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Pela análise dos registos efetuados nos Conselhos de Turma dos Cursos Profissionais, releva-se a 

necessidade de ajustar a lecionação modular ao quadro da pandemia covid-19, não estando em causa a 

lecionação dos módulos no ciclo de formação. 

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) Em termos de assiduidade, os alunos cumpriram os objetivos estabelecidos; 

c) O comportamento é 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. 

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

considerou: 

a) O aproveitamento foi satisfatório; 

b) Os alunos são, de uma maneira geral, assíduos; 

c) O comportamento é, de um modo geral, bom; 

d) No curso profissional de Técnico Auxiliar de Saúde, há uma elevada percentagem de alunos com 

módulos em atraso nas disciplinas de matemática, físico-química e biologia (nestas situações aplicam-se 

as medidas promotoras de sucesso presentes no regulamento CEFP)  

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

propostas revelando bom desempenho; 

f) As atividades de Cidadania e Desenvolvimento, bem como do programa PESES foram desenvolvidas 

com resultados bastante satisfatórios. 

 

 

Em 30.07.2021 
  O Coordenador EFP 

Raul A.B. Gomes 

 

 


