
Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plano Anual 
de Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes 
Ano letivo 2020-2021 

1 

 

 

 
 

ÍNDICE 

1- Introdução ................................................................................................................................ 2 

2- Objetivos e Metas do Projeto Educativo .................................................................................. 3 

3- Oferta Formativa ...................................................................................................................... 5 

4- Planos de Ação / Atividades ......................................................................................................... 7 

4.1- Área Pedagógica – Promoção da qualidade e sucesso da aprendizagem ............................. 7 

4.2- Área Relacional – Ambiente Educativo ................................................................................. 9 

4.3- Área Curricular .................................................................................................................... 10 

4.4 - Autonomia e Flexibilidade Curricular ................................................................................. 15 

4.5 – Cidadania e Desenvolvimento ........................................................................................... 17 

4.6- Educação Significativa ......................................................................................................... 17 

4.6.1 – Propostas significativas da comunidade para a formação integral dos nossos alunos 

................................................................................................................................................29 

5- Formação .................................................................................................................................................. 30 



Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes 
Ano letivo 2020-2021 

2 

 

 

1- Introdução 
 

 
 

O Plano Anual de Escola, mais adiante designado por PAE, é um instrumento de 

organização e gestão, contextualizando as diversas atividades a desenvolver ao longo do 

ano letivo 2020/2021. O PAE que se apresenta é um instrumento de gestão e 

operacionalização pedagógica da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF), 

potencializador da realização de um conjunto de iniciativas, devidamente calendarizadas 

no tempo, procurando responder aos objetivos prioritários enunciados no projeto 

educativo. 

Todas as iniciativas previstas no PAE devem ter como objetivo: 

A- Participação/envolvimento de destinatários, em particular dos alunos; 

B- A possibilidade de desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos 

alunos; 

C- A aquisição de conhecimentos e competências; 

D- O contributo para o cumprimento da missão da escola e do seu projeto 

educativo. 

 

Este Plano Anual de Escola reflete o trabalho a efetuar pela escola no corrente ano 

letivo, identificando prioridades e organizando respostas adequadas aos objetivos 

definidos. Por isso, tem a capacidade de atualização em função de algumas condicionantes 

de ordem financeira, cultural ou conjuntural, estando sempre todas as atividades da escola 

em direta relação com as orientações do Órgão de Gestão e do Conselho Pedagógico. 
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2- Objetivos e Metas do Projeto Educativo 
 

 

 

O Plano Anual de Escola, pela sua natureza e periodicidade, está naturalmente 

subordinado ao projeto educativo. Neste sentido, e porque é o projeto educativo que 

consagra a orientação educativa da escola, apresentam-se os seus objetivos e metas, 

funcionando estes como referencial para a escola que queremos ser e facilitando também 

a identificação do contributo que cada um pode dar para a sua concretização. 

Metas Gerais 

 

Objetivo Meta Estratégias de Atuação 
Indicador de 

Avaliação 

Meio de 

Verificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promover o 

sucesso 

escolar 

 
 
 
 

 
1. 70% dos 

formandos 

terminarão os 

seus cursos com 

aproveitamento 

 Reforçar o apoio educativo dos 
alunos que dele necessitam; 

 Potenciar o ensino prático e a 
realização de projetos; 

 Diversificar estratégias de 
ensino-aprendizagem; 

 Diversificar materiais didáticos 
e instrumentos de avaliação; 

 Realizar a autoavaliação dos 
alunos; 

 Implementar atividades de 
recuperação de avaliação; 

 Valorizar e estimular o 
empenho e a dedicação dos 
alunos no seu desempenho 
escolar. 

 
 
 
 

 
 Percentagem de 

formandos que 
frequentam os 
cursos até ao 
final obtendo 
aproveitamento. 

 
 
 
 

 
 Pautas, 

certificados e 
diplomas 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

2. Cada turma, no 

âmbito das 

temáticas 

abordadas, 

participará por 

ano em 3 visitas 

de estudo/ 

conferências/ 

palestras ou 

colóquios 

 
 

 Realizar visitas de estudo; 

 Convidar oradores e/ou 
entidades conhecedoras de 
temas abordados nos diversos 
cursos. 

 

 
 Nº de visitas de 

estudo/ 
conferências/ 
palestras/ 
colóquios a que 
cada turma 
assistiu 

 
 

 
 Requerimentos 

e relatórios 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

3. Realizar, no 

mínimo, 2 

instrumentos de 

avaliação 

formativa ao 

longo do ano 

letivo, por 

disciplina/ 

 

 
 Utilizar diversos instrumentos/ 

atividades e medidas de 
reajustamento formativas. 

 
 

 Nº de 
instrumentos de 
avaliação 
formativa 
realizados 

 
 Sumários 

 GAF 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 
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Objetivo Meta Estratégias de Atuação 
Indicador de 

Avaliação 

Meio de 

Verificação 

 Componente 

Tecnológica/ 

Área de 

Competência 

Chave e por 

turma 

   

 

 
Reduzir o 

abandono 

escolar 

4. Reduzir em 5% 

o número de 

formandos que 

anulam a 

matrícula ou 

são excluídos 

por faltas 

 Constituir uma equipa 
multidisciplinar que atue na 
prevenção e combate ao 
abandono/ absentismo 
escolar; 

 Promover Medidas de 
Recuperação e Integração; 

 Comunicar regularmente as 
faltas aos EE; 

 Continuar a promover o 
projeto “Turma + EPFF”; 

 Sinalizar/comunicar situações 
passíveis de absentismo/ 
abandono escolar; 

 Promover pedagogias ativas. 

 Percentagem de 
alunos que 
anulam a 
matrícula e são 
excluídos por 
faltas por 
modalidade 
formativa 

 
 

 Pautas 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

 

 
Combater o 

absentismo 

escolar 

5. Diminuir em 

5% a taxa de 

absentismo dos 

formandos 

dentro da 

escolaridade 

obrigatória 

 

 
 Percentagem de 

alunos em 
absentismo 
escolar 

 Ofícios 

 Comunicações 
aos Enc. Ed. 

 Pautas 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

Fomentar o 

espírito crítico 

e a 

capacidade de 

comunicação 

dos alunos 

 

6. Realizar 4 

atividades 

interturmas 

 

 Realização/participação em 
debates; 

 Realização de documentos 
audiovisuais; 

 Exposições. 

 

 

 Nº de atividades 
realizadas 

 Relatórios 

 Requerimento/ 
Dossiê 
Pedagógico 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

Promover 

uma cultura 

participativa e 

humanista e a 

educação 

para a 

cidadania. 

 

7. Realizar 4 

atividades no 

âmbito da 

cidadania 

 

 
 Incentivar a realização e a 

participação nas atividades do 
Plano Anual de Atividades e 
Projetos/Clubes. 

 

 

 N.º de 
atividades, 
Projetos/Clubes 

 
 

 Relatórios 

 Grelha 
Estatística 
para PIA 

 

 

Aperfeiçoar a 

prática 

pedagógica 

8. Realizar 2 

ações de 

formação 

validadas/ 

acreditadas no 

quadriénio 

 
 Realizar formação nas 

seguintes áreas: 

o Inovação Pedagógica; 
o Avaliação Formativa; 
o Diferenciação Pedagógica; 
o Novas tecnologias. 

 

 

 

 N.º de ações de 
formação 

 

 

 Certificados 
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3- Oferta Formativa 
 

 
 

No desenvolvimento da sua atividade em 2020/2021, a EPFF procurará potencializar 

fatores de sucesso, apresentando à sua população alvo uma oferta formativa de 

qualidade/interesse e procura elevada. De salientar que a escolha dos cursos e ações 

formativas que compõem a nossa oferta formativa têm como base o documento: 

Atualização do Estudo Prospetivo dos Perfis Profissionais para o Reforço da Competitividade 

e Produtividade da Economia Regional (2014-2020), que visa contribuir para a superação 

do desajustamento entre a procura e a oferta de qualificações resultantes de uma evolução 

adaptativa muito mais rápida das empresas e setores de atividade a um mercado aberto do 

que aquele que ocorreu na estrutura de qualificações da população e, ao mesmo tempo, 

procura traçar um referencial de prioridades para o investimento em qualificações que 

correspondam à estratégia de investimento e desenvolvimento regional formulada no 

horizonte 2020 (Compromisso Madeira@2020, aprovado como Plano de Desenvolvimento 

Económico e Social (PDES 2014-2020). 

 
 

 
Ação / Iniciativas 

Condições de Acesso Saída 

Idade Habilitações 
Habilitações 

Ano Nível Duração 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA) 

Escolar de Nível Básico B3- 
Diurno 

 
 

≥ 18 Anos 

6º, 7º, 8º ano ou 
frequência sem 

aproveitamento do 9º 
ano 

 

9º Ano 

 

2 

 

2 Anos 

Escolar de Nível Secundário-Tipo A 
Diurno 

 
 

 
≥ 23 Anos 

 
 
 
 

 
9º ano ou frequência 
do ensino secundário 

  
2 Anos 

Escolar de Nível Secundário-Tipo B 
Diurno 1 Ano 

Escolar de Nível Secundário-Tipo C 
Diurno 7 Meses 

Escolar de Nível Secundário-Tipo A 
Noturno 

 
 

 
≥ 18 Anos 

2 Anos 

Escolar de Nível Secundário-Tipo B 
Noturno 1 Ano 

Escolar de Nível Secundário-Tipo C 
Noturno 7 Meses 
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CURSOS PROFISSIONAIS – duração de 3 anos 

Técnico/a de Comunicação e Serviço 
Digital 

 

 

 

 
Dos 15 aos 

23 anos 

 

 

 

 
9º ano ou frequência 
do ensino secundário 

 

 

 

 
 

12º Ano 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

3 Anos 

Técnico/a de Desporto 
 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e 
Computadores 
 
Técnico/a de Informação e Animação 
Turística 
 

Técnico/a de Informática de Sistemas 
 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 

AÇÕES CAPACITAR 

Operador/a de Jardinagem 
≥ 18 Anos 6º ano 

  
1 Ano 

Pintor/a de Veículos 

Técnico/a Comercial ≥ 18 Anos 9º ano   1 Ano 

UNIDADES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO – UFCD 

Português Língua de Acolhimento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≥ 18 Anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Não exige habilitações 
específicas 

   

 

 
 

25horas 
Utilizador elementar - Nível A1 – 75H 

6452 – Eu e a minha rotina diária 

6453 –Hábitos alimentares, cultura e 
lazer 

25 Horas 

6454 – O corpo humano, saúde e 
serviços 

25 Horas 

Utilizador elementar- Nível A2 – 75H 
25 Horas 

6455 – Eu e o mundo do trabalho 

6456 – O meu passado e o meu 
presente 

25 Horas 

6457 – Comunicação e vida em 
sociedade 

25 Horas 

Utilizador Independente–Nível B1 - 
100H 

 
50 Horas 

6397UI –Eu, a sociedade e a cultura 

6398UI- Eu e os outros 25 Horas 

6399UI – Atualidade cultural 25 Horas 

Utilizador Independente–Nível B2 -75H 
50 Horas 

6400UI – Sociedade e projetos de vida 

6401UI – Atualidades 25 Horas 

Línguas estrangeiras:  

 

 

 

 

 

 

 
9ºAno 

 

 

 
50 Horas 

CLC-LEI-1 - Iniciação – Inglês 

CLC-LEC-1- Continuação – Inglês 50 Horas 

CLC-LEI-2 - Iniciação – Francês  
50 Horas 

CLC-LEC-2 - Continuação – Francês 
50 Horas 

CLC-LEI-3 - Iniciação – Alemão 
50 Horas 

CLC-LEC-3 - Continuação – Alemão 
50 Horas 



7 

Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes 
Ano letivo 2020-2021 

 

 

 

4- Planos de Ação / Atividades 
 

 

4.1- Área Pedagógica – Promoção da qualidade e sucesso da aprendizagem 

 
O sucesso educativo dos nossos alunos é o objetivo primordial do Projeto Educativo 

e de toda a ação pedagógica da nossa escola. Os resultados escolares têm sido objeto de 

inúmeras reflexões nas estruturas de orientação pedagógica, no sentido da adoção de 

estratégias que promovam o sucesso educativo. Dotar os alunos com os saberes e 

competências inerentes a cada disciplina, consolidando as práticas que se revelem mais 

eficazes na melhoria dos resultados, organizando medidas de promoção ao sucesso e de 

apoio, são objetivos que orientam grande parte do trabalho docente da Escola Profissional 

Dr. Francisco Fernandes (EPFF). 

 
Atividades Descrição Calendarização 

Estratégias e atividades 
em sala de aula 

Partilha de materiais e de 
experiências de ensino 

Dotar os alunos com competências específicas inerentes a cada 
disciplina, consolidando as práticas que se revelem mais eficazes 
na melhoria dos resultados. 

 
 

Ao longo do ano 

 

 
Uso das tecnologias de 

informação e 
comunicação 

Com o uso efetivo da tecnologia nas escolas, o aluno será mais 
ativo e menos indiferente no processo educativo, sendo 
influenciado por estratégias de pesquisa, descoberta, 
colaboração, realidades e simulações. Este tirará maiores 
proveitos, se trabalhar de forma metódica quando não estiver na 
sala de aula, sem perder o interesse e o estímulo, aprendendo de 
forma mais autónoma. 

 
 
 
 

Ao longo do ano 

 
 
 
 

Apoio Pedagógico 
Acrescido 

O Apoio Pedagógico Acrescido prestado aos alunos da Escola 
EPFF, concretizado na forma de apoio específico à/às disciplina/s 
em que apresentam grandes dificuldades é realizado de acordo 
com as propostas emanadas pelos docentes em reunião de equipa 
técnico-pedagógica por forma a garantir um efetivo reforço das 
aprendizagens e otimização dos processos de ensino 
aprendizagem, em particular às disciplinas/módulos de maior 
insucesso ou dificuldade. 

 
 
 

 
Ao longo do ano 

 
 

Apoio Pedagógico 
Individual – Educação 

Especial 

O Apoio Pedagógico Individual, prestado no âmbito da Educação 
Especial, visa a criação de condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, objetivando o seu 
sucesso educativo e autonomia, bem como a promoção de 
igualdade de oportunidades numa perspetiva de inclusão 
educativa e social. 

 
 
 

Ao longo do ano 
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Estratégias de 
diferenciação/ medidas 

de recuperação 

A implementação, monitorização e avaliação dos Planos de 
Recuperação de aprendizagens é uma estratégia de intervenção, 
desencadeada com vista a colmatar as aprendizagens não 
realizadas em consequência da falta de assiduidade e/ou de 
aproveitamento na disciplina/módulo. 

 

 

 
Ao longo do ano 

 

 

 

Apoio psicopedagógico 

- Conceber e participar na definição de estratégias e na aplicação 
de procedimentos de orientação educativa que promovam o 
acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso formativo; 
- Intervir, ao nível psicológico, pedagógico e psicopedagógico, na 
observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a 
cooperação de professores/formadores, pais e encarregados de 
educação em articulação com os recursos da comunidade. 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 
Plano de Transição para a 

Vida Ativa (PTVA) 

- Acompanhar os alunos dos cursos de educação e formação e dos 
cursos profissionais ao longo do seu percurso formativo, de forma 
a prepará-los pessoal, social e profissionalmente em diferentes 
dimensões implicadas no projeto de vida relativamente à carreira. 

 

1º 2º e 3º 
períodos letivos 

 

 

 

 

 

 
VI Encontro Profissionais 
com Futuro (inserido no 
evento Portas Abertas) 

- Promover o ensino de dupla certificação de jovens e adultos 
junto de toda a comunidade escolar da EPFF e de alunos 
convidados de outras escolas da Região Autónoma da Madeira. 

- Realizar uma visita guiada pelas instalações da EPFF; 
- Observar trabalhos realizados pelos formandos de diferentes 
cursos; 
- Permitir aos participantes a exploração das diferentes opções 
profissionais e académicas existentes; 
- Aproximar os formandos da realidade empresarial da RAM, 
através da realização de atividades com a presença ou 
colaboração de empresários ou representantes de empresas. 
- Dar a conhecer os programas em oferta no Instituto de Emprego 
para jovens e adultos após a conclusão do seu curso; 
- Dar a conhecer as possibilidades formativas de prosseguimento 
de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 
maio de 2021 

 

 

 

 
Qi Gong 

- Promover saúde e técnicas de relaxamento; aumentar níveis de 
concentração e de produtividade; 
- Combater quadros de ansiedade e de pânico; ajudar na gestão 
das emoções; 
- Promover uma nova visão de vida, que possa eventualmente 
resultar numa mudança de postura perante o dia-a-dia; 
- Promover interação e partilha entre os diversos membros 
integrados na comunidade educativa. 

 

 

 

 
Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 
FICA 

- Prevenir e combater o absentismo e abandono escolar 
- Desenvolver trabalho colaborativo com os coordenadores/ 
mediadores dos diversos cursos e com os encarregados de 
educação; 
- Detetar comportamentos desviantes ou de risco que possam 
interferir com a assiduidade e/ou a conclusão do curso; 
- Providenciar acompanhamento personalizado a alunos 
sinalizados pelos coordenadores/mediadores ou encarregados de 
educação e cuja situação o justifique; 
- Colaborar com instituições que possam contribuir para o sucesso 
dos alunos. 

 

 

 

 
Ao longo do ano 
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EPFF Digital 

 - Desenvolver capacidades para escolher e utilizar adequadamente 

aplicações informáticas de acordo com a tarefa pretendida; 
 -Criar um espaço que ajuda os formadores a tirar dúvidas pontuais 
de formadores relacionados com as TIC, podendo também assim 
haver uma partilha de conhecimento; 

-  Poupar papel e facilitar processos relacionados com o trabalho 
docente. 

 
 
 
 

Ao longo do ano 

 

 

4.2- Área Relacional – Ambiente Educativo 

 
Os desafios do ensino são cada vez mais exigentes porque se associam a 

necessidades de mudança muito variadas que se exercem sobre os sistemas escolares há 

muitos anos. A inclusão de jovens e adultos com necessidades educativas especiais nas 

turmas, a alteração da composição das turmas em virtude das diferentes proveniências 

sociais e económicas dos alunos, a constante necessidade de informar os pais, da exigência 

que é feita sobre a necessidade de controlar a todo o momento os alunos (onde estão, o 

que fazem e com quem), a exigência de programar as aulas de cada turma para diferentes 

níveis de aptidão e conhecimentos, entre outros, são desafios aos quais temos que dar 

respostas. As escolas não podem ser entidades puramente administrativas, pois nelas 

“residem”/convivem/trabalham um conjunto de pessoas que estabelecem ligações e onde 

se deve estabelecer um conjunto de atitudes assertivas. A necessidade de poder ter um 

funcionamento adequado exige por si só atividades que promovam o bom acolhimento, 

integração e funcionamento de toda a comunidade escolar. 

 
Atividades Descrição Calendarização 

 
 

Atividade de acolhimento e 
integração docente 

Para melhor conhecer os colegas, a escola e expor as 
suas expectativas é realizada no início do ano letivo uma 
reunião geral entre o Conselho Diretivo do IQ,IP-RAM, o 
órgão de gestão da escola e todos os professores que 
farão parte do corpo docente. 

 
 
11 setembro 2020 

 
Atividade de acolhimento e 
integração dos alunos e 
encarregados de educação 

Para promover uma melhor adaptação dos novos alunos 
é realizada uma reunião geral com os alunos, 
encarregados de educação e respetivo 
coordenador/mediador de curso, onde são dadas a 
conhecer as instalações da escola e o seu 
funcionamento. 

 
 
 

13 setembro 2020 
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Reunião com os 

encarregados de educação 

No início do ano letivo é promovida uma reunião entre 
os encarregados de educação e o coordenador de curso 
onde são apresentadas todas as diretrizes do curso e 
todas as informações de funcionamento da escola. 

 
 

outubro 2020 

 

Cerimónia de entrega de 
certificados e diplomas 

O reconhecimento legal das habilitações adquiridas 
pelos nossos alunos/formandos (CEF, CP e EFA) que 
terminaram os seus cursos no ano letivo 2018/2019. 

 

Janeiro 2021 

 
 

 
Bênção das Capas 

Para comemorar o final do ensino secundário todos os 
jovens e adultos finalistas são convidados a participar 
ativamente na Missa da Bênção das Capas, à qual 
precede uma concentração na escola para uma sessão 
fotográfica, bem como para o descerramento da placa 
comemorativa do dia com a inscrição do nome dos 
padrinhos escolhidos. 

 
 

Janeiro 2021 

Atividades de 
encerramento do 1º 

período letivo 

Para assinalar com atividades pedagógicas, lúdicas e de 
entretenimento o fim do primeiro período letivo, que 
antecede o Natal. 

 

18 dezembro 
2020 

 

Atividades de 
encerramento do 3º 

período letivo 

Para assinalar o final do ano letivo de forma festiva e 
refletir sobre todo o trabalho desenvolvido. Exposição 
dos trabalhos desenvolvidos por clubes e projetos, 
entre outros. Atividades lúdicas e de entretenimento. 

 
junho 
2021 

 
 

 

4.3- Área Curricular 
 

A escola oferece uma série de conhecimentos importantes para a vida dos alunos 

e dos restantes elementos da comunidade escolar. O desenvolvimento de atividades ativas 

e inovadoras que apelem à participação da comunidade escolar são cada vez mais 

importantes. Por conseguinte, no Projeto Educativo foram também definidos objetivos e 

metas por Área Curricular para o novo quadriénio, designadamente: 

Metas Específicas (ME) 
 

Área Curricular das Ciências Sociais e Humanas (CSH): 

Metas Específicas 

 

Objetivo Meta Indicador de avaliação Meio de verificação 

 

Consciencializar para 

1. Participar em 2 projetos/ 
eventos sociais e cívicos 

Nº de 
palestras/colóquios/ 
atividades solidárias 

Requerimentos, 
Relatórios de atividades, 
sumários 
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a participação em 
projetos sociais e 
culturais 

2. Participar em 2 projetos/ 
eventos de defesa/ 
sensibilização o 
património e cultura local 

Nº de 
palestras/colóquios/ 
atividades 

Requerimentos, 
Relatórios de atividades, 
sumários 

Sensibilizar para a 
necessidade da 
persecução dos 
objetivos do 
desenvolvimento 
sustentável 

3. Promover 2 ações de 
sensibilização para as 
consequências dos 
desequilíbrios ambientais, 
sociais e de 
sustentabilidade. 

 

 
Nº de palestras/ações 

 
 

Relatórios de atividades, 
sumários 

 

Promover a 
participação nas 
atividades físicas e 
desportivas de saúde 
e bem-estar 

 

4. Desenvolver 3 atividades 
para a comunidade 
educativa promovendo a 
atividade física, saúde e 
bem-estar. 

 

 
Nº de torneios / 
atividades físicas 

 

 
Relatórios de atividades; 
registo fotográfico 

 
 
 

Área Curricular das Línguas (LGS): 
 

Metas Específicas 
 

0bjetivo Meta Indicador de avaliação Meio de verificação 

Dar a conhecer os 

aspetos culturais na 

língua materna e nas 

línguas estrangeiras. 

1. Desenvolver 3 

atividades no âmbito da 

multiculturalidade. 

 

Nº de atividades 

 
Relatórios das 

atividades/atas 

 

 
Promover atividades 

que visem um maior 

sucesso na 

aprendizagem da 

língua portuguesa e 

das línguas 

estrangeiras. 

2. Criar um Banco de 20 

Recursos Pedagógicos 

para os alunos, por ano 

letivo; 

 

 
3. Promover 1 Concurso 

Literário EPFF- conto/ 

poema e atribuição de 

prémio, no final do ano 

letivo, aos melhores. 

 

Nº de recursos 

pedagógicos; 

 
 
 

 
Nº de concursos realizados 

 
 

Banco de Recursos 
 
 
 

 
Relatórios e número de 

certificados; Registo 

fotográfico 
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Área Curricular das Ciências Exatas e da Natureza (CEN): 
 

Metas Específicas 
 

Objetivo Metas Indicadores de avaliação Meios de verificação 

 
 

Criar e dinamizar 

atividades 

relacionadas com as 

ciências 

1. Comemorar anualmente 

o Dia da Ciência 

2. Divulgar anualmente o 

contributo de uma 

individualidade na área 

das ciências por 

disciplina 

 
Nº de eventos 

 

 
Nº de atividades 

concretizadas 

 
 

 
Relatório da atividade/ 

Registo fotográfico 

Promover o 

desenvolvimento 

sustentável 

3. Dinamizar 4 atividades 

no âmbito do 

desenvolvimento 

sustentável 

Nº de atividades 

concretizadas 

 

Relatório da atividade / 

Registo fotográfico 

 

 
Área Curricular das Tecnologias (TEC): 

 

Metas Específicas 
 

Objetivo Meta Indicador de avaliação Meio de verificação 

Promover os 

trabalhos dos 

formandos nas áreas 

das tecnologias 

 
1. Dinamizar anualmente o 

Dia das Tecnologias 

 

Nº de eventos 
Relatório da atividade/ 

registo fotográfico 

Dotar os docentes 

com conhecimentos 

de ferramentas 

tecnológicas 

 

2. Promover 4 workshops 

 

Nº de workshops 
 

Registos de presença 

Informatizar 

processos usados 

pelos professores, 

diminuindo o gasto 

de papel 

3. Criar/dinamizar 1 

ferramenta digital para 

informatização de 

processos no quadriénio 

 

 
Nº de ferramentas 

 

 
Ferramenta digital 

Promover o acesso 

ao material de 

estudo online 

4. Implementar 1 

plataforma digital (e- 

learning) na escola, no 

quadriénio 

 

Nº Plataformas criadas 

 
Número de utilizadores 

na plataforma 
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Importa agora anualmente definir as atividades a realizar, com o objetivo de 

concretizar as metas anteriormente referidas. Apresentamos as atividades previstas para 

cada Área Curricular neste ano letivo. 

Área Curricular das Línguas (LGS) 
 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Halloween 
- Decoração da escola 
Pão por Deus 
 - Sensibilização para a tradição e recolha de 
alimentos para alunos carenciados da escola. 

 
Comunidade 

Educativa 
 

30 de outubro a 6 de 
novembro de 2020 

 
 
 
 
 
 

MG - 5 
ME – ACL 

1 e 2 
 

Decoração da escola com motivos natalícios e 
mensagens de Natal elaborados pelas turmas 
das diferentes modalidades de ensino ou 
elaboração de postais digitais. 

De 7 de dezembro de 
2020 até 5 de janeiro de 

2021 

Dia das Línguas  
(atividades a definir em janeiro de 2021) 

março de 2021 

Concurso Literário EPFF- conto/ poema e 
atribuição de prémio, no final do ano letivo, 
aos melhores. 2º e 3º períodos 

Banco de 20 Recursos Pedagógicos para os 
alunos, por ano letivo. 

 
 

Área Curricular das Ciências Exatas e da Natureza (CEN) 
 
 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Recolha, triagem de resíduos e monotorização 
dos espaços exteriores e arredores da escola 

 
Formandos EPFF 

 
Semana de 23 a 30 de 

novembro 

 
ME - 

CEN 
3 

Criação de um mini jornal informativo/ interativo 

online onde se divulgue o contributo de uma 

individualidade na área das ciências por 

disciplina. 

 

 
 

Comunidade EPFF 

 
Preparação: janeiro 

 
Divulgação: 

fevereiro 

 
ME – CEN 

2 

Comemoração do Dia da Ciência 

(Realização de atividades práticas/lúdicas 

relacionadas com as áreas da Física e Química, 

Matemática e Biologia) 

 

Em situação de confinamento algumas atividades 

seriam realizadas por nós, gravadas e partilhadas 

com os coordenadores das turmas que fariam 

chegar aos seus alunos, bem como através das 

nossas aulas síncronas. 

 

 
 

Comunidade EPFF 
 
 
 
 

Formandos EPFF 

 

 

 

 

 

3 º PERÍODO (principal 
objetivo: atividade de 

caráter presencial) 

 

 

 

 

 

ME – CEN 1 
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Área Curricular das Ciências Sociais e Humanas (CSH) 
 

Atividade Público Alvo Calendarização Meta  
Palestra “Igualdade de Género” 

 

Formandos EFA e 
CP 

16 e 17 de novembro ME CSH 

3 

Celebração do dia mundial da Filosofia 

(pequena exposição de frases de filósofos) 

Comunidade 
Educativa 

 

de 16 a 27 novembro ME CSH 

1 e 2 

 

Palestra – Coronavírus: O que é? Como se 

prevenir? 

Formandos EFA 
Noturno 

Representantes 
turmas CP e CSD2 

18 e 23 novembro 

 
 

2 de dezembro 

 

ME CSH 

4 

Comemoração do Dia Nacional da Pessoa com 
Deficiência - Exposição “Campeões 
Paralímpicos Portugueses 

Comunidade 
Educativa 

 

 
de 10 a 17 de dezembro 

ME CSH 

1 

Palestra – Importância da água - As levadas da 
Madeira. 

Turmas com 
Geografia 

 
1º período 

ME CSH 
2,3 e 4 

Palestra - “Convivência em Condomínio – 
Problemas e Soluções” 

 
 
 
 

Comunidade 
Educativa 

 

1º Período e/ou 2º 
Período 

ME CSH 

1 

Exposição para assinalar o “Dia Mundial dos 
Direitos do Consumidor – 15 de março” 

De 12 a 17 de março 
2021 

 

ME CSH 

3 Ação de Sensibilização: “Direitos e deveres do 
Consumidor” 

Março 2021 

Exposição ‘Viagens na nossa terra’ - 
Defesa/sensibilização do património e cultura 
local. 

 
 
 

2º Período 
  

ME CSH 

1 e 2 

Palestra – Obesidade: Somos o que comemos 

e treino desportivo. 

ME CSH 
4 

Realização de um circuito ao núcleo histórico 
de Machico (e Funchal) 

Cursos EFA ME CSH 
2 
 

Ação de Sensibilização “Trabalho (d) e 
Eficiência 

Comunidade 
Educativa 

30 de abril 2021 ME CSH 
1 e 3 

Palestra e/ou Torneio escolar dinamizado pelo 
Centro Internacional de Negócios da Madeira 
(CIN) 

Formandos dos CP 
do 3º ano 

Maio 2021  
 
 

ME CSH 
3 

Exposição “Eliminação do Trabalho Infantil”  
Comunidade 

Educativa 

Semana de 31 de maio a 

18 de junho 

Palestra - “Alterações Climáticas – Sentir, 
pensar e Agir” 

 
 
 

        3º Período 
 
Realização de uma Prova de Orientação   
 

Formandos dos CP 
ME CSH 

4 

Pedy Paper/ Prova de Geocaching 
Professores/ 
funcionários 

ME CSH 
1 e 4 

 

 

Área Curricular das Tecnologias (TEC) 
 
 

Atividade Público Alvo Calendarização Meta  

Workshop Mecânica para Tótós  4/12/2020 ME TEC 2 
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Demo Robótica Comunidade 
Escolar 

 
Dezembro 2020 

ME TEC 1 

Organização da Exposição de Artefactos 
Tecnológicos Natalícios 

ME TEC 1 

Palestra (tecnologias)  
Alunos 

Fevereiro ME TEC 2 

Rally TIC  
2º Período 

ME TEC 1 

Workshop 3D Docentes ME TEC 2 

Workshop Eletrónica Comunidade 
Escolar 

Dia das Tecnologias (Conferencia, LAN, 

Exposição) 

Alunos /Docentes Maio 2021 ME TEC 1 

Auto-classico EPFF  
Comunidade 

Escolar 
 

 
3º Período 

ME TEC 2 

Workshop Refrigeração e Climatização ME TEC 2 

 
 

4.4 - Autonomia e Flexibilidade Curricular 
 

O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 

aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e 

desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Na sequência do referido diploma a EPFF aplica o Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular às turmas dos Cursos de Educação e Formação e às turmas do 

primeiro e segundo anos dos Cursos Profissionais, através da concretização de projeto(s) 

interdisciplinar(es), que aglutine(m) aprendizagens das diferentes disciplinas, planeados, 

realizados e avaliados em conjunto pelos professores e alunos, nas disciplinas das 

componentes de formação sociocultural e científica, até 15% da carga horária prevista para 

o ano letivo, no âmbito dos «Domínios de autonomia curricular» (DAC) 

Nos Cursos Profissionais, os projetos a desenvolver serão anuais e terão três fases, 

coincidentes com os períodos letivos: planificação, concretização e 

finalização/apresentação. 

Tendo em conta este desafio, foram selecionadas duas salas com uma distribuição  

espacial diferente e que pode ser alterada por cada professor, com 

materiais/equipamentos específicos, propícios ao desenvolvimento de uma metodologia 

de projeto e de uma abordagem pedagógica que implica uma maior envolvência, 

responsabilidade e participação dos alunos. 
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As temáticas dos projetos que irão ser trabalhados no âmbito do PAFC são as 

seguintes: 

Cursos Profissionais 
 

Curso/Turma Projeto/Descrição 

Técnico/a de Turismo 
Ambiental e Rural (TUR 5) 

Water is a Teacher, a Healer, a Mirror – WITHAM 
“No Water, no Life.” 

Técnico/a de Gestão de 
Equipamentos Informáticos 

(GEI5) 

A Minha Terra 
Os formandos realizarão uma pesquisa sobre aspetos relevantes sobre o local 
onde vivem, para posteriormente o darem a conhecer à comunidade escolar, 
através de uma exposição. 

Técnico/a de 
Receção/Orçamentação de 

Oficina (ROO1) 

Viagens na minha Ilha 
Seleção de locais do arquipélago da Madeira para explorar e dar a conhecer aos 
restantes colegas através da concretização de visitas de estudo. Interligação com 
os temas selecionados de CD. 

Técnico/a de Organização de 
Eventos (OE2) 

O mundo do trabalho (a entrevista, C.V. ...) 

Técnico/a de Refrigeração e 
Climatização (RC1) 

Literacia Financeira e Educação para o consumo 
Parceria com o Projeto de Literacia Financeira da escola – palestras, 
workshops com  a turma.  

Técnico/a de Refrigeração e 
Climatização (RC2) 

Water is a Teacher, a Healer, a Mirror – WITHAM 
“No Water, no Life.” 

Técnico/a de Comunicação, 
Marketing, Relações Públicas 

e Publicidade (CMRPP2) 

 
Water is a Teacher, a Healer, a Mirror – WITHAM 
“No Water, no Life.” 

Técnico/a de Apoio Familiar 
e de Apoio à Comunidade 

(AFAC2) 

Pensar é sentir 

 
O projeto consiste numa investigação sobre o papel da mulher em diferentes 
contextos sociais e culturais. Posteriormente, será feita uma apresentação pública 
do trabalho que culminará com a abertura ao debate e reflexão sobre os 
problemas neles contidos (em articulação com os temas selecionados em 
Cidadania e Desenvolvimento: Interculturalidade e Igualdade de Género). 

Técnico/a de Informática - 
Instalação e Gestão de 

Redes (IIGR1) 

Técnico/a de Eletrónica e 
Telecomunicações (ET4) 

Bem-Estar, saúde e Ambiente 
 

Técnico/a de Comunicação 
e Serviço Digital 

Educação ambiental e desenvolvimento sustentável 
Promoção de atividades que visam a saúde e educação ambiental  
Palestras e Workshops. 

 
Técnico/a de Desporto 

 

Saúde 

Estilos de vida Saudáveis/Aptidão Física/Doping/Dependências 

Perceber o nível de prática de atividade física dos alunos da EPFF 
Técnico/a de Eletrónica, 

Automação e Computadores 
 

Interculturalidade 
 (Re)Conhecer e divulgar diferentes padrões culturais (interligação a CD e ao 

projeto Natalândia)  
 

Técnico/a de Informação e 
Animação Turística 

 

A animação turística na promoção da saúde e bem-estar 

Promover atividades de animação turística (paintball, slide, canyoning, caminhadas, 
levadas, observação de cetáceos, …), para a comunidade educativa, a fim de criar 
situações de bem-estar e saúde para todos. 
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Técnico/a de Informática E-sports - Jogos eletrónicos 

Técnico/a de Mecatrónica 
Automóvel 

KART   
Construção de um Kart   

  

 
 

4.5 – Cidadania e Desenvolvimento 
 
 

No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, surge em todos os 

ciclos de ensino a componente de Cidadania e Desenvolvimento, que se constitui como uma 

área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com abordagem de natureza 

interdisciplinar. 

Esta componente, à semelhança do PAFC, decorre da aplicação do Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho. 

Em sede de Conselho Pedagógico decidiu-se trabalhar os diferentes domínios de 

Educação para a Cidadania de acordo com os projetos delineados em torno do PAFC. Por 

conseguinte, cada grupo de trabalho decidirá as temáticas a desenvolver. 

 
 

4.6- Educação Significativa 
 
 

A educação significativa perspetiva a ação educativa não em função de si mesma, 

mas sim em função da vida dos alunos, como forma de estimular e orientar o seu 

desenvolvimento pessoal e social, potenciar as suas aptidões, desenvolver o seu espírito 

crítico, a sua criatividade, no sentido de adequar a sua capacidade de resposta às exigências 

da sociedade a que pertencem. Apresentamos as atividades de complemento/ 

enriquecimento curricular para este ano letivo, previstas pelos vários clubes e projetos da 

EPFF: 

 

Turma+ EPFF (E-empenhada, P-persistente, F-forte, F-feliz) 
 

O projeto Turma + EPFF desenvolve iniciativas que valorizam e estimulam o empenho 

e a dedicação dos alunos no seu desempenho escolar, bem como um conjunto de valores 

essenciais à vida cívica e social dos nossos alunos dos cursos profissionais e dos cursos de 
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educação e formação. No final do ano letivo será entregue o prémio de mérito à turma em 

destaque. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Divulgação do projeto através de sessões 
de informação/explicitação do Projeto 
pelos Tutores do Projeto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turmas dos 
cursos 

 CP 
e 

Comunidade 
Educativa 

 

setembro  
outubro 

novembro 

MG 1  
 
 
 
MG 4 -  
 
 
 
MG 5- 
 
 
 
 
 
MG 7 –  
 

Análise e exposição dos resultados 
obtidos no ano letivo 2019/20.  

Divulgação dos projetos / clubes da 
escola junto das turmas. 

Entrega do certificado e prémio à 
Turma+EPFF 2019/20. 

Encerramento do 1º 
Período 

Atualização e divulgação da página de 
Facebook e do Instagram do Projeto. 

Ao longo do ano letivo 

Afixação dos “Barómetro das Turmas” 
relativos a cada período. 

janeiro de 2021 
abril de 2021 

Avaliação do Projeto. julho de 2021 

Promoção de atividades presenciais e 
online em colaboração com os outros 
Projetos para dinamização dos mesmos 
e envolvimento das turmas: desafios, 
concursos, (…).  

Ao longo do ano letivo 
 

Realização de atividades solicitadas 
pelas turmas para obtenção de bónus. 

   * O barómetro final será elaborado no início do ano letivo 2021/22    

 

Vamos falar e escrever melhor  

O projeto Saber Falar e Escrever Melhor desenvolve iniciativas que estimulam os 

falantes para o uso correto da língua materna. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Divulgação do Projeto   
Turmas de 1º ano do CP 

1º período 
novembro – 10, 17 e 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
MG5 
 
 
 
 
MG6  
 
 
 

Apresentação de, pelo menos, 
um desafio sobre a língua 
portuguesa em parceria com o 
projeto Turma +EPFF. 

 
Formandos dos CP 

 
 
 
 

Ao longo do ano. Atualização e manutenção da 
página no facebook para partilha 
de documentos lúdico-didáticos e 
das atividades inerentes ao 
Projeto. 

 
Comunidade escolar. 

Workshop sobre como elaborar 
um relatório. (formandos de 
2.ºano) 

Formandos do 2.º ano dos CP.  
 

2.º Período 
 
 

Sensibilização para os erros mais 
comuns através de atividades e 

 
Formandos do 1.º ano dos CP. 
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suportes diversos (Concurso 
interturmas do 1.º ano). 

MG7 

Realização de um workshop sobre 
dúvidas frequentes na Língua 
Portuguesa para formandos de 
EFA e Ações Capacitar. 

 
formandos EFA e Ações 
Capacitar 

 
3.º Período. 

Workshop para formandos do 3º 
ano dos cursos profissionais - 
“Técnicas de apresentação oral”. 

Formandos do 3.º ano dos CP.  
Junho de 2021. 

 

 

  Biblioteca Ativ@ 

 

O projeto Biblioteca Ativa pretende dinamizar a biblioteca, valorizar e estimular o 

empenho e a dedicação dos alunos no seu desempenho escolar. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

BIBLIOSUGESTÕES - Sugestões 
mensais de livros quer em suporte 
papel ou com recurso a suporte 
digital para ler (repositório digital 
de livros ou blogues). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizadores da 

biblioteca / formandos 
da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 

 

 

MG 1 

 

 

 

MG 5 

 

 

 

 

ME ACL 1 
 

 

Realização de uma atividade em 
parceria com Área das Línguas – 
Pão por Deus. 

 

Elaboração de um guia 
(apresentação de diapositivos) 
sobre a organização da biblioteca 

Promoção do livro e da leitura 
através da comemoração de 
efemérides, dias festivos, como, 
Natal, Dia dos Namorados 
(divulgação de poemas); Dia do 
consumidor, entre outros, entre 
outros 
BIBLIOFRASE – exposição de 
frases de personalidades 
conhecidas ou provérbios. 

 
 

ArtEPFF 

O projeto ArtEPFF pretende combater o absentismo escolar – através da valorização 

das capacidades artísticas e/ou da participação em diferentes momentos relacionados com 

arte, pretendemos evitar que os formandos percam o interesse pela escola. 
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Atividades Público Alvo Calendarização Meta 
- Organizar o coro para a missa da 
bênção das capas e a abertura do 
baile (caso exista) 

Comunidade 
educativa 

Data a definir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5,7 

- Organizar workshops de dança 
para os formadores da EPFF 

 
 

Formadores da 
EPFF 

 

Início a 25.11.2020 
Quarta-feira – das 16:00 às 
16:45  
(de 15 em 15 dias) 

- Organizar um workshop de 
“Decorações de Natal” (técnicas a 
definir) 

 
Início a 26.11.2020 

- Dinamizar a festa de 
encerramento do primeiro 
período 

Comunidade 
escolar 

Fim do 1.º período 

- Organizar um workshop de 
criação de origami 

Formandos / 
Formadores 

 
 

2.º período - Organizar um workshop de 
“Decoupage” (madeira, vidro, 
tecido)  

Formandos 

- Elaboração de máscaras 
comunitárias 

Formandos / 
Formadores 

Ao longo do ano letivo (em 
dias a especificar) 

- Dinamizar uma atividade de cariz 
carnavalesco 

 
 

Comunidade 
escolar 

 

2.º Período 

- Concluir o hino da escola 3.º Período 7 

- Celebrar o dia mundial da dança  29 de abril de 2021  
 
 
 

4,5,7 

- Organizar a festa de 
encerramento do ano escolar 

3.º Período 

- Celebrar o dia europeu da música  21 de junho de 2021 

- Dinamizar workshops de dança 
para os formandos da EPFF 

Formandos do 1.º 
ano da EPFF 
(em parceria com 
os professores nas 
aulas de Educação 
Física, nos módulos 
de dança) 

2.º e 3.º períodos 

                       
 
 
 
 
 

Eco-Escolas   

O projeto Eco-Escolas, é um programa internacional vocacionado para a Educação 

Ambiental, para a sustentabilidade e para a cidadania. Visa encorajar ações e reconhecer o 

trabalho desenvolvido pela Escola em benefício do ambiente. 
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Atividades Público Alvo Calendarização  
Inscrição da EPFF no Programa 
Eco-Escolas, envio da ficha de 
acompanhamento e apresentação 
da candidatura ao galardão na 
plataforma online do programa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
Escolar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano letivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MG1 
MG7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualização regular do placard 
Eco-Escolas/ página Facebook 
Eco-Escolas EPFF 

Construção do Eco-Código da EPFF 

Instalação e identificação de 
ecopontos para recolha 
diferenciada de resíduos nos 
espaços comuns 

Instalação e identificação de 
ecopontos para recolha 
diferenciada de resíduos nas salas 
de aula/espaços de trabalho 
desprovidos destes recipientes de 
recolha 

Participação na campanha de 
recolha de tampinhas, “Dê uma 
tampa à indiferença”, promovida 
pela delegação regional da APD 

Identificação das plantas dos 
jardins e da horta da escola – 
nome comum e nome científico. 

 
Formandos 

Dinamização de uma campanha 
de recolha de rolhas. 

 
 
 
 

 
Comunidade 

Escolar 
 

Participação no concurso “Hortas 
Bio nas Eco-Escolas” 

Participação no concurso “Uma 
Escola, Um Jardim” 

Auditoria ambiental interna da 
EPFF 

1º período 

Visita de estudo - Núcleo dos 
Dragoeiros 

 
 

novembro 
 

ECO-Gincana/ FicaEco 
 

Turmas de primeiro 
ano dos cursos 
profissionais 

“Os Resíduos vão à Escola”- 
Exposições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

dezembro 
 

Visita de estudo - Estação de 
Triagem e Transferência de 
Resíduos Sólidos Urbanos do 
Funchal (ETTRSU) 

Visita de estudo - Jardim Botânico 

Visita de estudo - Quinta do Poço - 
consumo racional da água e 
biodiversidade do jardim 
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Cerimónia do hastear da Bandeira 
Verde relativa ao ano letivo 
2020/2021 

 
 
 
 
 
 

Comunidade 
Escolar 

 

1º Período (atividades de 
encerramento do 1º 

período) 

 
 
 
 
 

 
 

MG1 
MG7 

Palestra “Água: Um Passaporte 
para a Vida” 

3 de fevereiro 

Ação de reflorestação do Parque 
Ecológico do Funchal 

março 

Palestra da importância da 
Laurissilva da Madeira promovida 
pelo IFCN 

2º período 

Ação de controlo de espécies 
vegetais invasoras no Parque 
Ecológico do Funchal 

 
 

abril 
 Visita de estudo - Viveiro Florestal 

do Parque Ecológico do Funchal 

Ação de sensibilização “Mar 
Profundo” 

 
maio 

Palestra - Poupança Energética 
nas Habitações 

Dinamização/participação em 
ações de monitorização e limpeza 
de praias 

 
3º período 

 

 

VIVE+ 

 

O projeto VIVE+, visa promover uma educação alimentar que reforce os comportamentos 

saudáveis e contribuir para uma maior consciencialização para a importância de saber comer 

de forma equilibrada e diversificada a par de promoção do exercício físico. 

 
 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Palestra sobre a Alimentação 
saudável e a atividade física.  

 
 

 
 
 

Turmas dos cursos 
EFA , CP e  

Comunidade 
Educativa 

 

 
 

16 de outubro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG  4  
MG  6 
MG -7 

Promoção da alimentação 
saudável no bar da Escola - 
Menus saudáveis 

Ação de sensibilização sobre a 
prevenção do tabagismo e 
consumos de substância aditivas  

17 de novembro 
 

 Demonstração de Desporto 
Adaptado na Promoção para 
Inclusão (basquetebol em 
cadeiras de rodas, goalball, 
Boccia, voleibol sentado) 

 dezembro 
 

Dia da luta contra o cancro 
(atividades preventivas do cancro- 
alimentos ant-cancerígenos e a 
importância da prática de 
atividade física. 

 
fevereiro 



23 

Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes 
Ano letivo 2020-2021 

 

 

Levada/caminhada na floresta. março 

Rastreios (glicemia, tensão 
arterial, IMC e índice de massa 
gorda). 

7 de abril 
 

Caminhada pelo Coração 
Mês do coração: Sessão de 
Formação em Suporte Básico de 
Vida (alunos, funcionários e 
professores) 

maio 

Avaliação do Projeto. junho 

 
 

Erasmus+: Water is a Teacher, a Healer, a Mirror – WITHAM 

 

O projeto surgiu no âmbito do programa Erasmus+ - Parcerias entre escolas, no qual 

a República Checa será a responsável pela coordenação e supervisão das atividades a 

desenvolver durante o projeto. Os restantes parceiros (Portugal e Itália) serão responsáveis 

pela animação/vivacidade do projeto e comunicação entre as partes intervenientes. O 

projeto será desenvolvido com a participação direta das turmas de TUR5, CMRPP2 e RC2, sob 

a orientação dos professores das referidas turmas. A prioridade do projeto é sensibilizar e 

levar os indivíduos a adquirir e desenvolver competências básicas e chave dentro e fora da 

escola que promovam o sentido de responsabilidade sobre a importância da água e sua 

preservação para a continuidade das espécies sob o slogan: “No Water, no Life.” Durante o 

projeto e sua implementação haverá 6 encontros internacionais: 3 mobilidades – 

alunos/professores; 3 mobilidades de professores (reuniões de trabalho). 

 
 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Citações/provérbios sobre o tema da 
Água 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos Profissionais 

(CMRPP2 

 
Janeiro - 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MG 1, 6, 7 

Concurso de logotipos Janeiro/março - 2021 

Criação multimédia e filmes sobre as 
escolas e regiões 

Janeiro - 2021 

Realização de videoconferências de janeiro a junho 
(pelo menos uma vez 
por mês) 

Criação de um “pictionary” sobre a 
palavra água. 

Ao longo do Projeto 

Elaboração de apresentações/ 
exposições sobre os vários 
tópicos subjacentes ao projeto. 

 
Ao longo do ano letivo 

(mobilidades) 

Criação de uma “Erasmus Corner” 
(disseminação do projeto. 
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Criação e atualização da página de 
“Facebook” do projeto 

TUR5 e RC2) Ao longo do Projeto 

Visitas de estudo a empresas e locais 
relacionados com a água. 

Durante as 
mobilidades 

Reuniões com empresários e 
associações que promovam as 
boas práticas de conservação e 
aproveitamento das águas. 

 
De janeiro a junho 

2021 

Escrita de “essays” sobre as 
várias temáticas que envolvam a 
água. 

 
Ao longo do Projeto 

(mobilidades) 

 
 

 

ENNE European National Networks for the Enhacement of VET) 

 

O ENNE é um projeto europeu que apoia a criação de 5 redes nacionais de prestadores 

de EFP – Ensino e Formação Profissional – em 5 países diferentes (Itália, Bulgária, Alemanha, 

Portugal e Bélgica). Visa a melhoria da qualidade e atratividade do EFP, com um enfoque 

específico nas oportunidades de mobilidades.  

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

 
Candidatura da escola à 
categoria de entidade 
acreditada 

 
 

Comunidade Educativa 
 

 
 

Ao longo do ano letivo 
 
 
 

 
 

MG 7 
ME LGS 1 

 
 

 
 

Active Language  

 

O projeto Active Language surge da necessidade em colmatar dificuldades dos alunos 

nas línguas estrangeiras, estimular a compreensão e produção oral e a aquisição de 

vocabulário mais técnico em contextos específicos, como por exemplo o Hotel. 

 
Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Simulação de situações reais 
de contexto de trabalho; 
exploração de vocabulário 
técnico relacionado com os 
cursos, nas diferentes línguas 
estrangeiras; disponibilização 
de listas de vocabulário 
técnico e de frases ou 
orações necessárias em 

 
 

Formandos dos 1º, 2º e 
3º anos, cujos cursos 

tenham as línguas 
estrangeiras como 

componente fundamental 
na sua área 

 
 
 
 

Antes da realização da 
Formação em Contexto 

de Trabalho 

 
 
 
 

MG 1 e 4 
 

ME ACL 1 
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diferentes situações de 
comunicação em contexto 
laboral. 

                       
 
Learning English at Home 

 

O projeto Learning English at Home pretende promover a aprendizagem da língua 

inglesa de uma forma ativa e autónoma online através da utilização da plataforma 

Microsoft Teams (em conjunto com a conta institucional @edu.madeira.gov.pt) e/ou 

Microsoft Forms e simultaneamente promover o reforço de aprendizagens.  

Por outro lado, e dada a importância da correta utilização dos meios 

informáticos ao nosso dispor no mundo de hoje, pretende também consolidar/melhorar 

as aprendizagens realizadas em duas áreas fundamentais para o século XXI, a língua 

inglesa e as TIC, através de exercícios/desafios de compreensão, de funcionamento da 

língua e/ou de aspetos culturais do mundo anglófono, utilizando para tal, 

preferencialmente, os smartphones e/ou tablets. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Elaboração e divulgação de 
cartazes promocionais do clube 
Learning English at Home. 

Comunidade 
educativa. 

 

Início do ano letivo. 

MG 7 
 

Elaboração e promoção de 
desafios culturais com o intuito 
de celebrar festividades 
importantes para o mundo 
anglófono (Halloween, Christmas, 
Easter, entre outras). 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

Elaboração e promoção de 
desafios de funcionamento da 
língua inglesa. 

Criação de materiais de cariz quer 
multicultural, quer pedagógico, 
relacionados com a língua inglesa 
a partilhar na plataforma 
Microsoft Teams. 

ME LGS 2 
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Oficina de Mecânica  

Este projeto é criado na EPFF com o intuito de aplicar objetivamente a aprendizagem 

e conhecimento dos formandos em contextos reais e práticos. Pretende-se situar a ação 

educativa ao nível da experiência pessoal dos alunos e dela partir para uma 

consciencialização da finalidade do trabalho. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Realização de uma tampa em 
fibra para elevador de tesoura 
 

Turma de ROO1 1º Período 
 
 
 
 
 
 
 

MG 1  
MG 7 

Open-Day Oficina Mecânica 
 

Comunidade educativa 

3º Período 

Operações de Manutenção em 
viaturas automóveis da 
comunidade escolar 
 

 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Workshop’s “Melhoria das 
condições de higiene e 
Segurança no trabalho/ 
ferramentaria da nave de 
mecânica (limpeza do espaço, 
organização e triagem dos 
resíduos). 

 
 

 
Utilizadores Nave 

Mecânica 

 
Literacia Financeira 
 

Com o projeto Literacia Financeira pretende-se que a comunidade escolar fique 

familiarizada com conceitos como orçamento familiar, poupança, crédito, seguros e 

sistema financeiro/produtos financeiros básicos. Além disso, também se considera 

pertinente e relevante compreender o impacto que a situação pandémica atual no 

comércio e indústrias regionais, mas também na economia familiar dos alunos da escola. 

 
Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Palestra “Descobre o Sucesso 
que está dentro de ti” 

Cursos Profissionais 1.º Período 
12 de novembro de 

2020 

MG 1 e 7 
ME – CSH4 

Ação de Sensibilização – 
Banco de Portugal 

 
 
 
 
 
 
 

2º período 
MG1, 2 e 7 
ME CSH1 

 

Palestra – Sistema Financeiro 
e Produtos Financeiros Básicos 

3º período 
 

MG 1, 2 e 7 
ME CSH 1 e 3 
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Palestra – Associação de 
Comércio e Indústria do 
Funchal 
“Impacto da pandemia no 
comércio e indústrias locais” 

 
 
 

Cursos Profissionais, 
EFAS e/ou Ação 

Capacitar 
 Dinâmicas interturmas  

Concurso “A Torre do Lucro” 

 
 
 
 

 
Ao longo do ano letivo 

MG 1, 6 e 7 
ME CSH 1 

 
 

Inquérito “O impacto da 
pandemia na economia 
familiar” 

 
MG 1 e 7 
ME CSH 3 

 
 

Participação no projeto “Junior 
Achievement” 

Cursos Profissionais 

 
MG 1 e 7 
ME CSH 1 

 

                       

 

História Viva  
 

O clube História Viva visa potenciar o ensino prático através da participação em 

projetos regionais, nacionais e internacionais que promovam o gosto por uma constante 

atualização de conhecimentos. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

 
Motivar alunos para a 
participação ativa. 
Vídeos de demonstrações de 
recriações teatrais, esgrima e 
dança quinhentista. 
Fotografias e vídeos sobre o 
Mercado Quinhentista de 
Machico e outros Mercados e/ou 
Feiras Medievais e Quinhentistas 
que se realizam no Continente. 
Definição de personagens e/ou 
classes sociais a recriar. 
 

 
 
 

Formandos, 
Formadores e 
funcionários  

 

 
1º Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MG 7 
ME CSH 2 

 
 

 
Treinar, recriar cenas de 
quotidiano histórico (teatro, 
esgrima histórica e dança 
quinhentista). 

 
Ao longo do ano letivo 
(principalmente 2º e 3º 

período). 

 
Participar festa de final do1º 
período com um presépio vivo 
com a turma NS39. 

 
Ao longo do ano letivo 
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Participação no Mercado 
Quinhentista de Machico. 
 

Início de junho de 2021 

                       

Segurança na Internet  

Este projeto tem como missão promover, na comunidade educativa, a navegação 

segura, crítica e esclarecida na Internet e dos dispositivos móveis. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Criação de uma página do 
Facebook para divulgação das 
atividades elaboradas pelos 
alunos no site da Seguranet.pt. 

 
 

 
 

 
 
 
Comunidade Escolar 

 
Ao longo do ano letivo 

 
ME TEC 1 eSafety Label 

Participação no processo de 
certificação europeia para 
obtenção Selo de Segurança 
Digital  

Palestra “Segurança na 
Internet”  

 
Formandos 

 

2º Período 

 
ME TEC2 

 
 
 
Internet-das-coisas 

 

O projeto consiste na construção de artefactos tecnológicos digitais que vão de 

encontro à ligação de equipamentos à internet, podendo estes serem controlados por 

aplicações móveis. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Construção e programação de 
Artefactos Tecnológicos sob o 
tema Internet das coisas 
 

Comunidade escolar 
 

novembro 

 
 
 

ME CEN  
1 e 2 

 

Exposição dos artefactos 
construídos 
(A apresentar antes das férias 
de Natal na Exposição da área 
das Tecnologias) 
 

 
Dezembro 

Monitorização e controlo de 
um sistema AC, usando 
aplicação. 

3º Período 
(a definir) 
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(A apresentar no Workshop 
da Internet das coisas na Nave 
RC) 

Workshop para 
demonstração e interação 
com os artefactos criados no 
âmbito do projeto. 

 
 
 

Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos  
  

O projeto visa sensibilizar a comunidade educativa para a promoção e 

implementação das medidas de autoproteção do estabelecimento escolar. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Participação por parte do 
estabelecimento de ensino no 
exercício público de âmbito 
nacional de sensibilização para o 
risco sísmico “A Terra Treme 
Treme”  
 

 
 

Comunidade Educativa; 
Pessoal docente e não 

docente 

 
 
 

5 de novembro 

 
 
 

ME CSH 4 MG 
7 

ME TEC 2 

Preenchimento/Atualização dos 
Registos de segurança do projeto 
 “Educação para a Segurança e 
Prevenção de Riscos” - fichas 1, 2 
e 3;  
Verificação das condições de 
Segurança do Estabelecimento de 
Ensino; 

 
 

Comunidade Educativa; 
Pessoal docente e não 

docente 

 
 
 

Ao longo do 1º e 2º 
Período 

 
 
 

MG 7 

Projeto Curricular – Sensibilização 
de adultos (pessoal docente e não 
docente) e todos os formandos 
(diurno, noturno e CEPAM), 
educando para a Segurança e 
Prevenção de Riscos; 
Este ano com especial incidência 
sobre a temática COVID19. 

Formandos CEF, CP, 

EFA 

Pessoal Docente e Não 

Docente 

Alunos, professores e 
funcionários CEPAM 

 
 

Ao longo do 2º e 3º 
Período 

 
 

ME TEC 2 
 MG7 

 ME CSH 4 

Realização de um simulacro de um 
procedimento de evacuação 
 
NOTA: SIMULACRO INTERNO e 
consoante o estado da pandemia 
nessa data. 

 
 

Comunidade Educativa 

 
 

3º Período 

 
 

MG 7 
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Desporto Escolar  

 

Estamos convictos de que a promoção da prática desportiva em ambiente escolar 

pode servir como estímulo a uma maior responsabilização/consciencialização dos deveres 

e dos direitos dos alunos na escola, na família e na sociedade. Assim sendo, pretende-se 

em ambiente escolar dinamizar e promover atividades desportivas que coloquem os 

alunos da escola, numa prática desportiva constante. 

O desporto escolar visa especificamente a promoção da saúde e condição física, a 

aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do desporto como fator de 

cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação e autonomia. O desporto 

escolar é constituído pelos núcleos que participam na atividade regular e festa do 

desporto escolar organizada pelo Gabinete do Desporto Escolar da Direção Regional de 

Educação. A nossa escola oferece este ano letivo 3 núcleos: Voleibol; Futsal e Badminton. 

 

Atividades Público Alvo Calendarização Metas 

Torneio entre turmas de Ténis de Mesa 

Alunos dos cursos CP 
 

25 novembro de 
2020 

MG  5 e 7 
ME 1 e 4 

Participação na atividade “Multiatividades” 14 e 28 de 
Novembro de 
2020 

 
MG  5 e 7 

 

Dia da Modalidade Últimas 4ª feiras 
do mês ao longo 
2º e 3º períodos 

MG  5 e 7 
ME 1 e 4 

 
Torneio entre turmas de Badminton 

20 de janeiro 2021 
 

 
Torneio entre turmas de Basquetebol 3x3 

24 de fevereiro 
2021 
 

 
Torneio de Futsal entre turmas 

maio 2021 

 
Participação na competição regular do 
futsal, voleibol 
Badmínton do desporto escolar 

Ao longo do ano 
letivo 2020/2021 

ME 1 e 4 
 
Participação na Festa do Desporto Escolar 
com os 3 núcleos 
 

 Maio de 2021 
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4.6.1 – Propostas significativas da comunidade para a formação integral dos nossos alunos 

 

Consideramos que a comunidade pode ser uma parceira de caminhada, na 

concretização dos nossos objetivos/metas, permitindo o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas, através da consolidação de conhecimentos que poderão ser 

mobilizados em situações concretas. Deste modo, pretendemos aderir aos projetos da 

comunidade que contribuam para uma cidadania ativa no contexto dos desafios 

colocados. 

 

 

 
 
 
 

Atividades Público Alvo Calendarização 
 

rs4e 
 Participar na fase final do concurso, promovido pela     
Startup Madeia, road show for entrepreneurship -  rs4e -, 
iniciado no ano letivo 2019/2020, com o projeto BJX 
Designs. 

 

1ºperíodo 
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5- Formação 
 

 
A Lei de Bases do Sistema Educativo reconhece a todos os profissionais da educação 

o direito a uma formação continua “suficientemente diversificada, visando o 

aperfeiçoamento e a atualização das respetivas competências profissionais nos vários 

domínios da atividade educativa”. 

De acordo com as reais necessidades da Escola, numa perspetiva de valorização 

profissional dos seus agentes e de desenvolvimento organizacional e institucional, a EPFF 

deve manter e aprofundar a adoção de procedimentos de formação contínua do pessoal 

docente e não docente incentivando uma cultura de atualização, inovação e rentabilização 

dos recursos disponíveis, que se poderá assumir como uma mais-valia na melhoria das 

práticas e, consequentemente, da qualidade dos serviços que a Escola presta, através da 

criação de um plano interno de formação. Desta forma, a EPFF contempla uma Estrutura 

de Formação que anualmente efetua um levantamento das necessidades ao nível da 

formação. As necessidades de formação dos docentes foram elencadas em quatro áreas 

prioritárias, designadamente: inovação pedagógica, diferenciação pedagógica, avaliação 

formativa e novas tecnologias, tendo em conta os novos desafios colocados às escolas. Este 

ano letivo, dentro da disponibilidade de horário dos docentes para ministrar formação, 

apresentam-se as seguintes propostas de formação: 

 
Pessoal Docente 

 
Ação de Formação        Formador Nº de Horas Metas 

Modelação e Impressão 3D  
 
 

Interno 

15h (setembro 
2020) 

 
 
 
 

MG 8 

Introdução à Plataforma de 
Gestão e Ensino - Moodle 

15h 
- 1º grupo       

setembro  2020 
- 2º grupo janeiro 

2021 
Microsoft Teams na atividade 
docente 

13h 
(abril 2021 

 
 

 


