconhecer o toque de alarme; Ser capaz de 
cumprir os procedimentos de mergância (evacuação 
do edifício); Saber identificar o chefe de fila e o 
cerra fila; Saber identificar as diferentes funções da 
estrutura interna de segurança (ex: delegado de 
segurança, responsável pela 1.ª intervenção).  

Simulacro 2º período Helena 
Cadima 

Decorações de Natal 
Realização da decoração natalícia do edifício da 
escola e participação no projeto “escadinhas 
Mágicas”  

  dezembro de 
2022 

Rita Coelho 

Torneio de Futsal 

Despertar o gosto pela prática da atividade física 
aliada ao convívio, boa disposição, enriquecimento 
de atividades, bem-estar físico e psíquico, 
aumentando a identificação dos alunos com a 
escola, promovendo a aproximação entre a 
comunidade escolar. 

Desporto 
16 dezembro 

2022 
Alexandre 

Coelho 

Comemoração do Dia 
Internacional da 
Floresta 
“Dia Eco-Escola da 
EPDRBM” 

Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância da floresta na manutenção da vida na 
Terra; Conhecer as potencialidades da nossa flora; 
Promover a participação e a criatividade dos 
estudantes envolvidos no Programa Eco-Escolas, 
através da produção de um trabalho de 
comunicação: o poster Eco-Código 

Plantação de 
espécies 
autóctones; 
Atelier Plantas 
aromáticas e 
medicinais; 
Atelier Eco-
Código. 

21 março 2023 
Florbela Leite 

e Helena 
Cadima 
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Atividade Objetivos 
Tipo de 

atividade Calendarização 
Prof. 

Responsável 

Torneio de Voleibol 

Despertar o gosto pela prática da atividade física 
aliada ao convívio, boa disposição, enriquecimento 
de atividades, bem-estar físico e psíquico, 
aumentando a identificação dos alunos com a 
escola, promovendo a aproximação entre a 
comunidade escolar. 

Desporto 31 março 2023 
Alexandre 

Coelho 

I Feira de Ciência e 
Tecnologia da EPDRBM 

Estimular o interesse pelas ciências na comunidade 
escolar; Apresentar atividades científicas e 
tecnológicas produzidas pelos alunos e professores; 
Oferecer à comunidade civil a oportunidade de 
conhecer os resultados do trabalho experimental 
realizado na EPDRBM. 

Feira/mostra de 
atividades  

abril de 2023 Florbela Leite 

Atividade Final de Ano Assinalar o encerramento do ano letivo 
Desporto e 
Atividades 
culturais 

junho/julho 
2023 

Isabel Garcia 
Alexandre 

Coelho 
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PLANO EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
ano letivo 2022/2023 

         
Atividade Objetivos Tipo de atividade Parceria Domínio Turmas 

Enquadramento 
(Disciplina/ 

Módulo/UFCD) 
Calendarização Prof. 

Responsável 

"Cores e Sabores da 
EPDRBM" 

Sensibilizar para a diversidade cultural existente na 
escola através de uma mostra de música, dança e 
gastronomia de Portugal, São Tomé, Moçambique 
e Brasil. 

Sarau 
intercultural 

Pais e 
encarregados 
de educação 

Interculturalidade 
1º ano 

MO e TPA15 
Integração 3º período Rita Coelho 

Bio-reserva Senhora 
da Alegria - 
Almalaguês 

Conhecer a bio-reserva Senhora da Alegria e o 
trabalho de preservação e conservação da natureza 
que lá é realizado. 

Visita de estudo 

Milvoz - 
Associação de 
Proteção e 
Conservação 
da Natureza 

Educação 
Ambiental 

1º ano 
MO e TPA15 

--- 2º período 
Jorge Valente 
Florbela Leite 

“O planeta é nosso 
amigo” 

Apresentar o projeto Eco-escolas e os seus 
objetivos, mostrando as atividades desenvolvidas 
em anos anteriores; Explicar o conceito de 
desenvolvimento sutentável; Explicar a 
importância de separar os residuos corretamente, 
de poupar água e energia. 

Ação de 
sensibilização 

Alunos das 
turmas MN e 
TPA14 

Desenvolvimento 
Sustentável 

1º ano 
MO e TPA15 

--- novembro 2022 
Helena 
Cadima 

“A balança não diz 
tudo!” 

Definir alimentação saudável; Referir a importância 
de uma alimentação saudável; Identificar principais 
problemas associados a uma alimentação 
desequilibrada; Relacionar o bullying com a nossa 
alimentação e o nosso peso; Definir estratégias 
para “gostar do nosso corpo”. 

Ação de 
sensibilização 

--- Saúde 1º ano 
MO e TPA15 

--- 2º período Helena 
Cadima 

Direitos + Humanos 
Compreender as dinâmicas da violência e as suas 
especificidades, promovendo a defesa dos direitos 
humanos 

Ações de 
sensibilização e 
debate 

Gab. Psicologia 
e Orientação 

Direitos humanos 

2º ano 
MN, TPA14, 

LA e OA5 
3º ano 

MM e TPA13 

--- Ao longo do ano 
letivo 

Filipa Oliveira 
Vanessa 
Ramalho 
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Atividade Objetivos Tipo de atividade Parceria Domínio Turmas 
Enquadramento 

(Disciplina/ 
Módulo/UFCD) 

Calendarização 
Prof. 

Responsável 

"Igualdade de Género 
desde a família" 

Análise da lateração e evolução dos papéis de 
género na família. A educação para a igualdade de 
género na família. Análise da situação concreta nas 
famílias dos alunos da EPDRBM. 

Trabalho prático 
com publicação 
dos resultados 

Família dos 
alunos da 
EPDRBM 

Igualdade de 
Género 

2º ano 
MN, TPA14, 

LA e OA5 

Integração 
Mód. 3 

A definir Rita Coelho 

"Contas Certas" 
Dotar os alunos de conhecimentos básicos ao nível 
dos produtos e serviços financeiros existentes na 
atualidade 

Colóquio ---- 

Literacia 
Financeira e 

Educação para o 
Consumo 

2º ano 
MN, TPA14, 

LA e OA5 
---- 2º período Hugo Rocha 

"Empreender contigo" 

Análise sobre os elementos fundamentais do 
Empreendedorismo: responsabilidade pessoal nos 
desempenhos, responsabilidade pessoal na 
inserção em equipa de trabalho; desenvolvimento 
de competências de iniciativa, aceitação do risco, 
decisão, responsabilidade, auto-motivação, 
optimismo, persistência, disciplina 

workshops 
Projeto  
i.Montemor 4G 

Empreeendedoris
mo 

3º ano 
MM e TPA13 

Integração 
Mod. 6 

ao longo do ano 
letivo 

Rita Coelho 
Florbela Leite 

"Vida ativa. E agora?" 

Analisar a importância de ter um bom CV e uma 
boa carta de apresentação, elaboração do CV e da 
carta. Os cuidados a ter numa entrevista de 
trabalho. 

Trabalho prático ---- 
Mundo do 
Trabalho 

3º ano 
MM e TPA13 

Integração 
Mod. 6 

3º período Rita Coelho 
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PLANO DE MELHORIAS 
(síntese) 

ano letivo 2022/2023 

 

Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar.  

 

Área de 
Melhoria 

Descrição da 
Área de 

Melhoria 
Objetivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar 
(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Sucesso 

O1 
Diminuir a Taxa de Não Aprovação do ciclo formativo 2019-2022 de 
21,2%  para um valor abaixo de 8% 

O2 
Diminuir os indicadores Absentismo (14,2%) e Ultrapassagem do Limite 
de Faltas (38,1%) para valores dentro das metas pretendidas (7% e 20% 
respetivamente) 

O3 

Como forma de combater os baixos níveis do indicador Taxa de Sucesso 
(elevado nº de módulos em atraso) criar um mecanismo de recuperação 
que permita a recuperação dos módulos fora do horário letivo com 
registo em suporte informático. Valor atual do indicador Taxa de 
Sucesso (turmas dos 1º e 2º anos) (14,1%), meta definida (50%) 

O4 Reduzir o abandono escolar (Taxa de Desistência) 

AM2 
Envolvimento dos 

diferentes 
Stakeholders 

O5 
Melhorar o mecanismo de realização dos inquéritos de satisfação de 
forma a aumentar a taxa de participação dos diferentes stakeholders 
nos inquéritos de satisfação (meta 80%). 

O6 
Melhorar o conhecimento dos stakeholders relativamente às atividades 
desenvolvidas  

O7 Fortalecer o envolvimento com os pais e encarregados de educação 

O8 
Promover a participação dos alunos na elaboração do Plano de 
Atividades 

AM3 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

O9 
Melhorar definição e planeamento das tarefas extra-letivas com 
atribuição explícita dos responsáveis das mesmas. 

O10 
Todos os colaboradores frequentarem anualmente pelo menos 40 horas 
de formação 

O11 
Promover medidas para melhorar as taxas de satisfação nos grupos 
onde a mesma é baixa com particular atenção ao grupo Outros 
Colaboradores; 

AM4 
Gestão do 
Processo 

Formativo 

O12 

Melhorar o planeamento das atividades diminuindo o nº de atividades 
previstas não realizadas e o nº de atividades não previstas, assim como 
otimizar a sua distribuição ao longo do ano letivo tendo em atenção os 
períodos de estágio, PAP´s, etc; 

O13 
Reformular e/ou elaborar documentos estruturantes da EPDRBM: 
- Manual acolhimento professores; 
- Manual acolhimento alunos. 

O14 Melhorar a taxa de execução do Plano de Educação para a Cidadania de 
forma a garantir sempre uma taxa de execução de 100%. 
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Área de 
Melhoria 

Descrição da 
Área de 

Melhoria 
Objetivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar 
(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM4 

Gestão do 
Processo 

Formativo 
 

(continuação) 

O15 
Aumentar o nível de digitalização nos procedimentos administrativos e 
pedagógicos, diminuindo ao máximo possível a documentação em 
papel. 

O16 
Consolidar a transição dos Dossiers Técnico-Pedagógicos para o formato 
digital. 

O17 Definir metas para o indicador Mobilidades Internacionais. 

O18 
Possibilitar que nas reuniões dos conselhos de turma de final de período 
seja analisado o relatório “Indicadores de Execução e Inquéritos de 
Satisfação“. 

AM5 
Gestão das 

Instalações e 
Equipamentos 

O19 Renovar os equipamentos informáticos e respetivo software 

O20 
Otimizar a utilização das instalações proporcionando melhores 
condições de trabalho. 

AM6 

Visibilidade e 
Reconhecimento 

da 
EPDRBM 

O21 Aumentar o nº de iniciativas de promoção da escola no exterior 

O22 Divulgar os resultados dos inquéritos junto dos Stakeholders 

O23 Aumentar a quantidade de Stakeholders externos, regionais, nacionais e 
internacionais 

O24 
Aumentar a participação da escola na comunidade do concelho de 
Montemor-o-velho 

 

 

Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização.  

 

Descrição da Ação a desenvolver Objetivo 
Calendarização 

(mês/ano) 
Serviço 

responsável 

PM1 
Aquisição, instalação e entrada em funcionamento 
do software ARI-Atividades de Recuperação 
Individual  O1, O2 e O3 

Set/Out 2022 Serviço Informática 

PM2 Revisão dos mecanismos de recuperação de 
aprendizagens e/ou assiduidade 

Set/Out 2022 Serviço Qualidade 

PM3 Reativação do Serviço de Psicologia e Orientação O4 Out 2022 Direção Geral 

PM4 
Realização dos inquéritos de satisfação on-line e em 
suporte papel. Calendarização dos mesmos em 
função do plano de atividades. 

O5 
Ao longo do ano 

letivo 
Serviço Qualidade 

PM5 

Divulgação regular das atividades desenvolvidas, 
nas redes sociais e através de uma Newsletter em 
formato eletrónico e a enviar por mail para todos os 
stakeholders, trimestralmente. 

O6 e O7 
Ao longo do ano 

letivo 

Serviço de 
Comunicação e 

Imagem 
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 Descrição da Ação a desenvolver Objetivo 
Calendarização 

(mês/ano) 
Serviço 

responsável 

PM6 Promoção do debate e recolha de propostas dos 
alunos para a elaboração do Plano de Atividades 

O8 Set/Out 2022 OET´s 

PM7 
Realização da ação de formação para os utilizadores 
do software ARI-Atividades de Recuperação 
Individual 

O1, O2, O3 
e O10 

Out 2022 
Serviço de 

Informática 

PM8 

Realização de reuniões de trabalho periódicas com 
o pessoal não docente (grupo Outros 
Colaboradores) para identificar os problemas 
existentes e promover a resolução dos mesmos. 

O11 Ao longo do ano 
letivo 

Direção Geral 

PM9 Elaboração do Plano de Atividades Anual 
O7, O9, 

O12, O21, 
O23 e O24 

Set/Out 2022 Serviço Qualidade 

PM10 
Revisão do Regulamento Interno da EPDRBM; 
Elaboração dos Manuais de acolhimento dos 
professores e alunos; 

O13 e O18 
Ao longo do ano 

letivo 
Serviço Qualidade 

PM11 
Supervisão e acompanhamento da execução do 
Plano de Atividades 

O14 
Ao longo do ano 

letivo 
Dir. Pedagógica 

PM12 
Supervisão e acompanhamento do arquivamento 
(em formato digital) da informação legalmente 
obrigatória nos Dossiers Técnico-Pedagógicos. 

O15 e O16 
Ao longo do ano 

letivo 
Serviço Qualidade 

PM13 
Definição das metas para o indicador Mobilidades 
Internacionais. 

O17 e O24 Out 2022 Serviço Qualidade 

PM14 
Elaboração de candidatura aos Centros 
Tecnológicos Especializados 

O19 e O20 Até Mar 2023 Direção-Geral 

PM15 
Elaboração de propostas para atualização e/ou 
aquisição de equipamentos informáticos e software 

O19 e O20 
Ao longo do ano 

letivo 
Serviço de 

Informática 

PM16 

Criação de um quadro-resumo com os resultados 
dos principais indicadores e resultados dos 
inquéritos de satisfação e divulgação do mesmo em 
diversos suportes e meios. 

O22 Até Dez 2022 Serviço Qualidade 

 


