PLANO DE FORMAÇÃO da EPADRV
ANO LETIVO 2019/ 2020

1. Caracterização da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento de Vagos
A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento de Vagos (EPADRV) ministra Cursos Profissionais, Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF) e
Cursos Vocacionais.
As áreas dos Cursos Profissionais são as seguintes: agrícola e agropecuária; restauração; manutenção industrial; gestão equina. São cursos que conferem dupla
certificação: académica (diploma de conclusão do ensino secundário); profissional (certificado de qualificação profissional de nível 4). Estão organizados em três
componentes de formação (sociocultural, científica e técnica) e estruturados de forma modular. No final de cada ano de formação desenvolve-se uma área prática, a
Formação em Contexto de Trabalho (FCT), e no final do ciclo de formação realiza-se a Prova de Aptidão Profissional (PAP).
A oferta formativa para o ensino básico, Cursos de Educação e Formação de Jovens e Cursos Vocacionais, surgem como forma da escola responder às necessidades
do meio no sentido do cumprimento da escolaridade obrigatória. São cursos ministrados nas áreas formativas estratégicas para a escola, não só do ponto de vista
de rentabilização dos recursos existentes como também na possibilidade destes alunos prosseguirem estudos no ensino profissional nas áreas/cursos que a escola
ministra.
A EPADRV tem cerca de 300 alunos, provenientes essencialmente do concelho de Vagos e dos concelhos vizinhos, sendo também procurada por alunos de outras
zonas do país, por exemplo, zonas com tradição equestre e agropecuária (Norte e Centro do país). Numa lógica de relação com outros países, tem assinado
protocolos de cooperação com países africanos, integrando, assim, alunos provenientes da Guiné e de S. Tomé e Príncipe. O número total de alunos tem-se mantido
mais ou menos constante ao longo dos anos.
A população estudantil é bastante diversificada, apresentando diferenças ao nível do contexto socioeconómico e familiar.
O corpo docente da escola é constituído por, aproximadamente, cinquenta docentes e técnicos especializados, em função das necessidades da formação
desenvolvida. Para suprir as necessidades de formação nas áreas técnicas, dos diferentes cursos, são contratados anualmente, a nível de escola, técnicos
especializados.
O funcionamento da escola tem como suporte, para além dos professores, um grupo de assistentes técnicos e assistentes operacionais.

2. Articulação com o Projeto Educativo da EPADRV e Identificação de problemas / projetos e necessidades de formação deles

decorrentes
Para alcançar os objetivos constantes do Projeto Educativo e a missão da EPADRV esta deve constituir-se como um espaço de desenvolvimento e realização para
todos os profissionais que diariamente aí trabalham, bem como prestar à comunidade um serviço de qualidade, assente num ambiente de humanismo,
responsabilidade e autonomia, tendo por base elevados padrões de exigência e um dinamismo constante.
2. Objetivos do Plano de Formação

Dando cumprimento ao estipulado no Despacho nº 18 038/2008, no Decreto-Lei nº 75/2010 e no Decreto-Lei nº 22/2014, foi elaborado o presente Plano de Formação
da Escola Profissional de agricultura e Desenvolvimento de Vagos, com base em propostas de formação apresentadas pelos diferentes departamentos, grupos
disciplinares e corpo não docente no pressuposto de que a dignificação da função docente e não docente passa pela valorização pessoal e profissional e de que a
formação contínua é um dos processos fundamentais para a atualização científica e para uma mudança de métodos, hábitos, atitudes e comportamentos, contribuindo
para a melhoria da qualidade do ensino e para o desempenho de todos os elementos da comunidade educativa.
As propostas de formação permitirão ajudar todos os intervenientes a encontrar formas de responder adequadamente às solicitações que a sua atividade pedagógica
e didática exigem a cada momento, a melhorar a sua prestação de trabalho e a contribuir para a consecução dos objetivos do Projeto Educativo da Escola.
Objectivos a atingir:
a) Melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem e consequentemente os resultados escolares;
b) Implementar e valorizar experiências pedagógicas e/ou projetos e atividades, proporcionando aos docentes um ambiente que lhes permita aprofundar a reflexão
sobre as suas práticas e que respondam às dificuldades evidenciadas pelos alunos;
c) Generalizar a todas as disciplinas a utilização das TIC como ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem;
d) Valorizar as diferentes modalidades de avaliação dos alunos;
e) Responder às necessidades de atualização profissional sentida pelos docentes das diferentes áreas curriculares;
f) Contribuir para um melhor desempenho dos professores nos órgãos de natureza pedagógica;
g) Possibilitar que os processos de formação possam corresponder a momentos de forte investimento pessoal e profissional e desenvolvam hábitos e práticas de
formação partilhadas;

h) Fomentar a troca de experiências e a ligação entre os diferentes intervenientes, ao nível da inovação pedagógica, da formação contínua e da problematização
das práticas;
i) A melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar;
j) A aquisição de capacidades e competências que favoreçam a construção da autonomia da EPADRV e do projetos educativo;
k) A promoção na carreira dos funcionários, tendo em vista a sua realização profissional e pessoal;
l) Proporcionar oportunidades de formação e atualização aos diversos elementos da Comunidade Educativa;
m) Estimular processos formativos baseados em práticas reflexivas e colaborativas;
n) Valorizar a Escola enquanto local de trabalho e de formação/investigação;
o) Apoiar os pais e encarregados de educação na aquisição de conhecimentos e no desenvolvimento de competências que lhes permitam fazer o acompanhamento
escolar dos seus filhos e educandos e exercer o seu papel parental.
3. Propostas de Formação Pessoal Docente

Nº
Ação

Designação

1

Primeiros Socorros

2

Modalidade

Horas
Presenciais

Proponentes

Formador

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

Comandante dos
Bombeiros de
Vagos

Comunicação e Relações Interpessoais

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

3

Responsabilidade e Autonomia

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

4

Planeamento e Organização

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

Destinatários

5

Formação em EQAVET

Professores de todos os níveis
de ensino

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

6

Formação em Centro Qualifica

Professores de todos os níveis
de ensino

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

7

Formação em Epilepsia

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

8

Laboratório de Matemática e FQ

GR 500 e 510

Curso de Formação

25

13

O Francês na Ponta da Língua!

Grupo disciplinar 320

Oficina de Formação

25

Martine Tavares

A designar

14

Como motivar os alunos dos CEF para a
aprendizagem da Língua Inglesa

Grupo disciplinar 330

Curso de Formação

25

Isabel Amores
Lídia Santos
Oriana Marcelino

A designar

16

A criação de recursos educativos

Todos os GR

Oficina de Formação

50

A designar

17

Coaching para professores: relação
positiva com os alunos

Todos os GR

Curso de Formação

25

A designar

18

Recursos multimédia nas aulas de
Português

GR 300

Oficina de Formação

50

Valdemar Silva
Paula Sousa

A designar

25+25

Ana Madalena
Filipe Ribeiro
Graça Eckhardt
Oriana Marcelino
Valdemar Silva

A designar

22

Flexibilização e Integração Curricular
(De 18/02 a 23/06)

Todos os GR

Oficina de Formação

A designar

Metodologias de combate à indisciplina em
contexto de sala de aula.

23

Todos os GR

Curso de Formação

25

A designar

Destinatários

Modalidade

Horas
Presenciais

Proponentes

Formador

Propostas de Formação Técnicos Especializados

Nº
Ação

Designação

1

Primeiros Socorros

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

Comandante dos
Bombeiros de
Vagos

2

Comunicação e Relações Interpessoais

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

3

Responsabilidade e Autonomia

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

4

Planeamento e Organização

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

5

Formação em EQAVET

Professores de todos os níveis
de ensino

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

6

Formação em Centro Qualifica

Professores de todos os níveis
de ensino

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

7

Formação em Epilepsia

Docentes da EPADRV

Curso de Formação

25

Todos os
docentes

A designar

8

Programação de Autómatos

Técnicos Especializados da
Área da Manutenção Industrial

Curso de Formação

25

Vitor Silva
Carlos Carreira

A designar

9

Formação de Soldadura a TIG

Técnicos Especializados da
Área da Manutenção Industrial

Curso de Formação

50

Vitor Silva
Carlos Carreira

A designar

10

Formação de Desenho Assistido por
Computador – modulação 3D

Técnicos Especializados da
Área da Manutenção Industrial

Curso de Formação

50

Vitor Silva
Carlos Carreira

A designar

11

Formação em Maquinação Assistida em
Computador - CAM

Técnicos Especializados da
Área da Manutenção Industrial

Curso de Formação

50

Vitor Silva
Carlos Carreira

A designar

12

Cozinha Molecular

Técnicos Especializados da
Área da Cozinha/Pastelaria e
Restaurante/Bar

Workshops

8 horas

Udine Peixe
Carlos Correia
Nuno Ribeiro

A designar

13

Novas Tendências de Pastelaria

Técnicos Especializados da
Área da Cozinha/Pastelaria

Workshops

8 horas

Udine Peixe
Carlos Correia
Nuno Ribeiro

A designar

14

American Bartending

Técnicos Especializados da
Área da Restaurante/Bar

Workshops

8 horas

Udine Peixe
Carlos Correia
Nuno Ribeiro

A designar

15

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos

Técnicos Especializados da
Área da Produção Agrária,
GR 560

Curso de Formação

25 horas

Udine Peixe
Carlos Correia
Nuno Ribeiro

A designar

16

Segurança, saúde e higiene na condução
tratores e máquinas agrícolas

Técnicos Especializados da
Área da Produção Agrária,
GR 560

Curso de Formação

25 horas

Paulo Pais e
Silva

A designar

16

Planeamento e empreendedorismo na
Produção Agrícola

Técnicos Especializados da
Área da Produção Agrária,
GR 560

Workshop

8h

Paulo Pais e
Silva

A designar

As Novas Tecnologias na Produção
Agrícolas - Hidroponia

18

Técnicos Especializados da
Área da Produção Agrária,
GR 560

Oficina de Formação

15h+15h

Paulo Pais e
Silva

A designar

Destinatários

Modalidade

Horas
Presenciais

Proponentes

Formador

Propostas de Formação Pessoal Não Docente

Nº
Ação

Designação

1

Primeiros Socorros

Assistentes Técnicos e
Operacionais

Curso de Formação

25

Comandante dos
Bombeiros de
Vagos

2

Comunicação e Relações Interpessoais

Assistentes Técnicos e
Operacionais

Curso de Formação

25

A designar

3

Responsabilidade e Autonomia

Assistentes Técnicos e
Operacionais

Curso de Formação

25

A designar

4

Planeamento e Organização

Assistentes Técnicos e
Operacionais

Curso de Formação

25

A designar

5

Formação em Epilepsia

Curso de Formação

25

A designar

Assistentes
Operacionais

Técnicos

e

