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Pela análise dos registos efetuados nos Conselhos de Turma dos Cursos Profissionais, releva-se que em todas 

os anos as planificações foram cumpridas tendo havido ajustamentos decorrentes do quadro pandémico que 

se atravessa. 

Nas turmas de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde, do 1º ano, a equipa pedagógica 

considerou: 

a) O aproveitamento foi satisfatório dado que a maioria dos alunos concluiu os módulos previstos com 

aproveitamento; 

b) Os alunos são, de uma maneira geral, assíduos havendo, no entanto, duas alunas que apresentam 

excesso de faltas, pelo que atempadamente foi comunicado aos encarregados de educação, tendo 

havido a intervenção da diretora de turma; 

c) O comportamento é satisfatório. Porém, cinco alunos revelam atitudes discrepantes com o contexto de 

sala de aula. Este domínio está a ser trabalhado em conjunto pela equipa pedagógica; 

d) Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das medidas 

propostas revelando bom desempenho; 

e) Nos domínios de Cidadania e Desenvolvimento e Projeto de Educação para a Saúde e Educação 

Sexual, foram desenvolvidas iniciativas que constam do Plano de Atividades de Turma. 

  Nas turmas de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde, do 2º ano, a equipa pedagógica 

considerou: 

a) O aproveitamento foi satisfatório, havendo apenas duas disciplinas onde 12% e 18% dos alunos não 

conseguiram realizar um módulo; 

b) Os alunos são, de uma maneira geral, assíduos havendo, no entanto, duas alunas que apresentam 

excesso de faltas, pelo que atempadamente foi comunicado aos encarregados de educação, tendo 

havido a intervenção da diretora de turma; 

c) O comportamento é, de um modo geral, satisfatório. No entanto, no curso de técnico auxiliar de saúde, 

dois alunos continuam a manifestar atitudes pouco consentâneas com o contexto pedagógico; o 

mesmo se reporta a três alunos do curso de animação sociocultural; 

d) Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das medidas 

propostas revelando bom desempenho; 

e) Nos domínios de Cidadania e Desenvolvimento e Projeto de educação para a Saúde e Educação 

Sexual, foram desenvolvidas iniciativas que constam do Plano de Atividades de Turma. Estas turmas 

também realizaram aulas em contexto diferenciado; destaca-se a ida ao teatro municipal de Bragança 

nos dias 13 e 17 de novembro. 
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Nas turmas de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde, do 3º ano, a equipa pedagógica 

considerou: 

a) O aproveitamento foi satisfatório, havendo apenas duas disciplinas, onde, uma aluna não conseguiu 

realizar um módulo, por motivos de saúde; 

b) Os alunos são, de uma maneira geral, assíduos havendo, no entanto, cinco alunos que apresentam 

excesso de faltas; atempadamente foi comunicado aos encarregados de educação, tendo havido a 

intervenção da diretora de turma; 

c) O comportamento é, de um modo geral, satisfatório.  

d) Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das medidas 

propostas revelando bom desempenho; 

e) Nos domínios de Cidadania e Desenvolvimento e Projeto de educação para a Saúde e Educação 

Sexual, foram desenvolvidas iniciativas que constam do Plano de Atividades de Turma. 

 

Destaca-se, ainda, a participação dos cursos EFP no Movimento Rosa, durante o mês de outubro, que 

culminou com a elaboração de um mural virtual com desenhos e mensagens elaborados pelos alunos e 

enviado à Liga Portuguesa Contra o Cancro.   

 Em 05.01.2021 
  O Coordenador EFP 

Raul A.B. Gomes 

 

 

 

 


