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Introdução 

 

Assumindo-se a EPA Carvalhais/Mirandela como uma escola aberta ao 

empreendedorismo, à mudança e à inovação, e tendo esta como missão, contribuir para 

um desenvolvimento rural sustentável, nos domínios da agricultura, turismo, 

tecnologias e ambiente, promovendo o ensino inclusivo e empreendedor, a prestação de 

serviços à comunidade e a concretização de parcerias estratégicas, entendeu-se que este 

conceito de atividade, integrado no PAA, seria mais uma resposta profícua para que 

alunos, docentes e voluntários desenvolvessem projetos que pudessem ir ao encontro 

dos princípios consignados na EPA.  

A EPA de Carvalhais/Mirandela visa assim, promover a inclusão social e a participação 

ativa dos jovens, bem como a aquisição e aperfeiçoamento de competências-chave que 

impliquem a articulação de conhecimentos, aptidões, capacidades e atitudes 

facilitadoras do saber fazer em ação, permitindo-lhes, desta forma, uma integração mais 

bem-sucedida na praxis social. 

Também no âmbito da aprendizagem e inovação, definiu-se como objetivo a 

mobilização das pessoas (alunos professores, parceiros) para a sua valorização 

profissional/funcional, ou seja, para uma mais larga aquisição de competências/saberes 

que lhe permitam maiores oportunidades de desempenho profissional, para que se possa 

garantir um rigoroso cumprimento das políticas educativas formais e não formais, 

seguindo as orientações emanadas da tutela e aquelas que a nível local e em colaboração 

com as parcerias se julgarem mais convenientes aos diversos desempenhos 

profissionais/operacionais. Ao nível dos processos definiu-se com prioridade a 

otimização das metodologias de trabalho, isto é uma procura permanente de introdução 

de métodos e técnicas que permitam eliminar disfunções e constrangimentos no ensino, 

consolidando-se e dinamizando-se assim o sucesso do ensino técnico agrícola. Neste 

sentido, o presente documento, para além de enunciar resumidamente os princípios 

orientadores das Oficinas Temáticas, visa elucidar docentes, alunos e voluntários, para 

os requisitos, o funcionamento e avaliação das diversas oficinas que irão acontecer ao 

longo do presente ano letivo. 
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Objetivos 

 

 Cuidar e melhorar o ambiente da Escola (espaços interiores e exteriores);  

 Promover a educação ambiental na comunidade educativa;  

 Apoiar a integração escolar através da ocupação útil dos tempos livres;  

 Sensibilizar para os problemas que perturbam o equilíbrio ambiental;  

 Ajudar à alteração de hábitos que prejudicam o meio ambiente;  

 Realizar atividades que promovam o desenvolvimento do espírito de iniciativa, 

de organização, de autonomia e de solidariedade;  

 Melhorar a qualidade do espaço escolar;  

 Reconhecer os direitos dos animais;  

 Incentivar à Criação de miniempresas 

  

 Promover o trabalho em equipa 

 

 Apostar em projetos inovadores nacionais e internacionais 

 

 Sensibilizar os alunos para o conhecimento da União Europeia enquanto 

instituição de integração económica, social, política e cultural; 

 Identificar a cidadania europeia; 

 Aproximar os alunos, enquanto cidadãos da U.E., das suas instituições 

comunitárias; 

 Praticar desporto; 

 Desenvolver competências digitais. 
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Operacionalização 

 

1-Organização e Funcionamento 

 

  
1.1. Local de funcionamento: Salas A, B,C, D, E, F,G TIC, Biblioteca e Oficinas. 

1.2. Acesso às instalações – Membros das oficinas, Alunos, Professores e Auxiliares de 

Ação Educativa.  

1.3. Horário de funcionamento/ocupação das instalações – definido anualmente e inclui 

um número de horas destinadas a atividades com Alunos. O horário de funcionamento 

consta de um livro de registo diário.  

1.4. Responsáveis – Coordenadora de Projetos e docentes  

 

1.5. Público utilizador – todos os discentes e docentes membros das oficinas temáticas. 

1.6. Membros das Oficinas Temáticas – qualquer discente ou docente que preencha a 

folha de inscrição dentro dos prazos definidos.  

1.7. Utilização do espaço – é feita pelos Membros das oficinas temáticas em atividades 

que promovam a boa gestão das atividades no espaço escolar, e outras entidades ou 

instituições, relacionadas com ações integrantes. 

1.8. Receita Das Oficinas Temáticas – as oficinas terão de dispor de diversos recursos 

materiais para o desenvolvimento das suas atividades.  

 

 

2- Oficinas Temáticas 

 

 Empreendedorismo 

 Artes 

 Desporto 

 Digital 

 Eletromecânica 

 Agropecuária 

 Sala de estudo 

 Línguas/ Europeu 

 

 

3- Direitos e Deveres dos Membros das Oficinas Temáticas 

 

3.1. Direitos dos Membros das oficinas temáticas:  

 

a) Conhecer o regulamento das oficinas; 
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b) Utilizar as instalações para desenvolver as atividades previstas; 

c) Aceder a todos os recursos das oficinas temáticas;  

d) Dispor de um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades previstas.  

 

3.2. Deveres dos Membros das oficinas:  

 

a) Conhecer o regulamento das oficinas, respeitá-lo integralmente e participar na sua 

revisão 

b) Respeitar o horário de funcionamento das oficinas temáticas;  

c) Colocar o material utilizado no seu respetivo lugar depois de cada utilização;  

d) Manusear e tratar com cuidado todos os recursos materiais das oficinas temáticas;  

e) Não adotar comportamentos que possam perturbar outros utilizadores. 

 

f) O membro das oficinas temáticas que voluntária e propositadamente não cumpra o 

disposto nas alíneas anteriores será punido com a proibição de frequentar as oficinas e 

ficará obrigado a indemnizar a escola pelos prejuízos causados.  

 

 

4- Critérios de avaliação  

 

 Desenvolvimento de capacidades pessoais  

 Espírito de equipa existente entre os membros das oficinas temáticas 

 Capacidade para ultrapassar e resolver situações de dificuldade  

 Persistência  

 Capacidade de liderança  

 Habilidade para tomada de decisão  

 Compreensão e conhecimento do funcionamento do seu negócio  

 Potencial futuro da miniempresa/viabilidade  

 Inovação do produto/serviço  

 Responsabilidade Social/Ambiental  

 

 

5-Disposições Finais  

 
5.1. Cumprimento  

 

O Cumprimento deste regulamento é assegurado pelo Coordenador/a das oficinas 

temáticas e docentes responsáveis pelas atividades desenvolvidas com os discentes. 
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No final de cada período letivo, a coordenadora responsável pelas oficinas temáticas 

elaborará um relatório de monitorização  

 

5.2. Divulgação  

 

O regulamento do Clube será divulgado junto dos Membros das oficinas temáticas.  

 

 

5.3. Arquivo  

O regulamento será arquivado, em dossier próprio com respetivos relatórios periodais. 

. 

 


