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A missão de ensinar é, nos seus variados contextos, uma das mais complexas com as quais nos 

confrontamos. 

Em contexto escolar, e em particular no Ensino Profissional, esta missão implica uma visão integrada e 

atualizada das diferentes variáveis sociais e da forma como se interligam e interagem, visando o duplo 

objetivo de integrar os jovens no mercado de trabalho dotando-os ainda de ferramentas que conduzam 

ao prosseguimento de estudos. 

Na prossecução destes objetivos, assume particular e fundamental importância o Projeto Educativo. É 

este o instrumento que define a identidade da escola, a forma como se implanta na comunidade e 

como se coloca ao serviço das populações, dando cumprimento ao princípio constitucional 

fundamental do Direito à Educação. 

Numa sociedade em constante evolução, a escola de hoje, não se pode assumir como mera 

transmissora formal de conhecimento. Espera-se, em vez disso, que a escola forme cidadãos solidários, 

interventivos, responsáveis, que enfrentem com dinamismo as mudanças com que serão confrontados, 

tendo inclusivamente, nessas mesmas mudanças, um papel determinante. 

Dotar alunos e alunas destas competências, implica abandonar antigos paradigmas e colocar os jovens 

na centralidade do processo educativo, num caminho de aprendizagem flexível, integradora e 

potenciadora de construções individuais inovadoras. 

O projeto educativo da Escola Profissional Almirante Reis para o triénio educativo de 2017/2020, 

subordinado ao tema “O Futuro somos Nós”, procura, com base nestas premissas, adequar os perfis 
dos alunos e alunas aos contextos sociais e económicos que encontrarão no final da sua formação e 

dotá-los das competências necessárias para que possam, por si só, ser agentes interventivos de 

mudança. 
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A EPAR – Escola Profissional Almirante Reis, assume-se como uma instituição humanista e 

multicultural, colocando pois, na prossecução dos seus objetivos educativos, a tónica na centralidade 

dos jovens enquanto agentes dinamizadores da realidade em que se inserem, apostando no seu 

desenvolvimento integral. 

Rumo ao objetivo de constante melhoria, tem como princípios chave: a pessoa, a equipa, o 

conhecimento, a participação e a valorização da aprendizagem, a diversidade, a igualdade de 

oportunidades, a tolerância, a democracia, a solidariedade e a abertura à sociedade. 

Estes princípios-chave são o ponto de partida para a sua matriz identitária que se traduz na 

prossecução dos seguintes objetivos: 

- Promover a formação integral dos jovens e a sua inserção profissional, estimulando o seu espirito 

criativo e sentido crítico; 

- Promover o trabalho em equipa e a formação cívica e ética dos alunos e alunas; 

- Potenciar o melhor de cada jovem através da fixação de objetivos individualizados e de metas que 

conduzam à sua valorização pessoal; 

- Ser uma escola inclusiva e multicultural que encara os fatores diferenciadores como enriquecedores 

do coletivo da sua comunidade educativa; 

- Promover a inserção da escola no meio envolvente, em variados contextos: empresarial, laboral, 

social e cultural; 

- Envolver toda a comunidade educativa nas atividades e no funcionamento da escola. 
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A EPAR – Escola Profissional Almirante Reis, foi fundada no dia 2 de Novembro de 1992 e nos seus 25 

anos de existência, sempre se assumiu como uma instituição de cariz humanista e profundamente 

defensora dos valores europeus, que transpõe para a sua prática educativa. 

São, neste contexto, pilares da sua identidade, o respeito pelos direitos humanos, a inclusão, a paz e a 

solidariedade, a justiça e a liberdade, a segurança, o desenvolvimento sustentável e a igualdade de 

oportunidades. 

Atualmente, a EPAR – Escola Profissional Almirante Reis, integra o Grupo Ensinus, cuja missão se centra 

em contribuir para a elevação e melhoria dos níveis de qualificação escolar e profissional de crianças, 

jovens e adultos, através do desenvolvimento de iniciativas e projectos de educação, investigação, 

formação e consultoria, que constituam uma referência de credibilidade, inovação e sustentabilidade 

ao nível social, ambiental e económico. 

Situa-se hoje em Arroios, uma freguesia dinâmica e multifacetada no coração de Lisboa, que, entre os 

seus 40 mil habitantes, alberga cerca de 92 nacionalidades. Neste espaço geográfico singular, 

coexistem moradores, escritórios, sedes de empresas multinacionais, diversas infra-estruturas públicas 

e importantes unidades hoteleiras de várias tipologias que albergam um crescente número de 

visitantes, atraídos quer pela gastronomia de todo o mundo, quer pelo património arquitetónico, que 

mistura Art Déco com Modernismo, em suma, pela atractividade do seu território multicultural e 

cosmopolita. 

A EPAR – Escola Profissional Almirante Reis, encontra-se equipada com: 

o Nove salas de aula/formação; 

o Uma sala adaptada para o trabalho em metodologia Área de Projeto e para o projecto de 

Autonomia e Flexibilidade recentemente integrado pelo Grupo Ensinus; 

o Três salas de informática; 

o Biblioteca com pontos de acesso à internet; 

o Secretaria; 

o Reprografia; 

o Gabinete de Direção Pedagógica; 

o Gabinete de Coordenadores dos Cursos; 

o Sala dos Professores; 

o Bar e refeitório; 

o Armazém e arquivo. 

A escola tem instalado um sistema de alarme para incêndios, extintores, carretéis de incêndios, plantas 

e sinalização de emergência. Possui ainda um plano de intervenção e emergência, aprovado pela ANPC 

– Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

A Instituição 
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Órgãos de Gestão 

Administração 

A EPAR – Escola Profissional Almirante Reis, tem como entidade proprietária o INAE - Instituto Nacional 

de Ensino e Aprendizagem -, sociedade anónima que integra o Grupo Ensinus, sendo competência da 

administração aprovar verbas para a concretização de projetos ou manutenção das estruturas físicas e 

acompanhar, juntamente com a Direção Geral, as necessidades específicas da escola, bem como 

aprovar a contratação de pessoal e o plano de atividades. 

Direção Geral 

A diretora geral assume as funções de supervisão, nomeadamente: 

o  Submeter ao Conselho de Administração a criação de turmas e cursos; 

o  Elaborar o projeto de orçamento, de acordo com as orientações da Administração; 

o  Gerir instalações, espaços, equipamentos e demais serviços oferecidos pela instituição escolar; 

o  Mobilizar e coordenar recursos educativos existentes na escola, com o fim de proporcionar 

respostas adequadas às necessidades educativas dos alunos. 

Direção Pedagógica 

A diretora pedagógica assume funções de direção e de supervisão das atividades letivas, sendo o elo 

de ligação entre a Direção Geral, o Ministério da Educação e a restante comunidade escolar. Assim, 

depende da sua ação: 

o  Representar a escola; 

o  Exercer o poder hierárquico sendo o elo de ligação junto da Direção Geral, relativamente a 

pessoal docente e não docente; 

o  Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

o Planear e assegurar a execução das atividades letivas; 

o Supervisionar a realização dos conselhos de turma e ratificar as suas deliberações; 

o Propor à Direção Geral protocolos e acordos de cooperação com outras instituições do meio 

envolvente à comunidade escolar; 

o Informar a comunidade educativa dos assuntos tratados e deliberações tomadas nas reuniões 

dos diversos órgãos, sempre que tal se justifique; 

o Propor à Direção Geral os membros para coordenar os diferentes cursos; 

o Nomear os membros do Conselho Pedagógico; 

o Presidir ao Conselho Pedagógico; 

o Nomear os Orientadores Educativos; 

o Avaliar o desempenho do pessoal docente e não docente; 

Organização Estrutural 
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o Exercer as demais competências previstas no quadro das suas funções definidas na lei e aquelas 

para que, nos mesmos termos, for expressamente nomeada pela Administração. 

Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico é o órgão consultivo de apoio à Direção Pedagógica e apresenta as seguintes 

competências: 

o Elaborar o calendário escolar e a distribuição letiva; 

o Elaborar e pronunciar-se sobre o projeto educativo e sobre o plano anual de atividades; 

o Definir e adequar as orientações do projeto curricular de escola, no que concerne à oferta 

curricular, carga letiva e à articulação de competências e conteúdos; 

o Estruturar e pronunciar-se sobre o regulamento interno; 

o Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 

o Apreciar a formação de parcerias; 

o Definir, no início do ano letivo, os critérios gerais de avaliação dos alunos, sob proposta dos 

docentes; 

o Aprovar modelos de planificação, matrizes de provas, e critérios de avaliação. 

Ao Presidente do Conselho Pedagógico caberá: 

 Dirigir e coordenar as sessões de trabalho; 

 Decidir sobre a ordem de trabalhos e sobre a regularidade das reuniões; 

 Convocar os membros com a antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

Funcionamento do Conselho Pedagógico: 

 O Conselho Pedagógico reunirá consoante a regularidade estipulada; 

 As sessões extraordinárias serão convocadas com quarenta e oito horas de antecedência; 

 No caso de existirem documentos para reflexão prévia, estes serão distribuídos com quarenta 

e oito horas de antecedência; 

 As sessões terão uma duração de duas horas e, sempre que não se consiga finalizar a ordem de 

trabalhos, será marcada uma sessão extraordinária; 

 As reuniões serão secretariadas rotativamente pelos seus membros, à exceção do presidente, 

que lavrarão as atas das sessões, que serão aprovadas no início da sessão seguinte. 

Composição do Conselho Pedagógico: 

o Diretora Pedagógica; 

o Coordenadores de Curso; 

o Coordenadores de Projeto; 

o Coordenador dos Formadores Externos; 

o Coordenador do SPO. 
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Coordenação de Curso 

Os coordenadores de curso são nomeados pela Direção Pedagógica com a aprovação da Direção Geral. 

Para assumir esta função será necessário que a sua formação académica ou profissional seja na área 

técnica do curso em questão. 

Compete aos coordenadores de curso: 

o Receber, em conjunto com os orientadores educativos, os alunos, no início do ano letivo; 

o Garantir o cumprimento dos critérios de avaliação gerais estabelecidos em sede de Conselho 

Pedagógico; 

o Acompanhar de perto o processo de aprendizagem tendo especial atenção aos conteúdos 

técnicos dos cursos; 

o Compilar em arquivo próprio as planificações de todos os módulos do seu curso; 

o Assegurar-se que foram entregues pelos docentes todos os materiais de apoio nos serviços 

competentes; 

o Ministrar as aulas teóricas com vista à elaboração da PAP – Prova de Aptidão Profissional -

mediante a elaboração de uma planificação predefinida, que será utilizada de forma 

uniformizada por todos os coordenadores; 

o A função a que se refere a alínea anterior poderá ser delegada noutro docente mediante a 

autorização expressa da Direção Pedagógica; 

o Verificar quais os alunos que reúnem condições para cumprir os períodos de FCT -Formação em 

Contexto de Trabalho; 

o Submeter à Direção Pedagógica a lista de empresas onde os alunos farão a FCT – Formação em 

contexto de trabalho; 

o Colocar, após aprovação da Direção Pedagógica, os alunos nas empresas selecionadas; 

o Fazer visitas às empresas durante a permanência dos alunos em regime de FCT e elaborar os 

respetivos relatórios de visita; 

o Acompanhar os alunos na elaboração quer dos relatórios de estágio quer da Prova de Aptidão 

Profissional. 

Coordenadores de Projeto 

Os Coordenadores de projeto são nomeados pela Direção Pedagógica com a aprovação da Direção 

Geral. Neste triénio são projetos da EPAR, o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular e o projeto 

Erasmus+, designado como EPAR MOOVE.     

Compete ao Coordenador de Projeto: 

o Proceder ao desenho do projeto em conjunto com a Direção Pedagógica; 

o Estabelecer em conjunto com a Direção Pedagógica o calendário das reuniões de equipa e as 

respetivas ordens de trabalho; 

o Implementar o projeto de acordo com os cronogramas definidos; 
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o Avaliar o projeto em conjunto com a Direção Pedagógica. 

Coordenador dos Formadores Externos 

O Coordenador dos Formadores Externos, tem como principal função servir de elo de ligação entre os 

docentes em regime de prestação de serviços e a Direção Pedagógica. 

Compete ao Coordenador dos Formadores Externos: 

o Coadjuvar a Direção Pedagógica no processo de recrutamento e selecção dos docentes; 

o Contribuir para a integração dos docentes, esclarecendo-os sobre os procedimentos 

administrativos correntes; 

o Esclarecer as suas dúvidas em termos da prática letiva diária; 

o Observar o seu bom desempenho, com vista ao sucesso de toda a equipa. 

Coordenador(a) do SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

O Coordenador do SPO, Serviço de Psicologia e Orientação, é nomeado pela Direção Pedagógica, com 

aprovação da Direção Geral. Para assumir esta função será necessário que a sua formação académica 

ou profissional seja a exigível nos termos de legislação própria. 

Compete ao Coordenador do SPO: 

o Apoiar o desenvolvimento integral dos alunos e a construção da sua identidade; 

o Apoiar os alunos no processo de aprendizagem e integração escolar; 

o Prestar apoio psicológico e psicopedagógico aos alunos, professores, pais e encarregados de 

educação, tendo em vista o sucesso educativo; 

o Colaborar na deteção, avaliação e acompanhamento de alunos com necessidades educativas 

especiais; 

o Promover atividades de informação escolar e profissional; 

o Desenvolver junto dos alunos ações de acompanhamento psicossocial e vocacional; 

o Colaborar em experiências pedagógicas, de formação de professores e em investigações na sua 

área de especialidade. 

Orientadores Educativos 

Os Orientadores Educativos são nomeados pela Direção Pedagógica, sendo a seleção feita 

obrigatoriamente entre os professores da turma.  

Compete ao Orientador Educativo: 

o Receber, em conjunto com o coordenador de curso, os alunos, no início do ano letivo; 

o Articular as relações entre a Direção Pedagógica, professores da turma e alunos, serviços 

escolares e encarregados de educação; 
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o Promover o bom ambiente escolar, pedindo, sempre que possível, a colaboração de 

professores e encarregados de educação, de forma a prevenir ou solucionar possíveis 

problemas de aprendizagem ou conduta; 

o Presidir às reuniões de Conselho de Turma; 

o Controlar a assiduidade dos alunos nos termos da lei e informar os respetivos encarregados de 

educação da existência de faltas injustificadas; 

o Analisar as justificações de faltas apresentadas pelo aluno ou pelo encarregado de educação, 

solicitando comprovativos adicionais sempre que considerar necessário; 

o Participar à Direção as ocorrências consideradas graves, acompanhando e fazendo cumprir a 

execução das medidas disciplinares quer tomadas pelos professores aquando da sua 

ocorrência, quer as decididas pelo Conselho de Turma, quer as aplicadas pela Direção 

pedagógica; 

o Participar aos encarregados de educação e solicitar autorização, caso necessário, para a 

aplicação de medidas de integração escolar; 

o Coordenar os processos de recuperação dos alunos. 

Conselho de turma 

Tem a seu cargo a organização, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pela turma, 

ao longo do ano letivo. É constituído pelos professores da turma. 

O Conselho de turma reúne sempre que necessário, isto para além das reuniões respeitantes aos 

períodos de avaliação, sendo estas reuniões convocadas com o mínimo de quarenta e oito horas de 

antecedência. 

Quando se verificar a necessidade, o conselho de turma reúne com carácter disciplinar para advertir, 

repreender e aplicar as medidas disciplinares de execução de atividades de integração na escola, 

repreensão registada, suspensão e expulsão da escola. 

Ao Conselho de Turma compete: 

o Promover o sucesso escolar dos alunos; 

o Planificar e distribuir as atividades a desenvolver na turma; 

o Definir regras de conduta e analisar o comportamento dos alunos; 

o Propor critérios de organização e funcionamento de uma turma para o ano seguinte. 

Corpo Docente 

O corpo docente é constituído por professores do quadro permanente e por professores em regime 

de prestação de serviços, que mantém uma forte ligação com a escola. 

A todos os professores que exercem a atividade na escola, é exigida habilitação pedagógica adequada 

às disciplinas que lecionam. 
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A todos os professores em acumulação de funções com o ensino público é exigida a responsabilidade 

de pedido de autorização de lecionação. 

O corpo docente deve adequar as suas metodologias e estratégias à metodologia preconizada pela 

escola, sendo desta especificidade devidamente informado aquando da sua admissão. 

Em termos administrativos, cada elemento do corpo docente deve entregar aos diferentes 

coordenadores de curso, antes do início de cada módulo, a respetiva planificação, dando-lhe ainda 

conhecimento do material pedagógico que irá utilizar, sendo que este último, deve ser entregue junto 

dos serviços administrativos. 

Os elementos do Corpo Docente serão informados, no momento da sua integração, do código de 

conduta em prática no Grupo Ensinus. 

 

Corpo Não-docente 

O corpo não docente, é constituído por dois funcionários administrativos, um deles com funções de 

coordenação, e dois funcionários de limpeza. 

Os funcionários administrativos tem a formação necessária ao desempenho das funções que lhes são 

atribuídas: atendimento de alunos, informações sobre cursos e condições de acesso, mensalidades e 

serviços prestados, secretariado e arquivo de toda a documentação, secretariado da direção 

pedagógica, entre outros. 
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A oferta educativa da EPAR – Escola Profissional Almirante Reis centra-se em áreas consideradas 

prioritárias, oferecendo um conjunto diversificado de saídas profissionais, tendo em atenção o perfil 

da população alvo da escola e as necessidades do mercado de trabalho em Portugal e no espaço 

europeu. 

A escolha dos diferentes percursos formativos, plena de intencionalidade, pretende projectar a escola 

e os seus alunos no panorama local, regional e nacional, procurando por isso ser inovadora e responder 

às necessidades quer de alunos, quer de empregadores. 

Ensino Profissional 

Ao nível deste subsistema de ensino, cuja autorização de funcionamento depende do Ministério da 

Educação, a EPAR centra a sua actividade em sete cursos profissionais destinados a jovens, 

desenvolvendo e assegurando a sua formação nas áreas socio-comportamentais, técnica e tecnológica, 

áreas indispensáveis para o exercício da cidadania, dotando ainda os alunos dos instrumentos e meios 

necessários à sua inserção na vida ativa. 

Aquando da sua criação a EPAR as escolhas recaíram sobre os domínios da Gestão de Pessoal, que 

formou jovens entre 1993 e 2005, e mais tarde sobre o curso de Técnicos de Sistemas de Informação 

que funcionou entre 1997 a 2006. 

Estas apostas iniciais foram reformuladas, passando a oferta formativa actual, também por apostas 

mais recentes reflectindo o dinamismo do mercado de trabalho. 

Todos os cursos têm a duração de 3 anos lectivos, correspondentes a 3300 horas de formação e 

conferem equivalência ao 12º ano de escolaridade e uma Qualificação Profissional nível IV do QNQ – 

Quadro Nacional de Qualificações, permitindo ainda o prosseguimento de estudos superiores. 

Todos os percursos formativos prevêem períodos de Formação em Contexto de Trabalho, sendo os 

alunos colocados em entidades parceiras com protocolo com a EPAR. 

 

Curso de Técnico de Gestão (variante Recursos Humanos) – Portaria 899/2005 de 26 de setembro 

Perfil de saída 

 Receber, verificar, registar e arquivar documentação; 

 Elaborar e expedir documentação; 

 Colaborar no apoio à Administração/Direção; 

 Aplicar a legislação laboral; 

Oferta Educativa 
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 Colaborar no cumprimento das regras de saúde, higiene e segurança no trabalho; 

 Processar salários; 

 Colaborar nos planos de formação de recursos humanos; 

 Colaborar com o departamento de compras; 

 Gerir stocks; 

 Analisar e verificar previsões de produção; 

 Colaborar no controlo de qualidade e ambiental; 

 Elaborar estudos de mercado; 

 Gerir carteiras de clientes; 

 Classificar e contabilizar documentos; 

 Colaborar no desenvolvimento de estratégias de marketing; 

 Colaborar na elaboração do plano de actividades, orçamento e contas anuais; 

 Assegurar os procedimentos e obrigações fiscais; 

 Controlar os fluxos de tesouraria. 

Empregabilidade em: 

o Empresas comerciais, industriais ou de serviços; 

o Autarquias e outros organismos oficiais; 

o Bancos e outras instituições financeiras; 

o Administração fiscal; 

o Outras empresas que necessitem de técnicos para exercerem funções administrativas, 

contabilísticas, comerciais, de recursos humanos e aprovisionamento. 

 

Parceiros 
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Curso de Técnico de Turismo – Portaria 1288/2006 de 21 de novembro 

Perfil de saída 

 Prestar informações de caráter turístico sobre o país e sobre o local onde se encontra;  

 Organizar e acompanhar programas de animação; 

 Organizar eventos, conferências e programas especiais para grupos;  

 Proceder ao atendimento e acompanhamento de clientes, identificando as suas necessidades e 

orientando as suas escolhas; 

 Apresentar, aconselhar e propor ao cliente diversos tipos de produtos turísticos adequados à sua 

motivação e interesses; 

 Transmitir aos clientes toda a informação e documentação relativa ao serviço turístico solicitado; 

 Efetuar reservas, emitir bilhetes e vouchers e outra documentação relevante para as viagens ou serviços 

a prestar; 

 Proceder à venda e faturação dos serviços prestados; 

 Organizar processos individuais de clientes, efetuar transfers de chegada e partida; 

 Realizar programas de viagens, conferências, etc.; 

 Proceder ao acompanhamento de fornecedores de serviços de agências de viagens, tais como 

operadores turísticos, empresas ou clientes individuais em fase de contratação;  

 Vender produtos e serviços turísticos;  

 Prestar assistência ao cliente; 

 Realizar o atendimento e a receção do cliente. 

Empregabilidade em: 

o Empresas de turismo; 

o Agências de viagens; 

o Unidades turísticas; 

o Operadores turísticos. 

Parceiros 
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Curso de Técnico de Multimédia – Portaria 1315/2006 de 21 de novembro 

Perfil de saída 

 Conceber e desenvolver produtos multimédia interativos; 

 Conceber, criar, captar, digitalizar e tratar imagens, gráficos, ilustrações e animações, utilizando 

meios manuais e informáticos para determinado fim, relativamente à sua cor e forma, 

utilizando programas informáticos específicos; 

 Conceber e maquetizar objetos, gráficos bidimensionais e tridimensionais, utilizando meios 

eletrónicos e manuais; 

 Efetuar o tratamento de textos relativamente à sua forma e conteúdo, utilizando programas 

informáticos específicos; 

 Efetuar a captação, registo e mistura de som, música e voz, para utilização independente ou 

para imagem; 

 Manipular o som através de processos digitais; 

 Criar sons e bandas sonoras por geração electrónica ou mistura de áudio; 

 Aplicar técnicas narrativas de produção, realização, iluminação e captação de imagens, em 

diferentes contextos e géneros audiovisuais; 

 Manipular imagem através de processos digitais; 

 Editar conteúdos com vista à criação de soluções de comunicação em diversos suportes; 

 Programar aplicações multimédias interactivas; 

 Animar objectos para aplicação multimédia; 

 Desenhar conteúdos multimédia; 

 Configurar e operar equipamento de imagem, fotografia, som e vídeo; 

 Efetuar todos os passos do design para a internet (web Design). 

Empregabilidade: 

o Transversal e abrangente, em empresas de produção de conteúdos multimédia, produção de 

vídeo, agências de publicidade, produtoras de jogos electrónicos e de design multimédia. 

Parceiros 
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Curso de Técnico de Comércio – Portaria 996/2007 de 28 de agosto   

Perfil de saída 

 Desenvolver ações empreendedoras com caráter inovador e criativo; 

 Estudar os produtos e/ou serviços da empresa, caracterizar o tipo de clientes e recolher 

informação sobre a concorrência e sobre o mercado em geral; 

 Participar na conceção, organização e animação do ponto de venda; 

 Atender e aconselhar clientes, tendo em vista a sua satisfação e fidelização; 

 Processar a venda de produtos ou serviços, recorrendo a equipamento informático; 

 Proceder a operações de abertura e fecho do dia através do controlo de caixa e ou suporte 

informático; 

 Assegurar o serviço pós-venda, recebendo e analisando reclamações com vista à sua resolução, 

procedendo à troca de produtos, reembolsos, devoluções e de outras situações colocadas pelos 

clientes; 

 Participar na gestão comercial e de pessoal; 

 Planear a acompanhar o site de comércio electrónico, em colaboração com a gestão e com 

técnicos de áreas multidisciplinares; 

 Aplicar as normas de higiene e segurança no trabalho. 

Empregabilidade: 

o Transversal e abrangente, desempenhando funções de administrativo de vendas, agente 

comercial, delegado comercial, promotor de vendas e técnico de comércio. 

Parceiros 
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Curso de Técnico de Apoio Psicossocial – Portaria 996/2007 de 28 de agosto   

Perfil de saída 

 Identificar, analisar e avaliar diferentes domínios, contextos, situações, problemas e 

comportamentos sobre os quais seja necessário intervir; 

 Planear, organizar e desenvolver acções a actividades que dêem resposta às necessidades 

identificadas; 

 Intervir junto de indivíduos, grupos, comunidades ou populações com necessidades específicas, 

promovendo o seu desenvolvimento pessoal e sociocomunitário; 

 Planear, organizar e promover actividades de caracter educativo, cultural e social, em contexto 

institucional, na comunidade ou no domicílio, tendo em conta as necessidades com grupo e dos 

indivíduos, com vista a melhorar a sua qualidade de vida e inserção social; 

 Elaborar relatórios de atividades; 

 Realizar atividades complementares de ação pedagógica com vista ao desenvolvimento integral 

de grupos e ou indivíduos; 

 Acompanhar a reinserção de crianças e jovens institucionalizados; 

 Participar em equipas pluridisciplinares no âmbito da educação para a saúde; 

 Acompanhar o doente e os seus familiares nos circuitos assistenciais das unidades de saúde; 

 Desenvolver atividades lúdico-terapêuticas nas unidades de saúde; 

 Colaborar na prestação de cuidados de higiene, alimentação e conforto dos doentes; 

 Efetuar registos da sua intervenção e recolher as informações que forem determinadas pelos 

técnicos superiores; 

 Participar em equipas de despiste e acompanhamento de grupos de risco; 

 Participar em trabalho de rua junto de indivíduos em condição precária ou particular. 

 

Empregabilidade em: 

o Lares de idosos; 

o Centos de actividades de tempos livres; 

o Instituições da Apoio à Família; 

o Instituições de acolhimento de crianças e jovens; 

o Unidades hospitalares; 

o Instituições Privadas de Solidariedade Social; 

o Cooperativas; 

o Fundações; 

o Mutualidades. 
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Parceiros 

 

 

 

 

Em termos do Ensino Profissional, a EPAR dispõe ainda de autorização de funcionamento para os 

cursos de Técnico de Receção e Técnico de Informática de Gestão, que não têm sido definidos como 

prioritários, podendo, caso se verifique essa necessidade, ser reativados. 

 

Cursos de Educação e Formação de Jovens – CEF 

A oferta educativa da EPAR alarga-se ainda a jovens que não completaram o 9ºano de escolaridade. 

A frequência dos Cursos de Educação e Formação de Jovens, tipo 2 ou tipo 3, permite que os jovens 

terminem o terceiro ciclo do ensino básico, conferindo ainda uma qualificação profissional de nível 

2 ao nível do QNQ. 

Estes alunos podem, na mesma instituição, e em condições de prioridade, prosseguir a sua 

qualificação escolar e profissional, ingressando posteriormente num dos cursos profissionais. 

Nesta perspectiva de continuidade, os cursos CEF prioritários na EPAR, são os seguintes: 

 Técnicas Administrativas (a decorrer este ano letivo); 

 Práticas Técnico Comerciais; 

 Operadores de Informática; 

 Técnico de Informação e Animação Turística; 

 Empregado(a) de restaurante/bar. 

Os cursos CEF, de menor duração, incluem também períodos de Formação em Contexto de Trabalho 

– FCT, e usufruem das mesma rede de parcerias, quer em termos da colocação em estágio, quer em 

termos de promoção da empregabilidade para os alunos que desejem ingressar de imediato no 

mercado de trabalho. 
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O Projeto Educativo, constitui-se como documento referência para a organização do presente e do 

futuro, funcionando ainda como um contrato, que compromete e vincula todos os membros da nossa 

comunidade educativa, rumo a um fim comum, que se centra na operacionalização da filosofia e da 

dinâmica da escola. 

A escolha da temática “O Futuro Somos Nós”, se visa, por um lado, o objetivo de projetar a escola no 

panorama local, regional e nacional reforçando a imagem institucional de uma escola que busca a 

excelência, por outro, procura, junto de toda a comunidade escolar, em particular dos alunos e alunas, 

o reforço da ideia de “ser capaz”. 

Ultrapassando a clássica função da escola enquanto transmissora formal de conhecimento, a EPAR 

pretende formar homens e mulheres solidários, responsáveis, interventivos, que enfrentem com 

dinamismo e sentido crítico as etapas da sua vida futura. 

Consciencializar os jovens que são agentes construtores do seu próprio Futuro, é o mote à volta do 

qual gira a missão da EPAR para o próximo Triénio educativo. 

Com base nesta ideia de partida, “O Futuro Somos Nós”, e através da implementação do seu Plano de 

Atividades, a EPAR procurará: 

 Aumentar a autoestima dos seus alunos e alunas através da fixação de objetivos de 

aprendizagem autónomos e flexíveis, levando-os à descoberta que de “são capazes”; 
 Promover a sua formação integral e a sua inserção profissional, estimulando o sentido crítico e 

a capacidade de empreender; 

 Promover o trabalho em equipa e a formação ética e cívica de alunos e alunas; 

 Potenciar a sua valorização pessoal e tornar claro o impacto multidimensional dessa mesma 

valorização nos desafios futuros; 

 Reafirmar-se como escola inclusiva e multicultural, que encara os fatores de diferenciação 

como enriquecedores da sua identidade coletiva; 

 Reafirmar-se como entidade referência no meio envolvente e nos sectores empresariais junto 

das suas entidades parceiras; 

 Envolver toda a comunidade educativa nas atividades e funcionamento da escola. 

 

 

 

Projeto Educativo 
Objetivos 
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No contexto da educação, a avaliação constitui-se como um elemento integrante e regulador 

da prática educativa, que permite aferir resultados, numa perspetiva de melhoria constante. 

A avaliação do projeto educativo não foge a este princípio, sendo fundamental para que 

possamos reafirmar ou reorientar as práticas educativas que preconizámos para as nossas 

instituições. 

 

A avaliação do Projeto Educativo visa, entre outros, medir o grau de realização das ações 

constantes no Plano Anual de Atividades, instrumento através do qual a EPAR se propõe 

desenvolver a sua ação educativa. 

 

Importa que a avaliação se concentre em aferir de forma objetiva que resultados foram 

obtidos, que metas foram alcançadas e que objetivos foram concretizados. 

 

Este levantamento far-se-á através da interpretação anual dos seguintes indicadores: 

 

o Níveis de execução do plano anual de atividades; 

o Monitorização mensal dos níveis de absentismo escolar; 

o Níveis de aceitação da escola e dos alunos e alunas junto das empresas parceiras; 

o Monitorização do sucesso de alunos e alunas em mobilidade nas ações do 

Programa Erasmus+; 

o Avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente; 

o Grau de envolvimento do pessoal docente face à participação em projetos de 

especial interesse para a escola; 

o Nível de envolvimento dos encarregados de educação na dinâmica da escola; 

o Variação do número de alunos e alunas inscritas, procurando traduzir o nível de 

aceitação da escola pela comunidade; 

o Taxas de conclusão de cada curso; 

o Taxa de empregabilidade. 

 

A análise atenta destes indicadores e a reflexão sobre os mesmos, constituem-se como 

importantes instrumentos de gestão e de planeamento, contribuindo para uma prática 

pedagógica constantemente adaptada aos dinamismos sociais, que tem como objetivo último 

a formação pessoal e profissional, rumo à excelência.  

 

Avaliação 


