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Neste arranque de novo ano letivo, a Escola 
Profissional Fialho de Almeida (EPFA) está já a 
funcionar em velocidade de cruzeiro. Considerando as 
datas definidas pelo ministério da educação para o 
início do ano lectivo 2015/2016 (entre 15 e 21 de 
Setembro), a EPFA começou o seu funcionamento 
normal logo no 1º dia em que o poderia fazer e, desta 
forma, garantir um normal acolhimento aos novos 
alunos tão cedo quanto possível.
Este ano iniciámos 2 novas turmas de 1º ano, uma de 
Técnico de Audiovisuais e outra de Técnico de Apoio à 
Gestão Desportiva. A procura destes cursos por parte 
de novos alunos foi muito boa e pensamos que tal 
facto se deve à publicitação que fizemos da nossa 
oferta formativa, mas fundamentalmente à promoção 
da escola que é feita por atuais e ex-alunos, junto dos 
seus pares.
A EPFA tem vindo a criar um histórico na nossa região 
no que diz respeito ao ensino profissional e é hoje uma 
referência para pais e alunos. A qualidade da 
formação que oferecemos aos nossos alunos, a forma 
como os acolhemos, o empenho e profissionalismo do 
nosso corpo docente e de toda a equipa de 
profissionais que trabalha na escola, a atenção diária 
para qualquer sinal de anomalia, por mais pequena 
que seja, são o garante para os pais e encarregados 
de educação de que a nossa tarefa é executada com 
total dedicação e que na nossa escola os seus filhos 
estão realmente bem acompanhados e em boas mãos.
Para além das turmas de 1º ano que referimos, temos 
ainda no 2º ano as turmas de Técnico de Viticultura e 
Enologia /Técnico Auxiliar de Saúde e Técnico de 
Apoio Psicossocial/ Animador Sociocultural. No 3º ano 
temos as turmas de Técnico de Produção Agrária/ 
Técnico de Produção e Controlo da Qualidade 
Alimentar e a turma de Técnico de Turismo.
Como é sabido, a nossa formação profissional na EPFA 
tem uma grande componente prática e todos os alunos 
de 2º e 3º ano têm, em cada um destes anos, um 
estágio obrigatório de 10 semanas integrados em 
empresas. A EPFA procura sempre garantir aos seus 
alunos os melhores locais de estágio, dependendo das 
áreas de formação de cada um. Nesta matéria a EPFA 

está muito à frente em relação a outras escolas, uma 
vez que tem conseguido parcerias com algumas das 
maiores e melhores empresas da região e do País, 
bem como tem criado condições para que muitos 
destes estágios sejam feitos em diversos países 
europeus, conseguindo para o efeito financiamentos 
comunitários. A frequência destes estágios em 
empresas e instituições e a elevada qualidade que os 
nossos alunos apresentam tem sido uma excelente 
forma de os aproximar do mercado de trabalho e são 
muitos os casos de sucesso em que, assim que terminam 
a formação na EPFA, os alunos são de imediato 
convidados a ir trabalhar para as empresas onde 
estiveram a estagiar.
Temos muitos outros casos, igualmente de sucesso, em 
que os alunos optam por prosseguir estudos superiores 
e desenvolver ainda mais os seus conhecimentos e 
capacidades.
Obviamente temos orgulho do caminho feito até aqui 
em pro l  da  me lhor ia  da fo rmação e  do 
desenvolvimento das capacidades dos nossos jovens, 
mas queremos fazer ainda mais e ainda melhor e 
sempre dentro de uma lógica mais global. 
Assumidamente, para além da componente escolar 
que temos que assegurar a todos os nossos alunos, a 
nossa abordagem tenta ir mais além e a nossa 
preocupação constante é a de ajudar a formar seres 
humanos dignos e esclarecidos, informados do seu 
posicionamento dentro da sociedade e interventivos 
no que à vida de todos nós diz respeito. Com 
horizontes mais abertos, mais conhecedores de outras 
realidades e sempre no respeito pelas diferenças de 
cada um, em que a tolerância e a empatia têm que 
estar sempre presentes.
Na EPFA, acreditamos que é pela via da educação 
que podemos esperar construir um mundo melhor e 
não nos pouparemos a esforços para o tentar 
alcançar.

O Presidente do Conselho de Direção
Estevão Machado Pereira

Editorial 



Com a chegada de mais um ano letivo, a Escola 
Profissional Fialho de Almeida, EPFA de Vidigueira, 
voltou a preparar uma semana dinâmica, de boas-
vindas, para toda a Comunidade Escolar, onde os 
Alunos receberam uma especial atenção. Falamos da 
já conhecida Receção ao Caloiro, dinamizada pelo 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (G.A.A.F), 
que decorreu entre os dias 21 e 24 de setembro. O seu 
objetivo central foi possibilitar momentos de 
proximidade entre as diferentes turmas da Escola, 
instigando o heteroconhecimento e o envolvimento, 
pessoal e escolar, junto dos nossos jovens. Entre muitas 
dinâmicas intergrupais, o Flash Mob, o concurso de 
Miss e Mister Caloiros e Veteranos, o ritual de 
apadrinhamento dos alunos caloiros, e, ainda, mini 
concertos, vivemos saudáveis momentos de integração 
escolar, onde não faltou diversão e partilha!

Sejam Todos bem-vindos! Que o presente ano letivo, 
2015/2016, seja gratificante para vós!

Psicóloga Patrícia Pitadas

Receção ao Caloiro 



O CEFAE/Escola Profissional Fialho de Almeida, de 
Vidigueira, está a dinamizar pelo segundo ano 
consecutivo um Projeto europeu no âmbito do 
Programa ERASMUS + Parcerias Estratégicas de 
âmbito Escolar, um programa da União Europeia para 
o ensino, formação, juventude e desporto. 
Desta parceria fazem parte 6 países europeus: 
Portugal, através da Escola Profissional Fialho de 
Almeida, de Vidigueira, Itália, escola coordenadora, 
República Checa, Bulgária, Turquia e Letónia. O 
projeto tem como tema "EASY – Entrepreneurial And 
Skilful Youth" (Juventude Empreendedora e Dotada de 
Aptidões) e pretende melhorar as competências 
profissionais, sociais, técnicas e linguísticas dos alunos, 
de forma a facilitar e promover a sua integração no 
mercado de trabalho Europeu.

O objetivo deste Projeto é dotar os alunos de 
competências e técnicas que lhes facilitem a entrada 
no mercado de trabalho europeu, estimulando o 
empreendedorismo e a criação do próprio emprego. 
Durante as mobilidades/visitas de estudo a realizar 
aos 5 países parceiros, pretende-se dar a 
oportunidade aos alunos participantes (25 em cada 
país) de ficarem a conhecer as culturas e tradições de 
diversos países e, simultaneamente, integrar os alunos 
em períodos curtos de aprendizagem/estágio em 
pequenas empresas, de modo a que possam ficar a 
conhecer diferentes realidades profissionais e 
apreenderem boas práticas no contexto laboral, 
dado que o tema central  do projeto é o 
empreendedorismo. Com o intuito de reconhecer a 
impor tânc ia da aprendizagem de l ínguas 
estrangeiras, os alunos terão também de realizar 
apresentações orais em Inglês sobre a temática do 
projeto, que darão a conhecer aos alunos e 
professores das escolas parceiras presentes nos 
diferentes encontros internacionais. 
Entre os passados dias 27 de setembro e 3 de outubro 
de 2015,  a  EPFA es teve  presen te  no  4º 
encontro/mobilidade em Ravenna, na Itália, sendo 

que os alunos ficaram alojados na casa dos alunos 
italianos que visitaram a Vidigueira no passado ano 
letivo em maio. Durante esta estadia, alunos e 
professores tiveram a oportunidade de apresentar 
trabalhos na área da educação não formal, 
experiências que os alunos têm vivido e que contribui 
para a sua formação pessoal e profissional, conhecer 
empresas de relevo da região norte de Itália, 
nomeadamente: a Bucci indústrias; a IEMCA; a CURTI; 
a Natura Nuova, empresas de tecnologia de ponta e 
de produtos biológicos, melhorar as competências 
linguísticas dos envolvidos (a língua inglesa, em 
particular, como língua de comunicação) e melhorar as 
suas competências na área do empreendedorismo. 

A Diretora Pedagógica Elisabete Rosa

Projeto Easy 



No  âmbito da disciplina de Área de Integração, 
lecionada pela docente Rosarinho Grilo, os alunos dos 
cursos do 2º ano Profissional Técnico de Apoio 
Psicossocial/Animação Sociocultural e do 2º ano de 
Técnico de Viticultura e Enologia/Técnico de Auxiliar 
de Saúde, realizaram uma visita de estudo à 
Biblioteca Municipal de Portel e ao Pavilhão temático 
“A Bolota”.

A Biblioteca Municipal de Portel, fica sedeada no 
antigo Convento de São Paulo, um edifício com origem 
no séc. XV agora recuperado, e inserida numa vasta 
área ajardinada que já acolhe outros equipamentos 
municipais. A biblioteca dispõe de espaços para 
leitura, audição de música, visionamento de filmes e 
acesso à Internet, tanto para adultos, como para 
crianças e jovens. 
A visita à Biblioteca teve como objetivo fucral, ensinar 
os jovens, como se usa a biblioteca, como se usa um 
catálogo, como se colabora com os responsáveis pela 
biblioteca, para poderem assim consultar e reunir o 
máximo de conhecimentos para a realização de 
trabalhos de pesquisa. 

No mesmo dia, os alunos t iveram ainda a 
oportunidade de visitar o Pavilhão temático “A 
Bolota”, espaço de grande valorização e promoção 
do Montado que proporciona a descoberta da 
paisagem, através dos c inco sent idos.  Os 
alunos/visitantes poderam aqui conhecer os valores 
naturais e culturais e reencontrar os saberes seculares, 
as memórias e as vivências de quem habita este 
território no coração do Alentejo, Portel. A Bolota 
integra 4 espaços temáticos e uma área comercial: 
Sala Artesanato, Sala Cortiça, Sala Património, Sala 
Sentidos e Loja. 

De realçar a forma correta, disponível e empenhada 
com que as turmas e docente foram recebidos pelas 
responsáveis destes dois espaços e respetivos técnicos. 
Agradecemos assim à Câmara Municipal de Portel, a 
disponibilidade e a colaboração prestada à nossa 
escola, pela receção ao longo de toda a visita de 
estudo.
Por último, a avaliar pela satisfação e alegria de 
todos os envolvidos julgamos que foi gratificante para 
todos esta participação, contribuindo assim para o 
desenvolvimento a nível pessoal e profissional dos 
nossos alunos.

Professora Rosarinho Grilo

Biblioteca Municipal de Portel 
e Pavilhão temático “A Bolota” em Portel



No âmbito do projeto Leonardo da Vinci, uma 
candidatura de 2013, terminámos em maio mais uma 
experiência de estágios no estrangeiro. Desta feita, os 
alunos do 2º ano do Curso Técnico de Produção 
Agrária/Técnico de Processamento e Controlo de 
Qualidade Alimentar realizaram a sua formação em 
contexto de trabalho em Jerez de la frontera, Cádiz, 
Espanha, e em Bolonha, Itália.

As empresas escolhidas para acolherem os nossos 
alunos em Bolonha, Itália, foram: a Granarolo Spa; 
Associazione Nuova Terraviva; e os laboratórios 
Rocchi dr. Eugenio s.r.l.; em Espanha a empresa 
selecionada foi a Costa Ballena Ocean Golf Club. 

Aqui fica o testemunho de um dos alunos participantes, 
o Pedro Guerreiro, aluno do Curso Profissional Técnico 
de Produção Agrária, que realizou estágio durante o 
período de 4 semanas, no mês de maio, na 
empresa/entidade Costa Ballena Ocean Golf Club, 
situado em Costa Ballena (Cádiz), tendo como tutor(a) 
Cristobal Romero Paz. 

O Costa Ballena Ocean Golf Club, situado na 
província da Andaluzia (Sul de Espanha) entre Jerez 
de la Frontera e Cádiz, é um campo com 27 buracos 
(hoyos), desenhado por José Mária Olazábal e ocupa 
uma ampla superfície de mais de 400 hectares. Conta, 
além do mais, com uma prestigiada escola de golf, um 
campo de 9 buracos e ainda um centro de alto 
rendimento para jogadores profissionais. De referir 
que o seu ano de inauguração foi 1995, sendo um 
projeto que conta já com duas décadas de trabalho. 
Albergou no ano de 2004 o Campeonato Europeu de 
Golf, distinguindo-se como um campo de importante 
relevo a nível internacional.
…“A minha formação em contexto de trabalho na 
entidade de acolhimento foi desenvolvida em vários 
processos, que basicamente se inserem na manutenção 
de um campo de golf, sendo eles a renovação de 
folhas e raízes da relva dos “greens” parte do campo, 
onde se encontra a relva mais curta e que necessita de 
melhor tratamento e outras atividades que se inserem 
também no funcionamento do campo de golf, como a 
limpeza do mesmo e corte de relva.”…
Ainda nas palavras do aluno: “…O Costa Ballena 
Golf Ocean Club é um sítio regido pela boa 
disposição dos funcionários, amizade e vontade e 
empenho de realizar um trabalho de excelência. O 
estágio decorreu dentro do previsto e as expetativas 
foram galhardamente superadas…”.

LdV 2013_ “FUTURE IN PROGRESS” 



A EPFA, na qualidade de entidade formadora do 
CEFAE, dinamiza o projeto Leonardo da Vinci, desde o 
ano 2003, e atualmente, desde 2014, o Projeto 
Erasmus + KA1, tendo dado a oportunidade, até ao 
momento, a mais de uma centena e meia de alunos de 
realizarem a sua Formação em Contexto de Trabalho, 
estágio curricular, em diversas empresas no espaço 
europeu desde países como a Alemanha, Grécia, 
Espanha, Inglaterra e Itália.

A nova nomenclatura adotada pela União Europeia 
para os projetos internacionais denomina-se 
atualmente de “Erasmus+”. Este é o novo programa 
da UE para a educação, formação, juventude e 
desporto, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 
2014, e o programa consolida sob um único quadro 
de apoio as áreas da educação, formação, juventude 
e desporto e outros programas internacionais, 
incluindo o Jean Monnet e o Erasmus Mundus.
A EPFA, à semelhança dos anos letivos anteriores, 
candidatou-se a esta nova geração de programa e 
viu aprovados até ao momento 2 projetos 
consecutivos, 2014 e 2015.
O programa Erasmus+ é destinado a apoiar as 
atividades de educação, formação, juventude e 
desporto em todos os setores da aprendizagem ao 
longo da vida, incluindo a Formação Profissional, em 
que se pretende promover o contacto dos alunos com o 
mercado de trabalho europeu, cuja mobilidade 
individual para fins de aprendizagem oferece 
oportunidade para que os indivíduos possam 
melhorar as suas competências, aumentar a sua 
empregabilidade e ganhar consciência cultural.
Neste caso, a EPFA contempla estágios profissionais 
para formandos, estudantes em formação profissional 
inicial e para recém-graduados, que podem realizar 
a sua experiência numa empresa europeia até um ano 
após a conclusão dos seus estudos na EPFA. Assim, 
nestes últimos anos, temos vindo a abrir candidaturas 
para alunos diplomados que se tenham distinguido 
durante a sua frequência do curso, para a realização 
de um estágio de 3 meses num país europeu, 
possibilitando uma experiência única, quer em termos 
pessoais, quer em termos profissionais e que tornaram 
mais competentes os alunos que os frequentaram.
Numa candidatura de 2014 (Projeto nº: 2014-1-
PT01-KA102-000216, Título do Projeto “The Time is 
Now”), a EPFA enviou 16 alunos para formação em 
contexto de trabalho em países como:
- Tenerife, Espanha – 4 alunas do Curso Técnico de 
Turismo;
- Tenerife, Espanha – 3 Alunos diplomados do Curso 
Técnico de Apoio Psicossocial;
- Londres, Reino Unido - 3 alunas do Curso Técnico de 
Turismo; 
- Bolonha, Itália - 2 alunos diplomados do Curso 
Técnico de Artes Gráficas;
- Jerez de la Frontera, Espanha - 4 alunos do Curso 
Técnico de Viticultura e Enologia.

No Projeto nº 2015-1-PT01-KA 1 02-012753, Título 
do projeto “For a Sustainable Future”, a EPFA já enviou 
6 alunos para Tenerife, e 4 alunos para Jerez, 
Espanha, sendo que estes alunos foram diplomados 
pela EPFA, tendo frequentado os Cursos de Técnico de 
Audiovisuais /Técnico de Multimédia e Técnico de 
Viticultura e Enologia.

A Diretora Pedagógica Elisabete Rosa

Erasmus + KA1 



O CEFAE/Escola Profissional Fialho de Almeida, de 
Vidigueira, viu aprovado mais um projeto Erasmus+, 
no ano de 2015, o Projeto nº 2015-1-LV01-KA202-
013386 – P2.
Este projeto Erasmus+ Parcerias Estratégicas é 
subordinado ao tema ”Work Based Learning-local 
and international” e tem como intuito a partilha de 
experiências ao nível do ensino dual entre os parceiros 
envolvidos, no sentido de melhorar as competências 
técnicas dos alunos envolvidos e facilitar a entrada no 
mercado de trabalho europeu, além de permitir 
aprendizagem/melhoria de línguas estrangeiras.
Neste âmbito, a EPFA recebeu uma delegação de 4 
parceiros europeus, entre os dias 8 e 14 de novembro: 
Áustria, Polónia, Letónia e um parceiro português, o 
ISQ, que é uma entidade privada e independente com 
50 anos de atividade, que presta serviços de 
inspeção, ensaio, formação e consultoria técnica.
Durante a semana, o staff envolvido discutiu a parte 
administrativa, financeira, atividades e projetos a 
desenvolver e os alunos participantes no projeto 
desenvolveram a formação prática em empresas da 
região, como, por exemplo, a Câmara Municipal de 
Vidigueira, Pavilhão de Desportos de Vidigueira, 
Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito e a 
Adega Ribafreixo, bem como estiveram presentes em 
aulas lecionadas na EPFA. No final da semana, os 
alunos tiveram ainda de realizar apresentações orais 
em Inglês sobre a temática do projeto, as empresas e 
tarefas realizadas em cada uma das empresas e o 
que aprenderam nos diferentes  encontros 
internacionais, dando a conhecer a sua experiência 
aos alunos e professores das escolas parceiras 
presentes. Por outro lado, os alunos envolvidos tiveram 
também a oportunidade de conhecer a região e 
conhecer a realidade sócio cultural/económica, pois 
ficaram alojados em casa das famílias dos nossos 
alunos. Um agradecimento muito especial a todos os 
participantes, parceiros envolvidos e famílias pela 
participação e pelo envolvimento no projeto WBL.

A Diretora Pedagógica Elisabete Rosa

Projeto Work Based Learning 



No passado dia 11 de novembro, as turmas do Curso 
Profissional Técnico de Viticultura e de Enologia e do 
Curso Profissional Técnico de Turismo, da Escola 
Profissional Fialho de Almeida (EPFA) promoveram 
atividades no âmbito do dia de S. Martinho, uma 
iniciativa que permitiu à comunidade escolar 
momentos de convívio e ao mesmo tempo momentos 
lúdicos associados a este tema.
Os alunos da turma do Curso Profissional Técnico de 
Viticultura e Enologia tiveram a oportunidade de 
explicar aos colegas como produziram o vinho BACO – 
Tinto e Branco, vinho produzido na Adega 
pedagógica da EPFA, com o apoio dos alunos do 12.º 
Ano do Curso Profissional Técnico de Produção 
Agrária/Processamento e Controlo de Qualidade 
Alimentar. Este ano, além do vinho tinto e branco ainda 
foi produzido o vinho de talha, tão especial e 
apreciado no Concelho da Vidigueira.
Desta forma, os alunos mostraram os trabalhos 
práticos realizados nas disciplinas da área técnica e o 
balanço final foi bastante positivo. 

Professora Hélia Eustáquio

Dia de São Matinho



No dia 30 de outubro, os alunos das turmas do Curso 
Profissional Técnico de Processamento e Controlo de 
Qualidade Alimentar, do Curso Profissional Técnico de 
Turismo e do Curso Profissional Técnico de Viticultura e 
Enologia da Escola Profissional Fialho de Almeida 
(EPFA) participaram no Dia Aberto nas Empresas, 
projeto de promoção da empregabilidade e 
empreendedorismo, igualdade de oportunidades e 
inclusão de jovens.
Esta iniciativa teve como objetivo mostrar aos alunos 
como funciona uma empresa, como se organiza e 
sobretudo aproximá-los da realidade do mundo do 
trabalho e da vida empresarial.
A Herdade dos Grous, do grupo VILA VITA Hotels, foi 
a empresa que abriu as suas portas e recebeu 
gentilmente os referidos alunos, que tiveram a 
oportunidade de conhecer todos os espaços, desde os 
alojamentos até à adega.
Agradecemos toda a disponibilidade da Herdade 
dos Grous que nos recebeu de forma tão atenciosa e 
que decerto abriu os horizontes a estes futuros 
profissionais. 

Professora Hélia Eustáquio

Dia aberto – Herdade dos Grous 



No âmbito da disciplina de Área de Integração (Tema: 
“Pessoa e Cultura”), lecionada pela docente Rosarinho 
Grilo, os alunos dos Cursos do 1º ano de Técnico de 
Apoio à Gestão Desportiva e Técnico de Audiovisuais, 
realizaram uma visita de estudo ao Museu Municipal 
de Vidigueira. De realçar que o Museu fica localizado 
no largo Vasco da Gama e constitui um marco nos 
espaços culturais de todo o concelho e distrito. Este 
espaço museológico está organizado em dois grandes 
núcleos temáticos e de leitura independente. No 
primeiro núcleo, encontra-se retratada a história do 
ensino primário no concelho, no segundo, é-nos dada 
uma visão bastante enriquecedora do quadro 
económico das décadas de 30 e seguintes, através 
dos ofícios de que se ocupavam os habitantes do 
concelho, desde a agricultura, pesca e até à indústria. 
A coleção etnográfica é composta por um conjunto 
heterogéneo de objetos que em muito contribui para a 
compreensão cultural, histórica, social e económica da 
região, proporcionando aos alunos/visitantes uma 
experiência única de contacto com temáticas 
representativas da memória etnográfica da 
população do concelho de Vidigueira. 
De salientar que, esta visita foi muito gratificante para 
os alunos/vis i tantes,  pois  t iveram ass im a 
oportunidade de complementar as temáticas 
abordadas no módulo, aprofundar e solidificar 
conhecimentos sobre a evolução de várias profissões e 
ofícios ao longo dos tempos, bem como ainda conhecer 
os diversos materiais utilizados na sua produção. Por 
fim, aconselhamos vivamente “miúdos e graúdos” a 
visitarem o Museu Municipal de Vidigueira, visto ser 
um local de grande interesse e com um espólio 
extraordinário.

Professora Rosarinho Grilo

“Visita de Estudo ao Museu Municipal 
de Vidigueira”



A Escola Profissional Fialho de Almeida, de Vidigueira, 
marcou presença na Sessão Nacional do Projeto 
Euroscola que decorreu nos dias 25 e 26  de maio de 
2015, na Assembleia da República, em simultâneo 
com o Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário.
Este concurso é promovido pelo Parlamento Europeu, 
em que participaram os vencedores das sessões 
distritais e das regiões autónomas, que se realizou no 
passado mês de fevereiro, cujo tema a reexão foi 
sobre os desafios colocados ao ensino público e ao 
ensino privado no âmbito europeu. 
Os representantes da EPFA foram: os alunos, Miguel 
Formigo, do Curso de Técnico de Turismo e Mariana 
Machado, do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde.
Mais uma vez parabéns a ambos pelo desempenho 
que tiveram pelo seu empenho e conquista. 
Enquanto decorria o Projeto Euroscola realizou-se 
também no Palácio de São Bento, o Parlamento dos 
Jovens do Ensino Secundário, uma iniciativa da 
Assembleia da República. 
A Escola Profissional Fialho de Almeida de Vidigueira 
e a Escola Secundária Diogo Gouveia de Beja, foram 
as escolas eleitas do Distrito, para representarem  o 
Círculo Parlamentar de Beja. Das 392 escolas inscritas 
a nível Nacional foram escolhidas 64 para esta Sessão 
Final, da qual com muito orgulho nós (EPFA), fizemos 
parte. 
Como deputados da EPFA, estiveram os alunos Ivan 
Ferro e Pedro Amado, ambos do Curso Técnico de 
Viticultura e Enologia. 
Estes alunos participaram nas comissões realizadas no 
dia 25 e na Sessão Plenária Final do dia 26 
conseguindo o excelente resultado de passarem 
medidas para o Programa de Recomendação à 
Assembleia da República.
A TODOS os que participaram nas LISTAS do Projeto 
Parlamento dos Jovens e defenderam o Projeto de 
Recomendação na sessão Distrital em Beja, e muito 
particularmente à Teresa Martins, ao Ivan Ferro e ao 
Pedro Amado que admiravelmente representaram a 
escola na sessão Nacional em Lisboa, o meu 
agradecimento e os meus parabéns. 

Professora Rosarinho Grilo

Projetos: Euroscola  e Parlamento dos Jovens 



Informo que, logo no início do ano letivo, a docente 
Rosarinho Grilo, responsável pelo projeto, Parlamento 
dos Jovens, procedeu à inscrição da Escola Profissional 
Fialho de Almeida no mesmo e convidou um deputado 
da Assembleia da República a participar num 
colóquio sobre o tema este ano em debate: “Portugal: 
assimetrias litoral/interior. Que soluções?”.
Posteriormente, informou os docentes da escola na 
reunião de Conselho Pedagógico sobre o projeto e a 
importância de se envolver os alunos na reexão 
sobre o tema em debate. Informou também os alunos, 
turma a turma, e divulgou o projeto na escola. 
Seguidamente, em sala de aula, a docente da escola 
sensibilizou os alunos, para que os mesmos 
participassem ativamente neste projeto, constituíndo 
listas e formalizando medidas para apresentarem no 
projeto de recomendação a apresentar na sessão 
distrital em Beja no próximo mês de maio. 
Este programa é uma iniciativa institucional da 
Assembleia da República, em parceria com a Direção 
Geral de Estabelecimentos Escolares, através das suas 
Direções de Serviços Regionais, o Instituto Português 
do Desporto e da Juventude, a Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas, o Ministério da Justiça 
e o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal.
Este projeto é dirigido aos jovens do Ensino 
Secundário, e tem como principais objetivos incentivar 
o interesse dos jovens pela participação cívica e 
política, permitindo-lhes uma participação ativa e 
crítica, de forma a fazer ouvir e sublinhar a 
importância da sua contribuição para a resolução de 
questões importantes para o seu presente e futuro, 
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas 
junto dos órgãos do poder político.
De salientar ainda que o programa Parlamento dos 
Jovens promove a educação para a cidadania e o 
interesse dos jovens pelo debate de temas da 
atualidade. 
Resta-nos agradecer a todos os alunos que se 
inscreveram neste projeto e desejar-lhes uma 
continuação de um bom trabalho, pois só com o seu 
esforço, empenho, dedicação e motivação será 
possível conseguir alcançar os objetivos pretendidos.

Professora Rosarinho Grilo

Projeto: Parlamento dos Jovens 
 2015 - 2016 



Nos dias 30 e 31 de outubro, a EPFA voltou a celebrar, 
uma vez mais, o Halloween. Este ano, coube às alunas 
do 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio 
Psicossocial, com a ajuda dos professores da Área de 
Expressões, prepararem uma sala com variadas 
e n c e n a ç õ e s  a l u s i v a s  a  e s t a  t r a d i ç ã o 
britânica/americana, que cada vez mais se celebra 
em Portugal. 
A intenção das alunas e dos professores responsáveis 
foi dar a conhecer a toda a comunidade educativa 
esta tradição, para além de estimular o interesse e 
apreço dos alunos pela expressão dramática, plástica 
e musical, bem como pelas técnicas audiovisuais e de 
multimédia, recorrendo não só à língua materna, mas 
também à l íngua inglesa,  como forma de 
enriquecimento cultural, social e pessoal.
Toda a comunidade educativa foi convidada a visitar 
a Casa do Terror. As alunas de TAP foram 
responsáveis, com a orientação dos professores, pela 
planificação, organização e realização de toda a 
atividade, o que lhes permitiu colocar em prática 
diversas competências e técnicas adquiridas no curso 
em diversas  d i sc ip l inas .  Des ta forma,  fo i 
responsabil idade das alunas a criação de 
personagens, dinâmicas e espaços alusivos à temática 
do Halloween, sendo que foram fundamentais os 
conhecimentos já adquiridos na área da expressão 
plástica e dramática. É igualmente de salientar o 
recurso das alunas e dos professores aos 
conhecimentos na área de expressão musical e 
técnicas de audiovisuais/multimédia para dinamizar 

a atividade e atribuir maior realismo às cenas 
recriadas. Outro dos objetivos da atividade foi 
estimular a autoestima e espírito crítico das alunas 
envolvidas, bem como desenvolver a sua criatividade, 
responsabilidade e autonomia. 
Todos os alunos, funcionários e professores da EPFA 
tiveram a oportunidade de apreciar as diferentes 
personagens e espaços criados e dinamizados pelas 
alunas de TAP que estão de parabéns pelo seu 
profissionalismo, empenho, criatividade e dedicação. 
A visita à casa incluía uma passagem por diversos 
espaços, tendo como guia um palhaço sinistro. A visita 
iniciava-se com a terrível Samara do The Ring, seguida 
pelas meninas demoníacas que apareciam a brincar 
em diversos espaços da casa, depois surgia a 
pavorosa no iva cadáver,  passando pelas 
cheerleaders zombies, a rapariga brutalmente 
assassinada na banheira, o hospital psiquiátrico e 
passando novamente pelo quarto das meninas 
acompanhadas pela Samara. Outro espaço muito 
intenso foi o do velório e cemitério com o morto que 
teimava em sair da campa. Este dava acesso a um 
extenuante exorcismo que conduzia a um túnel 
assustadoramente escuro que terminava no horroroso 
pântano dos canibais alimentados pelo impiedoso 
talhante de cabeças humanas. 
Ficamos a aguardar novas iniciativas que certamente 
alcançarão o mesmo êxito! Aqui ficam algumas fotos 
dos melhores momentos vividos no Halloween 2015 da 
EPFA.     

As alunas de TAP e o professor responsável,
José Figueira 

Celebração do Halloween na EPFA 



Em jeitos de comemoração do “Dia Europeu das 
Línguas”, que se comemora no dia 26 de setembro, o 
grupo de línguas da Escola Profissional Fialho de 
Almeida, em colaboração com a turma do terceiro ano 
do Curso Profissional de Técnico de Turismo, organizou 
uma exposição alusiva a esta temática, que teve como 
tema central a importância que as línguas assumem na 
dinâmica desta escola e na vida de alunos, 
professores e funcionários.
Tratando-se de uma escola experiente na 
dinamização, organização e divulgação de diversos 
projetos de âmbito europeu e internacional, este dia 
foi comemorado, ainda, com o testemunho de alunos e 
ex-alunos, no dia 25 de setembro, no Agrupamento de 
Escolas de Vidigueira, acerca das suas vivências em 
estágios e intercâmbios internacionais, ao abrigo do 
projeto Erasmus+. 
Esta atividade decorreu de forma muito positiva e as 
expectativas para o próximo ano letivo serão ainda 
mais elevadas. 

Professora Marta Marques

Dia Europeu das Línguas 



Os alunos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de 
Saúde, no âmbito da disciplina de Higiene Segurança 
e Cuidados Gerais, realizaram uma visita, no passado 
dia 22 de outubro a associação de beneficência do 
Pedrógão do Alentejo.
Com a aproximação da formação em contexto de 
trabalho, sentimos a necessidade de criar um 
protocolo com a associação de beneficência de 
Pedrógão do Alentejo, onde os alunos irão colocar em 
prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Os alunos praticaram várias técnicas:

Avaliação da tensão arterial

Posicionamentos

Transferências

Fazer a cama ocupada 

Foi uma experiência muito positiva para ambas as 
partes, os idosos ficaram muito felizes por se sentirem 
com um papel ativo na aprendizagem dos futuros 
profissionais. Os alunos sentiram-se confiantes na 
realização da atividade e com vontade de continuar o 
bom trabalho que têm conseguido até aqui.

Professora Raquel Narra

Associação de beneficência 
do Pedrógão do Alentejo 
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