MANUAL DE ACOLHIMENTO

2020-2021

MA.3/2

MENSAGEM DA DIREÇÃO
Iniciamos este Ano Letivo de forma diferente, enquanto a COVID-19 continua a espalhar-se sem que
exista vacina ou tratamento adequado, obrigando-nos a conviver com esta doença em ambiente
escolar. Que medidas vamos tomar para evitar transmissões e reduzir os impactos do surto na nossa
comunidade educativa?
Outro aspeto que merece a nossa atenção prende-se com a necessidade de abordar este tema
interdisciplinarmente, seja a sensibilização para o cumprimento das regras básicas de segurança,
seja a marginalização associada a pessoas que contraíram a doença ou até a certas nacionalidades. É
importante lembrar que a COVID-19 não distingue fronteiras, etnias, classe social, idade ou género.
A escola deve continuar a promover a inclusão e a tolerância.
Ainda neste sentido, estamos a preparar formas de garantir que todos os alunos, em condições de
igualdade, podem frequentar as atividades/aulas, seja qual for o regime de ensino (presencial, a
distância, misto), bem como fazerem as respetivas avaliações e poderem prosseguir os seus cursos.
As medidas a serem tomadas pela escola em 2020/2021, sejam de caráter pedagógico ou sanitário,
estarão SEMPRE subordinadas a uma finalidade:

“Impedir a entrada e a disseminação da COVID-19 na nossa comunidade, proteger a saúde
de todos e permitir a continuidade do ensino e da aprendizagem em condições de
segurança e igualdade”

Desejamos a todos um excelente ano, com sucesso académico, saúde e sobretudo com muito
sentido de responsabilidade na defesa da nossa saúde e dos outros.
Bom Ano!
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MEDIDAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
A primeira responsabilidade do aluno é a de avaliar a sua condição de saúde: caso apresentes
sintomas associados à COVID19, ou tenhas estado em contacto com doentes infetados, não venhas
para a Escola. Contacta o SNS24, o teu diretor de turma e segue as recomendações.
Na escola é obrigatório de uso de máscaras certificadas por todos os membros da comunidade
educativa (alunos, professores, funcionários, …). Por isso, a EPA preparou especialmente para ti um
Kit, que contém 2 máscaras comunitárias, reutilizáveis até 15 lavagens, de acordo com a ficha
técnica do CITEVE.
Além da máscara que deves trazer para a Escola, sempre limpa, deverás ainda ter em atenção
outras medidas que te irão proteger e à tua família. Assim:
Deves lavar frequentemente as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20
segundos, ou caso não seja possível, desinfeta-as com solução alcoólica (na Escola está disponível
nos dispensadores acessíveis nos diversos espaços e salas do recinto escolar):
● Imediatamente antes de sair de casa.
● À entrada da escola e da sala de aula.
● Sempre que circulares pelo recinto escolar.
● Antes das refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas.
● Sempre que inevitavelmente tiveres de tocar na máscara.
● Após o manuseamento de superfícies ou materiais tocados por outros utilizadores.

Deves ter o cuidado de cumprir as regras de etiqueta respiratória:
●
●
●
●

Usa lenços de papel de utilização única para te assoares.
Deita os lenços usados num caixote do lixo, lavando as mãos de
seguida.
Tosse ou espirra para um lenço de papel, em alternativa para
braço com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos.
Não toques nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou
contaminadas com secreções respiratórias.

Deves respeitar os circuitos de deslocação assinalados pelos espaços comuns do recinto escolar.
Nas salas de aula e laboratórios deves ter em atenção o seguinte:
Os laboratórios possuem regras de higiene e segurança específicas que estão expostas e têm de ser
cumpridas rigorosamente.
Na sala de aula e nos laboratórios deves respeitar a ocupação da sala, sentando-te sempre no
mesmo lugar.
É proibido alterar a planta da sala de aula e dos Laboratórios de forma a assegurar o distanciamento
social possível.
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Em algumas aulas práticas presenciais, em que, pelas características da atividade a desenvolver, não
possa ser respeitado o distanciamento de 2 m, pode ser necessária a utilização de outros
equipamentos de proteção individual, sendo da responsabilidade do docente a sua orientação e
monitorização.
Relativamente à Gestão de Resíduos deves ter em atenção o seguinte:
Em termos de saúde pública é muito importante a forma como descartamos as máscaras e outros
equipamentos de proteção individual (EPI) que usemos, sendo inaceitável a sua deposição fora dos
locais adequados para efeito.
Os EPI’s descartáveis usados e o material de limpeza, bem como quaisquer resíduos
orgânicos/indiferenciados (p.e. restos de comida), devem ser depositados exclusivamente nos
contentores com tampa acionada por pedal, disponíveis nas áreas comuns e devidamente
identificados.
Deves ter em atenção estes cuidados a ter na utilização das máscaras:
As máscaras não devem, por motivos de contágio, ser tocadas pelo próprio na sua face exterior nem
colocadas temporariamente na zona do pescoço ou na cabeça. A utilização de máscara e a sua
lavagem é da responsabilidade do próprio.
Dica: segura a máscara
pelos elásticos

Dica: se a máscara for
reutilizável, guarda-a
num saco de plástico

No final, volta a lavar as mãos ou
utiliza uma solução hidroalcoólica
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APRESENTAÇÃO DA TUA NOVA ESCOLA
A fundação desta tua nova escola remonta ao início dos anos 70, sendo herdeira de um historial de
experiência na área da formação profissional. Desde então, temos vindo a modernizar as nossas
instalações e a inovar as práticas de ensino, tendo em vista o sucesso educativo de todos os
formandos.
Acreditamos que todos os alunos têm
potencial de aprendizagem e que
podem adquirir várias competências.
Nesse
sentido,
desenvolvemos
modelos de ensino motivadores e
flexíveis, para que respeitando a
individualidade
de
cada
um,
consigamos transpor todas as
barreiras com êxito.
O nosso desafio é ajudar-te para que
te possas preparar como um
profissional de excelência, aceite e
reconhecido não só no trabalho, mas também na sociedade.

ONDE ESTAMOS/CONTACTOS
●
●
●
●
●
●

Endereço: Av. Aliança Povo-MFA, Margueira, 2800-253 Almada (Frente aos estaleiros da
Lisnave)
Site: www.epalmada.pt
Facebook: https://www.facebook.com/EscolaProfissionalAlmada
Instagram: https://www.instagram.com/escolaprofissionalalmada/
Telefone: 212 739 280 /1
Email: geral@epalmada.pt
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
● Período da Manhã
Início: 8:00
Fim: 13:15
● Período da Tarde
Início: 13:30
Fim: 18:45

ESPAÇOS E SERVIÇOS
● Bar/Refeitório
O Bar está aberto das 8:00 às 17:00 e o refeitório das 12:00 às 14:00.
Por questões de segurança em tempo de pandemia, só poderás permanecer no espaço do
Bar/Refeitório para adquirir e/ou consumir as refeições.
● Secretaria
A secretaria está aberta ao público das 9:00 às 10:00 e das 14:00 às 15:00.
Por questões de segurança em tempo de pandemia, deverás tratar dos teus assuntos
preferencialmente via email para secretaria@epalmada.pt ou por telefone, minimizando, desta
forma, o tempo de contacto presencial na Escola.
●

CENTRO DE RECURSOS - a utilização deste espaço funciona sob marcação efetuada na
portaria.

●

GABINETE DE PSICOLOGIA - em horário a designar.

●

PROVEDORA DO ALUNO - em horário a designar.

CONHECE A EQUIPA DA EPA COM QUEM PODERÁS SEMPRE CONTAR
●

●
●
●
●

Direção:
Diretor/Diretor Pedagógico - Jorge Sintra
Diretora Administrativa/Financeira - Luisa Neves
Coordenadora Pedagógica - Liliete Santos
Coordenadora dos Diretores de Turma/Apoio à Gestão do Sistema de Qualidade (EQAVET) Susana Jorge
Coordenadora Erasmus+ - Ana Cartaxo
O Coordenador de Curso para te vai auxiliar/orientar na progressão da tua formação;
Curso Técnico de Mecatrónica Automóvel - Daniel Nifrário - danielnifrario@epalmada.pt
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Curso Técnico de Informática de Sistemas - Rui Delgado - ruidelgado@epalmada.pt
Curso Técnico de Eletrónica, Automação e Comando - Luís Bettencourt luisbettencourt@epalmada.pt
Curso Técnico de Animação em Turismo - Marta Reverendo - martareverendo@epalmada.pt
Curso Educação e Formação de Serviço de Hotelaria em Andares - Carina Marinheira mailto:carinamarinheira@epalmada.pt
●

●
●
●
●
●

O Diretor de Turma que irá prestar-te todos os esclarecimentos relativos à tua rotina escolar
(assiduidade, avaliação, etc.):
1º TMA - helenaliberato@epalmada.pt
1º TIS - Felicidade Amaral - felicidadeamaral@epalmada.pt
1º TEAC - Felicidade Amaral - felicidadeamaral@epalmada.pt
1º TAT - Marta Valério - martavalerio@epalmada.pt
Provedora do aluno - Teresa Oliveira - provedor@epalmada.pt
Psicóloga - Dra Irene Sobral - gabinetepsicologia@epalmada.pt .
Todos os teus professores para te ajudarem a progredir e atingires o sucesso no que diz
respeito a cada uma das disciplinas;
Secretaria - secretaria@epalmada.pt
Auxiliares de ação educativa.
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O QUE PRECISAS DE SABER SOBRE O TEU CURSO
PLANO CURRICULAR

Sócio-Cultural
Português

320h

Língua Estrangeira *

220h

Área de Integração

220h

Educação Física

140h

Tecnologias de
Comunicação

Informação

e

100h

Científica
2 a 3 disciplinas

500h

Tecnológica
3 a 4 disciplinas

1100h

Formação em Contexto de Trabalho

600h

Cidadania e Desenvolvimento

●

A componente de formação sociocultural,
estruturada em disciplinas comuns a todos os
cursos, visa contribuir para a construção da
identidade pessoal, social e cultural dos
alunos.
A componente de formação científica,
estruturada em duas ou três disciplinas, visa
proporcionar uma formação científica
consistente com o perfil profissional
associado à respetiva qualificação
A componente de formação tecnológica,
organizada em UFCD, visa a aquisição e
desenvolvimento de um conjunto de
aprendizagens, conhecimentos, aptidões e
competências técnicas definidas para o perfil
profissional
associado
à
respetiva
qualificação
A componente de formação em contexto de
trabalho (FCT), é realizada em empresas, em
períodos de duração variável ao longo ou no
final da formação, enquanto experiências de
trabalho, designadamente sob a forma de
estágio, integrando um conjunto de
atividades profissionais que visam a aquisição
e o desenvolvimento de competências
técnicas, relacionais e organizacionais
relevantes para a qualificação profissional a
adquirir.
* Língua Estrangeira - Inglês/Espanhol. Se
tiveres estudado apenas uma língua
estrangeira no ensino básico, iniciarás
obrigatoriamente uma segunda língua no
ensino secundário.
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●

ESTRUTURA CURRICULAR MODULAR

Já ouviste falar de Estrutura Curricular Modular? É simples!
Os cursos profissionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos e UFCDs (Unidades de
Formação de Curta Duração). Isto quer dizer que os conteúdos de cada disciplina estão organizados
em várias unidades de aprendizagem autónomas (ou para simplificar, por temas), que na
componente sociocultural e científica são chamados “módulos” e na componente tecnológica de
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCDs).
Algumas particularidades da Estrutura Curricular Modular:
●
●
●
●

Depois da conclusão de cada módulo/UFCD ele será avaliado, independentemente da
avaliação dos módulos/UFCDs anteriores;
Para concluíres o módulo/UFCD, a sua classificação terá de ser igual ou superior a 10 valores;
Para concluires o curso tens de obter classificação positiva em todos os módulos e UFDCs;
Caso não consigas concluir um módulo/UFCD em tempo útil, poderás realizá-lo
posteriormente em momentos definidos pelo professor ou em momentos especiais de
avaliação de módulos em atraso.

●

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO

O que é a Formação em Contexto de Trabalho (FCT)?
É um momento único no teu percurso formativo e de todos os alunos que frequentam o ensino
profissional, que te permitirá entrar em contacto com o “mundo do trabalho”.
Através da FCT irás desenvolver um conjunto de atividades profissionais que te permitirão adquirir,
desenvolver e aplicar competências técnicas, de relacionamento interpessoal e de organização
muito importantes no perfil profissional do curso que frequentas.
O que devo saber sobre a FCT?
●

●
●
●
●

Tem lugar em empresas ou noutras organizações, preferencialmente, sob a forma de
estágio. Excecionalmente, de acordo com orientações de entidades competentes, poderá ser
realizada como prática simulada, devidamente coordenada pelo orientador;
É realizada nos 2º e 3º anos do curso, em calendário a definir no início de cada ano letivo;
A sua duração poderá ser variável ao longo da formação;
É coordenada e acompanhada pela Escola - orientador de estágio - e pela entidade
acolhedora - tutor;
Poderá ser realizada noutros países da Europa de acordo com protocolos com a Escola
(Programa Erasmus +);
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●

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)

A PAP é um projeto obrigatório para concluíres o teu curso, realizado no 3º ano do ciclo de formação
e que te permite, juntamente com os teus colegas, demonstrar saberes e competências profissionais
que adquiriram ao longo do curso, perante um júri.
Este trabalho será realizado sob orientação e acompanhamento do teu coordenador de curso e
insere-se no âmbito da área profissional do teu curso.

●

CERTIFICAÇÃO (CONCLUSÃO DO CURSO)

Para concluíres o teu curso profissional deverás ter aproveitamento em todas os módulos/UFCDs (de
todas as disciplinas), na FCT e na PAP. A conclusão de um curso profissional concede o direito à
emissão de um diploma que certifica a conclusão do nível secundário (12º ano) e a qualificação
profissional de nível IV, na área do teu curso.
todos os módulos/UFCD + PAP + FCT = Dupla Certificação

●

COMO VAIS TRABALHAR

A tua nova Escola, a EPA, é dinâmica e inovadora. Por isso, ao longo do curso irá propor-te vários
desafios, sempre tendo em vista o teu futuro, em que te tornarás um cidadão ativo e um profissional
de qualidade certificado.
Não irás trabalhar de acordo com uma única metodologia, mas valorizamos a participação em
projetos que salientem as tuas características individuais e promovam a capacidade de iniciativa,
inovação, criatividade e colaboração.
Por que razão é importante trabalhar em projeto?
●
●
●
●

porque permite desenvolver competências comuns a várias áreas;
porque é uma metodologia muito rica do ponto de vista das aprendizagens;
porque proporciona a troca de ideias, experiências, percursos e realizações;
porque permite dar ao currículo um sentido mais prático ao nível social e cultural.

Para que possas ter acesso, em qualquer lugar, aos materiais que os teus professores irão
disponibilizar para o acompanhamento das aulas e para realizares trabalho autónomo, a EPA recorre
à plataforma Moodle. Esta plataforma permite entre outras funcionalidades:
●
●

reunir de forma organizada todos os recursos e documentos, quer sejam facultados pelos
professores quer sejam os que tu fizeste;
efetuar atividades de avaliação e recolha de evidências de aprendizagem;
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●
●

ligação/incorporação de outras ferramentas externas (como por exemplo o ZOOM, para
efetuar sessões síncronas...)
comunicação direta entre professores e alunos, através de salas de conversação ou fóruns.

No início do ano letivo, a professora de TIC irá ajudar-te a configurar a tua conta de acesso e ensinarte a utilizar a plataforma. Se tiveres computador portátil e o levares para as aulas, poderás
diretamente fazer essa configuração no teu equipamento com a sua ajuda.

●

INVESTINDO NO TEU NO SUCESSO ESCOLAR

Sabemos que nem sempre é fácil ultrapassar sozinho certas barreiras e por isso estamos contigo,
acompanhando o teu percurso escolar e disponibilizando-te vários mecanismos de apoio através:
●

Programa de Mentoria “Juntos somos + fortes”
Através deste programa de cooperação entre alunos, poderás contar com a ajuda e apoio
dos teus colegas dos 2ºs e 3ºs anos, que já passaram pelos desafios e dificuldades que poderás vir a
enfrentar e que te poderão dar sugestões práticas para ultrapassares esses momentos.
●

Apoio da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Aprendizagem e Inclusão (EMAEI)
Reconhecendo que todos somos diferentes e que temos características únicas, a EMAEI
mobiliza os meios de que a Escola dispõe para que todos consigam aprender e participar na vida da
comunidade educativa.
●

Do Gabinete de Psicologia
O Gabinete de Psicologia presta apoio gratuito aos alunos da EPA e a ele poderás recorrer
caso tenhas alguma questão de carácter pessoal e sigiloso com a qual não consigas lidar. Mas este
serviço também está ao teu dispor para:
○
○
●

ajudar-te a conhecer técnicas de procura de emprego, antes de terminares o teu
curso;
orientar-te e aconselhar-te no prosseguimento de estudos.

Da Provedora do Aluno
A Provedora do Aluno é alguém que, ouvindo-te atentamente, poderá, de forma íntegra e
independente, ajudar a procurar soluções, dar recomendações e ser uma mediadora de
conflitos. Por outras palavras:
○
○

é quem intervém na defesa e promoção dos interesses e dos direitos dos alunos;
pode auxiliar-te e à tua família em todas as situações relacionadas com o teu
percurso escolar, incluindo questões relacionadas com a ação social.
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●

MOBILIDADES - A EPA LÁ FORA: “Educar pelo Mundo”

És um aluno EPA, podes ter uma experiência
Internacional!
A Escola Profissional de Almada possui um
espírito Internacional e investe em projetos de
mobilidade. Através do Programa Erasmus+
poderás ter a oportunidade de estudar, seguir
uma formação e adquirir experiência no
estrangeiro.
Muitos dos teus colegas que frequentaram a
EPA
beneficiaram
de
experiências
enriquecedoras derivadas da sua participação
em programas de colocação em estágios em
empresas estrangeiras, distribuídas por vários países. Puderam conhecer diferentes cidades,
culturas, formas de trabalhar e de viver. Uma experiência imperdível!
A experiência internacional dos teus colegas ocorreu em países como a França, Itália ou Espanha.
Com estes projetos de mobilidade internacional procuramos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Valorizar a aprendizagem e o conhecimento acerca da Europa;
Procurar complementar a formação dos jovens beneficiários ao nível da aquisição de novos
conhecimentos e métodos de trabalho;
Desenvolver competências técnicas, científicas e linguísticas que proporcionem a sua
integração no vasto mercado de trabalho europeu;
Proporcionar oportunidades de conhecer novas culturas e hábitos de vivência em sociedade.
Promover a capacidade de adaptação à mudança;
Contribuir para a internacionalização e a excelência do ensino e formação na União
Europeia.
Contribuir para uma cidadania crítica e participativa;
Impulsionar o relacionamento interpessoal;
Fomentar a autonomia;
Aprofundar o conhecimento de línguas não maternas.

Mas os teus professores também poderão aprender com experiências internacionais!
Para 2021, a EPA terá 2 mobilidades para coordenadores de curso.
Erasmus+ 2020/2021 - “Educar pelo Mundo”
No presente ano letivo 2020/2021, a EPA desenvolverá o projeto “Educar pelo Mundo”. Este projeto
inclui 14 mobilidades de alunos, ou seja, 14 alunos do 3.º ano da EPA terão oportunidade de realizar
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a sua Formação em Contexto de Trabalho (estágio) em empresas de Espanha ou França, durante 2
meses. Com o desenvolvimento deste projeto, a EPA pretende:
a) Sensibilizar para a diversidade
cultural, educando para os valores;
b) Contribuir para uma cidadania crítica
e participativa;
c) Promover a capacidade de adaptação
à mudança;
d) Impulsionar o relacionamento
interpessoal;
e) Fomentar a autonomia;
f) Valorizar conhecimentos técnicos e
profissionais;
g) Aprofundar o conhecimento de
línguas não maternas.
As mobilidades de 2 meses são
financiadas, através de uma bolsa, o que significa que os alunos e as famílias não terão qualquer
despesa, nem de deslocação, nem de permanência no local de destino.
Frases/expressões de alunos participantes em projetos anteriores
“Temos a dizer que toda a nossa experiência foi muito enriquecedora! Temos dentro de nós outra
visão do mundo. Durante quase dois meses vivenciámos uma cultura com a qual estamos
encantados. O acolhimento das pessoas foi aquilo que causou grande impacto nas nossas vidas,
conhecemos várias pessoas e agora sentimos que temos mais do que uma família.
Trouxemos connosco muita saudade, pois tudo foi uma grande aprendizagem, conhecer a cultura e
entendê-la fez com que nos sentíssemos parte desse povo.” (Andreiv Valadão, Pedro Silva, Alex Silva
e Iuri Peniche - 2019)
“Trouxemos de volta um vasto conjunto de novos conhecimentos práticos, a experiência de morar
longe da família e as memórias dos sítios maravilhosos e da cultura envolvente.
Guardaremos as memórias desta odisseia e dos nossos anos na Escola Profissional de Almada para o
resto das nossas vidas.” (Pedro Cunha, Gabriel Souza, Fernando Serrano e Daniel Henriques - 2019)
“Receber, adquirir e transmitir” (Diogo Moreira - 2018)
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CALENDÁRIO ESCOLAR
Início das Atividades Letivas - 1º Período

14 de Setembro

Fim do 1º Período

18 de Dezembro

Interrupção Letiva do Natal

21 de Dezembro a 1 de Janeiro

Início do 2º Período

4 de Janeiro

Interrupção Letiva do Carnaval

15 a 17 de Fevereiro

Fim do 2º Período

26 de Março

Interrupção Letiva da Páscoa

29 de Março a 5 de Abril

Início do 3º Período

6 de Abril

Fim do 3º Período - 1º Ano

30 de Junho

Estágios 2º Ano

1 de junho a 8 de Julho

Estágios 3º Ano - 3TMA1 e 3TMA2
3 TAT e 3 TEAC

5 de Março a 6 de Julho
10 de Maio a 6 de Julho

PAP’s

19 a 23 de Julho

●

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS

Como sabes, o ensino profissional permite-te prosseguir estudos no ensino superior, no final da
conclusão do teu ciclo de estudos na Escola Profissional de Almada. Existem várias vias e se essa for
a tua opção, estamos aqui para te ajudar a atingir esse objetivo. Poderás recorrer ao Gabinete de
Apoio ao Aluno e aos teus professores.

POR FIM, NÃO TE ESQUEÇAS QUE:
●

deves respeitar regras gerais de conduta de forma a puderes desenvolver-te pessoal e
profissionalmente;

●

tens direito à educação e à igualdade de oportunidades para puderes atingir sucesso escolar
e pessoal;

●

encontrarás tudo sobre a Escola no Regulamento Interno da EPA, que poderás consultar na
Secretaria ou no nosso site;

●

Caso tenhas alguma dúvida não hesites em colocá-la!
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