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Plano de atividades da EPCG 2019 – 2020 

1. Fundamentação e enquadramento legal 

No presente documento estão apresentadas as atividades a realizar pela Escola Profissional Cândido Guerreiro (EPCG) no ano letivo 2019/20. 

A realização destas atividades prossegue o conjunto de atribuições das escolas profissionais, previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de 

junho, designadamente: 

a) Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a sua inserção socioprofissional e permitindo o prosseguimento 
de estudos; 

b) Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação e formação que constituem a sua oferta formativa; 

c) Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências profissionais de caráter sistemático; 

d) Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e culturais, da respetiva região e ou setor de 
intervenção, tendo em vista a adequação da oferta formativa às suas necessidades específicas e a otimização dos recursos disponíveis; 

e) Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular da região onde se localizam e dos setores de atividade, através de uma 
formação de qualidade dos recursos humanos. 

 

A estas atribuições somam-se as expectativas e os desígnios assumidos no Projeto Educativo da escola e que se encontram descritos na Missão da EPCG - 

“Educar e formar jovens conhecedores de si próprios, da cultura e potencialidades do seu território e do mundo que os rodeia, de forma participada, inovadora 

e flexível, capacitados para gerir um percurso pessoal e profissional ao longo da vida” e nos objetivos que o Projeto Educativo pretende operacionalizar: 

1. Reduzir o abandono escolar; 

2. Reduzir o insucesso escolar; 

3. Intensificar e diversificar o nível de envolvimento dos pais e encarregados de educação; 
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4. Consolidar as ligações entre a escola e os parceiros que operam a nível institucional e empresarial; 

5. Fortalecer a ligação da escola ao território local e regional; 

6. Promover a participação em projetos nacionais e internacionais; 

7. Promover uma cultura de autoavaliação, de rigor, exigência e qualidade; 

8. Promover o desenvolvimento das competências-chave; 

9. Valorizar o mérito e a excelência dos resultados das aprendizagens; 

10. Acompanhar o percurso pós-formativo dos alunos. 

Por último, as atividades promovidas pelos vários cursos da escola visam o treino de competências pessoais e técnicas a desenvolver pelos alunos, desde logo 

reunidas no Referencial de Competências-Chave para o Empreendedorismo da EPCG e também previstas na Estratégia de Educação para a Cidadania da escola 

- com vista ao exercício de uma cidadania ativa, de participação democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração e de confronto de ideias 

sobre matérias da atualidade - e nos respetivos perfis profissionais de cada curso – com vista a uma bem-sucedida integração no mercado de trabalho.  

 

2. Atividades gerais da escola a realizar no ano letivo 2019/20. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO E OBJETIVO GERAL DATA 

Receção dos novos alunos.  

Percurso pedestre de reconhecimento em 

Alte. 

Percurso Pedestre organizado pela turma do 2.º ano do curso de Turismo e 

destinado aos novos alunos da escola com o objetivo de lhes dar a conhecer os 

recursos da aldeia de Alte  

Setembro  
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO E OBJETIVO GERAL DATA 

Formação Outdoor Este tipo de formação privilegia a aprendizagem pela experiência. Esta é uma 

intervenção que permite gerar níveis de motivação e dinâmicas não possíveis 

de alcançar na formação em sala de aula. A formação Outdoor fornece 

instrumentos de interação entre os elementos participantes e treina as 

competências pessoais e sociais consideradas transversais a todas as 

componentes de formação dos Curricula. Esta atividade pretende simular 

situações aproximadas às que diariamente ocorrem na vida da escola 

promovendo o desenvolvimento de atitudes e comportamentos que permitam 

uma melhor compreensão das metas a atingir no processo ensino-

aprendizagem. Atividade realizada em contexto extra-escola, em locais como 

praia de Albufeira, praia de Faro, praia fluvial de Mértola e Minas de São 

Domingos, Ria de Alvor. 

Outubro 

 

Aniversário da Escola e entrega de 

diplomas/prémios de mérito aos alunos 

finalistas. 

Reconhecimento dos alunos que no domínio curricular e no domínio dos 

complementos curriculares, revelem excelentes resultados escolares e 

produzam trabalhos académicos de excelente qualidade ou excelentes 

resultados escolares e realizem atividades de excelente qualidade. 

Novembro/Dezembro  

Seminário de ligação da escola ao meio 

 

Este seminário é parte integrante de um projeto maior, designado “A Escola e a 

Comunidade” que prevê a realização de um conjunto de estudos e ações 

subordinados a temáticas escolhidas anualmente, representativas da utilização 

dos recursos naturais regionais e também das potencialidades e dinâmicas 

socioeconómicas locais e regionais. Estas dinâmicas visam o envolvimento de 

toda a comunidade escolar, bem como do tecido socioeconómico envolvente. 

O projeto concretiza-se ao longo do ano letivo e os resultados são discutidos e 

apresentados no seminário final. 

Março 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO E OBJETIVO GERAL DATA 

Semana Cultural – BTT 

 

A Semana Cultural de Alte prevê um conjunto de atividades onde para além da 

aquisição de competências técnicas específicas (através da realização de 

práticas simuladas), os alunos têm oportunidade de adquirir e/ou desenvolver 

competências transversais. Estas competências alicerçadas num conjunto de 

saberes humanísticos e científicos, irão conferir-lhes vantagens competitivas no 

mundo do trabalho e o exercício responsável de uma cidadania ativa. 

Através desta atividade, a escola reforça a sua ligação ao meio regional e local 

e fomenta estratégias de potenciação comercial do espaço rural. O Passeio 

Maratona BTT de Alte é disso um exemplo. 

Abril 

Clube do Ambiente Assinalar o dia Mundial da Árvore/Ambiente; Operação Montanha Verde 

(campanha alargada de plantação de árvores); projeto “A Fazer A Nossa Parte” 

(concurso escolar “Separa e Ganha”; recolha de beatas em Alte; remoção de 

chorões na Ilha da Culatra; …) 

Fevereiro-Março 

Balanço de Competências-Chave Assenta numa metodologia participativa que pretende potenciar a 

autorreflexão e autocrítica dos participantes sobre competências-chave para o 

empreendedorismo. Não se fica apenas pela mera identificação de 

características positivas e negativas do indivíduo face a um ou outro aspeto mas 

procura identificar soluções ou melhorias para os problemas/dificuldades que 

encontra.  

Setembro – Junho 
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3. Atividades específicas das turmas a realizar no ano letivo 2019/20. 
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