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INTRODUÇÃO 

A Escola Profissional de Ciências Geográficas (EPCG), criada pela Portaria n.º 809/2000, de 22 de 

setembro, faz parte da rede de escolas profissionais do ensino público do Ministério da Educação. A 

sua atividade insere-se, a nível mais geral, no âmbito da ação do Ordenamento do Território e do 

Ambiente, contribuindo para a formação e aperfeiçoamento profissional de técnicos para estas áreas, 

com ênfase para os setores dos Sistemas de Informação Geográfica, Gestão do Ambiente e 

Topografia. A EPCG funciona em instalações centrais da Direção-Geral do Território (DGT), 

organismo público da tutela do Ministério do Ambiente, sita na Rua Artilharia Um, n.º 107, em Lisboa. 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento de gestão pedagógica da EPCG, que elenca as 

iniciativas e atividades planeadas e delineadas pela Direção em conjunto com toda a comunidade 

educativa. Através destas atividades, devidamente calendarizadas no tempo, definidas de acordo com 

as políticas educativas e a visão estratégica da Direção da escola, procura-se responder aos objetivos 

prioritários enunciados no Projeto Educativo.  

Este PAA procura manter as boas práticas, dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser 

realizado na escola, nomeadamente a aposta em atividades promotoras de uma formação de 

qualidade, que proporcione um ambiente de aprendizagem contextualizado no mundo do trabalho, na 

sociedade de que os alunos devem ser membros ativos e interventivos, e rico em experiências e 

vivências reais, complementando as aprendizagens com vivências de observação do mundo real. 

Também procura intensificar as atividades conducentes ao renascimento da escola, enquanto espaço 

de formação específica e de qualidade, conhecido e reconhecido como tal, pois a escola tem 

experienciado uma situação de escassez de candidatos, fruto de um contexto socioeconómico e 

demográfico desfavorável e de desconhecimento da oferta da escola. Se por um lado a escola é 

reconhecida como ministrando uma formação de qualidade, por outro, continua desconhecida pela 

sociedade e, em particular, pela generalidade dos seus parceiros na educação, o sistema educativo 

em geral. 

Com este PAA, a EPCG pretende continuar a ministrar uma formação transversal, na qual se inclui 

não só a formação académica, conducente ao exercício de uma profissão e ao prosseguimento de 

estudos, mas também uma formação conducente ao exercício de uma cidadania plena. 

Espera-se que os alunos terminem a sua formação capacitados para o exercício da profissão que 

escolheram, mas também para exercerem a sua cidadania contribuindo assim de uma forma mais 

plena e informada para a sociedade. 

Deste modo, procura-se promover atividades que promovam aprendizagens, mas também atividades 

com uma forte componente de consciência cívica e de exercício de cidadania. 

Para a sua elaboração, auscultaram-se os membros da comunidade educativa, junto dos quais 

também se recolhe feedback acerca de atividades já realizadas e qual o impacto sentido. 

A Direção incentiva em particular os técnicos especializados, contratados para lecionar as disciplinas 

de cariz técnico, a proporem e dinamizarem atividades, pois oriundos do meio laboral, têm uma 
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particular sensibilidade para as necessidades e interesses do meio empresarial, onde se pretende que 

os alunos se integrem. 

Procura-se ainda que os novos docentes na escola proponham atividades, preferencialmente com 

interdisciplinaridade, promovendo assim a integração e partilha de experiências de todos. A Direção 

acompanha e apoia diretamente todas as atividades do plano. 

Para além destas atividades, a escola procura também auxiliar os alunos interessados no 

prosseguimento de estudos, na sua preparação para os exames nacionais. 

O PAA deve ser visto como um documento orientador na medida em que as suas atividades refletem 

o percurso que a escola pretende percorrer e a formação que pretende ministrar aos seus alunos. O 

PAA deve também ser entendido como um documento dinâmico pois existe sempre espaço para 

acolher novas propostas e proceder a ajustes que conduzam a melhores resultados no final do ano 

letivo. 

O PAA está disponível para consulta, publicado na página da escola e sempre aberto a novas 

propostas e alterações numa perspetiva de melhoria contínua do serviço que a escola presta. 

Enunciam-se de seguida os fatores a melhorar e respetivos objetivos e metas, que nortearam a 

elaboração deste plano. 

  



 

Plano Anual de Atividades 2017/2018  5 
 

ESCOLA PROFISSIONAL DE 
CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

 

Fatores a 
melhorar 

Objetivos  Metas para 2017/2018 

 
1) Sucesso  
escolar 

1. Melhorar os resultados de aprendizagem: 

Diversificar e adequar estratégias e metodologias de 
ensino;  
 
Prestar apoio educativo individualizado a alunos com 
módulos em atraso; 
 
Selecionar e promover atividades extracurriculares que 
favoreçam o desenvolvimento da cidadania e 
contribuam para a melhoria da qualidade das 
aprendizagens; 
 
Aumentar a participação dos alunos nas atividades 
extracurriculares (visitas de estudo, palestras, etc.);  
 
Fomentar um ambiente de tolerância e respeito mútuo 
entre os alunos, e entre os alunos e os professores e os 
funcionários; 
 
Incrementar o trabalho colaborativo entre os docentes.  
 

2. Reduzir a taxa de absentismo e de abandono escolar: 

Detetar eficazmente os alunos com dificuldades de 
aprendizagem, proporcionando acompanhamento 
adequado; 
 
Manter atualizados os registos de assiduidade dos 
alunos e dar conhecimento aos Encarregados de 
Educação (EE); 
 
Solicitar regularmente a colaboração dos Pais e EE, 
promovendo o seu envolvimento na vida escolar dos 
seus filhos/educandos; 
 
Disponibilizar atendimento a Pais e EE em horário 
compatível com os seus horários de trabalho. 

 
Conclusão do curso, no final do ano 
letivo, de todos os alunos do 3º ano;  
 
Para todos os alunos: 
Uma taxa de sucesso de 95% nas 
disciplinas da componente de 
formação Sociocultural; 
 
Para os alunos do curso de Técnico 
de Gestão do Ambiente: 
Uma taxa de sucesso de 95% nas 
disciplinas da componente de 
formação técnica; 
 
Sucesso em 75% dos módulos 
frequentados pelos alunos nos 
Apoios Educativos; 
 
Participação nas atividades de 95% 
dos alunos a que se destinam; 
 
Manter a inexistência de 
ocorrências disciplinares;  
 
Aumento de atividades 
interdisciplinares, entre docentes, 
em 5%; 

Redução do absentismo dos alunos 

em 10% relativamente ao ano 

anterior. 

 
2) Participação 
dos Pais e EE na 
Escola 
 

 

Motivar os pais e EE para um maior envolvimento pelo 

percurso escolar dos filhos e educandos: 

 

Desenvolver uma cultura de maior participação dos Pais 

e EE nas atividades escolares dos filhos/educandos. 

 
Aumento da presença de pais e EE 
nas reuniões na escola em 5%. 

 
3) Educação para 
a cidadania e 
para a saúde 

 
Educar jovens para o exercício de uma cidadania ativa, 
para uma vivência saudável, que favoreça um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social: 
 
Consolidação de um projeto de Educação para a 
Cidadania; 
 
Dinamização do projeto de Promoção e Educação para 
a Saúde. 

 
Realização de duas atividades 
anuais. 
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Fatores a 
melhorar 

Objetivos  Metas para 2017/2018 

 
4) Parcerias / 
protocolos 

Alargar a rede de parcerias com empresas, organismos 

públicos e câmaras municipais, tendo em vista a 

realização da Formação em Contexto de Trabalho 

(FCT) em contexto real de trabalho, bem como o apoio 

à Prova de Aptidão Profissional (PAP), estágios, visitas 

de estudo e/ou realização de ações conjuntas. 

 
Colocação de todos os alunos do 2º 
e 3º ano, admitidos à FCT, em 
contexto real de trabalho; 
 
Participação de 90% dos tutores 
das entidades de acolhimento no 
júri das PAP. 

 
5) Seguimento do 
percurso 
profissional dos 
diplomados 

 
Facilitar a inserção dos alunos no mercado de trabalho 
e/ou promover o prosseguimento de estudos: 
 
Publicitar ofertas de emprego e contactar os alunos com 
os perfis procurados; 
 
Divulgar a oferta formativa do ensino superior, com 
ênfase nos cursos com maior ligação com a escola; 
 
Apoiar os alunos que se proponham à realização de 
provas de ingresso no ensino superior. 

 
Inserção de 20% de alunos 
diplomados no mercado de 
trabalho, na área profissional, até 
dois anos após termino do curso; 
 
Auxiliar todos os alunos que 
pretendem prosseguir estudos no 
ensino superior ou pós-secundário, 
na realização dos exames 
nacionais. 
 
Informar todos os alunos 
diplomados pela escola nos últimos 
5 anos, de todas as ofertas de 
emprego/estágios recebidas. 

 
6) Recursos 
tecnológicos 

 
Atualizar e manter os recursos informáticos (hardware e 
software); 
 
Disponibilizar os recursos tecnológicos para as 
atividades da escola; 
 
Prestar apoio informático e suporte, a docentes e a 
alunos, em questões relacionadas com a utilização da 
tecnologia em contexto educativo; 
 
Disponibilizar correio eletrónico institucional a todos os 
alunos/docentes/não docentes. 
 

 
Atualização e reorganização de 
100% do equipamento informático; 
 
Resolução de problemas de 
funcionamento em dois dias úteis, 
em função dos recursos internos 
disponíveis; 
 
Disponibilização da plataforma de 
apoio à aprendizagem e às 
atividades dos docentes, numa taxa 
de disponibilidade de 99,5%; 
 
Aquisição de novos servidores e 
atualização das plataformas 
tecnológicas que dão suporte aos 
serviços administrativos e à prática 
letiva. 

 
7) Dinamização 
da Biblioteca e 
Centro de 
Informação 
Geográfica 
(BIGeo)  

 
Melhorar as aprendizagens; 
 
Promover hábitos de estudo, trabalho e leitura; 
 
Auxiliar o envolvimento dos alunos em projetos, 
nomeadamente projetos em grupo; 
 
Estabelecer um plano de ação para a BIGeo. 
 

 
Disponibilização de software 
específico dos cursos (CAD, SIG) 
em computadores; 
 
Apoio à realização de trabalhos fora 
da sala de aula, em 4 horas 
semanais; 
 
Elaboração do plano de ação da 
BIGeo para 2017/2018. 

 
8) Número de 
alunos a 
frequentar os 
cursos 

 
Aumentar o número de alunos: 
 
Promover ações que conduzam a uma maior procura 
por parte da sua população-alvo (jovens que tenham 
concluído o ensino básico); 

 
Abertura de duas turmas de cursos 
de nível 4; 
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Fatores a 
melhorar 

Objetivos  Metas para 2017/2018 

 
Cativar e captar candidatos com perfil adequado e 
sólida formação de base; 
 
Participar em feiras e outras iniciativas de divulgação de 
Saídas/Formação e Opções Profissionais; 
 
Participar na Futurália; 
 
Publicitar os cursos nos media. 

 
 
Presença em 4 iniciativas de 
divulgação; 
 
Publicitação dos cursos nos media. 

 
9) Autoavaliação 
da Escola. 

 
Continuar o processo de implementação do Quadro de 
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissional (EFP - EQAVET); 
 
Criar e aplicar mecanismos conducentes à realização da 
autoavaliação. 

 
Aplicar o processo de aplicação do 
EQAVET como instrumento de 
autoavaliação e melhoria do serviço 
prestado.  

 
10) Desempenho 
dos recursos 
humanos da 
Escola 

 
Promover ações de formação interna de curta duração; 
 
Incentivar a participação em ações de formação de 
pessoal docente e de não docente; 
 
Propor ao Centro de Formação da Associação de 
Escolas (CFAE) Maria de Borges Medeiros ações para 
o plano de formação. 

 
Realização de uma ação de curta 
duração para pessoal docente e 
outra para pessoal não docente; 
 
Submeter ao CFAE todas as 
propostas de ações de formação 
dos docentes, até final de março de 
2018. 

 
11) Diversificação 
da oferta 
formativa 

 
Propor às tutelas um plano anual de formação de ações 
de curta duração; 
 
 
Implementar cursos de curta duração. 

 
Disponibilização, no sítio da EPCG, 
de informação sobre as ações de 
formação, até julho de 2018; 
 
Realizar 1 ação. 

 
12) Organização 
e gestão da 
escola 

 
Utilizar o Moodle como ferramenta de suporte à 
Coordenação e supervisão pedagógica; 
 
Utilizar o e-mail institucional como meio privilegiado de 
comunicação. 

 
Utilização da plataforma Moodle por 
100% dos docentes; 
 
Utilização do e-mail institucional, 
por 100% dos docentes. 

ESTRATÉGIAS 

A diminuição geral do número de alunos no sistema educativo e a situação económica do país, 

particularmente o decréscimo acentuado do investimento na área da construção civil e obras públicas 

e atividades conexas, bem como as medidas de politica educativa adotadas no ensino profissional, 

têm-se refletido de forma muito evidente na população e vida escolares da EPCG. Estes fatores 

externos têm provocado na EPCG a diminuição progressiva do número de alunos que procuram os 

nossos cursos e os problemas económicos das famílias têm-se feito sentir na falta de assiduidade dos 

alunos e no abandono escolar. 

Todavia, acreditamos que a curto ou médio prazo a situação se irá alterar, a procura dos cursos 

crescerá, e a escola prosseguirá plenamente a sua missão, prestando formação e qualificação 

profissional, nas áreas da Topografia, Sistemas de Informação Geográfica e Ambiente. 
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Ao longo do ano letivo 2017/2018, a EPCG procurará potenciar os seus fatores de sucesso, uma 

sólida ligação ao Mundo do Trabalho e a qualidade da formação que ministra, e promover ações que 

conduzam a uma maior procura por parte da sua população-alvo: jovens que concluam o ensino 

básico e procuram formação nas áreas oferecidas pela escola, e jovens que procurem reorientar o 

seu percurso formativo. 

Relativamente à seleção de candidatos, o esforço será feito no sentido de melhorar a divulgação da 

oferta formativa, intensificando as iniciativas junto de outras escolas e reforçando a comunicação via 

Internet, por forma a cativar e captar candidatos com melhor preparação de base e motivação e 

apetência para frequentar os cursos oferecidos, o que, aliado à ligação da EPCG ao mundo 

empresarial, permitirá consolidar o sucesso escolar e possibilitar um emprego qualificado. 

No que diz respeito à inserção dos diplomados na vida ativa, o objetivo é consolidar a rede de parcerias 

com as entidades (empresas, organismos públicos, organizações não governamentais), que melhores 

condições tenham proporcionado na formação em contexto real de trabalho e, sempre que possível, 

procurar novas entidades que facultem outro tipo de aprendizagens, com o objetivo de diversificar o 

referencial de emprego e formação. 

Com a finalidade de atualizar e melhorar os programas dos cursos relativamente às competências 

exigidas pelo Mercado de Trabalho e à sua adequação face à oferta formativa do Ensino Superior, 

será dada continuidade aos ajustamentos curriculares e atualização dos conteúdos programáticos 

decorrentes da evolução das tecnologias e metodologias de trabalho. 

Atendendo a que, apesar dos esforços empreendidos na divulgação dos cursos e da escola, o número 

de alunos tem vindo a decrescer e, sobretudo, a sua formação de base e interesse têm baixado 

significativamente, a escola continuará a investir na procura de novos públicos e de novas áreas de 

intervenção formativa, procurando alargar a sua oferta à formação especializada  nas áreas das 

ciências geográficas, ordenamento do território e ambiente. 

Dada a particularidade de a EPCG ser uma das poucas escolas públicas que leciona apenas ensino 

profissional, a escola foi convidada a integrar o projeto piloto do Escola 360 - E360, que é um sistema 

do Ministério da Educação que centraliza os processos de gestão do aluno, desde a educação pré-

escolar ao ensino secundário. O objetivo é disponibilizar numa só plataforma toda a informação de 

carater administrativo relativo aos alunos. 

Com o sistema E-360 pretende-se ainda facilitar a interação de todos os intervenientes no processo 

educativo do aluno (encarregados de educação, professores, dirigentes escolares e pessoal 

administrativo e organismos da administração educativa) que resultará numa maior colaboração, troca 

de informação mais célere e eficaz, garantindo a segurança de informação. 

Como plano de ação, a EPCG definiu 3 fases a realizar neste ano letivo: 

 1ª fase: efetuar a configuração da escola no sistema durante o 1º período letivo;  

 2ª fase: testar o sistema e formar docentes e não docentes para operarem com o sistema 

durante o 2º período; 

 3ª fase: no 3º período, utilizar o sistema com uma turma. 
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Durante os últimos três anos esta Direção desenvolveu um projeto que pretendeu formar os alunos 

para uma vivência plena da cidadania, desenvolver as suas competências, respondendo às suas 

expectativas de uma aprendizagem para o desempenho de uma profissão, não esquecendo a 

possibilidade de prosseguimento de estudos. 

De modo a conferir maior qualidade à escola, e com as recomendações descritas nos relatórios de 

autoavaliação e de execução do Plano de Ações de Melhoria de 2016-17, a Direção irá adotar novas 

práticas de educação e de formação profissional inicial e ao longo da vida, preconizando o reforço da 

autonomia da escola, a valorização dos contextos e a diferenciação pedagógica. Para isso irá elaborar 

um novo Projeto Educativo e rever os Regulamentos da escola.  

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE SUCESSO ESCOLAR 

No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), a EPCG apresentou 

uma candidatura constituída por um plano de ação estratégica, no início do ano letivo 2016/2017, de 

melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar, composta por duas medidas a seguir descritas. 

Medida 1- Prevenir eventuais atrasos com aulas adicionais. 

Esta medida decorre ao longo de todo o ano letivo, tem como objetivo cumprir com os programas 

modulares tendo em vista aumentar a taxa de sucesso e a assiduidade, e consiste no agendamento 

de aulas adicionais. A medida é da responsabilidade dos Orientadores Educativos de Turma com 

apoio do Diretor Pedagógico. 

Medida 2- Recuperação de módulos em atraso. 

Esta medida decorre ao longo do ano letivo, tem como objetivo recuperar os módulos em atraso, tendo 

em vista aumentar a taxa de conclusão de módulos e consiste na elaboração de planos de 

recuperação e marcação de aulas adicionais. A medida é da responsabilidade do Diretor Pedagógico. 

 

O plano e respetivas medidas, estiveram em vigor no ano letivo 2016/2017, tendo sido obtidos 

resultados muito satisfatórios. No presente ano letivo a participação continua, tendo as estratégias e 

procedimentos sido revistos e melhorados com vista a uma maior rapidez na resposta às 

necessidades de recuperação e prevenção de atrasos. A escola conta novamente com um recurso 

docente para o plano de ação estratégia no âmbito do PNPSE. Dado que o nosso projeto envolve 

diferentes docentes de diversos grupos de recrutamento e visto que nas nossas ações estão previstas 

lecionação de aulas adicionais para recuperação de módulos de diferentes disciplinas, efetuámos a 

distribuição do referido recurso docente, num total de 15 horas letivas que foram aditadas aos 

contratos dos professores respetivos, do seguinte modo: 

- 1 hora – docente de Matemática (GR 520) 

- 4 horas – docente de Física e Química (GR 510) 

- 6 horas – docente de Educação Especial (GR 910) 

- 3 horas  –  técnico especializado de Qualidade em Ambiente (técnica) 

- 1 hora – técnico especializado de Projetos em Ambiente (técnica) 
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PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA 

Após a avaliação externa efetuada no final do ano letivo  2015/2016 pela Inspeção Geral de Educação 

e Ciência (IGEC), foram sinalizadas no relatório da avaliação externa, sete áreas de melhoria. No 

seguimento da análise deste relatório, a escola elaborou e publicou no seu site, um plano de ações 

de melhoria. Este plano contém as ações de melhoria definidas para dar resposta a cada uma das 

sete áreas, e respetivo calendário de implementação. As ações do plano especificamente previstas 

para entrar em funcionamento este ano letivo (algumas delas já inscritas nos quadros de atividades 

em anexo), são as seguintes: 

 Realização de avaliação diagnóstica aos novos alunos, nas disciplinas de Português, Inglês, 

Matemática, Física e Química e TIC/Literacia Digital. 

 Análise das planificações modulares para promover interdisciplinaridade e atividades de 

projeto integradoras (foi decidido repetir esta ação, pois o curso de GA foi reformulado); 

 Reorganização do espaço disponível para os alunos (foi decidido repetir esta ação, por 

solicitação dos alunos); 

 Realização de dois workshops para docentes; 

 Dinamização da Biblioteca Escolar e do Centro de Recursos; 

 Apoios pedagógicos acrescidos; 

 Planificações com atividades integradoras de temáticas diversificadas; 

 Obrigatoriedade de realização de avaliação diagnóstica; 

 Explicitação nas planificações modulares dos momentos de avaliação formativa; 

 Obrigatoriedade de definição de objetivos mínimos nos critérios de avaliação modular 

propostos pelos docentes; 

 Definição pelo Conselho Pedagógico de perfis/descritores de desempenho específicos; 

 Recondução, no grupo de trabalho para a qualidade, dos docentes do quadro da escola em 

exercício de funções, dando continuidade ao trabalho já realizado; 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Dentro do projeto educativo da escola, a formação inicial é a principal área de intervenção da escola, 

ministrando cursos profissionais de 3 anos de dupla certificação que proporcionam o 12.º ano de 

escolaridade e habilitação profissional de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). 

A formação especializada e a organização e a oferta de formação contínua são exemplos de outras 

áreas de intervenção. 

 

1.1 Formação inicial 

São três os cursos profissionais que neste momento podem ser ministrados pela EPCG: Curso de 

Topógrafo-Geómetra (TG); Curso de Técnico de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Curso 

de Técnico de Gestão do Ambiente (GA). Este ano letivo funcionam 3 turmas, todas do curso de GA: 
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- Uma turma do 1º ano com 16 alunos;  

- Uma turma do 2º ano com 9 alunos; 

- Uma turma do 3º ano com 10 alunos. 

O plano de atividades é elaborado com base numa população de cerca de 35 alunos, distribuídos 

pelas referidas 3 turmas de alunos com currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho. 

Neste momento, a quase totalidade dos recursos humanos, materiais e financeiros da escola é 

mobilizada para esta área de intervenção. 

As atividades referentes à formação inicial desenvolvem-se de acordo com o calendário escolar 

(Anexo A), estão organizadas nos 9 mapas de atividades (Anexo B) e ainda no calendário da Avaliação 

de Desempenho Docente (Anexo C): 

Mapa 1 - Integração e acompanhamento dos alunos; 

Mapa 2 - Apoio específico às aprendizagens; 

Mapa 3 - Visitas de estudo/aulas no exterior; 

Mapa 4 - Atividades Desportivas/Desporto Escolar; 

Mapa 5- Atividades para a melhoria do processo do ensino e do acompanhamento dos professores e 

alunos; 

Mapa 6 - Atividades de Divulgação da EPCG; 

Mapa 7 - Encontros/Seminários; 

Mapa 8 - Formação de pessoal docente e não docente; 

Mapa 9 - Atividades Administrativas e Financeiras.  

As atividades estão organizadas tendencialmente por ordem cronológica, dentro de cada área de 

intervenção. Em algumas situações, as datas são as previstas ou desejáveis, na medida em que 

algumas atividades são ajustadas em função da disponibilidade dos intervenientes e do cumprimento 

das atividades letivas. 

1.2 Formação especializada 

Dada a nova legislação dos técnicos na área de cadastro prevê-se a criação, em colaboração com a 

DGT, de cursos de formação complementar e  dum curso de Especialização Tecnológica (CET) de 

Técnico de Cadastro Predial, de nível 5, visando satisfazer as necessidades de formação. 

1.3 Formação contínua 

Foi estabelecido um plano de formação, contemplando ações de formação organizadas em UFCD de 

25 horas de duração, na área dos Sistemas de Informação Geográfica. As ações estão incluídas no 

Plano de Formação do Centro de Formação Maria Borges de Medeiros, para este ano letivo. 

 

Designação  Destinatários 

Iniciação aos Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) 

Técnicos e Técnicos Superiores ligados à informação 
geográfica 
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Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 
Técnicos e Técnicos Superiores ligados à 

implementação de SIG 

 

RECURSOS  

1.4 Recursos Humanos 

1.4.1 Pessoal docente 

A escola dispõe este ano letivo, de 3 docentes de carreira a tempo inteiro, (GR 300-Português, GR420-

Geografia e GR330-Inglês), 1 docente em comissão de serviço que exercer o cargo de subdiretor e 

recorre à contratação de docentes, a nível de necessidades transitórias e contratação de escola, para 

horários incompletos. 

Está previsto que o corpo docente da escola seja constituído por cerca de 14 docentes, entre 

professores de carreira, professores a contrato e Técnicos Especializados a contrato. 

Composição do quadro de pessoal docente 

Professores da componente de formação sociocultural e científica: 3 QE em exercício de funções na 

escola, 1 QE em Mobilidade ( ao abrigo da alínea b) do art.º 68 do Estatuto da Carreira Docente), 1 

docente em comissão de serviço que exercer o cargo de subdiretor, 1 docente contratado com GR 

com horário completo, 3 docentes contratados com GR para horários incompletos e ainda um 

professor do grupo 910, com 6 horas, para apoio aos alunos com NEE. 

Componente de formação sociocultural:  

 Português (GR 300): 1 QE (com horário completo); 

 Inglês (GR 330): 1 QE (com horário completo); 

 Área de Integração (GR 420): 1 QE (com horário completo); 

 Educação Física (GR 620): 1 contratado (com horário incompleto); 

 Tecnologias da Informação e Comunicação (GR 550); 

 Educação Especial (GR 910): 1 contratado (com horário incompleto). 

Componente de formação científica: 

 Matemática (GR 500): 1 contratado (com horário incompleto) 

 Física e Física e Química (GR 510): 1 contratado (com horário incompleto); 

 Biologia e Geologia (GR 520): 1 contratado (com horário completo e leciona também outra 

disciplina da componente de formação técnica); 

Componente de formação técnica:  

 5 Professores contratados a nível da escola como técnicos especializados. 

 

1.4.2 Pessoal não docente 

A EPCG conta com o seguinte pessoal não docente: 
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 2 Assistente Técnica, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado;  

 1 Assistente Operacional, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. 

Atendendo à redução do número de alunos, as necessidades de pessoal docente não se fazem sentir 

com a mesma intensidade de anos anteriores. No entanto, seguindo instruções superiores, a escola 

promoveu os procedimentos de contratação de 2 Assistentes Operacionais e 1 Assistente Técnico 

com contrato de trabalho a termo resolutivo certo.  

Para além do pessoal anteriormente referido, importa notar que o Diretor Pedagógico, na EPCG em 

regime de comissão de serviço, exerce funções de docência em módulos/disciplinas da componente 

de formação sociocultural e técnica dos cursos. 

O Diretor Executivo é trabalhador do mapa de pessoal da DGT, em comissão de serviço na escola. 

Aguarda-se, tão breve quanto possível a nomeação do Vogal da Direção, que deverá 

preferencialmente ser trabalhador do mapa de pessoal da DGT. 

A EPCG tem neste momento carência de horas não letivas que possa utilizar na melhoria do serviço 

educativo. O facto de a escola dispor de apenas três professores em exercício de funções com horário 

completo, coloca um problema de carência de horas nos horários dos docentes, na componente não 

letiva, que possam ser afetadas a outras atividades, nomeadamente apoios educativos, gestão e 

suporte do parque tecnológico, criação de clubes ou participação em projetos. 

1.5 Avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente 

1.5.1 Avaliação do desempenho docente 

Este ano letivo, a avaliação do desempenho docente, continuará a efetuar-se segundo o Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, cabendo a aplicação do sistema de avaliação do 

desempenho à secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico (SADD). 

No anexo C, apresenta-se o calendário da avaliação do desempenho docente, que define as fases do 

processo e a calendarização de procedimentos para o ano de 2017-2018. 

1.5.2 Avaliação do pessoal não docente 

A avaliação do desempenho do pessoal não docente, far-se-á de acordo com o SIADAP III, e 

compreende o período de dois anos, 2017 e 2018. Os objetivos foram definidos no início do ano de 

2017 e a avaliação do desempenho terá lugar no início do ano de 2018. 

1.6 Formação dos Recursos Humanos da Escola 

1.6.1 Pessoal docente 

A Direção da escola tem dado prioridade à formação dos docentes e vai continuar a incentivar os 

docentes a participar nas ações de formação do Centro de Formação Maria de Borges Medeiros 

(CFMBM) a que a escola está associada, e a cuja comissão pedagógica o diretor da escola pertence. 

Caso este centro não ofereça a formação pretendida, recorrer-se-á a outros centros. 
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1.6.2 Pessoal não docente 

Dentro das necessidades de formação do pessoal não docente, será considerada a oferta do CFMBM 

e das várias instituições formadoras, privilegiando-se as necessidades existentes e a gratuitidade das 

ações. 

Estão previstas formações nas empresas fornecedoras das aplicações informáticas das áreas 

administrativa e financeira. 

Formação Interna: 

Designação do Seminário/Ação de 
Formação/Curso 

Objetivos 

Workshop sobre Aprendizagem 
Cooperativa 

Auxiliar os docentes a incorporar na sua prática letiva esta 
estratégia de ensino, permitindo-lhes enriquecer o processo de 
ensino e aprendizagem, centrando-o nos alunos. 

Workshop sobre Aprendizagem 
baseada em projetos 

Auxiliar os docentes a incorporar este modelo de aprendizagem na 
sua prática letiva, centrando o processo de aprendizagem no aluno 
e estabelecendo uma ligação mais próxima entre os conteúdos a 
lecionar e a vida real, estimulando o interesse pela aprendizagem. 

 

1.7 Recursos financeiros 

Os recursos financeiros da escola continuam limitados e, consequentemente, as atividades e serviço 

educativo oferecidos. Tal deve-se às seguintes condicionantes ainda por resolver: 

- O orçamento da escola, ainda não dispõe da contribuição devida pelo Ministério do Ambiente, nos 

termos estabelecidos na portaria de criação da escola; 

- O orçamento da escola é totalmente atribuído pelo Ministério da Educação e só graças à gestão 

eficiente que a escola faz destas verbas se consegue manter um excelente serviço educativo. 

- A previsão de que a contribuição do Ministério da Educação poderá sofrer uma redução, neste 

momento, ainda não está determinada.  

O orçamento para 2018 apresentado contempla verba para contratação de docentes para lecionação 

da formação especializada prevista. 

Anexos: 

A) Calendário Escolar; 

B) Mapas de atividades da formação inicial; 

C) Calendário da Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente. 

 

Lisboa, 21 de dezembro de 2017 

 

A Direção 
 
 

(Teresa Castel-Branco) 
 
 

(Nuno Proença) 
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Anexo A 

CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

ANO LETIVO DE 2017/2018 
 

PERÍODO LETIVO INÍCIO TERMO 

1.º 13 de setembro de 2017 15 de dezembro de 2017 

2.º 03 de janeiro de 2018 
23 de março de 2018 

16 de março de 2018 (para o 3.º ano) + FCT 

3.º 9 de abril de 2018 27 de junho de 2018 

 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT) 

De 5 de fevereiro a 23 de março de 2018 – Para o 2.º ano 

De 19 de março a 27 de junho de 2018 – Para o 3.º ano 

 

INTERRUPÇÕES LETIVAS 

De 18 de dezembro de 2017 a 02 de Janeiro de 2018 

De 12 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2018 

De 26 de março a 6 de abril de 2018 

 

CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO 

18 e 19 de dezembro de 2017 

26 e 27 de março de 2018 

28 e 29 de junho de 2018 

 

AVALIAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 

ÉPOCA DE JULHO – De 09 a 11 de julho de 2018 (para todos os alunos) 

ÉPOCA DE SETEMBRO – 07 e 10 de setembro de 2018 (para finalistas) 

 

PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

Apresentação da proposta de projeto pelos alunos Até 02 de março de 2018 

Aprovação dos projetos pelo diretor de curso Até 09 de março de 2018 

Início das atividades previstas no projeto Até 19 de março de 2018 

Entrega dos relatórios (original em digital e em papel + 5 cópias) Até 04 de julho de 2018 

Apresentação e avaliação das provas De 12 a 16 de julho de 2018 

 
Lisboa, 04 de setembro de 2017. 

 
A Diretora Executiva 

 
Teresa Castel-Branco 
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Anexo B 

 

 

 

Mapas de Atividades 

 

ANO LETIVO 2017/2018 
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MAPA 1 Integração e acompanhamento dos alunos 

Atividade Calendarização Objetivos Público-alvo Dinamizadores 

Receção aos novos alunos. 13 de setembro Integrar os alunos na EPCG. 
Alunos do 1º 
ano e pais/EE. 

Direção. 

Comemoração do Dia do Diploma 06 de dezembro 

Reconhecer publicamente o sucesso escolar 
através da entrega dos certificados e diplomas aos 
alunos que concluíram o curso no ano letivo 
anterior. 

Toda a 
comunidade 
educativa. 

Direção. 

Reunião da Direção com delegados e 
subdelegados de turma. 

Ao longo do ano 
(trimestral) 

Promover uma cultura de responsabilização dos 
alunos; Promover uma participação ativa dos 
alunos no projeto da escola. 

Delegados e 
subdelegados 
de turma. 

Direção. 

Reunião com Representantes dos Pais e 
EE. 

Ao longo do ano 
(trimestral) 

Maior envolvimento e participação dos Pais e EE. 
Representante 
dos Pais e EE. 

OET/Direção. 

Apoio à redação dos relatórios de FCT e 
das PAP e ao trabalho de preparação da 
apresentação da PAP. 

Final de junho, até 
04 de julho 

Melhorar a forma e o conteúdo dos relatórios 
escritos, promovendo a escrita científica; 
Construir instrumentos de suporte à apresentação 
das PAP; 
Melhorar a expressão oral e a apresentação 
pública. 

Alunos dos 3º 
anos. 

Direção; 
Professores (Português 
e TIC); 
Orientadores de 
FCT/PAP. 

Avaliação das PAP. 12 a 16 de julho 
Avaliar as PAP dos alunos, aferindo as suas 
competências e desempenho. 

Alunos dos 3º 
anos. 

Direção; 
Júri das PAP. 
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MAPA 2 Apoio específico às aprendizagens 

Atividade Calendarização Objetivos Público-alvo Dinamizadores 

Dinamização da BIGeo- Biblioteca e 
centro de recursos. 

Ao longo de todo o 
ano 

Proporcionar um espaço de trabalho e estudo a 
alunos e professores; 
Melhorar os resultados. 

Alunos e 
professores. 

Direção e 
Professores 
responsáveis pela 
BIGeo. 

Aulas específicas para a recuperação 
de módulos em atraso. 

Ao longo de todo o 
ano 

Realização de módulos em atraso. 
Alunos e 
professores. 

Direção e 
Professores. 

Apoios educativos em várias 
disciplinas. 

Ao longo de todo o 
ano 

Melhorar as aprendizagens dos alunos; 
Melhorar os resultados. 

Todos os alunos 
(por indicação do 
professor, do EE 
ou por motivação 
própria). 

Direção Pedagógica, 
OET e professores. 

Apoio à realização de exames nacionais 
(avaliação externa dos alunos). 

Ao longo de todo o 
ano 

Facilitar o acesso ao ensino superior. 

Alunos que 
pretendam 
ingressar no 
ensino superior. 

Professores de 
Português, Matemática, 
Física e Química, 
Biologia e Geografia. 

Aulas de apoio (avaliação extraordinária 
de julho) 

5 e 6 de julho  
Melhorar as aprendizagens; 
Melhorar o sucesso escolar. 

Alunos inscritos 
na época de 
avaliação 
extraordinária. 

Direção e Professores. 

Época de avaliação extraordinária de 
julho (para todos os alunos) 

De 9 a 11 de julho Permitir a recuperação de módulos em atraso. Todos os alunos. Direção e professores. 

Aulas de apoio (avaliação extraordinária 
de setembro) 

5 e 6 de setembro 
Melhorar as aprendizagens dos alunos; 
Melhorar os resultados; 
Possibilitar a conclusão do curso. 

Alunos inscritos 
(prioridade para 
alunos finalistas). 

Direção e professores. 

Época de avaliação extraordinária de 
setembro (para finalistas do ano 2017-
2018) 

 07 e 10 de 
setembro 

Permitir a realização de módulos a alunos 
finalistas, possibilitando a conclusão do curso. 

Alunos inscritos 
(prioritariamente 
para alunos 
finalistas). 

Direção e professores. 
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Mapa 3 – Visitas de estudo / Atividades no exterior / projetos promotores de aprendizagens 

Data 
Turma(s)/ 

Alunos 
Tema Atividade / objetivos 

Disciplinas, 
módulos e 
conteúdos 

Dinamizadores 
Professores 

Atividades a decorrer ao longo do ano letivo 

Ao longo do 
ano letivo  

Guilherme Carvalho 
(1ºGA), Carolina Mira 
(2ºGA), Dálhia Nkola 
(2º GA), Vítor Silva 
(2ºGA) Beatriz Torres 
(3ºGA) e Filipa Garcez 
(3º GA). 

Jovens Repórteres 
para o Ambiente 
 
 

Projeto anual - Energia e Floresta/Biodiversidade 

 

Biologia e Geologia 
Conservação da 
Natureza 
Projetos em Ambiente 
Qualidade Ambiental 
 

Coordenação do 
projeto: Sofia Abreu– 
Biologia e Geologia 
Colaboração dos 
docentes das 
restantes disciplinas 
da componente de 
formação técnica. 

Ao longo do 
ano letivo 

3º GA: 

Beatriz, Carolina, Filipa, 

Joana Waie (Capitão 

da equipa), 

Mantchenihui Gomes 

Participação na 
iniciativa 
Twist EDP 2018 
 

 

Participação com a equipa "(as) 5 problemas ambientais". 

Página: 

https://www.facebook.com/groups/5problemasambientais/ 

 

PA 3º ano e OT 3º ano 

Vânia Guerreiro (PA) 
– responsável 
Carlos Caeiro (OT) 
colaboração com 

Ao longo do 
ano letivo. 

1º GA 
Rodrigo Carvalho, 
Guilherme Carvalho 
2º GA 
Vítor Silva e Carolina 
Mira; 
3º GA 
Filipa Garcês, Beatriz 
Torres, Joana Na Waie; 

Switch UP 
 

Constituição de Clubes nas escolas para o desenvolvimento de projetos, discussão 
de ideias, envolvimento da comunidade e partilha de atividades relacionadas com a 
eficiência energética. 
Visita Switch Up, ao clube “Mitocôndrias ambientais”, 24 de janeiro de 2018. 

 

CN 3º ano + QA 2´ano Elsa Ferreira (QA) 

Ao longo do 
ano letivo 

Toda a comunidade 
educativa 

Participação na 
iniciativa “Escola 
Eletrão 2017/2018”. 

 

Sensibilizar e envolver a comunidade educativa no esforço do encaminhamento 
adequado e da reciclagem dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE) e dos resíduos de pilhas e acumuladores portáteis (RPA). 

 

N/A 

Direção 

Nuno Proença 

Fátima Costa 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo 

Toda a comunidade 
educativa 

Segurança Escolar-
Plano de Prevenção-
Emergência 

Publicitar o plano de prevenção e emergência da escola. 
Realizar um simulacro de evacuação de emergência. 
Promover uma cultura de segurança, interiorizando procedimentos e 
comportamentos e adotando as necessárias medidas de prevenção. 

  

https://www.facebook.com/groups/5problemasambientais/
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Data 
Turma(s)/ 

Alunos 
Tema Atividade / objetivos 

Disciplinas, 
módulos e 
conteúdos 

Dinamizadores 
Professores 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo 

1º GA 
Prémio Nacional 
Redescobrir a Terra. 

 

Iniciativa integrada no programa Redescobrir a Terra, que visa a sensibilização dos 
jovens para a importância estratégica que a agricultura pode ter no desenvolvimento 
sustentável e na ligação ao meio rural. 
 
A turma irá fazer um projeto de sensibilização ambiental relacionado com as 
seguintes temáticas: 
- A seca em Portugal e o futuro da agricultura 
- As alterações climáticas e as alterações na produção agrícola. 

 

Qualidade Ambiental e 
Conservação da 
Natureza 

Elsa Ferreira (QA) 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo 

1º GA 

Sensibilização para a 
reciclagem e 
reaproveitamento de 
resíduos 

Construção de uma Tartaruga com resíduos plásticos. 
Exibição da tartaruga na feira Futurália 2018. 

Qualidade Ambiental, 
módulo 2: "Educação e 
Animação Ambiental" 

Elsa Ferreira (QA) 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo 

2º GA Habitats aquáticos Lago artificial  Carla Silva (PA) 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo 

Vítor Silva e Carolina 
Mira 

Habitats aquáticos Aquário. Conservação do aquário de água fria.  
Apoio de todos os 
docentes 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo 

Todos os alunos. 

“À procura da 
natureza.” 

Esta atividade tem como principal objetivo saber quais as cinco espécies de aves, 
insetos, anfíbios/répteis e árvores mais comuns no nosso país, apelando à 
importância da conservação da natureza. 

 

  

1ª 
eliminatória: 
17 de 

Todos os alunos do 
curso de GA 

Olimpíadas 
Portuguesas de 
Biologia sénior. 

Participar numa prova de conhecimentos a nível nacional Biologia e Geologia 
Sofia Abreu – 
Biologia e Geologia 



 

 
 

Plano Anual de Atividades 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                  21 

 

ESCOLA PROFISSIONAL DE  
CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

ESCOLA PROFISSIONAL DE  
CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS                                                                                                                                                                                                                                                              
ESCOLA PROFISSIONAL DE  
CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS                                                                                                                                                                                                                                                              Mapa 3 – Visitas de estudo / Atividades no exterior / projetos promotores de aprendizagens 

Data 
Turma(s)/ 

Alunos 
Tema Atividade / objetivos 

Disciplinas, 
módulos e 
conteúdos 

Dinamizadores 
Professores 

janeiro, 
14:30h 
2ª 
eliminatória: 
7 de março, 
14:30h 

 

 

Atividades a decorrer no 1º período 

13/10 
Toda a comunidade 
escolar 

A Terra Treme 
 

Participar no exercício “A Terra Treme “. 
Realizar uma simulação de procedimentos e comportamentos a adotar em caso de 
sismo. Promover uma cultura de segurança. 

 

N/A 
Elsa Ferreira 
Sofia Abreu 

13/10 
 

2º GA 
Debate sobre os 
incêndios em 
Portugal 

Debater a problemática dos incêndios em Portugal, no contexto do Ordenamento do 
Território português. 

OT Módulo 4 
Cândida Pestana 
(OT) 

23/10 
Todos os alunos e 
restantes membros da 
comunidade escolar 

Comemoração do dia 
das bibliotecas 
escolares. 

 

Promover a utilização da Biblioteca da escola e das bibliotecas ao longo da vida, 
enquanto espaço de estudo, reflexão e leitura. 
Promover a utilização do espaço e dos seus recursos. 
. Apoiar os alunos na aprendizagem e utilização da informação. 
. Promover a leitura. 
. Defender o acesso à informação. 
. Criar o hábito de utilização de bibliotecas ao longo da vida. 
. Divulgar o acervo existente. 

 

Todas as disciplinas Olga Silva (POR) 

10 e 11/11 

Carolina Mira (2ºGA), 
Dálhia Nkola (2º GA), 
Beatriz Torres (3ºGA) e 
Filipa Garcez (3º GA). 

Seminário Nacional 

JRA-Jovens 

Repórteres para o 

Ambiente 

 
Partilha de objetivos comuns e experiencias na área da investigação em ambiente. 
Projeto da escola a decidir: “Juntos pela floresta”, incidindo na problemática dos 
incêndios 

 

Disciplinas da Área 
científica e técnica 

Sofia Abreu (BG)- 

Responsável 
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Data 
Turma(s)/ 

Alunos 
Tema Atividade / objetivos 

Disciplinas, 
módulos e 
conteúdos 

Dinamizadores 
Professores 

13/11 3º GA 

Ordenamento do 
Território e Gestão 
Ambiental: 
observação e 
experimentação num 
contexto de 
urbanismo e 
planeamento do 
território 

Visita de estudo ao Bairro de Santa Marta do Pinhal, Seixal (uma AUGI – exemplo de 
mau urbanismo). 
Reconhecimento de diferentes matérias teóricas abordadas nas disciplinas de PA e 
OT: são fundamentais para um contacto visual e compreensão das temáticas. 
Projetos em ambiente – 3ª ano – Curso de GA – Observação e recolha de dados 
para um projeto de Gestão Ambiental, em contexto real. 
Ordenamento do Território – 3º ano – Curso de GA – Aplicar na prática a utilização 
de recetor GPS e do SIG. 
 

Projetos em Ambiente 
(projeto de 
Ordenamento do 
Território); 
Ordenamento do 
Território (Aquisição de 
dados de GPS.) 

Vânia Guerreiro (PA 
3º ano) - responsável 
Carlos Caeiro (OT 3º 
ano) 

17/11 Todos os alunos 

Visita ao Museu de 
história Natural e da 
Ciência: Universidade 
Nova de Lisboa 

Visitar o museu e a sua coleção/acervo, nomeadamente a exposição “Uma Aventura 
na Terra: um planeta em Evolução”. 

 

 

BG 1º ano – Mód1 (A 
terra no sistema solar) 
BG – 3º ano –Mód7 
(História e evolução da 
terra) 
QA 1º ano – Mód 1-
(Nascimento do planeta 
Terra) 

Sofia Abreu (BG)- 

Responsável 

Elsa Ferreira (QA)-

Acompanhante 

21/11 2º GA 
Recursos Florísticos 

 

Visita de estudo à Estufa Fria de Lisboa para observação direta de espécies 
florísticas. 
- Constatar a variedade de espécies vegetais características dos vários continentes; - 
Contacto direto com a Natureza e com a riqueza florística daquele espaço; - 
Reconhecer o valor das plantas, com vista à adoção de comportamentos promotores 
da conservação da biodiversidade, numa estratégia de sustentabilidade; 

 

Conservação da 
Natureza – Recursos 
Florísticos II 

Sofia Abreu (BG) 

21/11 1º GA, 2º GA, 3º GA 
Comemoração do Dia 
da Floresta 
Autóctone 

Aquisição de 3 kits “Vale uma Árvore”, da campanha “uma arvore pela floresta” da 

Quercus/CTT, para comemoração do Dia da Floresta Autóctone. 

 

Biologia e Geologia, 
Conservação da 
Natureza, Área da 
Educação para a 
cidadania 

Sofia Abreu – 
Biologia e Geologia 
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Data 
Turma(s)/ 

Alunos 
Tema Atividade / objetivos 

Disciplinas, 
módulos e 
conteúdos 

Dinamizadores 
Professores 

22/11 Todos os alunos 

Comemoração do Dia 
da Floresta 
Autóctone 
Germinação de 
bolotas em vasos, na 
escola. 

- Sensibilização para a importância económica e ambiental da conservação das 
florestas; - Reconhecer a necessidade de salvaguardar a floresta da sua destruição; - 
- Reconhecer o valor das plantas, com vista à adoção de comportamentos 
promotores da conservação da biodiversidade, numa estratégia de sustentabilidade; 
- Germinar bolotas, para que mais tarde seja feita a replantação dos carvalhos 
contribuindo, desta forma, para a recuperação da floresta autóctone; - Conhecer 
algumas técnicas utilizadas na semeadura e na plantação; - Reconhecer que a 
floresta de carvalhos, desempenha uma função única na conservação da fauna e 
flora, incluindo espécies raras e ameaçadas; - Usufruir de contextos de 
aprendizagem que se aproximam do mundo real. 
 
Posterior replantação em local a definir (ex: DGT ou Parque Florestal de Monsanto.) 

Biologia e Geologia e 
outras disciplinas da 
área técnica 

Sofia Abreu (BG) 

30/11 2º GA e 3º GA Exposição de Bordalo 
II – “Attero” 

Visita à exposição “Attero” do artista Bordalo II, em Xabregas. A matéria prima das 

obras de arte são os desperdícios. Enquadra-se nas temáticas “estética”, “O homem 

e a terra” e “Biologia”.  

BG – 3ºGA - O Homem 
no Sistema Terra 
(módulo 8) 
AI – 3ºGA - A formação 
da sensibilidade 
cultural e a 
transfiguração da 
experiência: a estética 
(módulo 5) 
ÁI – 2ºGA – “O Homem 
e a Terra” (módulo 4) 

Responsável 
Sofia Abreu (BG) 
e 
Fátima Costa (AI) 

6/12 
Toda a comunidade 
educativa 

Dia do diploma e 
mérito escolar; 
16:00h. 

Reconhecer o mérito numa cerimónia de entrega dos certificados e diplomas, a todos 
os alunos que concluíram o curso no ano letivo anterior. 

 

N/A Direção/Escola 

04 a 10/12  1º GA 

"Semana de 
Educação da Ciência 
da Computação" - 
"Hora do Código" 

Desmistificar a programação enquanto atividade complexa e reservada a 
‘programadores’. Participação na “Hora do Código”. 

 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação. 

Nuno Proença 

Atividades a decorrer no 2º período 
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Data 
Turma(s)/ 

Alunos 
Tema Atividade / objetivos 

Disciplinas, 
módulos e 
conteúdos 

Dinamizadores 
Professores 

03/01 3º GA 

Visita ao Museu de 
história Natural e da 
Ciência: Universidade 
Nova de Lisboa 

Visitar a exposição “Mar mineral”. 

 

 

BG – 3º ano –Mód8 (O 
homem no sistema 
terra) 
QA 1º ano – Mód 1-
(Nascimento do planeta 
Terra) 

Sofia Abreu (BG)- 

Responsável 

Elsa Ferreira (QA)-

Acompanhante 

2º período 1º GA  Reservatório da mãe d’água das Amoreiras, ETAR de Alcântara 

Qualidade ambiental- 
Módulo 2 (Água e 
Saneamento Básico) 
Projetos em Ambiente, 
M4,5 e 6 

Elsa Ferreira 
 

2º período 1º GA  
Saída para trabalho experimental em campo (R. Da Artilharia 1, Parque Eduardo VII, 
Av. Da Liberdade). 

Qualidade ambiental-  
M3 (Atmosfera e 
Qualidade do Ar) 

Elsa Ferreira 

2º período 2º GA  Visita ao Sistema de Gestão Ambiental do hotel inspire Santa Marta 
Qualidade ambiental-  
Módulo 7 (Instrumentos 
de Gestão Ambiental) 

Elsa Ferreira 

2º período 
1º GA 
2º GA 

 Visita a um laboratório de controlo de qualidade de água 
Projetos em Ambiente, 
1º e 2º ano, módulos 
4,5 e 6. 

Elsa Ferreira (QA 1º 
ano; 
Carla Silva – Projetos 
em Ambiente 2º ano 

2º período 3º GA 
Green Key – Turismo 
sustentável 

Visita a um hotel no centro da cidade de Lisboa, para observação de boas práticas 
ambientais e sociais, na área do Turismo sustentável em Portugal, promovendo a 
Educação ambiental e a sustentabilidade. 

 

Conservação da 
Natureza 3º ano, 
Módulo 12 (Turismo 
Sustentável) 

Elsa Ferreira 

2º período: 
final de 
janeiro a 15 
de fevereiro 

Comunidade escolar 
Mosta epistolar – A 
carta de Amor 

Realizar uma exposição de cartas de amor na biblioteca, despertando o interesse 
dos alunos para o género epistolar, e comemorando o dia dos namorados. 

Português Olga Silva (PORT) 

2º período   
Espaço Biodiversidade do Parque Florestal de Monsanto 
Objetivos: conhecer a gestão de um parque florestal e conhecer a área onde irá 
decorrer o trabalho a desenvolver no M5 de OT, ligação aos conteúdos a lecionar: 

OT 2º ano 
QA 1º e 2º ano 
PA 2º ano 
BG 3º ano 

Carla Silva (PA 2º 

ano) 



 

 
 

Plano Anual de Atividades 2017/2018                                                                                                                                                                                                                                  25 

 

ESCOLA PROFISSIONAL DE  
CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

ESCOLA PROFISSIONAL DE  
CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS                                                                                                                                                                                                                                                              
ESCOLA PROFISSIONAL DE  
CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS                                                                                                                                                                                                                                                              Mapa 3 – Visitas de estudo / Atividades no exterior / projetos promotores de aprendizagens 

Data 
Turma(s)/ 

Alunos 
Tema Atividade / objetivos 

Disciplinas, 
módulos e 
conteúdos 

Dinamizadores 
Professores 

Desenvolvimento do conceito de “Continum Naturale”, Conhecimento do Plano Verde 
da Cidade de Lisboa e das noções de gestão de uma área natural. 
Conhecer o parque enquanto espaço verde 

Cândida Pestana (OT 

2º ano) 

Sofia Abreu (BG 3º 

ano) 

2º Período -6 
de fevereiro 

1º GA 
Segurança na 
Internet 

Debate na disciplina TIC sobre segurança digital~: identidade digital, pegada digital e 
privacidade.  

TIC, 1º ano Nuno Proença (INF) 

Atividades a decorrer no 3º período 

maio ou 
junho de 
2018 

1º GA e 2º GA Visita de estudo ao 
Museu das 
Comunicações 

Permitir aos alunos contactar com as novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação em contextos reais de utilização e aplicação. 

 

TIC – M3 – Internet e 
novas tecnologias 
Inglês – M3 O mundo 
tecnológico, M4 – Os 
media e a comunicação 
global 

Nuno Proença – TIC; 
Teresa Azevedo - 
Inglês 

3º período 2º GA Alterações Climáticas 

Preparação de uma conferência sobre alterações climáticas, a realizar junto de 
alunos de outras escolas secundarias (ES Camões, ES Maria Amália, outras.) 
A conferência visa sensibilizar os alunos do Ensino Secundário para a ocorrência de 
alterações climáticas e o seu impacto no clima e meio ambiente. 

OT 2º ano Cândida Pestana 

Junho 
Todos os alunos e 
professores 

Atividade 
integradora 

[Em discussão, a seleção de uma das propostas abaixo.]   

Junho/2018 Proposta 1 

Atividade envolvendo 
toda a escola (alunos 
e professores), com a 
duração de um dia. 

Visita guiada ao Parque Natural da Arrábida – Realização de um trilho 
 
Conhecer uma área protegida, reconhecer a sua importância para a proteção da 
biodiversidade e da conservação da natureza. Consciencializar para a importância de 
algumas técnicas de conservação, animação e valorização de “Áreas protegidas” e 
“Fatores abióticos”. 
 
Visita à reserva do Sado. 

  

Junho/2018 Proposta 2 

Atividade envolvendo 
toda a escola (alunos 
e professores), com a 
duração de um dia. 

Visita ao Palácio Nacional de Mafra e à tapada de Mafra. 
Conhecer uma obra do barroco português; 
Despertar para a compreensão da época histórica subjacente a Memorial do 
Convento. 
Visita ao “Bacalhôa Buddha Eden” no Bombarral. 
Visita à criação de abelhas do aluno Nuno Silva. 
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Data 
Turma(s)/ 

Alunos 
Tema Atividade / objetivos 

Disciplinas, 
módulos e 
conteúdos 

Dinamizadores 
Professores 

Junho/2018 Proposta 3 

Atividade envolvendo 
toda a escola (alunos 
e professores), com a 
duração de um dia. 

Visita ao “Mina de Ciência - Centro Ciência Viva do Lousal”. 
Visita à reserva das lagoas de Santo André e Sancha. 

  

Junho/2018 Proposta 4 

Atividade envolvendo 
toda a escola (alunos 
e professores), com a 
duração de um dia. 

Visita ao parque de dinossauros da Lourinhã “Dino parque”. 
Visita ao “Bacalhôa Buddha Eden” no Bombarral. 
 
Visita à criação de abelhas do aluno Nuno Silva. 
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MAPA 4 Atividades Desportivas/Desporto Escolar 

Atividade Calendarização Local Dinamizadores 

1º Período 

Corta-Mato -  corrida de resistência (interna - nível I) 22 de novembro  Parque Eduardo VII 

Hugo Nascimento (EF) em 
colaboração com os docentes 
de Educação Física da ES 
Maria Amália Vaz de Carvalho 

2º Período 

Desporto Escolar – Circuito Regional de Orientação da DSRLVT 
 
1ª e 2ªetapa 

20 de janeiro 
Lezíria e Médio Tejo,  
(em local a definir)  

Carlos Caeiro 

Desporto Escolar – Circuito Regional de Orientação da DSRLVT 
 
3ªe 4ªetapa 

03 de março 
Região Oeste, 
(em local a definir) 

Carlos Caeiro 

3º Período 

Desporto Escolar – Circuito Regional de Orientação da DSRLVT 
 
5ªe 6ªetapa 

21 de abril  
Península de Setúbal,  
(em local a definir)  

Carlos Caeiro 
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MAPA 5 
Atividades para a melhoria do processo do ensino 
e do acompanhamento dos professores e alunos 

Atividade Calendarização Objetivos Dinamizadores 

Receção aos professores contratados setembro e sempre que necessário 
Apresentar a EPCG; 
Facilitar a integração dos professores. 
 

Direção 

Reuniões de professores e de 
departamentos curriculares (reuniões 
sectoriais) 

setembro e sempre que necessário 

Conhecer a estrutura do ensino profissional, os 
planos de estudo dos cursos, os programas 
modulares, para calendarização, elaboração 
conjunta de planificação, criação/reformulação de 
instrumentos de avaliação. 

Direção e 
Professores 

Elaboração dos horários das turmas e 
dos professores 

setembro Distribuição do serviço docente. Direção 

Contratação de Professores/Técnicos 
Especializados(TE) 

setembro e outubro 

Contratar docentes com GR para necessidades 
temporárias; Contratação de escola de TE para 
lecionação de módulos/disciplinas da componente de 
formação técnica. 

Direção 

Elaboração do calendário da 
avaliação extraordinária de julho e 
setembro de 2017/2018; Distribuição 
de serviço (vigilâncias e aulas de 
apoio). 

Julho e setembro de 2017/2018 
Realizar as épocas de avaliação extraordinária dos 
alunos. 

Direção 

Reunião de Orientadores Educativos 
de Turma (OET)  

setembro/outubro e ordinariamente, uma vez 
por período 

Atribuir as OET e definir as atribuições do cargo; 
Recolher propostas de melhoria e/ou reformulação 
de instrumentos de registo; 
Aferir linhas de conduta e de ação; 
Fazer um levantamento de situações problemáticas; 
Discussão e partilha de estratégias;  
Promover reuniões com EE; 
Assegurar o contacto com EE; 
Encaminhar/dar resposta às necessidades dos 
alunos; 
Estabelecer planos de recuperação; preparar os 
conselhos de turma de avaliação. 

Direção 
Pedagógica e 
OET 
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MAPA 5 
Atividades para a melhoria do processo do ensino 
e do acompanhamento dos professores e alunos 

Atividade Calendarização Objetivos Dinamizadores 

Reuniões de professores Bimensal 

Transmitir informações relacionadas com a prática 
letiva e a execução do Plano Anual de Atividades e 
do Projeto Educativo; 
Execução do Plano de Melhoria definido; 
Recolher propostas de melhoria. 

Direção e 
Conselho 
Pedagógico 

Reunião de Departamento Curricular Sempre que necessário. 

Planificar o trabalho; 
Produzir /reformular materiais e instrumentos de 
avaliação; 
Aferir critérios; 
Refletir sobre as práticas; 
Recolher propostas de melhoria. 

Direção 
Pedagógica, 
Coordenadores 
de departamento 
curricular e  
Professores 

Reuniões de conselho de turma de 
avaliação 

Conforme o calendário escolar. 
Proceder ao registo das avaliações dos alunos; 
Delinear estratégias de melhoria das aprendizagens. 

Direção 
Pedagógica e  
Professores 

Reunião das Direções de Projeto com 
os alunos visados 

Janeiro a junho 

Auscultar os alunos sobre o seu plano de FCT e 
PAP;  
Orientar os alunos nas suas opções; 
Determinar temas para projetos de PAP que possam 
ser realizados pelos alunos em FCT; 
Auxiliar na construção do plano de FCT e de PAP. 
 

Direção de 
Projetos 

Reunião das Direções de Projeto 
Até 19 de janeiro (para os 2ºs anos) 
Até 2 de março (para os 3ºs anos) 

Avaliar as condições de admissão dos alunos à FCT 
(3º anos); 
Avaliar as condições de admissão de alunos à PAP 
(3º anos); 
Aprovar os planos. 

Direção de 
Projetos 

Admissão à defesa da PAP Até 5 de julho Aceitação do relatório de PAP e respetiva defesa. 
Orientador, 
Diretor de Curso, 
Direção 

Júri de Avaliação das PAP 12 a 16 de julho 
Avaliar as PAP dos alunos admitidos, aferindo as 
competências dos alunos. 

Direção 
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MAPA 5 
Atividades para a melhoria do processo do ensino 
e do acompanhamento dos professores e alunos 

Atividade Calendarização Objetivos Dinamizadores 

Conselhos Pedagógicos 
Ordinariamente uma vez por período. 
Sempre que necessário.  

Exercer  todas as suas competências para a 
melhoria do serviço educativo prestado na escola; 
Promover a autoavaliação da escola; 
Rever os Regulamentos da escola, se necessário. 

Conselho 
Pedagógico 

Reuniões da secção de avaliação do 
desempenho docente (SADD) 

Conforme o calendário da ADD e sempre 
que necessário. 

Delinear e executar o processo da ADD; 
Supervisionar o processo da avaliação de 
desempenho dos professores. 

Conselho 
Pedagógico – 
SADD 

Reuniões da Direção 
Semanalmente, sempre que possível. 
Sempre que necessário. 

Melhorar a prestação do serviço educativo da escola; 
Supervisionar e coordenar as atividades da escola, 
em geral. 

Diretora 
Executiva. 

Seção de Formação da Comissão 
Pedagógica do Centro de Formação 
Maria Borges de Medeiros (CFMBM) 

Reuniões no CFMBM às terças-feiras, 
quando convocadas; 
Representar a escola na Seção, colaborando 
nas atividades da seção e em particular na 
elaboração do plano de formação do centro. 

Colaborar na elaboração do plano de formação do 
centro de formação, procurando satisfazer as 
necessidades de formação dos docentes da EPCG. 

Fátima Costa 
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MAPA 6 Atividades de Divulgação da EPCG 

Atividade Calendarização Objetivos 
Responsáveis e 

Executantes 

Atualização do material informativo na 

página institucional 
Todo o ano letivo 

Informar potenciais interessados sobre a oferta formativa e as 

atividades realizadas pela escola. 
Direção 

Divulgação de material promocional dos 

cursos da escola 
Todo o ano letivo Divulgar a oferta formativa 

Direção, Docentes e 

Pessoal não docente 

Divulgação da oferta formativa a várias 

escolas próximas da EPCG. 

março a junho, 

(previsão) 
Divulgar a oferta formativa 

Direção, Docentes e  

Pessoal não docente 

Participação em mostras de profissões 

organizadas por várias escolas 

fevereiro a junho 

(previsão) 
Divulgar a oferta formativa 

Direção, Docentes e  

Pessoal não docente 

(Alunos, se possível) 

Publicitação da escola nos meios de 

comunicação  

junho/julho e 

setembro 

Publicitação da oferta formativa em revistas (fórum estudante, mais 

educativa) jornais, MUPIs do metropolitano e outros meios. 
Direção 

Participação na Futurália 2018 14 a 17 de março 
Dar a conhecer a EPCG, divulgar e promover os seus cursos, planos 

curriculares e saídas profissionais.  

Direção, Docentes e 

Pessoal não docente 

(Alunos, se possível) 

Campanhas publicitárias na Internet julho e setembro Atualizar a oferta de cursos e colocar em evidência o site da escola. 
Direção/empresa 

contratada 

 

MAPA 7 Encontros/Seminários 

Atividade Calendarização Objetivos Intervenientes 

Encontros\Seminários 
relacionados o ensino profissional, 
a oferta formativa da escola e o 
seu projeto educativo. 

Ao longo do ano 
Recolha e partilha de experiências e conhecimento que 
permita melhorar o serviço educativo prestado. 

Direção 
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MAPA 8 Formação de pessoal docente e não docente 

Ação de formação e 
local 

Calendarização Objetivos 
Entidade Formadora / 

Formadores e Formandos 

Pessoal não docente 

Formação nas aplicações 
informáticas das áreas 
administrativa e 
financeira 

Ao longo de 2018 
Capacitar os não docentes para a utilização aplicações informáticas 
existentes na escola. 

JPM Abreu 

Pessoal docente 

Ações de formação do 
CFAE Maria Borges de 
Medeiros: 
(A definir) 

Novembro de 2017 a 
agosto de 2018 

Proporcionar formação para professores dos vários GR. 
Entidade formadora: CFAE Maria 
Borges de Medeiros; 
Professores QE e contratados. 

Workshop sobre 
Aprendizagem 
Cooperativa 

Em 2018 
Auxiliar os docentes a incorporar na sua prática letiva esta 
estratégia de ensino, permitindo-lhes enriquecer o processo de 
ensino e aprendizagem, centrando-o nos alunos. 

EPCG, Nuno Proença 

Workshop sobre 
Aprendizagem baseada 
em projetos 

Em 2018 

Auxiliar os docentes a incorporar este modelo de aprendizagem na 
sua prática letiva, centrando o processo de aprendizagem no aluno 
e estabelecendo uma ligação mais próxima entre os conteúdos a 
lecionar e a vida real, estimulando o interesse pela aprendizagem. 

EPCG, Nuno Proença 

Outras (ações a definir) Ao longo do ano Proporcionar desenvolvimento profissional e melhorias no serviço 
prestado pelos docentes e não docentes. 

CFAE ou outras. 

 

MAPA 9 Atividades Administrativas e Financeiras 

Atividade Calendarização Objetivos Responsáveis e Executantes 

Arrecadação de 
receitas 

Até ao dia 2 de cada mês 
Verificar periodicamente o montante dos valores das receitas e entrega 
das mesmas ao Estado. 

Liliana Manteigas 

Reuniões do Conselho 
Administrativo e 
Financeiro 

Até ao dia 7 de cada mês 
(ordinariamente uma vez 
por mês e 
excecionalmente, quando 
necessário) 

Preparar elementos financeiros (documentos de despesas para 
pagamento) para despacho do Conselho Administrativo e Financeiro. 

Teresa Castel-Branco,  
Vogal da direção (por designar), 
Liliana Manteigas 
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MAPA 9 Atividades Administrativas e Financeiras 

Atividade Calendarização Objetivos Responsáveis e Executantes 

Requisições de 
Fundos: de pessoal e 
de funcionamento 

Mensalmente, até ao dia 
8 de cada mês 

Preparar elementos para a requisição de fundos de funcionamento e 
introdução no software JPM Abreu;  
Calcular os vencimentos do pessoal Docente e não Docente para a 
requisição de fundos do OE, com recurso ao GPV e CONTAB-POCE. 

Teresa Castel-Branco, 
Vogal da direção (por designar), 
Liliana Manteigas 

ASE - Ação Social 
Escolar 

Mensalmente, até ao dia 
8 de cada mês 

Preparar mensalmente a informação sobre o ASE e introduzir no 
programa PAAE;  
Preparar fichas de acidentes escolares, sempre que necessário e mapas 
de Análise Financeira. 

Responsável: Teresa Castel-
Branco 
Executante: Liliana Manteigas 

Apuramento dos 
saldos de OE e receita 
própria de 2017 

Até ao dia 16 de janeiro 
do 2018. 

Apurar o saldo da conta de gerência relacionada com as verbas do 
Orçamento de Estado a entregar até dia 16 de janeiro de 2017;  
Apurar o saldo da conta de gerência na componente de receitas próprias 
e operações de tesouraria. 

Teresa Castel-Branco,  
Liliana Manteigas 

Conta de Gerência de 
2017 

Até 31 de março de 2018;  
Até 30 de abril de 2018; 

Elaborar o Mapa da Despesa em conta do Capítulo 03 do Orçamento 
Geral do Estado;  
Introduzir, validar e enviar a conta de gerência para o Tribunal de Contas 
através da plataforma e-Contas. 

Teresa Castel-Branco 
Liliana Manteigas 

Elaboração o Projeto 
de Orçamento de 2018 

durante o mês de março 
de 2018 

Elaborar os mapas de execução de 2017; 
Elaborar os mapas de previsão da receita e despesa para 2018.  

Teresa Castel-Branco,   
Vogal da direção (por designar), 
Liliana Manteigas 

Elaboração da 
Proposta de 
Orçamento de 
2018/2019 

Até 5 de setembro de 
2018 

Preparar os elementos para o preenchimento dos mapas; 
Elaborar o mapa de programação financeira, o mapa-síntese de 
distribuição de verbas e o mapa de volume de formação da área técnica.  

Teresa Castel-Branco,   
Vogal da direção (por designar), 
Liliana Manteigas 

Atividades da área da 
Secretaria 

Ao longo do ano 
Executar as atividades relativas gestão de alunos, pessoal/faltas, 
expediente geral e arquivo. 

Eugénia Montero, 
2 CEI 

Atividades da área da 
Papelaria/Reprografia 

Ao longo do ano 
Executar as atividades relacionadas com os serviços de papelaria e 
reprografia. 

Vanda Pinto, 
2 CEI 

Higiene e Segurança Ao longo do ano 
Executar as atividades relacionadas com os serviços de manutenção de 
higiene e vigilância. 

Vanda Pinto, 
2 CEI 

 

Lisboa, 21  de dezembro de 2017. 
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Anexo C 

Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente (ADD),  
segundo o Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro. 

 

Calendário da ADD para o ano letivo de 2017/2018 
 

Uni
ver
so 

Fases do processo Procedimento Data 

P
a

ra
 t

o
d

o
s
 o

s
 a

v
a
li

a
d

o
s

. 

Apresentação obrigatória do pedido de Observação de 
aulas para os docentes nas seguintes situações: 
a) Docente em período probatório;  
b) Docente integrado no 2.º e 4.º escalão da carreira 

docente;  
c) Docente que se candidata à atribuição da menção 

de Excelente, em qualquer escalão; 
 d) Docente integrado na carreira que obteve a menção 
de Insuficiente. 

O avaliado entrega o 
requerimento. 

Até 31 de 
dezembro 
de 2017. 

Constituição da Secção de Avaliação de Desempenho 
Docente (SADD). 

O Conselho 
Pedagógico elege a 
SADD. 

Até 31 de 
dezembro 
de 2017. 

Opção pelo docente com mais de um contrato, pela 
escola que o irá avaliar, caso os contratos terminem na 
mesma data. 

O docente comunica 
por escrito à Diretora 
Executiva. 

Até 19 de 
janeiro de 
2018. 

Apresentação opcional do projeto docente. O docente entrega o 
projeto, em proposta 
dirigida à Diretora 
Executiva. 

Até 19 de 
janeiro de 
2018. 

Apreciação do projeto. O avaliador comunica 
por escrito ao avaliado. 

Até 2 de 
fevereiro 
de 2018. 

D
o

c
e

n
te

s
 e

m
 r

e
g

im
e
 d

e
 c

o
n

tr
a
to

 d
e
 t

ra
b

a
lh

o
 e

m
 

fu
n

ç
õ

e
s
 p

ú
b

li
c

a
s
 a

 t
e

rm
o

 r
e

s
o

lu
ti

v
o

. 

Entrega do relatório de autoavaliação.  O docente entrega o 
relatório à Diretora 
Executiva. 

Até 06 de 
julho de 
2018. 

Aprovação das classificações finais propostas pelos 
avaliadores. 
Determinação do número total de docentes a avaliar 
em cada universo. 

A SADD reúne. Até 20 de 
julho de 
2018. 

Comunicação da avaliação final aos avaliados. O avaliador comunica 
por escrito ao avaliado, 
presencialmente ou por 
correio registado. 

Até 31 de 
agosto de 
2018. 

Reclamação, no prazo de dez dias úteis a contar da 
data da sua notificação. 

O docente apresenta a 
reclamação escrita à 
Diretora Executiva ou à 
SADD. 

Até 14 de 
setembro 
de 2018. 

Decisão da reclamação, no prazo máximo de quinze 
dias úteis. 

A Diretora Executiva 
decide ou a SADD 
reúne. 

Até 08 de 
outubro de 
2018. 

Recurso da decisão da reclamação, interposto no prazo 
máximo de dez dias úteis a contar da data da sua 
notificação. 

O docente apresenta 
recurso. 

Até 22 de 
outubro de 
2018. 
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Uni
ver
so 

Fases do processo Procedimento Data 

D
o

c
e

n
te

s
 i

n
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g
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s
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a
rr

e
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a
 e

 

c
o

o
rd

e
n

a
d

o
re

s
 d

e
 d

e
p

a
rt

a
m

e
n

to
. 

Entrega do relatório de autoavaliação. O docente entrega o 
relatório à Diretora 
Executiva. 

Até 31 de 
julho de 
2018. 

Aprovação das classificações finais propostas pelos 
avaliadores. 

A SADD reúne. Até 24 de 
setembro 
de 2018. 

Comunicação da avaliação final aos avaliados. O avaliador comunica 
por escrito ao avaliado, 
presencialmente ou por 
correio registado. 

Até 28 de 
setembro 
de 2018. 

Reclamação, no prazo de dez dias úteis a contar da 
data da sua notificação. 

O docente apresenta a 
reclamação escrita à 
Diretora Executiva ou à 
SADD. 

Até 15 de 
outubro de 
2018. 

Decisão da reclamação, no prazo máximo de quinze 
dias úteis. 

A Diretora Executiva 
decide ou a SADD 
reúne. 

Até 06 de 
novembro 
de 2018. 

Recurso da decisão da reclamação, interposto no prazo 
máximo de dez dias úteis a contar da data da sua 
notificação. 

O docente apresenta 
recurso. 

Até 20 de 
novembro 
de 2018. 

 
 
Aprovado em reunião de SADD, no dia 23 de novembro de 2017. 
 


