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Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa
Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa
2019/2020

Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens
Ação estratégica
Objetivos

Atividades

PM

Melhorar a informação sobre os Perfis Sessões de
Profissionais a atingir em cada curso.
informação/esclarecimento e debate
Que tipo de profissional se vai formar! para melhor conhecimento e
abrangência sobre os perfis
profssionais de cada curso.
Sensibilizar para o mundo da micologia Micologia e a sustentabilidade
ambiental.
Consolidar técnicas sobre flexibilidade Debater a flexibilidade curricular;
curricular e/ou articulação curricular.
DAC. Partilha de técnicas e
experiências.
Literacia técnica e aprendizagens:
Melhorar a utilização de ferramentas
aprender a utilizar ferramentas digitais, digitais em diferentes contextos:
PAPs.
saber aceder; saber construir; saber
comunicar.
Aprender a elaborar textos com regras Usar as regras formais da EPAQL na
formais (literacia técnica e
elaboração das PAP - o texto escrito.
aprendizagens).
Aprender a apresentar trabalhos
Usar técnicas digitais de apoio à
(literacia técnica e aprendizagens).
apresentação de trabalhos - Provas
de Aptidão Profissional.
Aprender técnicas para preservar o
Ação de sensibilização para preservar
ambiente.
o meio ambiente. O que está ao
nosso alcance!
Aprender a defender a floresta contra Sensibilização e debate sobre as
incêndios (literacia técnica e
melhores práticas de limpeza da
aprendizagens).
floresta. Técnicas para defender a
floresta.
Aprender com a história
A circum-navegação de Magalhães.
500 anos.
Sensibilizar para a presença da
Matemática e o cinema
matemática nas mais diversas
situações, inclusivamente no cinema
Sensibilizar os alunos para a presença Matemática e pipocas
da matemática nas mais diversas
situações, inclusivamente no cinema e
em desenhos animados

Nº de atividades planificadas

AcBE Responsáveis/ dinamizadores

Público-alvo

Calendarização
set out nov

dez

jan

fev

mar abr

mai jun

jul

Recursos

Orçamento

Coordenação de Diretores de Curso: DC Docentes. Alunos do 10º, 12º anos.
TPA; DC TGE; DC TGA.

dez-jan

Equipa BE; Eng.º Joaquim Morais

Comunidade Escolar

nov

Inês Cravino, Coordenadora EMAEI
(Dr.ª Catarina Pissarra)

Direção; Docentes; Estruturas
Intermédias (Coordenadores: DT; DC)

jan-fev

Docentes; meios audio Recursos da Escola
visuais.

Dra. Ana Patrício (TIC).

Alunos 12º ano

jan

Docente TIC e Equipa
da BE.

Recursos da Escola

Equipa BE; Convidado Biblioteca
Municipal Covilhã. Cristina Caetano

Alunos 12º ano.

jan

Recursos da Escola

Equipa da BE; Dra. Ana Patrício (TIC).

Alunos 12º ano.

Convidada Biblioteca
Municipal Covilhã,
Docente TIC.
BE, Docente TIC.

Docente de Biologia; Alunos

Alunos; Docentes.

Dra. Sandra Reis

Recursos da Escola

Eng.º Joaquim Morais e Agostinho
Ferreira.

Alunos; Docentes; Assistentes
Operacionais.

Docentes; Florestas e
equipamentos.

Recursos da Escola

Biblioteca Municipal da Covilhã
Equipa da BE..

Alunos; EE; Docentes e Assitentes
Operacionais.
Comunidade Escolar

março

Dr. Hélder Vilarinho
UBI

Recursos da Escola

Equipa da BE..

Alunos e Docentes

março

Dr. Hélder Vilarinho
UBI

Recursos da Escola

Recursos

Orçamento

Observações

Docentes; meios audio Recursos da Escola
visuais. Panfletos.
Power Point.

Recursos da Escola

maio

março

março

Recursos da Escola

BM

abril
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Domínio B - Leitura e literacia
Ação estratégica
Objetivos
Promover a leitura como fator
essencial para as diferentes
aprendizagens.
Olhar para a dispersão da língua
portuguesa, no Mundo.

Atividades

Fomento da literacia; CNL
Promover leituras com alunos de
Cabo Verde, S. Tomé e Principe, Brasil
e Portugal. Língua portuguesa como
elo de união.
Promover a BE como espaço de cultura, Exposições de fotografia, pintura,
ciência e arte
poesia e de trabalhos específicos.
Plano anual de atividades

PM

AcBE Responsáveis/ dinamizadores

Público-alvo

Departamento Línguas; Dr.ª Maria José Alunos do 3º ciclo e Secundário

Equipa da BE e Alunos da escola
provenientes destes países.

Alunos da escola

Equipa da BE e Departamentos.

Alunos de diferentes cursos

Calendarização
set out nov

dez

jan

fev

mar abr

mai jun

jul

Recursos da escola

nov-jun

Observações
CNL

abr

ao longo do ano
1|3

Promover o cinema como artefacto
Sessões periódicas de cinema
cultural.
Envolver a comunidade em projetos de Ler sobre o Natal, Carnaval e Páscoa.
leitura
Saber partilhar conhecimento
Conversar sobre temas vários
(ambiente; produção animal; floresta;
neutralidade do carbono)
Promover a leitura
Workshops psicóloga

Equipa da BE, Direção, Responsáveis
Residência de Estudantes.
Equipa da BE, Departamento de
Línguas.
Equipa da BE, Departamentos

Alunos/Alunos residentes

Dr.ª Joana Arnaut

Alunos e Docentes

Divulgar Autores/Escritores
portugueses

Pedir aos Docentes frases, poemas ou
versos de autores/escritores
portugueses, para uma exposição
temporária.

Equipa da BE

Docentes

Promover a leitura.

Kit de Leitura - Passatempo do
Instagram PNL2027

Equipa da BE; TIC; Inglês

Alunos

Nº de atividades planificadas

ao longo do ano

Alunos, AOperacionais, EE Docentes.
Alunos, AOperacionais, EE Docentes.

dez-abril
ao longo do ano

fev-maio
nov-abril

PNL 2027

jan-jun
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Domínio C - Projetos e parcerias
Ação estratégica
Objetivos
Envolver a comunidade de alunos
residentes
Celebrar o Natal - Ligar a EPAQL à
comunidade externa

Cuidar do planeta

Atividades
Momentos de lazer, a dança.
Recolha de brinquedos, roupa,
alimentos junto da comunidade
escolar para oferecer a instituições
locais.
Árvores autóctones - colocação em
vasos, uma ou mais espécies por
turma. As árvores ficarão expostas na
biblioteca e cuidadas por cada turma.

PM

Público-alvo

Calendarização
set out nov

Equipa BE, Docentes e Aoperacionais,
EE.
Equipa BE, Comunidade escolar

Comunidade escolar

ao longo do ano

Comunidade escolar e Comunidade
envolvente

dez

Equipa da BE; Alunos das turmas; Ana
Narciso; ICNF - Malcata

Comunidade Escolar

dez-mar

AcBE Responsáveis/ dinamizadores

Cuidar do planeta

Plantação de árvores por parte das
turmas e por parte de outros sectores

Equipa da BE; Alunos das turmas; Ana
Narciso

Todas as Turmas

Conhecer a flora da EPAQL

Fotografar e caraterizar espécies
vegetais com exposição de fotografia
e amostras
Atividades de sensibilização

Dra. Sandra Reis e 9º e 10º ano

Comunidade escolar

Cuidar do planeta

Guardiões da Serra da Estrela

Comunidade escolar

Reconhecer a importância da micologia Passeio na Quinta da Lageosa para
na sustentabilidade do ambiente
observação e identificação de
cogumelos silvestres, com convite aos
Docentes, Pessoal Não Docente e 3
alunos por turma escolhidos pelos
respetivos DT.
Preservar o meio ambiente
Workshops de construção de ninhos e
abrigos para insectos.
Reforçar parcerias técnicas e científicas Cientificamente Provável

Eng.º Joaquim Morais e equipa da BE

Docentes, PND, alunos

Equipa da BE; Eng.ª Ana Narciso.
Guradiões da Serra da Estrela
Equipa da BE

Comunidade Escolar

Preservar a fauna de rapina

Especialista, Equipa da BE.

Nº de atividades planificadas

Palestra e sensibilização sobrea as
grandes aves de rapina - o Falcão

Comunidade Escolar e Empresas
agropecuárias
Comunidade escolar

dez

jan

fev

mar abr

mai jun

jul

Recursos

Orçamento

Observações

Cestos

Recursos da Escola

Floresta da
EPAQL

Madeira; Outros
equipamentos.

Recursos da Escola

out-abril

abr
nov

mar
dez-jun
mar
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Domínio D - Gestão da biblioteca escolar
Plano anual de atividades

2|3

Ação estratégica
Objetivos

Atividades

PM

AcBE Responsáveis/ dinamizadores

Público-alvo

Calendarização
set out nov

dez

jan

fev

mar abr

mai jun

Instalar a BE da EPAQL

Aquisição e atualização de recursos
(fundo documental, mobiliário,
informática, remodelação do espaço)

Equipa BE, Direção

Comunidade Escolar

ao longo do ano

Proporcionar a utilização de recursos
da BE.
Criar o endereço eletrónico da BE da
EPAQL - Divulgar ações e projetos
promovidos pela BE.

Integração da BE na performance
formativa.
Criação do endereço eletrónico
(bibliotecadaepaql@gmail.com).
Placard informativo: notícias da
BE/desafios; trabalhos produzidos
pelos alunos, Concursos; efemérides;
outros destaques.
Promover a criação do logótipo da BE
da EPAQL, na disciplina de TIC, com a
ajuda dos alunos
Atividades complementares de
promoção do sucesso escolar
Exposições, saraus, debates, outras
dinâmicas.
Estudos estatísticos sobre a BE para
autoregulação/avaliação da BE.

Equipa BE, Direção, Docentes

Alunos

ao longo do ano

Equipa BE, Direção

Comunidade Escolar

ao longo do ano

Equipa BE, Direção, Alunos TIC

Comunidade Escolar

Equipa BE, Docentes

Alunos

ao longo do ano

Equipa BE, Direção, Docentes, EE, Aop

Comunidade Escolar

ao longo do ano

Equipa BE.

Comunidade Escolar

Destacar documentos e/ou artigos de Dar expressão a documentos e a
interesse técnico em revistas ou online. artigos científicos.

Equipa BE, Direção, Docentes

Comunidade Escolar

ao longo do ano

Promover o conhecimento da realidade Lançar inquérito sobre o gosto e os
interna sobre o gosto pela leitura
interesses sobre a leitura. Estudo
estatístico e sua apresentação em
estruturas intermédias.
Melhorar a qualidade de serviço
Elaboração de relatórios sobre as
prestado pela BE
atividades desenvolvidas.
Promover a qualidade dos serviços da Elaboração de PM
BE
Conhecer a literacia dos alunos
Inquérito sobre literacia dos alunos

Equipa BE.

Alunos; Aoperacionais; Docentes.

out

Equipa BE.

Equipa BE, Direção.

jun

Equipa BE, Direção, Docentes.

Equipa BE, Direção.

jun

Equipa da BE (DAC com Matemática e
TIC).
Equipa da BE, Alunos.

Alunos.

out-jun

Criação do cartaz alusivo

Comunidade da RBE

out.

Criação Logótipo da BE da EPAQL

Equipa da BE; Alunos

Comunidade Escolar e Comunidade
da RBE

Criar o logótipo da BE da EPAQL

Reforçar o papel da BE enquanto
centro de apoio às aprendizagens
Reforçar o papel da BE enquanto
espaço de cultura, ciência e arte.
Promover a reflexão periódica do
trabalho desenvolvido pela BE

Divulgar a BE da EPAQL - Participação
no evento -outubro mês internacional
das BE
Afirmar a nova BE da EPAQL junto da
Comunidade Escolar

Nº de atividades planificadas

14

Total de atividades planificadas

44

jul

Recursos

Orçamento

Observações

dez-jan

mar

jun

mai

jul

dez-jan

PM - Plano de melhoria ; AcBE - Referencial Aprender com a biblioteca escolar

Plano anual de atividades
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