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Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades constitui-se, por excelência, como o documento de planeamento, de carácter operacional da 
ação educativa da escola, logo, orientador da atividade escolar ao longo de um ano letivo.  

Este traduzirá o que se pretende implementar e é a explicitação prática dos objetivos gerais definidos no Projeto Educativo 
da EPFA, onde se definem mais especificamente outros objetivos. Planificam-se e programam-se ações, atividades, bem como se 

procede à respetiva calendarização e os recursos disponíveis para o efeito. 

O Plano Anual de Atividades, enquanto documento de planeamento, é elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e 

gestão da escola, nomeadamente pelo Conselho Pedagógico. 

Para o seu cumprimento urge estabelecer relações de cooperação permanente, através de protocolos, com diferentes 
parceiros, a fim de promover uma ligação estreita entre a escola e a comunidade que a rodeia. 

Como qualquer plano, este também não está encerrado. Todas as atividades que sejam consideradas como pertinentes para 

os alunos e para a comunidade escolar, assim como, todos os projetos que dinamizem a EPFA e divulguem a nossa escola serão, a 

todo o momento avaliados e complementados. 

 

OBJETIVOS GERAIS ENQUADRADORES: 

 

  

1. Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

2. Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

3. Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade.  

4. Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

5. Desenvolver projetos de investigação e intervenção no âmbito das áreas curriculares, que originem produtos sociais 

concretos, motivantes, capazes de responder aos seus próprios problemas e necessidades e com um impacto (observável, 

qualificável ou quantificável) no grupo-turma, na comunidade escolar, local ou regional, orientados por fins sociais, de 

investigação ou científico-tecnológicos. 

6. Aproximar a comunidade escolar das instituições locais e regionais, bem como envolver os Pais e Encarregados de Educação na 

formação dos seus educandos. 
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Visita de estudo ao Centro de Saúde de Vidigueira 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aproximação à realidade de trabalho, na medida em que vão observar tarefas próprias do perfil profissional 

que frequentam e que virão a desempenhar num futuro próximo, aquando de realização de aulas práticas em contexto real 

e ou na FCT.  

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de estudo ao Centro de Saúde de Vidigueira 

Disciplinas Dinamizadoras: Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde 

Professor Responsável: Raquel Narra 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Conhecer o funcionamento e organização do centro de saúde; 

3. Conhecer as funções do técnico auxiliar de saúde no centro de saúde. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adquirir conhecimentos de matéria que irá ser lecionada, nomeadamente na disciplina acima mencionada; 

2. Consciencializar os alunos sobre o trabalho desenvolvido pelos técnicos auxiliares de saúde; 

3. Incutir responsabilidade cívica nos alunos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano de Técnico Auxiliar de Saúde 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 19 de setembro de 2014 
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Visita de estudo ao Lar “Entardecer Solidário” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aproximação à realidade de trabalho, na medida em que vão observar tarefas próprias do perfil profissional 

que frequentam e que virão a desempenhar num futuro próximo, aquando de realização de aulas práticas em contexto real 

e ou na FCT.  

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de estudo ao Lar “Entardecer Solidário” 

Disciplinas Dinamizadoras: Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde 

Professor Responsável: Raquel Narra 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Conhecer o funcionamento e organização do lar; 

3. Conhecer as funções do técnico auxiliar de saúde no lar. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adquirir conhecimentos de matéria que irá ser lecionada, nomeadamente na disciplina acima mencionada; 

2. Consciencializar os alunos sobre o trabalho desenvolvido pelos técnicos auxiliares de saúde; 

3. Incutir responsabilidade cívica nos alunos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano de Técnico Auxiliar de Saúde 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 23 de setembro de 2014 
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Colóquio “Higiene e Segurança no Trabalho no setor Agro alimentar” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Informar e sensibilizar os alunos para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e da importância da aplicação dos 

princípios e boas práticas para a promoção e prevenção de riscos associados ao trabalho. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Colóquio “Higiene e Segurança no Trabalho no setor Agro alimentar”  

Disciplinas Dinamizadoras: Enologia, Produção Agrária e Higiene e Segurança Alimentar  

Professor Responsável: Hélia Eustáquio, Flávio Oliveira e Sandra Palma Ferro 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover a Higiene e Segurança no Trabalho como elemento a ter em conta em todos os trabalhos junto dos jovens, 

que estão prestes a realizar formações em contexto de trabalho e outros que estão prestes a entrar no mercado de 

trabalho, assim como toda a comunidade escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover a interação entre os alunos e as entidades competentes no âmbito da Higiene e Segurança no trabalho. 

2. Colocar em prática os conteúdos programáticos teóricos das disciplinas num contexto prático/profissional. 

3. Fortalecer as relações interpessoais; 

4. Fomentar o espírito de equipa e de cooperação. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turmas do 1.º e 3º Ano do Curso Profissional de Técnico de Viticultura e Enologia e 2.º Ano do Curso 

Profissional de Técnico de Produção Agrária/Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 24 de setembro de 2014 
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Receção e integração dos Global Volunteers na EPFA 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Receção e integração dos Global Volunteers na EPFA. 

Disciplinas Inglês, Comunicar em Inglês, Português, Área de Integração, Viticultura e Enologia, Técnicas de Multimédia, 

Técnicas de Audiovisuais, Animação Sociocultural, Área de Expressões, História. 

Professores Responsáveis: Vanda Galrito, José Figueira, Hélia Eustáquio, Flávio Oliveira, Marta Silva, Marta Marques, Ana 

Delgado e Nelson Roque. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Desenvolver as competências linguísticas dos alunos, em Inglês, e promover aptidões várias nos jovens, que lhes 

permitam, a longo prazo, realizarem-se na sua plenitude enquanto seres humanos, desenvolvendo todo o seu potencial.  

2. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar o uso 

da mesma e alargar os seus conhecimentos sobre a cultura norte-americana. 

 



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2014_15 

8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Dar a conhecer aspetos concretos da cultura, história, geografia e tradições norte-americanas, proporcionando a 

interação do voluntário com as diferentes turmas da EPFA em contexto de sala de aula, recorrendo à língua Inglesa. 

2. Enriquecer o currículo dos alunos e melhorar as suas competências linguísticas numa língua estrangeira. 

3. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos ao voluntário e o seu envolvimento em projetos de turma. 

4. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa para o 

conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

5. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia.  

6. Partilhar ideias, opiniões e tradições com o voluntário recorrendo sempre à Língua Inglesa como meio de 

comunicação. 

7. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de 

nacionalidades diversas. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 29 de setembro a 10 de outubro 2014. 
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Visita de estudo à pré-primária da EBI de Vidigueira 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aproximação à realidade de trabalho, na medida em que vão observar tarefas próprias do perfil profissional 

que frequentam e que virão a desempenhar num futuro próximo, aquando de realização de aulas práticas em contexto real 

e ou na FCT.  

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de estudo à pré-primária da EBI de Vidigueira  

Disciplinas Dinamizadoras: Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde 

Professor Responsável: Raquel Narra 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Conhecer o funcionamento e organização das salas de pré-primária; 

3. Conhecer as funções que um assistente operacional desempenha nas salas de pré-primária. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adquirir conhecimentos de matéria que irá ser lecionada, nomeadamente na disciplina acima mencionada; 

2. Consciencializar os alunos sobre o trabalho desenvolvido pelos assistentes operacionais junto das crianças; 

3. Incutir responsabilidade cívica nos alunos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano de Técnico Auxiliar de Saúde 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 13 de outubro de 2014 
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Assistência à sessão de cinema: “OS Maias – cenas da vida romântica” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Assistência à sessão de cinema: “OS Maias – cenas da vida romântica”, no auditório Municipal de Portel; 

Disciplina Dinamizadora: Português; 

Professor Responsável: Marta Marques. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e 

professores. 

2. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

3. Mobilizar conhecimentos prévios; 

4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos; 

5. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Determinar a intencionalidade e características da obra Os Maias, de Eça de Queiroz; 

2. Contactar com um romance estudado em aula; 

3. Situar a obra na época; 

4. Inferir a importância das indicações cénicas, vestuário, iluminação, adereços, entre outros; 

5. Comparar a obra estudada com a sessão assistida; 

6. Reconhecer afinidades e/ou contrastes entre vários espaços, épocas e tipos textuais; 

7. Criticar um romance lido. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º e 3º ano 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 20 de outubro de 2014 
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Celebração do Halloween na Escola Profissional Fialho de Almeida 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos. Responsabilizar os alunos na 

organização de um evento. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Celebração do Halloween na Escola Profissional Fialho de Almeida. 

Disciplinas Dinamizadoras: Área de Expressões (Expressão Dramática, Plástica e Musical), Animação Sociocultural, Inglês. 

Professores Responsáveis: José Figueira, Marta Marques, Rosária Grilo e Vanda Galrito. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Estimular o interesse e apreço dos alunos pela expressão dramática/plástica/musical e técnicas audiovisuais e de 

multimédia, recorrendo não só à língua materna, mas também à língua inglesa, como forma de enriquecimento 

cultural, social e pessoal. 

2. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas no curso em diversas disciplinas. 

3. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar o uso 

da mesma e alargar os seus conhecimentos sobre a cultura inglesa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Decorar uma sala temática, alusiva ao Halloween, com o objetivo de celebrar e dar a conhecer a toda a comunidade 

educativa esta tradição britânica/americana, recorrendo aos conhecimentos na língua inglesa. 

2. Permitir aos alunos a criação de personagens e espaços alusivos ao Halloween, colocando em prática técnicas da 

expressão dramática e plástica, bem como da animação sociocultural.  

3. Utilizar conhecimentos na área de expressão musical e técnicas de audiovisuais e de multimédia para dinamizar a 

atividade e atribuir maior realismo às cenas recriadas.  

4. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa para o 

conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

5. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia.  

6. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de 

nacionalidades diversas. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 30 e 31 de outubro de 2014. 

 



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2014_15 

14 

Dia de São Martinho 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta, através de atividades promovidas pela Rota dos Vinhos 

do Alentejo – Évora e o contato com uma adega moderna que dispõe de todos os equipamentos necessários para as 

diversas vinificações. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita à Rota dos vinhos e Adega da Cartuxa 

Disciplinas Dinamizadoras: Enologia, Produção Agrária e Processamento Geral dos Alimentos  

Professor Responsável: Hélia Eustáquio, Flávio Oliveira e Sandra Palma Ferro 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contatar com a realidade de uma adega de reconhecida qualidade assim como o reconhecimento/identificação dos 

equipamentos enológicos e castas do Alentejo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Reconhecer as diferentes áreas e equipamentos enológicos de uma adega. 

2. Promover o contato direto com uma indústria vinícola  

3. Reconhecer o papel da Rota dos vinhos do Alentejo – entidade promotora dos vinhos desta região. 

4. Participar na atividade das “Castas do Alentejo” 

5. Fortalecer as relações interpessoais; 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turmas do 1.º do Curso Profissional de Técnico de Viticultura e Enologia e 2.º Ano do Curso Profissional de 

Técnico de Produção Agrária/Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 31 de outubro de 2014 
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Visita de estudo ao Centro Paroquial de Bem-estar Social de S.julião de Monte do Trigo 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aproximação à realidade de trabalho, na medida em que vão observar tarefas próprias do perfil profissional 

que frequentam e que virão a desempenhar num futuro próximo, aquando de realização de aulas práticas em contexto real 

e ou na FCT.  

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de estudo ao Centro Paroquial de Bem-estar Social de S.julião de Monte do Trigo 

Disciplinas Dinamizadoras: Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde 

Professor Responsável: Raquel Narra 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Conhecer o funcionamento e organização do centro; 

3. Conhecer as funções do técnico auxiliar de saúde nas várias valências do centro; 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Aprofundar e solidificar conhecimentos da matéria que foi locionada, nomeadamente na disciplina em cima; 

2. Consciencializar os alunos sobre o trabalho desenvolvido pelos técnicos auxiliares de saúde integrados numa equipa 

multidisciplinar; 

3. Incutir responsabilidade cívica nos alunos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano de Técnico Auxiliar de Saúde 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 31 de outubro de 2014 
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Workshop sobre Maternidade na adolescência e Planeamento Familiar 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Workshop sobre Maternidade na adolescência e Planeamento Familiar. 

Disciplinas Dinamizadoras: Comunidade e Intervenção Social. 

Professor Responsável: Rosária Grilo. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Incutir saberes sobre maternidade e paternidade ao longo do ciclo vital; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do módulo 1. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do módulo, nomeadamente na disciplina 

acima mencionada; 

2. Promover momento de contacto real e direto com a realidade social; 

3. Promover a prevenção: conceitos – a sua relação com a maternidade e a primeira infância; 

4. Apresentar algumas estruturas da comunidade de apoio à maternidade e adolescência: modelos de intervenção; 

5. Incutir responsabilidade cívica. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 03-11-2014 
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Comemoração do São Martinho 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Comemoração do São Martinho. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas nos cursos em diversas disciplinas. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

3. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

4. Aprofundar conhecimentos diversificados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Organizar uma atividade conjunta e responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

2. Apresentar os trabalhos realizados pelos alunos dos cursos de TVE (1º ano), TPA e TPCQA (2º ano) para a obtenção 

dos vinhos, desde a colheita até ao engarrafamento, através da visualização de um filme realizado pelos alunos de 3º 

ano de TM/TA. 

3. Proporcionar uma visita guiada à Adega Pedagógica, pelos alunos do 3º ano de TVE, com explicação dos processos 

(equipamentos) efetuados para a produção dos vinhos. 

4. Envolver a comunidade escolar, família e parceiros num contexto festivo. 

5. Organizar e dinamizar atividades culturais da responsabilidade das várias turmas. 

6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e trabalho de equipa. 

7. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas na escola.  

8. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar, parceiros da EPFA, famílias e comunidade envolvente. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 11 de novembro de 2014 
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Dia de São Martinho 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Apresentar os vinhos produzidos pelos alunos - vinho branco, tinto e jeropiga- através da explicação de todas as etapas 

produtivas assim como o funcionamento dos equipamentos envolvidos em cada etapa. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Dia de São Martinho 

Disciplinas Dinamizadoras: Enologia, Produção Agrária e Processamento Geral dos Alimentos  

Professor Responsável: Hélia Eustáquio, Flávio Oliveira e Sandra Palma Ferro 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Mostrar a toda a comunidade escolar como se produzem os diferentes vinhos, desde a vindima manual da uva até ao 

engarrafamento dos vinhos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Envolver a comunidade escolar, família e parceiros num contexto festivo.  

2. Dar a conhecer a adega pedagógica da EPFA, onde são realizadas as aulas práticas de Enologia. 

3. Estimular a participação ativa dos alunos. 

4. Fortalecer as relações interpessoais. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turmas do 1.º e 3.º do Curso Profissional de Técnico de Viticultura e Enologia e 2.º Ano do Curso Profissional 

de Técnico de Produção Agrária/Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 11 de novembro de 2014 
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Sessão de sensibilização “Violência no Namoro” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Sessão de sensibilização “Violência no Namoro” 

Disciplina Dinamizadora: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

Professor Responsável: Patrícia Camacho 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Abordagem da problemática sob a perspectiva de técnicos especializados com conhecimento e experiência adquirida, 

a partir do contacto direto com casos reais; 

2. Sensibilizar o público-alvo para esta problemática, prevenindo a incidência de novos casos e os primeiros sinais de 

violência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Fornecer informação aos alunos sobre como denunciar/atuar em caso de testemunho; 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Todos os alunos da EPFA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 26 de novembro de 2014 
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Feira do Montado, em Portel 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Feira do Montado, em Portel. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos; 

2. Promover as atividades e projetos da EPFA; 

3. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover as atividades desenvolvidas pela escola. 

2. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

3. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

4. Despertar o interesse pela produção de textos variados. 

5. Desenvolver o Espírito Crítico. 

6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

7. Formar para a cidadania. 

8. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos e projetos de turma. 

9. Promover a Escola na comunidade em que se insere. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 28,29 e 30 de novembro 
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Participação ”Feira do Montado” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Evidenciar a relevância que tem a exposição em público (Feira do Montado), salientar a importância não só da divulgação 

da escola, como também ter a noção da importância de demonstrar o saber fazer. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Participação ”Feira do Montado” 

Disciplinas Dinamizadoras: Área de Expressões  

Professor Responsável: José Figueira 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Motivar os alunos para a aprendizagem da conceção/planificação de projetos de forma organizada e adequada à 

situação. 

2. Estimular o interesse e apreço dos alunos pela expressão dramática e plástica, como forma de enriquecimento 

cultural, social e pessoal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Permitir aos alunos a criação de personagens alusivas ao tema “Alentejo – Montado”, colocando em prática técnicas 

da expressão dramática; 

2. Utilizar conhecimentos na área de expressão plástica e dramática para dinamizar o espaço de animação infantil;  

3. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia.  

4. Evidenciar a relevância que tem a exposição em público, salientar a importância não só da divulgação da escola, como 

também ter a noção da importância de demonstrar o saber fazer. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ASC e 1º TAP 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 28,29 e 30 de novembro 
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Feira da Vitifrades, em Vila de Frades 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Feira da Vitifrades, em Vila de Frades. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

2. Promover as atividades e projetos da EPFA. 

3. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover as atividades desenvolvidas pela escola. 

2. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

3. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

4. Despertar o interesse pela produção de textos variados. 

5. Desenvolver o Espírito Crítico. 

6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

7. Formar para a cidadania. 

8. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos e projetos de turma. 

9. Promover a Escola na comunidade em que se insere. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 5, 6 e 7 de dezembro 2014. 
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Visita de Estudo à Assembleia da República – Assistência à Sessão Plenária 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação à realidade atual do 

nosso país, visando o contacto com este órgão de soberania. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo à Assembleia da República – Assistência à Sessão Plenária 

Disciplinas Dinamizadoras: Área de Integração 

Professor Responsável: Ana Patrícia Aleixo Delgado Marreiros 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Proporcionar aos alunos o contacto com este órgão de soberania; 

2. Presenciar uma sessão plenária e assistir a um debate político; 

3. Conhecer o Palácio de S. Bento, monumento que alberga a Sala das Sessões Plenárias, bem como os gabinetes dos 

vários deputados, das bancadas políticas existentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Consciencializar os alunos para a importância do trabalho realizado por este órgão de soberania; 

2.  Consolidar conhecimentos adquiridos no âmbito da disciplina de Área de Integração; 

3. Sensibilizar os alunos para a responsabilidade cívica.  

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º anos dos Cursos Profissionais de Técnico de Viticultura e Enologia e Técnico de Multimédia e Técnico de 

Audiovisuais. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 05 de dezembro de 2014 
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Visita à Casa de Fernando Pessoa 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita à Casa de Fernando Pessoa 

Disciplina Dinamizadora: Português 

Professor Responsável: Marta Marques 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e 

professores. 

2. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

3. Mobilizar conhecimentos prévios; 

4. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos; 

5. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Determinar a intencionalidade e características do texto lírico; 

2. Contactar com o espólio de Fernando Pessoa; 

3. Inferir sobre as poesias de Fernando Pessoa ortónimo e heterónimos; 

4. Tomar contacto com poemas de “Mensagem”; 

5. Conhecer a biblioteca e outros espaços relevantes da casa de Fernando Pessoa; 

6. Analisar a fachada da casa de Fernando Pessoa; 

7. Compreender o fenómeno da criação heteronímica. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º ano – TVE e TM/TA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 5 de dezembro de 2014 
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Mega Aula de Zumba Solidária – (entrega de um bem alimentar) 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a importância da prática do exercício físico e ao mesmo tempo realçar o papel social da escola na comunidade 

onde está inserida. Promover junto dos alunos a importância de ser solidário. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Mega Aula de Zumba Solidária – (entrega de um bem alimentar) 

Disciplinas Dinamizadoras: Educação Física 

Professor Responsável: Cristóvão Amaral 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Promover o entretenimento, lazer e atividade física; 

3. Oferecer uma melhor qualidade de vida, saúde e bem estar; 

4. Motivar para a prática do exercício físico; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover a interação e o convívio entre as diversas turmas; 

2. Fortalecer as relações interpessoais; 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Comunidade escolar (convite à participação do Agrupamento de escolas de Vidigueira) e população 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 16 de dezembro de 2014 
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Torneio de Futsal Feminino e Masculino 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a importância da prática do exercício físico. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Torneio de Futsal Feminino e Masculino 

Disciplinas Dinamizadoras: Educação Física 

Professor Responsável: Cristóvão Amaral 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Promover o entretenimento, lazer e atividade física; 

3. Oferecer uma melhor qualidade de vida, saúde e bem estar; 

4. Motivar para a prática do exercício físico; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover a interação e o convívio entre as diversas turmas; 

2. Fortalecer as relações interpessoais; 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Comunidade escolar (alunos e Professores) 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 16 de dezembro de 2014 – 14h20 às 16h20 
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Convívio de Natal 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.  

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Convívio de Natal. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas nos cursos em diversas disciplinas. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

3. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

4. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Organizar uma atividade conjunta. 

2. Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

3. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia. 

4. Sensibilizar os alunos para o trabalho de equipa e solidariedade.  

5. Promoção e divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.  

6. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: dezembro de 2014 
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Centro de educação Ambiental do Vale Gonçalinho – Castro Verde 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Aproximar a comunidade escolar das instituições locais e regionais, contacto com entidades do setor turístico. 

Valorização do património natural como recurso turístico. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Centro de educação Ambiental do Vale Gonçalinho – Castro Verde 

Disciplinas Dinamizadoras: Turismo-Informação e Animação Turística, Operações Técnicas em Empresas Turísticas e 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico 

Professor Responsável: Sónia Correia 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contacto com entidades do setor turístico 

2. Consolidar conhecimentos adquiridos nas disciplinas da área técnica 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Reconhecer a importância do Património Natural 

2. Perceber o impacto do Birdwatching 

3. Fazer observação de espécies com os recursos a binóculos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano Curso Profissional Técnico de Turismo 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: novembro/dezembro de 2014 
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Menu de Degustação em Contexto Turístico 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e gastronómica, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência, através de atividades que estabeleçam vínculos entre a escola e o 

mundo exterior. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Menu de Degustação em Contexto Turístico. 

Disciplinas Dinamizadoras: Turismo – Informação e Animação Turística, Técnicas de Comunicação em Acolhimento 

Turístico, Comunicar em Inglês e Inglês. 

Professores Responsáveis: Sónia Correia, José Figueira e Vanda Galrito. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas no curso em diversas disciplinas. 

2. Motivar os alunos para a aquisição de conhecimentos vários na área do turismo, gastronomia e história, com o 

objetivo de melhorar as suas competências e técnicas enquanto profissionais da área do turismo. 

3. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar o uso 

da mesma e alargar os seus conhecimentos sobre diferentes culturas estrangeiras. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Organização de um menu de degustação com produtos representativos de diferentes países e destinos turísticos. 

2. Seleção e apresentação de informação referente aos produtos gastronómicos selecionados e seus países de 

origem/produção. 

3. Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

4. Sensibilizar os alunos para a postura profissional do curso.  

5. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa para o 

conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia.  

7. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de 

nacionalidades diversas. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano do Curso Profissional de Técnico de Turismo. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º período 
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Visita de Estudo ao Centro Paroquial de Bem Estar Social de São Julião de Monte do Trigo 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo ao Centro Paroquial de Bem Estar Social de São Julião de Monte do Trigo. 

Disciplinas Dinamizadoras: Comunidade e Intervenção Social; Psicopatologia Geral; Área de Estudo da Comunidade; 

Animação Sociocultural. 

Professor Responsável: Rosária Grilo; Patrícia Pitadas; Ana Patrícia Delgado. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre as dificuldades com que estes utentes se deparam no seu dia-a-dia; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação; 

3. Incutir responsabilidade cívica. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial/1º ano do Curso Profissional Animador 

Sociocultural. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º Período 
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Adega Mayor e NovaDelta 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Aproximar os alunos à realidade de uma empresa certificada em que o controlo de qualidade é rigoroso e é um fator de 

extrema importância para a obtenção de produtos de excelência e consequentemente a torna uma empresa de 

reconhecida notoriedade. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Adega Mayor e NovaDelta 

Disciplinas Dinamizadoras: Enologia, Produção Agrária e Controlo de Qualidade Alimentar 

Professor Responsável: Hélia Eustáquio, Flávio Oliveira e Sandra Palma Ferro 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Constatar as infraestruturas e requisitos de uma empresa certificada assim como reconhecer todos os processos 

produtivos para a obtenção dos produtos produzidos pelas referidas empresas, desde a receção da matéria-prima até 

ao produto final. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Reconhecer os cuidados higio-sanitários necessários para obter produtos de qualidade; 

2. Constatar os requisitos de um sistema de qualidade. 

3. Verificar a implementação de um sistema de SHST numa indústria agroalimentar. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turmas do 1.º e 3.º do Curso Profissional de Técnico de Viticultura e Enologia e 2.º do Curso Profissional de 

Técnico de Produção Agrária/Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: janeiro 2015 



 

 

Escola Profissional Fialho de Almeida  

PLANO DE ATIVIDADES 2014_15 

40 

Aula Prática com Técnico Especializado na Área da Infância 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projectos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Aula Prática com Técnico Especializado na Área da Infância. 

Disciplinas Dinamizadoras: Psicologia, Psicopatologia Geral e Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (G.A.A.F). 

Professor Responsável: Patrícia Pitadas 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Instigar momentos de contato direto entre os alunos e a sua futura prática profissional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Apresentar aos formandos uma perspetiva mais prática e real das intervenções técnicas, onde podem desempenhar 

funções enquanto técnicos da área social.  

2. Promover a reflexão sobre as intervenções psicossociais na infância.  

3. Fomentar o confronto com profissões e campos de intervenção que se relacionam com as respetivas áreas de 

intervenção, aumentando o conhecimento e consciência sobre os mesmos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º TAP e 1º ASC 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Janeiro, 2015. 
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Visita de estudo à “Central de Cervejas” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Dar a conhecer aos alunos uma unidade de produção industrial dos produtos agroalimentares selecionados. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de estudo à “Central de Cervejas” 

Disciplinas Dinamizadoras: Transformação, Microbiologia e Higiene e Segurança Alimentar  

Professor Responsável: Hélia Eustáquio, Flávio Oliveira e Sandra Palma Ferro 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Conhecer uma indústria agro-alimentar de grande dimensão e verificação da integração de todos os sectores e áreas 

que constituem uma unidade industrial desde a entrada da matéria-prima até à saída do produto final. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Conhecer alguns métodos e técnicas gerais de transformação dos produtos; 

2. Estudar o processo de fabrico da cerveja 

3. Conhecer o processo de obtenção de malte 

4. Conhecer uma aplicação das leveduras na indústria alimentar  

5. Conhecer cuidados higio-sanitários necessários para obter produtos de qualidade; 

6. Verificar a implementação de um sistema de SHST numa indústria agro-alimentar. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turma do 2.º Ano do Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária/Processamento e Controlo de 

Qualidade Alimentar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Janeiro de 2015 
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Visita a Londres/Paris 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contactar com empresas turísticas e ampliar conhecimentos. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita a Londres/Paris 

Disciplinas Dinamizadoras: Turismo-Informação e Animação Turística, Operações Técnicas em Empresas Turísticas, 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico 

Professor Responsável: Sónia Correia 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Organizar uma viagem (fazer contactos com a agência de viagens, aeroporto e unidade hoteleira) 

2. Adquirir novos conhecimentos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Conhecer a cultura do país 

2. Experienciar procedimentos de check-in e check-out no aeroporto e numa Unidade Hoteleira 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Curso Profissional Técnico de Turismo 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: fevereiro 2015 
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Análise Sensorial 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a prática e a experiência concreta, através de atividades promovidas pelos alunos nas quais estabelecem 

interação com os colegas da escola 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Análise Sensorial 

Disciplinas Dinamizadoras: Enologia 

Professor Responsável: Hélia Eustáquio 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas práticas no que se refere à Análise Sensorial.   

2. Demonstrar a aplicabilidade da Análise sensorial e a importância dos sentidos humanos na descrição, discriminação e 

preferência de determinados alimentos ou bebidas. 

3. Promover o Curso junto dos outros alunos e demonstrar as atividades que lhes suscitaram maior interesse. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Executar as diferentes provas no âmbito da análise sensorial 

2. Demonstrar os conhecimentos adquiridos nas aulas práticas.  

3. Promover a interação entre os alunos. 

4. Estimular o espirito de cooperação entre os alunos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turma do 1.º do Curso Profissional de Técnico de Viticultura e Enologia 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: fevereiro de 2015 
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Participação no Mega Circuito no Adventurepark 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a importância da prática do exercício físico. Dar a conhecer aos alunos a importância do Centro Desportivo Nacional do 

Jamor no desenvolvimento do desporto em Portugal bem como da sua importância nos resultados desportivos nacionais e 

internacionais. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Participar no Mega Circuito no Adventurepark – Parte da manhã (44 atividades de Arborismo, divididas em 4 baterias de 

obstáculos) e Visita às instalações do Centro Desportivo Nacional do Jamor – Parte da tarde ( Estádio de Honra, Unidade de Medicina 

Desportiva e Controlo do Treino)  

Disciplinas Dinamizadoras: Educação Física 

Professor Responsável: Cristóvão Amaral 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Promover o entretenimento, lazer e atividade física através de uma modalidade diferente (arborismo); 

3. Oferecer uma melhor qualidade de vida, saúde e bem estar; 

4. Motivar para a prática do exercício físico; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover a interação e o convívio entre as diversas turmas; 

2. Fortalecer as relações interpessoais; 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: As turmas do 3ºano (TA/TM e TVE) - (o custo é de 10 euros por aluno) 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 13 de março de 2015 (sexta feira) (poderá ser alterado de acordo com a disponibilidade do autocarro) 
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Visita de Estudo à Unidade de Cuidados Continuados de Portel 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo à Unidade de Cuidados Continuados de Portel 

Disciplinas Dinamizadoras: Comunidade e Intervenção Social; Psicopatologia Geral; Saúde; Psicologia; Área de Estudo da 

Comunidade e Animação Sociocultural. 

Professor Responsável: Rosária Grilo; Patrícia Pitadas; Raquel Narra; Ana Delgado. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre as dificuldades com que estes utentes se deparam no seu dia-a-dia; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação; 

3. Incutir responsabilidade cívica. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial/1º ano do Curso Profissional Animador 

Sociocultural e 1º ano do Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º Período 
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Sessão de sensibilização sobre a Toxicodependência 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Sessão de sensibilização sobre a Toxicodependência. 

Disciplina Dinamizadora: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

Professor Responsável: Patrícia Camacho 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Sensibilizar a população escolar para os riscos do consumo de drogas, promovendo escolhas de vida mais saudáveis; 

2. Conhecimento da legislação relativamente à problemática; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Conhecimento da atuação dos técnicos, enquanto agentes de autoridade, sobre a problemática em questão. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Todos os alunos da EPFA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º Período 
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Visita de Estudo à CERCIBEJA 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo à CERCIBEJA 

Disciplinas Dinamizadoras: Comunidade e Intervenção Social; Psicopatologia Geral; Saúde, Psicologia; Área de Estudo da 

Comunidade; Animação Sociocultural. 

Professor Responsável: Rosária Grilo; Patrícia Pitadas; Raquel Narra; Ana Delgado. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre as dificuldades com que estes utentes se deparam no seu dia-a-dia; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação; 

3. Incutir responsabilidade cívica. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial/ 1º ano do Curso Profissional Animador 

Sociocultural e 1º ano do Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º Período 
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Visita de Estudo ao Centro de Paralisia Cerebral de Beja 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo ao Centro de Paralisia Cerebral de Beja 

Disciplinas Dinamizadoras: Comunidade e Intervenção Social; Psicopatologia Geral; Saúde; Psicologia; Área de Estudo da 

Comunidade; Animação Sociocultural. 

Professor Responsável: Rosária Grilo; Patrícia Pitadas; Raquel Narra; Ana Delgado. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Consciencializar os alunos sobre as dificuldades com que estes utentes se deparam no seu dia-a-dia; 

3. Solidificar e aprofundar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Solidificar e aprofundar conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo do curso, nomeadamente nas 

disciplinas acima mencionadas; 

2. Promover momento de contacto real e direto com práticas associadas à sua área de formação; 

3. Incutir responsabilidade cívica. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano do Curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial/ 1º ano do Curso Profissional Animador 

Sociocultural e 1º ano do Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º Período 
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Dia do Turismo e da Multiculturalidade 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar o espírito de grupo, o trabalho colaborativo e cooperativo dos alunos.  

Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Dia do Turismo e da Multiculturalidade. 

Disciplinas Dinamizadoras: Turismo – Informação e Animação Turística, Operações Técnicas em Empresas Turísticas, 

Geografia, História, Comunicar em Inglês e Inglês. 

Professores Responsáveis: Sónia Correia, José Figueira, Carla Aleixo, Marta Silva e Vanda Galrito. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas no curso em diversas disciplinas. 

2. Motivar os alunos para a aquisição de conhecimentos vários na área do turismo, geografia e história, com o objetivo 

de melhorar as suas competências e técnicas enquanto profissionais da área do turismo. 

3. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa, através de atividades que lhes permitam aperfeiçoar o uso 

da mesma e alargar os seus conhecimentos sobre diferentes culturas estrangeiras. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Organização de uma exposição temática – Destinos Turísticos. 

2. Seleção de informação alusiva a cada Destino Turístico (cultura, geografia, história, gastronomia, tradições, atrações 

turísticas). 

3. Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

4. Sensibilizar os alunos para a postura profissional do curso.  

5. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa para o 

conhecimento de outras culturas, tradições e hábitos. 

6. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia.  

7. Evidenciar a relevância da aprendizagem de línguas estrangeiras para a comunicação e contacto com pessoas de 

nacionalidades diversas. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º período 
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BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 

Disciplinas Dinamizadoras: Turismo-Informação e Animação Turística, Operações Técnicas em Empresas turísticas e 

Técnicas e Comunicação em Acolhimento Turístico 

Professor Responsável: Sónia Correia 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contacto com empresas do sector 

2. Sensibilizar os alunos para a importância da organização de eventos desta natureza 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Recolha de informação junto dos expositores para a realização de possíveis trabalhos 

2. Perceber a dinâmica dos organismos envolvidos 

3. Incrementar nos alunos o gosto pela atividade turística 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º Ano Curso Profissional Técnico de Turismo 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Março de 2015 
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Feira “A Pão e Laranjas” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Feira “A Pão e Laranjas”. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

2. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

3. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

4. Promover as atividades e projetos da EPFA. 

5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com 

cada área dos cursos que os alunos frequentam. 

2. Fomentar o trabalho e a atuação em equipa. 

3. Promoção e divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.  

4. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 

5. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

6. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

7. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

8. Formar para a cidadania. 

9. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos e projetos de turma. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 2º período - março de 2015. 
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Herdade do Esporão e Granadeiro Vinhos 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Aproximar os alunos à realidade do contexto de trabalho numa adega considerada moderna e outra tradicional a fim de 

constatar diferentes métodos tecnológicos para a obtenção de vinhos de qualidade de excelência. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Herdade do Esporão e Granadeiro Vinhos 

Disciplinas Dinamizadoras: Enologia, Produção Agrária e Controlo de Qualidade Alimentar 

Professor Responsável: Hélia Eustáquio, Flávio Oliveira e Sandra Palma Ferro 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

6. Reconhecer as diferenças entre a vinificação de vinhos numa adega moderna e tradicional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

10. Reconhecer os diferentes equipamentos enológicos. 

11. Verificação “in Loco” dos procedimentos de limpeza, controlo de pragas e aplicação do Sistema HACCP. 

12. Verificação dos requisitos do Controlo de Qualidade em todo o processo produtivo. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turmas do 1.º e 3.º do Curso Profissional de Técnico de Viticultura e Enologia e 2.º Processamento e Controlo 

de Qualidade Alimentar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: março de 2015 
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Escola Aberta 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aprendizagem pela prática e a experiência concreta do empreendedorismo, através de atividades e projetos 

práticos, que estabeleçam vínculos entre a escola, as empresas e a comunidade. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Escola Aberta. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

7. Planificar, organizar e realizar uma atividade que permita aos alunos colocar em prática diversas competências e 

técnicas adquiridas nos cursos em diversas disciplinas. 

8. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

9. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

10. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

13. Organizar uma atividade conjunta. 

14. Responsabilizar os alunos na organização de um evento. 

15. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia. 

16. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

17. Envolver a comunidade escolar, família e parceiros num contexto festivo. 

18. Organizar e dinamizar atividades culturais da responsabilidade das várias turmas. 

19. Promoção e divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.  

20. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar, parceiros da EPFA, famílias e comunidade envolvente. 
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DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: março de 2015 
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Visita ao Aeroporto de Lisboa /Faro 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Aproximar a comunidade escolar das instituições locais e regionais, contacto com entidades do setor turístico. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita ao Aeroporto de Lisboa /Faro 

Disciplinas Dinamizadoras: Turismo- Informação e Animação Turística, Operações Técnicas em Empresas Turísticas e 

Técnicas de Comunicação e Acolhimento Turístico 

Professor Responsável: Sónia Correia 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

11. Conhecer o aeroporto e as áreas mais importantes. 

12. Permitir aperfeiçoar conhecimentos adquiridos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

21. Visitar o Museu; 

22.  Explorar o Aeroporto de Lisboa, com o apoio técnico de um guia. 

23.  Perceber o funcionamento e conhecer os procedimentos de check-in e check-out  

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Curso Profissional Técnico de Turismo 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: Março/Abril 2015 
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Zmar Eco Campo 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Aproximar a comunidade escolar das instituições locais e regionais, contacto com entidades do sector turístico. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Zmar Eco Campo 

Disciplinas Dinamizadoras: Turismo-Informação e Animação Turística, Operações Técnicas em Empresas Turísticas e 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico 

Professor Responsável: Sónia Correia 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contacto com entidades do setor turístico 

2. Consolidar conhecimentos adquiridos nas disciplinas da área técnica 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Identificar a tipologia/categoria do estabelecimento turístico 

2. Perceber as atividades desenvolvidas em cada departamento  

3. Realizar atividades como Arvorismo, tiro com arco e percurso pedestre 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano Curso Profissional Técnico de Turismo 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: março/abril de 2015 
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Vila Planície Hotel Rural (Monsaraz) 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Aproximar a comunidade escolar das instituições locais e regionais, contacto com entidades do sector turístico. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Vila Planície Hotel Rural (Monsaraz)  

Disciplinas Dinamizadoras: Turismo-Informação e Animação Turística, Operações Técnicas em Empresas Turísticas e 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico 

Professor Responsável: Sónia Correia 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contacto com entidades do setor turístico 

2. Consolidar conhecimentos adquiridos nas disciplinas da área técnica 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Identificar a tipologia/categoria do estabelecimento turístico 

2. Perceber as atividades desenvolvidas em cada departamento (recepção, economato, comercial) 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano Curso Profissional Técnico de Turismo 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: abril de 2015 
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Feira OviBeja, em Beja 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Feira OviBeja, em Beja. 

Projeto de Escola. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

2. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

3. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

4. Promover as atividades e projetos da EPFA. 

5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com 

cada área dos cursos que os alunos frequentam. 

2. Fomentar o trabalho e a atuação em equipa. 

3. Promoção a divulgação da Escola Profissional Fialho de Almeida e das atividades desenvolvidas na escola.  

4. Mostrar as aprendizagens efetuadas pelos nossos alunos ao nível do Saber-Fazer. 

5. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

6. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

7. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

8. Formar para a cidadania. 

9. Dar a conhecer e disseminar as diferentes áreas técnicas dos cursos lecionados na EPFA, mediante a apresentação de 

trabalhos práticos e projetos de turma. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade escolar. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período - abril/maio de 2015. 
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Memorial do Convento – uma Leitura Ilustrada (Convento de Mafra) 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Memorial do Convento – uma Leitura Ilustrada (Convento de Mafra) – assistência à peça de teatro e visita 

ao Convento de Mafra. 

Disciplina Dinamizadora: Português 

Professor Responsável: Marta Marques 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e 

professores. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

3. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

4. Mobilizar conhecimentos prévios; 

5. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Determinar a intencionalidade e características da obra “Memorial do Convento”; 

2. Integrar historicamente a obra de José Saramago com base em documentação e imagens do século XVIII; 

3. Visitar o exterior do Palácio, Basílica, uma parte de Galeria da frente e Terraços; 

4. Criticar uma obra literária. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 3º ano – TVE e TM/TA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 21 de maio de 2015 
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Roteiro Queirosiano (Sintra); 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Roteiro Queirosiano (Sintra); 

Disciplina Dinamizadora: Português; 

Professor Responsável: Marta Marques. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover dinâmicas de grupo com intuito de interação, cooperação e espírito de equipa entre os alunos e 

professores. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

3. Descentralizar a aprendizagem do núcleo da sala de aula; 

4. Mobilizar conhecimentos prévios; 

5. Tomar contacto com realidades socioculturais diferentes das dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Conhecer o espaço físico onde se desenrolam alguns episódios d’ Os Maias. 

2. Reconhecer afinidades e/ou contrastes entre vários espaços, épocas e tipos textuais; 

3. Tirar conclusões sobre a importância de Sintra n’Os Maias; 

4. Situar a obra na época; 

5. Criticar um romance lido. 
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DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 2º ano 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período 
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Visita de Estudo à Resialentejo 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de Estudo à Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos, empresa intermunicipal criada pela 

AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente). 

Disciplinas Dinamizadoras: Inglês e Espanhol. 

Professoras Responsáveis: Vanda Galrito e Elisabete Conceição. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Sensibilizar os alunos para as questões ambientais, nomeadamente ameaças ao ambiente: desastres ecológicos, 

espécies em extinção, hábitos de consumo, gestão dos recursos naturais e ativar os seus conhecimentos prévios 

sobre questões ecológicas e de desenvolvimento sustentável, levando-os a refletir sobre atitudes e comportamentos 

quotidianos. 

2. Promover a intervenção cívica e solidária, estimular a mudança de atitudes e comportamentos quotidianos e dar a 

conhecer entidades, movimentos e organizações ambientalistas e de voluntariado. 

3. Estimular a afirmação de pontos de vista sobre as questões ambientais (ex.: o equilíbrio ecológico, diferentes tipos de 

poluição, medidas de proteção do ambiente, reciclagem, entre outras). 

4. Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa e espanhola, através de atividades que lhes permitam 

aperfeiçoar o uso da mesma. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Dar a conhecer a AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente), enquanto estrutura 

intermunicipal criada com o objetivo de preservar o meio ambiente através da melhoria das condições de recolha e 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos.  

2. Promover uma visita ao Aterro Sanitário de Beja que entrou em funcionamento no início de 2001 e que serve 

atualmente 8 concelhos do Baixo Alentejo.  

3. Divulgar a Resialentejo, EIM – Tratamento e Valorização de Resíduos, empresa intermunicipal criada pela AMALGA, em 

funcionamento desde junho de 2004, e que tem a responsabilidade pelo Sistema de Tratamento e Valorização de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Baixo Alentejo.  

4. Salientar a importância da aprendizagem e aperfeiçoamento das competências linguísticas na língua inglesa e 

espanhola. 

5. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade e 

autonomia. Desenvolver novas capacidades laborais internacionais. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Turmas do 3º ano. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período. 
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Projeto Leonardo da Vinci_Mobilidade 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Projeto Leonardo da Vinci_Mobilidade 

Projeto de Escola 

Professor Responsável: Marta Silva 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover a aprendizagem ao longo da vida. 

2. Apoiar os participantes em ações de formação e aperfeiçoamento na aquisição e utilização de conhecimentos, 

competências e qualificações por forma a facilitar o seu desenvolvimento pessoal, a empregabilidade e a participação 

no mercado de trabalho europeu. 

3. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

4. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica dos cursos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras dentro de uma dimensão intercultural. 

2. Possibilitar aos alunos o confronto com realidades culturais, sociais e económicas distintas. 

3. Desenvolver novas capacidades laborais internacionais. 

4. Fomentar o interesse dos alunos pela Europa. 

5. Promover a realização de estágios internacionais. 

6. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com 

cada área dos cursos que os alunos frequentam. 

7. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas em cada curso ministrado, 

mostrando as aprendizagens efetuadas pelos alunos ao nível do saber-fazer. 

8. Formar para a cidadania, desenvolvendo profissionalmente os alunos e contribuindo para a sua formação pessoal e 

social. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Alunos do 2º e 3º anos. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período. 
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Erasmus + /Ação Chave 1: Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Erasmus + /Ação Chave 1: Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem. 

Projeto de Escola. 

Professor Responsável: Marta Silva. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover a mobilidade individual para fins de aprendizagem, oferecendo oportunidades aos jovens para que, 

enquadrados nos diferentes cursos da EPFA, possam melhorar as suas competências, melhorar a sua empregabilidade 

e ganhar consciência cultural. 

2. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos dos diversos cursos. 

3. Promover as relações interpessoais e o trabalho de equipa. 

4. Aprofundar conhecimentos diversificados. 

5. Aplicar na prática os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas da área técnica dos cursos. 

6. Apoiar os participantes em ações de formação e aperfeiçoamento na aquisição e utilização de conhecimentos, 

competências e qualificações por forma a facilitar o seu desenvolvimento pessoal, a empregabilidade e a participação 

no mercado de trabalho europeu. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras dentro de uma dimensão intercultural. 

2. Possibilitar aos alunos o confronto com realidades culturais, sociais e económicas distintas. 

3. Desenvolver novas capacidades laborais internacionais. 

4. Fomentar o interesse dos alunos pela Europa e mostrar-lhe outras perspetivas de trabalho no seu futuro profissional. 

5. Promover a realização de estágios internacionais. 

6. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com 

cada área dos cursos que os alunos frequentam. 

7. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas em cada curso ministrado, 

mostrando as aprendizagens efetuadas pelos alunos ao nível do saber-fazer. 

8. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

9. Promover a aproximação entre a comunidade escolar e o mundo exterior à escola. 

10. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

11. Formar para a cidadania, desenvolvendo profissionalmente os alunos e contribuindo para a sua formação pessoal e 

social. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Alunos do 2º e 3º anos. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 3º período. 
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Visita de estudo ao Hospital Joaquim Fernandes em Beja 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover a aproximação à realidade de trabalho, na medida em que vão observar tarefas próprias do perfil profissional 

que frequentam e que virão a desempenhar num futuro próximo, aquando de realização de aulas práticas em contexto real 

e ou na FCT.  

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Visita de estudo ao Hospital Joaquim Fernandes em Beja 

Disciplinas Dinamizadoras: Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde, Psicopatologia Geral, Comunidade e 

Intervenção Social, Área de estudos da Comunidade 

Professor Responsável: Raquel Narra, Rosaria Grilo, Patrícia Pitadas, Ana Marreiros  

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para a formação e desenvolvimento pessoal e social; 

2. Conhecer o funcionamento e organização de um hospital;  

3. Conhecer as funções que um técnico auxiliar de saúde e um técnico de apoio psicossocial desempenha integrados 

numa equipa multidisciplinar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Adquirir conhecimentos de matéria que irá ser lecionada, nomeadamente nas disciplinas acima mencionadas; 

2. Consciencializar os alunos sobre o trabalho desenvolvido pelos técnicos auxiliares de saúde e de apoio psicossocial 

num hospital; 

3. Incutir responsabilidade cívica nos alunos. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: 1º ano de Técnico Auxiliar de Saúde e de Técnico de Apoio Psicossocial e 1º Ano Animador sociocultural 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: A definir  
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Erasmus + /Ação Chave 2: Cooperação para a Inovação e Boas Práticas 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

Promover valores de proteção, conservação e divulgação cultural e ambiental, numa perspetiva de consolidar a nossa 

identidade local, regional, nacional e europeia. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Erasmus + /Ação Chave 2: Cooperação para a Inovação e Boas Práticas. 

Projeto de Escola. 

Professores Responsáveis: Elisabete Rosa e Vanda Galrito. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover o trabalho conjunto entre diferentes organizações a fim de melhorar a sua oferta para os alunos e partilhar 

práticas inovadoras.  

2. Estimular a criação de parcerias estratégicas que visam projetos de colaboração que permitirão às organizações 

melhorar a sua oferta educativa/formativa, refletir sobre questões comuns e partilhar práticas inovadoras. 

3. Aumentar a capacidade de inovação e a cultura inovadora nas entidades parceiras, e de modo geral no enquadramento 

socioeconómico europeu.  

4. Promover a mobilidade individual para fins de aprendizagem, oferecendo oportunidades aos jovens para que, 

enquadrados nos diferentes cursos da EPFA, possam melhorar as suas competências, melhorar a sua empregabilidade 

e ganhar consciência cultural. 

5. Melhorar a capacidade das plataformas e concelhos de juventude, melhoria da gestão, práticas de trabalho de gestão 

das organizações dos países parceiros. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Desenvolver novas metodologias e multidisciplinaridade nos processos de ensino-aprendizagem. 

2. Estimular o empreendedorismo e as competências empreendedoras do pessoal docente e das entidades parceiras. 

3. Facilitar a troca, fluxo e cocriação de conhecimento. 

4. Promover a cooperação e intercâmbio no âmbito da juventude entre os países do Programa Erasmus+ e países de 

diferentes regiões do mundo. 

5. Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras dentro de uma dimensão intercultural. 

6. Possibilitar aos alunos o confronto com realidades culturais, sociais e económicas distintas. 

7. Fomentar o interesse dos alunos pela Europa e mostrar-lhe outras perspetivas de trabalho no seu futuro profissional. 

8. Solidificar conhecimentos sobre as matérias lecionadas, promovendo a realização de atividades relacionadas com 

cada área dos cursos que os alunos frequentam. 

9. Promover e divulgar a Escola Profissional Fialho de Almeida e as atividades desenvolvidas em cada curso ministrado, 

mostrando as aprendizagens efetuadas pelos alunos ao nível do saber-fazer. 

10. Promover a escola enquanto instituição Formadora de Jovens. 

11. Estimular a autoestima e espírito crítico dos alunos, bem como desenvolver a sua criatividade, responsabilidade, 

autonomia e o trabalho em equipa. 

12. Formar para a cidadania, desenvolvendo profissionalmente os alunos e contribuindo para a sua formação pessoal e 

social. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Toda a comunidade educativa. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º, 2º e 3º períodos. 
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Promoção da Integração Escolar e Social dos Alunos 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Promoção da Integração Escolar e Social dos Alunos  

Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. 

Professor Responsável: Patrícia Pitadas 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Contribuir para uma integração, o mais saudável possível, dos alunos, na Escola e na Comunidade em geral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Impulsionar nos alunos o quão importante é o desenvolvimento da autonomia e responsabilização nesta fase da sua 

vida. 

2. Esclarecer dúvidas e informar os alunos acerca dos serviços que podem usufruir na comunidade (saúde, apoios 

sociais, entre outros.) 

3. Colmatar possíveis dificuldades e carências (pessoais e sociais) que estes alunos possam espelhar, uma vez que se 

encontram mais vulneráveis por estarem longe das respetivas famílias. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Alunos de nacionalidade portuguesa e estrangeira que se encontram a viver na Vidigueira, em período letivo. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º, 2º e 3º períodos. 
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Intervenção Psicopedagógica no âmbito do Regime de Educação Especial (REE) 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Intervenção Psicopedagógica no âmbito do Regime de Educação Especial (REE). 

Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. 

Professor Responsável: Patrícia Pitadas 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Apostar numa Escola Inclusiva, que atende e respeita as especificidades de TODOS os alunos, responsável por garantir 

a educação e formação dos mesmos, independentemente das dificuldades/barreiras que apresentam. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Estimular as capacidades e potencialidades dos alunos. 

2. Esvanecer as barreiras ou dificuldades à participação e aprendizagem escolar dos alunos referenciados neste âmbito; 

3. Promover e facilitar o processo de transição escolar dos alunos integrados no REE. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Alunos referenciados no âmbito do Regime Educativo Especial (REE), cuja intervenção será sustentada pelo 

Decreto-Lei nº3/2008. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º, 2º e 3º períodos. 
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Investigação e Promoção do Clima Escolar 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Desenvolver projetos de investigação e intervenção no âmbito das áreas curriculares, que originem produtos sociais 

concretos, motivantes, capazes de responder aos seus próprios problemas e necessidades e com um impacto (observável, 

qualificável ou quantificável) no grupo-turma, na comunidade escolar, local ou regional, orientados por fins sociais, de 

investigação ou científico-tecnológicos. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Investigação e Promoção do Clima Escolar 

Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. 

Professor Responsável: Patrícia Pitadas 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Explorar, conhecer e compreender as perceções dos alunos sobre o clima escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Instigar um clima escolar positivo e uma convivência saudável, como meio de prevenção/redução de situações 

conflituosas ou de violência; 

2. Promover iniciativas extracurriculares que vão ao encontro dos interesses e motivações dos alunos; 

3. Impulsionar a motivação dos alunos face à Escola. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Todos os alunos da EPFA e restante Comunidade Educativa. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º, 2º e 3º períodos. 
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Apoio Escolar Individualizado – Espaço de Tutoria Pedagógica 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Promover uma Cidadania Ativa, incutindo o respeito pelos valores e direitos humanos: justiça, igualdade, democracia e 

liberdade, sensibilizando os alunos para a aceitação da diferença, para a aposta num mundo menos preconceituoso e 

discriminador, desenvolvendo as suas capacidades de relacionamento com os outros. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Apoio Escolar Individualizado – Espaço de Tutoria Pedagógica. 

Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. 

Professor Responsável: Patrícia Pitadas 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Maximizar o potencial e competências escolares dos alunos, promovendo o processo de aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Incitar a motivação dos alunos para a aprendizagem e tarefas escolares; 

2. Instigar competências-base para uma melhor aprendizagem (local de estudo, gestão de prioridades e do tempo, 

técnicas de trabalho produtivas, entre outras). 

3. Fomentar a autoconfiança e autoestima académica, sendo esta uma atitude psicológica crucial que pode ampliar o 

interesse pelo estudo. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Todos os alunos da Escola que procurem e necessitem de apoio neste sentido. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º, 2º e 3º períodos. 
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Fomentar Laços de Proximidade com Ex-alunos da EPFA 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Proporcionar a qualificação e desenvolvimento de competências dos alunos numa estreita ligação ao mundo empresarial, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão económica e social. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Atividade: Fomentar Laços de Proximidade com Ex-alunos da EPFA 

Disciplinas Dinamizadoras: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. 

Professor Responsável: Patrícia Pitadas 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Preservar e impulsionar o contacto da Escola com os seus ex-alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Apostar no apoio continuado por parte da Escola aos antigos alunos, por exemplo, no que toca ao acesso a 

oportunidades de emprego e de formação profissional. 

2. Reativar e melhorar o Clube d’Emprego EPFA. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Alunos que terminaram os estudos na Escola nos últimos anos. 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º, 2º e 3º períodos. 
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Programa de Orientação Vocacional: “O que sou hoje e o que serei amanhã” 

OBJETIVO GERAL ENQUADRADOR: 

Desenvolver projetos de investigação e intervenção no âmbito das áreas curriculares, que originem produtos sociais 

concretos, motivantes, capazes de responder aos seus próprios problemas e necessidades e com um impacto (observável, 

qualificável ou quantificável) no grupo-turma, na comunidade escolar, local ou regional, orientados por fins sociais, de 

investigação ou científico-tecnológicos. 

 

ATIVIDADE PROPOSTA:  

Local/Atividade: Programa de Orientação Vocacional: “O que sou hoje e o que serei amanhã” 

Disciplina Dinamizadora: Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), Psicologia, Psicopatologia, Comunidade e 

Intervenção Social, Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico, Técnicas de Multimédia, Técnicas Audiovisuais, 

Área de Integração. 

Professor Responsável: Patrícia Camacho 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Promover a exploração do mundo do trabalho e a integração de cada indivíduo no seu contexto profissional; 

2. Valorizar a perspetiva de futuro e a sua importância para os projetos futuros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Motivar a reflexão sobre a sua experiência de estágio e as aprendizagens associadas, como a partilha de 

conhecimentos entre alunos; 

2. Reflexão e autoconhecimento sobre as características pessoais; 

3. Reforçar conhecimentos na preparação para a entrevista de emprego. 

 

DESTINATÁRIOS: 

ANO/TURMA: Todos os alunos da EPFA 

 

DATA DE REALIZAÇÃO PREVISTA: 

DATA: 1º, 2º e 3º períodos. 

 


