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SUB PROGRAMA EPAOE – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTES E OFÍCIOS DO ESPECTÁCULO 

1 INTRODUÇÃO 

As atividades desenvolvidas pela EPAOE no Ano Letivo 2020-21 são da responsabilidade da Direção da 
Escola em articulação direta com a Direção Pedagógica - Coordenação Pedagógica, Coordenadores de 
Ano, de Corpo e de Espaço XL - e ainda com o Secretariado Geral da Escola e Produção. Sendo a EPAOE 
parte integrante do Projeto Chapitô, todas as atividades planeadas emergem da concertação entre os 
vários sectores no sentido de cumprirem as orientações estratégicas da Casa.  

O tríplice eixo fundador CULTURA / FORMAÇÃO / AÇÃO SOCIAL permite gerar condições dinâmicas que 
projetam a escola num contexto cada vez mais profissionalizante e em estreita relação com a sociedade, 
constituindo-se assim a EPAOE como espaço alargado e abrangente de saberes, de experiências, de 
cultura, de artes, com consequências muito positivas na formação e desenvolvimento pessoal e social dos 
jovens. 

O facto de termos sido obrigados a continuar a lidar com a imprevisibilidade da evolução pandémica e 
com as contingências sanitárias inerentes, pelo segundo ano consecutivo, fragilizou bastante a rede 
habitual de ofertas na vertente “Espetáculo”, “Animação” e “FCT”, bem como diminuiu a projeção técnica 
dos alunos por redução substancial do tempo que existiu para prática nos ginásios, tenda e oficinas. 

As atividades escolares previstas para o Ano Letivo 2020-2021 tiveram de ser reorganizadas por três vezes, 
sempre com foco em manter o maior peso de ancoragem possível nas orientações estratégicas gerais do 
projeto Chapitô, em diálogo com a vasta rede de parceiros e de stakeholders mas sobretudo preconizando 
a urgência na entrega formativa o mais consistente possível, de acordo com as orientações curriculares 
definidas pela tutela para os dois cursos que a EPAOE tem em funcionamento:  

• Curso de Artes do Espetáculo – Interpretação e Animação Circenses (IAC); 

• Curso de Artes do Espetáculo – Cenografia Figurinos e Adereços (CenFA). 

De forma a sublinhar a necessidade de manter o otimismo na relação com as situações diversas, a direção 
lançou uma linha comum de trabalho para os três anos letivos (tema anual): “O Humor no Quotidiano”. O 
tema foi trabalhado nas diversas aulas, favorecendo a interdisciplinaridade que conseguimos manter 
mesmo durante as aulas à distância, com resultados positivos na força anímica geral das turmas. 

Apesar das dificuldades encontradas, podemos orgulhar-nos de ter conseguido garantir uma oferta 
formativa de qualidade e com relevância artística, científica, cívica e cultural dos alunos, em ambos os 
cursos, mantendo o foco na matriz interdisciplinar, cooperação intercursos e individualização dos 
processos de aprendizagem (Projeto Educativo da EPAOE).  

Em setembro a escola obteve o Selo de Conformidade para o Sistema EQAVET (Garantia da Qualidade), 
válido até setembro de 2023. A obtenção do selo implica a continuidade e aperfeiçoamento da 
metodologia de gestão de qualidade, quer na gestão documental, quer nas estratégias para uma cada vez 
maior participação de toda a comunidade educativa, e no planeamento, comunicação e avaliação de 
resultados (de ciclo, de ano letivo e de trimestre). 
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As recomendações dos peritos para efeitos da melhoria do processo de garantia da qualidade e 
continuidade da certificação quando da nova candidatura foram: 

• Reforçar a participação dos stakeholders externos; 

• Promover maior participação dos alunos em projetos nacionais e internacionais; 

• Tornar o plano de formação do pessoal docente e não docente mais estruturado; 

• Fortalecer a rede de comunicação INOVAR+. 

Devido aos efeitos da pandemia, destes 4 pontos de melhoria apenas foi possível atuar sobre o último, 
sendo importante sublinhar que a partir do próximo ano letivo estarão já a ser geridos todos os anos 
letivos na plataforma. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

2.1 Cursos, Turmas e Alunos 

No quadro seguinte caracteriza-se o ano letivo de 2020/2021 quanto a cursos, turmas e alunos. 

Quadro 1 – Tipologia dos Cursos  

TIPOLOGIA: Cursos Profissionais Nível IV 

Curso:  
Interpretação e Animação Circense 

Curso:  
Cenografia Figurinos e Adereços 

Nº de alunos por ano de Escolaridade Nº de alunos por ano de Escolaridade 
1º Ano 

(10º ano) 
2º Ano 

(11º ano) 
3º Ano 

(12º ano) 
1º Ano 

(10º ano) 
2º Ano 

(11º ano) 
3º Ano 

(12º ano) 

38  20  25  14  8  10  

Alunos com Apoios Sociais 

21 10 15 5 4 4 

Em relação ao início do ano letivo, e sobretudo no que toca às turmas de 2º ano, verificou-se um volume 
grande de desistência de alunos. 

A continuação das aulas à distancia pela manutenção da situação pandémica, contribuiu para este 
resultado. 

Nos outros anos e cursos também verificámos algumas desistências residuais, que também relacionamos 
com o confinamento e consequente desenraizamento com o grupo de referencia. 

2.2 Quadro de Recursos Humanos 

No ano letivo 2020/21 a composição dos recursos humanos foi a que se apresenta no quadro seguinte: 
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Quadro 2 – Composição dos Recursos Humanos  

Pessoal Docente / Formadores Pessoal Não Docente 

Quadro de Escola 0 Coordenação Pedagógica 1 

QE Mobilidade 0 Secretariado 2 

Contratados /Prestação Serviços 23 Coordenação 7 

Total de Professores ao Serviço 23 

Auxiliar Ação Educativa 1 

Assistentes Operacionais 1 

Produção da Escola 1 

Total 13 

2.3 Orgânica/Estrutura Geral de Funcionamento 

No quadro seguinte identificam-se os responsáveis das diversas funções de direção: 

Quadro 3 – Funções de Direção e Coordenação da EPAOE 

Função Responsáveis 

Direção da Escola Teresa Ricou 

Direção Pedagógica Orlando Garcia 

Coordenação Pedagógica  Yara Cléo Bueno 

Garantia da Qualidade Lima Fernandes 

Gestão Financeira e Produção Escola Rosangela Barreiro 

Coordenação de Alunos Inês Palhares 

Coordenação e Apoio do 1º Ano  Diogo Andrade 

Coordenação e Apoio do 2º Ano Marcos Barbosa 

Coordenação e Apoio do 3º Ano Ana Sereno 

Coordenação da Área do Corpo Jorge Carvalho 

Coordenação do espaço XL Mário Silva 

Os Coordenadores de Ano operaram em estreita consonância com a Coordenação Geral (Pedagógica), 
planificando e estruturando todos os processos e articulações necessárias ao desenvolvimento do 
trabalho anual e ao cumprimento das metas propostas no Plano Anual de Atividades. 

De destacar a entrada de um colaborador especificamente relacionado com a Garantia da Qualidade da 
EPAOE, o que foi uma mais valia importante, dada a maior disponibilidade criada para que a Coordenação 
Pedagógica se focasse na matéria do planeamento e acompanhamento das dinamicas letivas junto aos 
Coordenadores de Ano, Gabinete do Aluno, Coordenação de Corpo e espaço XL.  

O compromisso com a implementação das metodologias de Gestão da Qualidade na escola, continua a 
apontar para a necessidade de manter esta divisão de tarefas e parceria entre a Coordenação Pedagógica 
e a Garantia da Qualidade. 
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2.4 Atividades e Projetos 

Os próximos quadros apresentam as atividades realizadas e avaliadas a partir dos relatórios produzidos 
pelas coordenações de Ano, coordenação pedagógica e/ou responsáveis pelas atividades, organizados 
por ordem cronológica, incluindo uma breve descrição e/ou avaliação pelos responsáveis. 

De salientar que o calendário letivo foi alterado em Fevereiro pelo Ministério da Educação, em função do 
agravamento da situação pandémica (covid-19), tendo consequencias também na calendarização da 
EPAOE, que foi devidamente explicado e contextualizado aos encarregados de educação e alunos. 

Da mesma forma a oferta FCT e finalização das PAP para alunos de 3º ano foi invertida, para otimizar o 
acesso dos jovens à realização de estágios em entidades externas. 

Assim, e tendo em conta a autonomia e caracteristicas especificas do ensino da EPAOE, o 1º e 2º anos 
concluiram as atividades letivas em 15 de Julho (após conclusão do Exercicio Espetáculo o 2º ano 
permaneceu na escola a realizar apoio à Mostra Técnica, realizando assim formação em contexto de 
trabalho que foi avaliada individualmente*) e o 3º ano concluiu-se em 30 de Julho (obtenção da 
certificação após avaliação das FCT), salvaguardando em todos os casos a possibilidade de preparação e 
realização dos exames nacionais (candidaturas ao ensino superior). 

*nem todos os alunos estiveram a apoiar a Mostra Técnica, tendo alguns iniciado imediatamente as FCT de 3º ano e outros seguido para férias 

familiares no final de Junho; a necessidade de encontrar soluções alternativas de formação em contexto de trabalho para estes alunos está 
devidamente assinalada no seu processo individual 

2.5 Atividades Gerais EPAOE/ Projeto Chapitô 

No Quadro seguinte apresenta-se um breve descritivo das atividade realizadas e previstas no Plano de 
Atividades. 

Quadro 4 – Atividades Gerais EPAOE/ Projeto Chapitô 

Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Acolhimento 
ao 1º Ano 

 

Setembro Coordenação 
EPAOE e 
Coordenação 1º 
Ano 

Dar a conhecer a escola e a sua forma de 
funcionamento aos novos alunos, com o devido 
cuidado para evitar a aglomeração de muitas 
pessoas em espaços fechados  
AVALIAÇÃO (informação verbal dada pelo 
coordenador ano): 

• Todos os alunos estiveram presentes, com 
entusiasmo; 

• O desconforto natural que inicialmente se 
sente no grupo foi quebrado com a dinâmica; 

• O grupo passou a conhecer os lugares da 
escola e a generalidade dos colaboradores do 
Chapitô (não só da escola, mas de outros 
setores também). 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Piquenique de 
Abertura do 
Ano letivo 
 

 

Outubro Coordenação 
EPAOE Direção 
e Produção 
Escola 

Tendo sido impossibilitada a cerimónia oficial de 
abertura com todos na Tenda, optámos por 
assinalar o momento com um piquenique no 
Castelo de São Jorge. Com a regra de manter os 
anos fechados em “bolhas”, a necessidade de 
garantir a interação em pequenos grupos (4 a 5 
alunos e um técnico/professor por toalha) e 
realizar a entrada e saída dos grupos de forma 
desfasada do Castelo.  
AVALIAÇÃO (balanço informal realizado com a 
direção da escola e produção): 

• Os alunos estiveram todos presentes; 

• O entrosamento entre anos ficou 
comprometido; 

• As dinâmicas em pequenos grupos foi 
interessante sobretudo para os alunos de 1º 
ano – maior e mais rápido estabelecimento de 
identificação com pares. 

Formação da 
Equipa: 
Parar para 
Pensar 
 

 

Novembro Direção Escola, 
Coordenação 
geral e 
Produção escola 

Tendo como objetivo uma linha de continuidade 
mensal, onde se previa um dia por mês sem 
atividades letivas para capacitar a equipa de 
diferentes formas e com conteúdos assinalados no 
Plano de Formação, foi realizada a primeira sessão 
de “Parar para Pensar”. 
O evento não se repetiu em virtude de termos 
entrado em confinamento e consequente 
complexificação das logisticas letivas. 
AVALIAÇÃO (relatório Formação de equipa): 

• Todos os professores tiveram acesso a 
informação básica sobre segurança na 
montagem de equipamentos de circo; 

• Refletido o tema “Disciplina, comportamento 
pertinente e motivação performativa” com 
dados importantes de melhoria a ser utilizada 
pelos varios professores nas dinamicas das 
suas aulas; 

• Efeito de “team-bulding” conseguido, que 
não se enraizou pela inviabilidade de replicar 
o evento como previsto. 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Workshop de 
Construção de 
Malabares 
 
 

 

Novembro Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação de 
1º ano e 
Produção da 
Escola 

Os alunos de 1º ano aprenderam a construir os 
seus próprios malabares. O professor de circo 
Nuno Figueiredo esteve com os alunos nas oficinas 
do curso CenFA, e os professores de adereços para 
explicar e testar o que importa ter em 
consideração para um malabar funcionar 
(distribuição do peso, massa, etc).  
Este ano a presença de alunos IAC ficou 
inviabilizada pela imposição da redução de lotação 
da oficina. 

Formador: Nuno Figueiredo 
AVALIAÇÃO: sem dados 

Workshop de 
Construção de 
Malabares: 
Bolas 

 

Novembro Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação de 
1º ano e 
Produção da 
Escola 

Os alunos dos dois cursos aprenderam a elaborar 
as suas próprias bolas de manipulação, usando 
balões que encheram com alpista e com água. 
AVALIAÇÃO: 

• Todos os alunos estiveram presentes; 

• Alunos muito entusiasmados durante a 
sessão; 

• À saída do workshop vários alunos IAC 
estavam já a manipular os objetos 
construídos. 

Workshop de 
Montagem e 
Segurança de 
Equipamentos 
Circenses 

Novembro Coordenação 3º 
ano, Produção 
da Escola e 
Coordenador de 
corpo 

Os alunos de IAC realizaram revisão sobre 
montagem e segurança de equipamentos de circo, 
fundamental para poderem ter a autonomia de 
treino prevista para o seu ano.  

O professor Pascoal dinamizou a sessão com o 
professor Jorge Carvalho. 

AVALIAÇÃO: sem dados 

Workshop de 
construção de 
“Narizes” 

Novembro Diretora da 
Escola, 
Coordenações 
de ano, 
Produção Escola 
e Coordenador 
XL 

A diretora da escola, Teresa Ricou, esteve com os 
alunos dos 3 anos nas oficinas do XL, promovendo 
dinamica de construção de narizes com vários 
tipos de materiais.  
Estiveram também a dinamizar os grupos os 
professores de cenografia, adereços e geometria 
descritiva. 

AVALIAÇÃO: sem dados 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Aulas Abertas 
– Final do 1º 
trimestre (1º e 
2º ano) 

 

 

 

Dezembro Coordenação 
EPAOE, 
Coordenações 
de Ano e 
Produção escola 

O trabalho desenvolvido ao longo do 1º trimestre 
foi desta vez apresentado apenas à equipa da 
escola. O 1º e 2º ano apresentaram um trabalho 
com base nas competências do domínio técnico 
de base, fundamentais ao curso.  
No curso de CenFA os alunos expuseram o 
trabalho realizado no trimestre, sobre o tema do 
ano, intitulado “Circo em Xadrez”: 1º ano 
máscaras de animais; 2º ano saias e corpetes. Os 
dois projetos compuseram figurinos que foram 
depois argumentados pelos alunos. 
AVALIAÇÃO (balanços posteriores): 

• Trabalho de CenFA consistente, tendo a 
possibilidade de cruzar materializações dos 2 
anos motivado bastante os alunos em relação 
à finalização dos projetos; 

• 1º IAC com bom desenvolvimento em todas 
as áreas técnicas especificas de circo, 
incluindo acrobacia; 

• 2º e 3º IAC conseguiram recuperar a forma e 
nível técnico perdido no anterior tempo de 
confinamento, com exceção de equilíbrios 
onde continuam frágeis. 

Workshops de 
caracterização 

Distribuido 
ao longo do 
ano 

Coordenação 
EPAOE, 
Coordenações 
1º e 2º ano e 
Professor de 
caracterização 

O plano inicial de estender o workshop aos alunos 
de IAC não foi conseguido, uma vez que tal 
implicaria na partilha de objetos de maquilhagem 
e proximidade desprotegida entre alunos e 
professores. Os alunos de CenFA tiveram acesso 
aos vários workshops de caracterização, que 
foram distribuidos ao longo do ano e contidos 
dentro do grupo-turma, usando de formatos 
alternativos de ensino e aprendizagem que 
garantissem a proteção máxima de todos. 
AVALIAÇÃO (reporte periodico do coordenador 
de espaço XL nas reuniões de coordenação 
pedagogica): 

• Os alunos de 2º ano adquiriram importantes 
competências em relação à caracterização, 
higienização de materiais, velocidade de 
execução e profissionalismo na entrega do 
produto final. 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Workshops de 
apresentação 
oral 

Janeiro e 
Julho 

Coordenação 
EPAOE e 
Coordenação de 
3º ano 

Tendo em conta os bons resultados obtidos desta 
dinâmica, este ano repetimos a estratégia em 
Janeiro, projetando ter impacto sobre as 
apresentações dos Projetos PAP e logo em seguida 
nas apresentações das FCT (1º planeamento).  

Posteriormente com a necessidade de 
reformulação do plano, o workshop foi repetido 
em formato reciclagem, em Julho, para abranger 
positivamente também a apresentação das FCT 
(final do ano letivo).  

AVALIAÇÃO: 

• Todos os alunos estiveram presentes (registo 
de assiduidade); 

• Todos os alunos tiveram várias oportunidades 
de treinar a apresentação e adquirir técnicas 
básicas de projeção de voz, de organização do 
discurso, de contacto visual com os 
interlocutores e de regulação emocional; 

• Todos os alunos ficaram em posse do mesmo 
esquema de apresentação. 

Apresentação 
dos Projetos 
PAP 

Janeiro Orientadores 
PAP / 
Coordenação de 
Ano / Produção 
Escola / 
Coordenação 
Geral 

Os alunos dividiram-se em grupos de PAP (3 
grupos) e apresentaram ao corpo docente os 
projetos dramatúrgicos e previsão da componente 
técnica a ser utilizada, na qual estiveram a 
trabalhar no 1º trimestre. 

AVALIAÇÃO: 

• Todos os alunos estiveram presentes (registo 
de assiduidade); 

• Os projetos revelaram coesão e diversidade; 

• As apresentações foram criativas e objetivas, 
satisfazendo os critérios de avaliação para o 
momento formativo. 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Início do 
Ensino em 
regime misto 
(presencial e 
online) 

Janeiro Coordenação 
Geral / 
Coordenadores 
de ano / 
coordenadores 
de corpo e 
espaço XL / 
Produção Escola 

Tendo em conta a subida dos casos de contágio 
Covid-19, e de forma a proteger ao máximo a 
possibilidade de os alunos continuarem a usar o 
espaço da escola para treinos presenciais, a 
coordenação pedagógica promoveu o cruzamento 
entre aulas digitais (socioculturais e científicas) e 
presenciais (técnicas).  

Esta estratégia permitiu a continuidade do 
trabalho de oficina e de corpo com a maior 
distância de segurança possível entre os 
participantes. 

AVALIAÇÃO: 

• A estratégia surtiu efeitos tendo a escola 
registado zero casos de contágio decorrentes 
das aulas (mapa de acompanhamento covid); 

• As aulas de corpo decorreram com bons 
resultados na assiduidade e motivação 
(registos faltas e relatórios do coordenador de 
corpo nas reuniões de coordenação 
pedagógica); 

• As aulas oficinais também imprimiram efeito 
positivo na motivação dos alunos 
participantes; 

• Como aspeto negativo decorreu o facto de 
termos de contar com mais tempo de 
deslocação entre as residências e escola, nos 
casos em que alunos tinham de transitar das 
atividades presenciais para as digitais 
(Teams). 

Início do 
ensino a 
distancia por  
(Confinamento 
Geral 
Obrigatório) 

Janeiro 
(2ª semana) 

Coordenação 
Geral / 
Coordenadores 
de ano / 
coordenadores 
de corpo e 
espaço XL / 
Produção Escola 

Decretado pelo Governo Português o 
confinamento geral obrigatório, o ensino passou 
todo para registo à distância. 

AVALIAÇÃO: 

• O facto de termos já preparada a 
eventualidade, facilitou o início do processo; 

• A continuação das didáticas 100% à distancia 
foi desgastando a motivação dos alunos. 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Apoio ao 
Estudo para 
Exames 
Nacionais 

A partir do 
2º trimestre 

Coordenação 
Geral / 
Coordenações 
de ano / 
Produção escola 

Tendo em conta a avaliação do anterior ano letivo 
(relatório anual de atividades 2019-20) e de 
acordo com o Plano Anual para o presente ano 
letivo, foi disponibilizado aos alunos tempo 
extracurricular e facultativo de apoio ao estudo 
para exames, desde o 2º ano e desde o inicio do 
2º trimestre, nas matérias de Português, História 
e Geometria Descritiva. Alargámos a oferta ao 
Inglês, por ter havido muita procura de alunos 
para apoio nesta matéria. 

AVALIAÇÃO: 

• Frequentaram História 10 alunos de 3º ano e 
2 alunos de 2º ano 

• Frequentou em Geometria Descritiva 1 aluno 
de 2º ano 

• Frequentaram Português 11 alunos de 3º ano 
e 3 alunos de 1º ano 

• Frequentaram inglês 2 alunos de 3º ano 

• Candidataram-se ao superior 11 alunos 

Open Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial 
em Abril 
(várias 
visitas) 
 

Digital em 
Março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação 
EPAOE, 
Produção 
escola, 
coordenações 
de ano, 
coordenador de 
corpo e XL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à incerteza em relação ao que seria a 
possibilidade de escola presencial no presente ano 
letivo, em Março a Produção da Escola dinamizou 
uma sessão digital onde interessados nos cursos 
da EPAOE se inscreveram. Nesta sessão foi 
apresentado um vídeo com atividades da escola, 
seguido de sessão aberta a questões e 
esclarecimentos vários, dinamizada por 
professores de área técnica (IAC e CenFA), 
coordenador de 1º ano, coordenadora do GAA e 
coordenadora pedagógica. Em Abril, face ao 
retorno à escola presencial, a Produção Escola 
promoveu diversas visitas à escola, em pequenos 
grupos, que decorreram de forma diluida no 
tempo e sempre com a escola em funcionamento. 

AVALIAÇÃO: 

• A sessão digital foi bastante participada, 
embora tenha resultado em poucas inscrições 
efetivas – apenas um participante não 
avançou com interesse em ser contactado 
para entrevista; todos os entrevistados foram 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

 

Open Day 

 

 

 

Presencial 
em Abril 
(várias 
visitas) 
 

Digital em 
Março 

 

Coordenação 
EPAOE, 
Produção 
escola, 
coordenações 
de ano, 
coordenador de 
corpo e XL 

considerados aptos; no momento da 
matricula mais de metade optou por se 
inscrever em outras escolas; 

AVALIAÇÃO: 

• Foram realizadas muitas visitas à escola, 
sendo que as que decorreram em Maio / 
Junho, mais perto da data de efetivar a 
matricula, foram as mais eficazes uma vez que 
resultaram em matriculas efetivas 

Workshop de 
Circo 

“Antipodismo / 
Arcos / 
Contorcionismo” 

 

 

 

 

Ao longo do 
ano letivo 

Produção 
escola, 
coordenação 
EPAOE, 
coordenação de 
corpo 

No sentido de enriquecer e complementar o 
repertório de técnicas circenses inclusas no 
curriculum dos alunos do curso Interpretação e 
Animação Circenses, a EPAOE procura oferecer-
lhes contacto formativo com artistas de circo de 
diversas partes do mundo. Este Workshop foi 
ministrado por Saulo Roque, tendo o formador 
sido incluido sempre que possivel nas dinamicas 
letivas dos anos, de forma a contornar as 
dificuldades impostas pelas restrições 
pandémicas.  

AVALIAÇÃO: 

• Alunos de 1º e 2º ano desenvolveram as 
técnicas referenciadas 

• Alunos de 3º ano também tiveram contacto 
com as técnicas, embora de forma menos 
sistémica devido à necessidade de 
desenvolvimento dos projetos PAP com as 
técnicas de base dos alunos, que tiveram este 
ano menos tempo para serem praticadas 

Workshop de 
luz e som 

 

 

 

 

 

Final do 2º 
trimestre e 
3º trimestre 

 

 

 

 

Coordenação 
EPAOE, 
coordenação 3º 
ano, professora 
de Cenografia 

 

 

 

O workshop de luz foi oferecido inicialmente em 
formato digital, com recurso a vídeos tutoriais 
desenvolvidos no passado ano letivo. Só foi 
possivel envolver os alunos de 3º ano, pelo que os 
alunos de 1º e 2º ano ficaram com déficit 
formativo que tem de ser colmatado no proximo 
ano letivo. 
Os alunos de 3º ano tiveram oportunidade de 
praticar os conteúdos aprendidos no vídeo com o 
técnico de luz da casa, em contexto dos projetos 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

 

Workshop de 
luz e som 

 

Final do 2º 
trimestre e 
3º trimestre 

 

Coordenação 
EPAOE, 
coordenação 3º 
ano, professora 
de Cenografia 

de PAP, e ainda em contexto de FCT (apoio ao 
Exercicio Espetáculo e Mostra Técnica). 

Os conteúdos de som foram trabalhados 
sobretudo em contexto de aplicação no 
desenvolvimento das PAP e FCT, com o técnico 
Saturnino Rodrigues. 
Todos os alunos obtiveram avaliação positiva em 
relação aos conteúdos de aprendizagem previstos, 
tendo sido desenvolvidos desenhos de luz 
bastante apurados em uma das PAP. 
AVALIAÇÃO: sem outros dados 

PAP: 
“Autómato” 
“R.E.M” 
“Quando as 
cortinas 
fecham” 
 

 

 

 

 

 

Maio/Junho Coordenação 
EPAOE, 
Produção 
escola, 
Coordenação 3º 
ano, 
Orientadores 
das PAP 
 

Contráriamente ao plano inicial, as PAP foram 
apresentadas préviamente à entrada dos alunos 
nas FCT. 
A incerteza de qual seria o formato final possivel, 
associada à determinação da escola em promover 
a aproximação máxima ao contexto de espetáculo 
presencial com publico para o maior numero de 
alunos (grupos PAP) possivel, resultou num 
processo de complicada gestão, quer no terreno 
(ensaios faseados de grupos PAP em diferentes 
espaços – G1 e G2/Tenda/Loft), quer ao nível 
emocional (alunos, professores e encarregados de 
educação) 
AVALIAÇÃO: 

• Todos os grupos apresentaram em palco e 
com publico as suas PAP; 

• Mesmo os alunos mais ausentes durante o 
ensino à distancia, estiveram envolvidos na 
fase de materialização final; 

• Maior detalhe de análise no descritivo. 

Exercicio 
Espetáculo 
“O Exercicio é 
um espetáculo 
e vice versa” 
 

 

 

Junho 

 

 

 

 

 

Coordenação 
EPAOE 
Coordenação de 
2º ano e 
Professor de 
Dramaturgia/ 
Performativas, 
Produção 
Escola, 

No final de Junho foi apresentado o Exercicio 
Espetáculo. 
Não tendo sido um processo de facil gestão 
interna, com perturbações ao nivel da 
comunicação que importa evitar futuramente, 
para os alunos resultou em plena aquisição de 
conceitos relacionados com a formação dos 
cursos. 
O espetáculo foi, porém, um pouco longo demais.  
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Exercicio 
Espetáculo: 
“O Exercicio é 
um espetáculo 
e vice versa” 

 

 

Junho 

Professor de 
Português, 
Professores de 
Técnicas IAC e 
CenFA 
 
 

 
 
AVALIAÇÃO:  

• A motivação extra resultante deste final bem 
conseguido foi aproveitada para incentivar a 
recuperação de conteúdos, em alguns casos 
grave, por parte de alguns alunos; 

• Maior detalhe de análise no descritivo. 

Mostra 
Técnica: 
“O homem que 
aprendeu a rir” 
“No bairro da 
mouraria” 
“Valentina” 

“Uma 
experiencia 
sorridente” 

 

 

Julho Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação de 
1º ano, 
Produção 
Escola, 
Professor de 
Performativas/ 
Dramaturgia, 
Professores de 
Técnicas IAC e 
CenFA 
 
 

Atentos aos desenvolvimentos da pandemia, a 
Mostra foi construida ao longo do ano recorrendo 
a grupos dramaturgicos que pudessem ficar 
circunscritos a treinos em “bolhas”.  Assim o 
resultado foram 4 Mostras, com resultados 
bastante diferentes uns dos outros, todas tendo 
em comum o tema do Humor. 

AVALIAÇÃO: 

• Todos os alunos estiiveram envolvidos no 
trabalho-projeto; 

• Todos os alunos estiveram em palco com bons 
resultados; 

• Maior detalhe de análise no descritivo. 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Apresentação 
dos Estágios de 
3º ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação 
EPAOE, 
coordenação de 
3º ano, 
Produção escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a disponibilidade das entidades 
acolhedoras para receber estagiários a melhor 
época encontrada para os alunos realizarem esta 
etapa da sua formação foi no final do ano letivo. 
Esta necessidade acarretou alguns 
constrangimentos, nomeadamente negociação 
com as entidades de um compromisso em relação 
à finalização imperativa da certificação dos alunos 
até final de Julho (envio de avaliações), ainda que 
os jovens pudessem continuar a atividade iniciada 
com as entidades, até à sua conclusão no final de 
Agosto. Não tendo acontecido em todos os casos, 
verificou-se incontornável no dos jovens que 
ingressaram nas equipas de animação nos Hotéis. 
Ainda que o final do ano letivo tenha sido o 
momento em que encontrámos maior 
disponibilidade de mais entidades de acolhimento 
externas, este ano verificámos uma redução 
drástica na quantidade de entidades disponíveis.  

Assim tivémos de encontrar soluções em situação 
de “estágio simulado”, conforme instrução da 
tutela às escolas profissionais. No nosso caso, e 
tendo em conta o contexto institucional da EPAOE 
(inserida numa comunidade com mais valências 
em funcionamento) e as caracteristicas 
particulares do Projeto Educativo (intervenção 
constante na formação civica e de inclusão social 
dos jovens, paralela à formação académica), 
conseguimos de forma satisfatória dar resposta à 
dificuldade encontrada (ler secção “Atividades, 
envolvimento social e cidadania”).  
Ainda assim temos consciencia de ter sido um 
ano onde a FCT dos alunos se realizou com 
menos impacto geral. 

AVALIAÇÃO: 

• Menos horas de FCT (previsto pela tutela); 

• 6 alunos realizaram FCT em “situação 
simulada” (previsto pela tutela) – mapa de 
monitorização das FCT; 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Apresentação 
dos Estágios de 
3º ano 
 

• 12 das FCT avaliadas antes do final da 
prestação dos alunos junto das entidades 
externas – mapa de monitorização das FCT; 

• Boa postura de apresentação das FCT (online 
e presencial) por parte dos alunos; 

• Apresentações das FCT de forma objetiva, 
clara e com conclusões interessantes pela 
generalidade dos alunos; 

• Avaliações médias de 18 valores pelas 
entidades externas – mapa de monitorização 
das FCT (valor apurado em 28/07/2021); 

• Salto na maturidade dos alunos observada 
pelos orientadores de FCT e corpo docente 
presente nas sessões de apresentação. 

2.6 Atividades de Envolvimento Social e Cidadania  

A EPAOE implica-se na formação global dos jovens, ajudando-os a definir a sua responsabilidade social e 
autonomia. Assim, o Gabinete de Apoio ao Aluno em relação estreita com a coordenação pedagógica e 
Ação Social do Chapitô encaminha jovens para diversas atividades de voluntariado ou com bolsas 
associadas.  

Estas atividades podem ser internas ou externas (entidades parceiras), das quais descriminamos as que 
ocorreram este ano, sempre nas interrupções letivas. 

Este ano, e atendendo às dificuldades que encontrámos em firmar possibilidade de Formação em 
Contexto de Trabalho em entidades externas para os alunos, a generalidade das atividades aqui 
descriminadas foram desenvolvidas com duplicação de objetivos (envolvimento/desenvolvimento social 
de cidadania e contabilização/avaliação horas para FCT). 

Esta duplicação de objetivos decorreu em caracter excepcional, tendo em conta as grandes contingencias 
encontradas, mas deve ser evitada nos anos futuros de forma a que os alunos vejam também ampliadas 
as possibilidades de se exercitarem nestes campos. 

Quadro 5 – Participação de alunos em projetos de diferente âmbito 

Atividade Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

Manutenção do Espaço 
XL 
(obras e arrumações) 
Julho 2021 
 

 

Diversos tipos de trabalhos de manutenção (pinturas, reparação de 
mobiliário, arrumação de espaços, etc.) são realizados pelos técnicos 
aproveitando as pausas letivas. Os alunos selecionados têm oportunidade 
de desenvolver uma atividade cívica de manutenção dos espaços que 
utilizam, aprendendo também competências específicas que serão sempre 
úteis, ao mesmo tempo que assimilam noções de responsabilidade, 
pontualidade, organização, eficiência, comunicação, entre outros.  
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Atividade Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

Manutenção do Espaço 
XL 
(obras e arrumações) 
Julho 2021 

 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 2 alunos de 1º ano; 

• Participou 1 aluna de 2º ano; 

• Os jovens estiveram sempre presentes, no horário definido e 
cumpriram com o proposto; 

• Desenvolveram também consciência ecológica e de reutilização de 
materiais; 

• Receberam bolsa de iniciativa. 

Gatos do Jardim 
(entrega de flyers) 
Setembro 2020 

Divulgação de projeto de proteção animal, através da distribuição de flyers 
de forma animada (o aluno vestiu um fato de gato). 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 2 alunos de 2º ano; 

• Participaram 1 aluno de 3º ano; 

• Os jovens participaram com responsabilidade e pontualidade, 
adquirindo também competências de trabalho em equipa e de gestão 
de tempo, num contexto profissional; 

• Experimentaram vários contextos divulgativos (transportes públicos, 
praia, cidade, etc); 

• Apenas um dos alunos não correspondeu plenamente ao solicitado 
pela entidade, recusando-se a vestir o fato completo da animação; 

• Receberam bolsa de iniciativa atribuída pela EPAOE, a qual foi usada 
pelos alunos para o pagamento dos valores associados à matrícula. 

Animações de Rua  
Divulgação EPAOE 
Junho e Julho 2021 

 

Do cruzamento da necessidade de divulgar oo cursos da escola, com a 
necessidade de encontrar mais oportunidades de FCT para os jovens de 
todos os anos, vários momentos de divulgação foram concretizados.  
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 9 alunos de 2º ano 

• Participaram 2 alunos de 1º ano 

• Os jovens treinaram competências como: responsabilidade; trabalhar 
em grupo; gestão do tempo; organização. Desenvolveram ainda 
competencias de comunicação com o publico e outras, mais especificas 
de cada curso (quer IAC quer CenFA). 

Jardinagem 
Julho 2021 
 
 
 

Rega e limpeza de canteiros em todo o espaço Chapitô 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 3 alunos do 1º ano; 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; trabalhar em 
grupo; gestão do tempo; organização. Desenvolveram ainda uma 
consciência ecológica; 
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Atividade Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

 

Jardinagem 
Julho 2021 

• Todos receberam bolsa de iniciativa que usaram para abater parte do 
valor do Fundo de Apoio Pedagógico. 

Guarda Roupa 
XL/Produção 
Julho 2021 

Costura e arrumações do acervo de figurinos e adereços da escola, no XL 
AVALIAÇÃO: 

• Participou 2 alunas de 2º ano; uma delas aluna de CenFA 

• Participou uma aluna de 3º ano (XL) e um aluno de 3º ano (Produção) 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; gestão do tempo; 
organização. Desenvolvimento das aprendizagens já adquiridas no 
curso na disciplina de Figurinos. 

• A bolsa de iniciativa recebida pelas alunas foi usada para abater parte 
do Fundo de Apoio Pedagógico 

Frentes de Casa 
Maio a Julho 2021 
 

Receção ao público e animação do espaço. Os alunos desenvolvem 
simultaneamente competências muito especificamente relacionadas com 
saídas profissionais dos cursos. 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 2 alunos de 1º ano; 

• Participaram 3 alunos de 2º ano; 

• Participaram 1 alunos de 3º ano; 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; trabalhar em 
grupo; gestão do tempo; organização; interação com o público. 

Oficina Faz Tudo 
Julho 2021 

Manutenção dos espaços gerais do Chapitô. 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 2 alunos de 1º ano; 

• Participou uma aluna de 3º ano; 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; trabalhar em 
grupo; gestão do tempo; organização; 

• Receberam bolsa atribuída pela entidade de acolhimento. Alguns 
alunos usaram esse valor para abater parte do Fundo de Apoio 
Pedagógico. 

2.7 Principais visitas de estudo realizadas 

Com o fecho ao público da generalidade das entidades culturais, as habituais visitas de estudo ficaram 
comprometidas. Todas as situações encontradas, incluindo uma em formato digital, foram aproveitadas 
para complementar a aprendizagem dos alunos. 
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Quadro 6 – Principais Visitas de Estudo realizadas 

Local da Visita Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

Teatro S. Carlos 

 

 

 

 

 

 

Os alunos de 1º e 2º ano dos cursos de IAC e CenFA foram visitar o Teatro 
que incluiu explicação sobre objetos de cena, cenografia e movimentação 
em palco. Acompanharam os alunos a professora Liliana Caetano. 
Os alunos que estiveram presentes participaram com interesse, colocando 
várias questões (feedback dado verbalmente pela professora). 

Concerto online 
Dgeste-Plano Nacional 
das Artes 

Aproveitando um evento online divulgado pelo Ministério da Educação, e 
para diversificar as propostas à distancia, estimulando assim o aumento da 
motivação dos alunos, os professores de português e inglês acompanharam 
as turmas de 1º e 2º anos ao concerto. Consistiu num concerto em tempo 
real que cruzou a linguagem musical de 3 jovens compositores com textos 
de Camões, Pessoa e Saramago, prevendo diálogo entre os alunos, 
professores, maestro, compositores e músicos envolvidos. 
Na prática não resultou tão bem, sendo a musica contemporânea escolhida 
para ser debatida com os alunos participantes demasiadamente 
experimental, desmotivando os alunos à participação.  

Visitas na Rua: 
Lisboa Romana e Lisboa 
Renascentista 

Em alternativa às visitas programadas (Museu de Arte Antiga, Teatro 
Romano, que estiveram de portas fechadas), a professora de História e 
Cultura das Artes desenvolveu passeios temáticos na cidade, onde os alunos 
puderam observar e comparar os diferentes estilos artisticos e 
arquitectonicos usados na construção dos edifícios e monumentos. 

Fundação Calouste 
Gulbenkian 
“Tudo o que eu quero” 
Artistas Portuguesas de 
1900 a 2020 

Após a conclusão do Exercicio Espetáculo, os alunos de 2º ano não 
terminaram as atividades letivas. Assinalou a continuação dos trabalhos a 
esta importante visita, que marcou muito positivamente os alunos 
participantes: duas centenas de obras de 40 artistas portuguesas produzidas 
entre o inicio do seculo XX e a atualidade. 

2.8 Formações Complementares/ Workshops 

A promoção de formações complementares/Workshops prosseguiu como uma das apostas da EPAOE, 
dada a sua natureza e cariz técnico artístico. Possibilitando a ampliação dos conhecimentos dos alunos 
através de unidades de formação de curta duração que foram existindo ao longo do tempo, na medida 
do que foi possível tendo em conta contingências pandémicas.  
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O Plano Anual de Atividades contemplou várias possibilidades, que nos pareceram viáveis, mas que depois 
não se verificaram ser praticáveis.  

O quadro em baixo sistematiza estas atividades, ainda que tenham sido incluídas na descrição cronológica 
das atividades. 

Quadro 7 – Formações Complementares realizadas / previstas 

Formação ministrada Breve Descrição Estado 

Escultura de balões Trabalho de escultura com balões de modelação. 
Dinâmicas fortemente utilizadas em animações com 
crianças. 

SUSPENSO 
(covid-19) 

Escultura de balões e 
Ilusionismo 

Reciclagem de escultura de Balões e alguns truques de 
ilusionismo. 

SUSPENSO 
(covid-19) 

Circo – clown, 
performance circense, 
aéreos 

Inserido no âmbito do Ciclo das Mulheres Palhaço e 
também aproveitando a estadia de outros artistas 
residentes os alunos interessados aprofundam/ 
desenvolvem estas técnicas. 

SUSPENSO 
(covid-19) 

Circo – Arcos e 
Antipodismo 

Os workshops de Arcos e antipodismo do artista Saulo 
Roque foram diluídos no tempo, em associação a aulas 
de Técnicas Circenses de todos os anos. 

REALIZADO 

Workshop de 
Caracterização 

Desenvolvimento e treino de conhecimentos e 
capacitações com materiais de caracterização. Duas 
vertentes: aprofundamento de competências (alunos 
CenFA) e competências básicas de auto-caracterização 
(alunos IAC). 

REALIZADO 
(cenfa) 

SUSPENSO 
(IAC) 

Workshop de Grafitis Sendo uma arte plástica urbana, cativante para os jovens 
e contendo um envolvente de irreverencia que interessa 
explorar de forma contextualizada (normalmente o 25 de 
Abril), o Workshop de Grafiti estava também previsto. No 
entanto, não foi possível realizar. 

 
SUSPENSO 
(covid-19) 

Workshop de luz e som Para dar resposta à necessidade prática dos alunos 
treinarem este importante conteúdo letivo de 
Cenografia, aplicando os conhecimentos junto a 
profissionais da área em contexto protegido.  
Este ano foi adaptado a um formato e-lerning, 
recorrendo aos técnicos do Chapitô (por impossibilidade 
de acontecer em presença), mas apenas o que se refere 
aos conteúdos de luz. Os conteúdos de som ficaram por 
explorar. 

PARCIALMENTE 
REALIZADO: 

LUZ 

Workshop de ferro e 
madeira 

Dando resposta à necessidade do mercado de trabalho 
em relação às competências de saída dos alunos, este 
workshop visa familiarizar os alunos do curso CenFA 
com o trabalho destes materiais. 

SUSPENSO 
(covid-19) 
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Os workshops são definidos ouvido o Conselho Consultivo, com os stakeholders internos e externos, e 
desenvolvem-se numa lógica de complementaridade de saberes e de saberes-fazer com a organização 
curricular definida pela tutela. Estes workshops são diferenciados de ano para ano, procurando sempre 
responder aos eixos fundamentais do processo educativo planeado.  

A nossa grande aposta é que os workshops sejam orientados por profissionais da área do espetáculo, 
antecipando contextos, experiências e procedimentos que sustentam a profissionalidade. Esta 
permanente pluralidade de vozes, visões, saberes, no processo de ensino-aprendizagem, tem-se revelado 
fator de sucesso escolar porque vai ao encontro das necessidades de formação expressas pelos formandos 
ou por eles percebidas. 

2.9 Reuniões 

Foram realizadas as habituais reuniões escolares (Reunião Geral de Professores, Reuniões de Conselho 
Pedagógico, Reuniões de Coordenação Pedagógica e de Conselho de Turma). Foram realizadas algumas 
reuniões de trabalho parciais entre coordenadores de ano e professores, mas não tantas quanto se 
sentiram necessárias. A necessidade de re-planificar constante e a dificuldade em encontrar tempo e 
espaço presencial para reunir com todos os professores, sem prejudicar o curso das atividades letivas 
junto dos alunos, que teve de ser multiplicada para produzir efeito, dificultou muito a comunicação na 
equipa alargada. 

Para colmatar esta dificuldade, a quantidade de comunicação escrita (email) aumentou, embora o 
resultado final não seja igualmente satisfatório. 

Em Setembro foram convocados extraordináriamente os elementos do Conselho Consulivo, para efeitos 
da reunião com a equipa de peritos EQAVET no contexto da candidatura ao Certificado de Garantia da 
Qualidade que a EPAOE obteve por 3 anos, com as linhas de melhoria apontadas no inicio do presente 
documento. 

Na equipa de professores de circo foi conseguido um esquema regular de reuniões semanais, convocadas 
e presididas pelo coordenador de corpo, com resultados positivos. Importa consolidar esta estratégia, 
prevendo momentos regulares para estes encontros durante a semana, sem prejuizo da presença nas 
aulas por parte dos professores ou da do coordenador de corpo na reunião de coordenação. 

Salienta-se que o regresso ao confinamento geral e contingencias várias relacionadas com a pandemia 
covid-19, dificultaram a realização de alguns destes importantes momentos de reunião. O modelo de 
reunião foi ajustado de forma a cumprir o seu objetivo fundamental e garantindo a partilha de informação 
inicial e final de forma transparente para todos os intervenientes. O Conselho Consultivo, no entanto, não 
conseguiu materializar-se no seu encontro anual (além do extraordinário no início do ano letivo). 
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Quadro 8 – Reuniões previstas / realizadas ano letivo 2020-2021 

Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Reunião de Peritos 
EQAVET 

21 Set Professores Fátima Frade e José 
Hipólito (peritos EQAVET), 
Teresa Ricou (direção da escola), 
Américo Peças (assessor da 
direção), Orlando Garcia (diretor 
pedagógico), Yara Cléo Bueno 
(coordenadora geral e da 
qualidade), Amina Bawa 
(secretariado- apoio ao acesso 
documental), Mavatiku José, 
João Santos e Rita Gonçalves 
(alunos finalistas) Diogo 
Andrade (coordenador de 1º 
ano), Pascoal Furtado 
(coordenação de corpo), Ana 
Sereno (Professora de 
português), Liliana Caetano 
(professora de História e Cultura 
das Artes), Inês Palhares 
(Gabinete de Apoio ao Aluno), 
Rosangela Barreiro (chefe de 
secretaria), Bento Dias 
(Conselho Consultivo), Hugo 
Martins e Gonçalo Rodrigues 
(entidades empregadoras), 
Filipa Baptista (FCT), Dora Anjos 
e Cláudia Ferreira (Encarregados 
de educação). 

Ao longo do dia, das 9h às 
17h30, estiveram reunidos 
diversos painéis dos 
diferentes representantes 
com a equipa de peritos, a 
fim de ser avaliada a EPAOE 
em relação ao seu 
posicionamento EQAVET 
para a obtenção do selo de 
garantia de qualidade. O 
balanço geral foi positivo, 
tendo a escola aguardado o 
mês previsto para a 
realização do relatório que 
dará seguimento ao 
processo. 
O relatório dos peritos 
serve como evidência, 
ficando registado na 
Plataforma EQAVET, bem 
como na rede EPAOE e 
difundido de acordo com 
relevância. 
No site da EPAOE consta o 
selo obtido 
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Reuniões Gerais de 
Professores 

6 de 
setembro / 
29 Março / 

28 Julho 

Apresentações do corpo 
docente e dos contornos 
principais que caracterizam e 
diferenciam o projeto educativo 
da EPAOE, cruzando com novos 
processos documentais de 
registo e monitorização das 
didáticas. Apresentado também 
o tema do ano “O Humor no 
Quotidiano” a ser cruzado em 
interdisciplinaridade, bem como 
linhas do Plano Anual de 
Atividades e necessidade de 
flexibilidade por parte de todos 
para a necessidade de eventuais 
alterações devido à pandemia 
ainda presente. (setembro) 

Apresentação do novo Plano de 
Atividades, por necessidade de 
reorganização face ao 
agravamento da pandemia e 
indisponibilidade de integrar 
estagiários por parte de 
entidades externas. 
Apresentação dos novos 
elementos da equipa e 
integração dos novos 
professores nas aulas e projetos 
em curso (março). 

Comunicação dos resultados 
gerais e indicadores EQAVET do 
ano letivo 20-21 para os 3 anos 
de ensino e 2 cursos, contidos no 
presente relatório, e primeira 
projeção do Plano de Atividades 
2021-22, com nova equipa 
(julho). 

Formato misto: a 
generalidade dos 
participantes esteve 
presente e alguns 
participaram em video-
conferencia. 

Evidencia: atas de conselho 
de turma – Reunião Geral 
de Professores 
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Reuniões de 
Planeamento do Ano 
letivo 

7, 8 e 22 de 
Setembro / 
29 Outubro 

 

1 de Janeiro 
/ 3 Fevereiro 

Após a 1ª reunião geral de 
professores, seguiram-se várias 
reuniões de planeamento em 
grupos mais restritos de equipa 
docente. Em janeiro/ fevereiro 
realizaram-se novas reuniões de 
planeamento para os 3 anos 
letivos. 
A generalidade destas reuniões 
contou com a presença de 
elementos da direção da escola, 
além dos professores. 

Formato misto: a 
generalidade dos 
participantes esteve 
presente e alguns 
participaram em video-
conferencia. 

Evidencia: atas de conselho 
de turma – Planeamento 1º 
trimestre; Memorando de 
conselho de turma – 
planeamento 2º trimestre. 

Conselho Pedagógico 

 

8 Janeiro 

9 Junho 

Com objetivo de eleger os 
representantes dos 
encarregados de educação a 
estar presentes nas futuras 
edições do Conselho 
Pedagógico, forma convocados 
todos os encarregados de 
educação. Estiveram também 
presentes os representantes dos 
alunos já elegidos nas turmas, 
direção e coordenação da 
escola, coordenadores de ano e 
de área técnica, gabinete de 
apoio ao aluno (8 Janeiro). 
No segundo Conselho foram 
apresentados resultados letivos 
e indicadores de fecho de ciclo 
2016/19, bem como partilhadas 
ações de melhoria a ser 
implementadas. Estiveram 
presentes os representantes dos 
encarregados de educação do 2º 
ano, representantes dos alunos 
de 1º e 3º ano, representantes 
dos professores, direção e 
coordenação da escola. Os 
convocados que referiram estar 
presentes via digital, não 
compareceram. 

Formato misto, sendo que 
os participantes que 
confirmaram presença via 
digital não compareceram 

Evidencia: Convocatórias e 
Atas Conselho Pedagógico  
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Conselhos de Turma 
1º ano / 2º ano / 3º 
ano 

1º Trimestre: 
21, 22 e 23 

Dez 
 

2º Trimestre: 
30 e 31 

Março e 1 de 
Abril 

 
3º Trimestre: 

7 e 16 de 
Junho e 16 

Julho 

Corpo docente de cada ano, com 
presença do Gabinete do Aluno 
e Direção da Escola (tardes de 
projeção, com base nos 
resultados de avaliação). 

Formato misto (alguns 
participantes online) 

Convocatória email / Ata 
conselho de turma- 
avaliaçãoes trimestrais. 

Conselho Consultivo Janeiro / 
Fevereiro 

 Não realizada 

GA e Ação Social Planeadas: 
Mensais / 
quinzenais 

 

 

 

Estiveram presentes na reunião 
formal que decorreu em 
fevereiro, o GAA, a coordenação 
pedagogica, o coordenador de 
ano e a ação social – 1 por ano 
letivo, em Fevereiro 

Depois de fevereiro apenas 
decorreram, semanalmente, 
pontos de situação em 
encontros agendados, mas sem 
redação de ata. 

Reuniões formais 
(Fevereiro) – Teams 

Reuniões informais: - 
presenciais 

Apenas uma ata por ano 
letivo em fevereiro. 

Sem outros registos 
sistematizados. 

Dinamização da 
Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

Plano: 
Mensais 

Realizadas: 
11 de 

dezembro, 6 
de Janeiro, 

20 de janeiro 

Adaptação 
das 

restantes: 
inclusão nas 
reuniões de 

Coordenação 

No inicio do ano letivo foi 
conseguida a rotina de reuniões 
mensais. Não tendo sido 
possivel encontrar outros 
momentos especificos para 
estas reuniões decorrerem, a 
alternativa encontrada foi estar 
o coordenador da qualidade 
presente nas reuniões de 
coordenação pedagógica, o que 
decorreu pelo menos uma vez 
por mês, com ponto especifico 
aberto na ordem de trabalhos. 

Formato misto: 
(generalidade dos 
elementos em regime 
presencial). 

Evidencias: atas de garantia 
de qualidade e atas de 
coordenação pedagógica. 
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Dinamização da 
Qualidade 

 

Nas 3 primeiras reuniões esteve 
presente a diretora da escola, 
nas restantes apenas os 
elementos da coordenação 
pedagógica, sendo a ata enviada 
para a direção oportunamente 

Assembleias de 
Turma 

Planeadas: 
Quinzenais 
ou mensais 

Realizadas: 
pontos de 
situação 
semanais 

O plano mais formal de sessões 
de assembleia, realizadas 
quinzenalmente ou 
mensalmente com alunos, 
dirigidas pelo coordenador de 
ano, com registo oficial de ata ou 
memorando, não aconteceram. 

Em alternativa, de resto como é 
já prática antiga da escola, o 
coordenador de cada ano 
efetuou balanços semanais com 
os alunos, na Area de Integração 
(1º e 2º ano), ou em uma aula de 
Português (3º ano), antes de 
iniciar o plano de sessão 
especifico da aula agendada. Em 
complemento, também 
semanalmente, os 
coordenadores enviam 
informações semanais aos 
alunos, encarregados de 
educação e coordenação 
pedagógica, que também 
servem de evidencia aos 
assuntos tratados. 

Parcialmente conseguido 

Formato presencial ou 
digital (quando a escola 
esteve a funcionar a 
distancia) 

Evidencias: informações 
semanais do coordenador 
de ano aos alunos  

Reuniões de 
coordenação 

 

 

 

 

 

Semanais 

 

 

 

 

 

Uma vez por semana a 
coordenação geral esteve 
reunida com os coordenadores 
de ano, coordenadora de corpo, 
coordenador XL, gabinete do 
aluno e produção escola 
(coordenação pedagógica) para 
avaliar e projetar os trabalhos 
semanalmente.  

Formato misto. 

(a generalidade dos 
participantes esteve 
presencial, excluindo o 
tempo do confinamento 
obrigatório em que 
decorreu inteiramente em 
formato digital) 
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Reuniões de 
coordenação 

Semanais Este ano esteviveram presentes 
também na generalidade das 
reuniões o coordenador de 
qualidade e elementos da 
direção (diretor pedagogico, 
assessoria da direção) 

Evidencia: atas de 
coordenação pedagógica 

2.10 Exercícios Finais de Ano  

As provas finais de ano na Escola do Chapitô são muito mais do que provas de avaliação das aprendizagens 
transdisciplinares que o exigente processo formativo reivindica. São momentos de celebração coletiva de 
toda a Casa e funcionam como abertura privilegiada para convocar os olhares externos que necessitamos 
fundamentais para ir regulando a qualidade do que fazemos. 

Os pareceres externos que consideramos prioritariamente são naturalmente os das famílias dos nossos 
alunos, dos profissionais das artes do espetáculo que convidamos, dos decisores políticos e empresários 
que nos acompanham e da comunicação social que faz eco do nosso trabalho. 

Por outro lado os espetáculos finais de ano decorrem normalmente numa pluralidade de sítios 
estrategicamente significantes para a temática do espetáculo ou por compromisso e concertação com os 
stakeholders. 

O ano letivo de 2020/2021 foi novamente um ano atípico, também no que respeita aos exercícios finais 
dos alunos da Escola do Chapitô, devido à pandemia de COVID 19. Agravado pelo facto de ter sido um 
segundo ano consecutivo com contingências que limitaram a participação de público e pautaram as 
atividades com um constante fator de incerteza em relação à sua materialização final, a escola promoveu 
o foco no otimismo em relação ao futuro com a temática transversal “O Humor no Quotidiano”.  

Foi com muito empenho de toda a equipa docente, capacidade de gestão de resursos e expectativas e 
perseverando na direção da possibilidade de concluir com espetáculos presenciais, que a EPAOE garantiu 
a finalização da formação do ano letivo de 2020/21 para todos os anos com pelo menos um espetáculo 
presencial, o que foi de extrema importancia para os alunos. Alunos e professores foram sempre testados 
em momentos chave e não existiram baixas relacionadas com COVID 19. 

Em todos os espetáculos a reação do publico (familias, comunidade escolar, stakeholders externos) foi 
muito positiva. 

Quadro 9 – Exercício Final 1º ano - Mostra Técnica 

1º Ano – Mostra Técnica 

Âmbito, Desenvolvimento 
e Resultados 
 
 
 

Para garantir o máximo de possibilidade de um espetáculo presencial 
final para cada aluno, a planificação do trabalho dramaturgico e 
interdisciplinar destes alunos implicou a constituição de 4 grupos de 
alunos: dois em cada turma, sendo que os alunos de CenFA (apenas 2 a 
3 que registaram assiduidade consistente) produziram o conceito 
plástico dos 4 grupos.  
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1º Ano – Mostra Técnica 

Âmbito, Desenvolvimento 
e Resultados 
 
 
 
 

Esta estratégia permitiu um trabalho performativo mais proximo entre 
os jovens de cada grupo dramaturgico, protegendo a continuidade dos 
treinos e ensaios presenciais dos restantes colegas em caso de 
necessidade de confinamento de um dos grupos. 
Tendo como mote o tema do humor (tema anual), o professor de 
performativas e dramaturgia que dirigiu artisticamente o trabalho dos 
alunos, com o coordenador de ano, que garantia a passagem consistente 
de informação entre os grupos, para a coordenação pedagógica, que a 
transmitia aos restantes professores, o tema de cada grupo foi 
crescendo desde a exploração comum da História dos saltimbancos, 
bobos da corte e palhaços, para a estética e História mais local da figura 
do “Xexé” do carnaval lisboeta. Nas oficinas a estética plástica foi 
evoluindo a aprtir destas referencias históricas e também de um 
exercicio desenvolvido em figurinos relacionado com o “Circo de Xadrez” 
e “Circo dos animais” (máscaras de animais criadas com tecidos em 
xadrez), que, ainda que não tenham tido representatividade evidente 
nos resultados finais, teve “nas mostras” importante influencia. 
O maior constrangimento sentido, além do confinamento, foi a 
dificuldade em usar o espaço fisico de ensaio, que foi priorizado para a 
conclusão dos projetos do 2º e 3º ano. Ainda assim, alunos, professores, 
encarregados de educação e escola ficaram muito satisfeitos com o 
resultado final. 
Foram realizadas 2 sessões com publico (encarregados de educação) 
para cada grupo, com todas as regras de segurança sanitárias que 
incluiram teste COVID 19 prévio à entrada em cena de todos os alunos: 
ensaio geral com publico (sessão onde professores realizaram as 
avaliações) e espetáculo 

Data(s) de Apresentação 
11 e 12 de Julho – ensaios gerais com publico 
13 e 14 de Julho – apresentações-espetáculo 

Título,  cartaz e sinopse 

 

O Homem que aprendeu a Rir 

Carlos é um homem estátua. Habituado a ver o mundo a correr à sua 
volta deixou de reparar nele. Tudo lhe parece igual.  
Mas será que o mais pequeno, mais simples e mais inesperado gesto o 
vão fazer olhar para o mundo novamente com olhos de ver? 
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1º Ano – Mostra Técnica 

Título,  cartaz e sinopse 

 

No Bairro da Mouraria 
Num bairro de gente tão simpática e feliz que a vida é levada a cantar, a 
presença do vizinho Let’sGo faz-se notar pelo seu mau humor 
permanente que piora quanto maior é a alegria da vizinhança.  
No entanto, os vizinhos de Let’sGo estão dispostos a tentar mudar isto. 
Será que são capazes de o ensinar a sorrir? 

Título,  cartaz e sinopse 

 

Valentina 
No meio duma família capaz de levar qualquer um às lagrimas, com um 
pai que só pensa em trabalho, uma mãe autoritária, uma avó católica, 
um avô alcoólico e dois irmãos insuportáveis como todos os irmãos, 
Valentina não tem vontade nenhuma de rir.  
Podiam ser uma família de sonho mas para ela são o seu maior 
pesadelo… ainda assim, não seria a primeira vez que alguém se 
conseguia rir da própria desgraça, pois não? 

Título,  cartaz e sinopse 

 

Uma experiencia sorridente 
Um grupo de alunos dum colégio privado faz uma visita de estudo ao 
Circo. A curiosidade fala mais alto e leva-os a invadirem o palco e 
perderem-se por entre as cores, as luzes e os aparelhos deste mundo 
mágico e desconhecido.  
No meio de tantas descobertas será que conseguem encontrar o humor? 

DADOS RELATIVOS A TODAS AS APRESENTAÇÕES 

Local de Apresentação Tenda  

Direção Artística Flávio Gil 

Intervenientes Alunos do 1º ano do Curso de Interpretação e Animação Circenses e do 
Curso de Cenografia Figurinos e Adereços; Professores do 1º ano. A luz 
e o som foi operada com apoio de aluna de 3º ano. 
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1º Ano – Mostra Técnica 

Público Além da direção da escola (Teresa Ricou) e coordenações da escola, 
estiveram presentes todos os professores de 1º ano, 2 elementos de 
familia/amigos por aluno. 

Pareceres externos e 
avaliação da atividade 
(alunos e professores) 

• Satisfatório nível e diversidade de técnicas apresentadas 

• Grupo de trabalho consistente 

• Figurinos e cenografia pertinentes e com bons acabamentos 

• Resultado global da apresentação Valentina acima da média 

• Evolução transversal positiva na generalidade dos alunos (cidadania, 
desenvolvimento pessoal, competencias de trabalho em equipa) 

 
Quadro 10 – Exercício Final 2º ano – Exercício de Espetáculo 

2º Ano – Exercício de Espetáculo 

Âmbito, Desenvolvimento 
e Resultados 
 

O 2º Ano tem como objetivos finais “aprender a construir um 
espetáculo”. 
Tendo em conta este grande objetivo, e juntando o tema do ano (Humor 
no Quotidiano), o professor de performativas, dramaturgia e 
coordenador de 2º ano, que também dirigiu artisticamente o Exercicio, 
partilhou com toda a equipa a linha condutora de “O Circo vem à 
Cidade”, onde se abordaria o imaginário e a História do circo tradicional 
com a estética contemporânea, colocando em cruzamento desde o inicio 
as várias componentes disciplinares. 
Deste mote desenvolveu-se nas oficinas o conceito “Circo em Xadrez” e 
“Circo dos animais”, em exercicio de aulas que exploraram conteúdos de 
figurinos e adereços, que também foi explorada no 1º ano conforme 
explicado no quadro da Mostra Técnica. 
Com a entrada em confinamento e a necessidade de prever a 
impossibilidade de uma apresentação presencial, tal como decorreu no 
1º ano, o plano geral foi reformulado para ser desenvolvido em 
pequenos grupos, melhorando assim a experiencia mesmo no trabalho à 
distancia: criação de pequenas pequenos vídeos que eram apresentados 
nas aulas de Área de Integração aos colegas e professores presentes. 
Deste trabalho, que evoluiu da ideia original para a materialização de 
pequenos skeches baseados no texto dos Coveiros de Sheakspear e 
inspirados no trabalho de Chaplin e Buster Keaton (conforme novo plano 
exposto pelo coordenador de ano na reunião de planeamento de 3 de 
Fevereiro), resultou uma colagem em vários atos em sequência que 
contou a história das venturas e desventuras de vários personagens que 
se foram cruzando no mundo do crime, acidental ou planeado, com 
muito humor misturado. 

Data(s) de Apresentação 23 e 24 Junho 2021 – 19h 
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2º Ano – Exercício de Espetáculo 

Título, Cartaz e Sinopse 

 

O Exercicio é um Espetáculo e vice versa 

SINOPSE 
“O Exercício Espetáculo é composto por 5 histórias autónomas (quase), 
criadas pelos alunos durante o confinamento, inspirados pelo caráter 
cómico da cena dos coveiros, do Hamlet, e da aparentemente longínqua 
estética dos filmes do Buster Keaton. Cada cena tem uma parte em vídeo 
e uma parte no palco, trazendo para o exercício a realidade que vivemos 
durante o ano. Um espetáculo agora, para um exercício do futuro.” 
 

Local de Apresentação Tenda  

Direção Artística Marcos Barbosa 

Intervenientes Alunos do 2º ano do Curso de Interpretação e Animação Circenses e do 
Curso de Cenografia Figurinos e Adereços; Professores do 2º ano. A luz 
e o som foi operada com apoio de aluna de 3º ano. 

Público Além da direção da escola (Teresa Ricou) e coordenações da escola, 
estiveram presentes todos os professores de 1º ano, 2 elementos de 
familia/amigos por aluno. 

Pareceres externos e 
avaliação da atividade 
(alunos e professores) 

• Processo turbulento dentro da equipa, que foi contido de forma a não 
passar para os alunos 

• Objetivo cumprido em relação à formação “aprender a construir um 
espetáculo”: alunos presentes, participativos e implicados, em 
verdadeiro espirito e trabalho em equipa e na compreensão de todo 
o contexto de profissionais envolvidos para ser colocado em cena um 
espetáculo 

• Processo de produção em oficinas decorreu sempre de forma 
complexa dadas as caracteristicas particulares da turma, que contou 
efetivamente com apenas duas alunas sempre presentes e em estado 
operacional 

• Conseguido o efeito agregador e potenciador do trabalho de projeto, 
com “aprendizagens significantes e significativas” para todos os 
alunos, que assim concluiram o ano com muita motivação para a 
continuação da sua formação, incluindo recuperação de 
aprendizagens ainda não conquistadas por alguns alunos (módulos 
em atraso), que se mantiveram na escola para efetivar a sua 
conclusão 
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Quadro 11 – 3º ano: Provas de Aptidão Profissional 

3º Ano – PAP’s / Provas de Aptidão Profissional 

Data de Apresentação 31 Maio 2021 – 16h e 20h  

Título/ Cartaz 

 

“R.E.M”  

SINOPSE 
O palco deste espetáculo é o subconsciente da personagem principal 
Rem. Uma jovem que caíra num sonho profundo no qual confrontará 
sentimentos intensos e ramificações de si mesma. 
Dando início a uma viagem pelo seu próprio autoconhecimento. 
R.E.M (Rapid Eye Movement: "Movimento Rápido dos Olhos") é uma 
viagem pelo subconsciente da personagem principal, onde a mesma se 
depara com ramificações suas e sentimentos intensos que lhe modificam 
a forma de encarar a vida 
 

Local de Apresentação Tenda do Chapitô  

Professores Orientadores Cláudia Nóvoa, Joana da Matta, Flávio Gil 

Alunos de IAC e CenFA IAC: Danilo Barbosa, Laiana Araújo, Mariana Silva, João dos Santos, Inês 
Pessoa, Isadora Dabul, Tiago Vitorino; CenFA: Rita Gonçalves, Alexandra 
Simões 

Júri de Avaliação Interno: Teresa Ricou, Yara Cléo Bueno, Ana Sereno, Cláudia Nóvoa, 
Flávio Gil,  Joana da Matta, Nuno Figueiredo. Externo: Pedro 
Nascimento (ex-atleta), Diogo Faria (diretor artistico Cirque du Soleil), 
Jean Marc Dercle (artista plástico), Eriberto Jimenez (artista circo), 
Emídio Ferreira (empresário) 

Resumo das apreciações 
do juri 

• Bom nível técnico demonstrado pelos alunos, com variedade 
interessante; 

• Cenografia simples e com impacto favorável ao espetáculo; 

• Conceito dramaturgico bem desenvolvido; 

• Nem todos os dossiers corresponderam às indicações dadas para a 
sua construção. 

Data de Apresentação 28 Maio de 2021 -  18h e 20h 

Título / Cartaz 

 

“Autómato” 

SINOPSE 
Numa sociedade repleta de sombras, medos e inseguranças o homem 
perde a sua identidade. 
Onde cada ser é condenado a sua rotina monótona e apática, há quem 
tente se desviar pelas linhas, em busca da luz que dá essência à vida. 
Mas o que é preciso para encontrar essa luz? O que estariam dispostos 
a fazer para a encontrar? O que isto significa?  
Será a busca pela claridade, a resposta para a individualidade? 
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3º Ano – PAP’s / Provas de Aptidão Profissional 

Local de Apresentação Tenda do Chapitô  

Professores Orientadores Cláudia Nóvoa, Joana da Matta, Flávio Gil 

Alunos de IAC e CenFA IAC: Carolina Nabais, Isaura Neves, Mafalda Rey, Manuel Rodrigues, 
Mariana Teixeira, Matilde Barrela, Patrício Quaresma; CenFA: Dália 
Alves, Marco Belezas, Martim Rodrigues, Rita Gomes 

Júri de Avaliação Interno: Teresa Ricou, Yara Cléo Bueno, Ana Sereno, Cláudia Nóvoa, 
Flávio Gil,  Joana da Matta, Jorge Carvalho. Externo: Diogo Faria (diretor 
artistico Cirque du Soleil), Jean Marc Dercle (artista plástico), Eriberto 
Jimenez (artista circo), Emídio Ferreira (empresário) 

Resumo das apreciações 
do juri 

• Proposta de linha muito contemporânea e impactante 

• Linhas estéticas e conceito dramaturgico bastante depurado e muito 
bem conseguido 

• Cenografia dinâmica que em palcos maiores oferece ainda mais 
opções de evolução cénica 

• Nota de atenção dada para pouca luz em alguns momentos que o 
publico teria gostado de ver melhor 

• Efeito de “claustrofobia” muito bem conseguido com esquema de 
luzes e camadas na cortina da cenografia 

Bom nivel técnico apresentado 

Data de Apresentação 4 Junho 2021 – 16h e 20h 

Título / Cartaz 

 

“Quando as Cortinas Fecham”  

SINOPSE 
Loucos anos 20” é o retrato duma época de grande dinâmica social e 
cultural em que o mundo, até aí mergulhado na guerra e na depressão, 
reencontra a alegria de viver num grito de euforia e libertação. 
Uma viagem no tempo com destino a uma época glamorosa e 
efervescente retratada através de um Cabaret, contrapondo a noite com 
o dia, a luxúria com a escassez e a supremacia masculina com o 
feminismo 

Local de Apresentação Tenda do Chapitô  

Professores Orientadores Cláudia Nóvoa, Joana da Matta, Flávio Gil 

Alunos de IAC e CenFA IAC: Núria Pereira, Inês Paiva, Joana Oliveira, Dominika Gonçalves, 
Helena Vieira, Catarina Almeida, Ruben Mouta, Iris Nunes; CenFA: Diogo 
Reis , Lucylene Gomes 
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3º Ano – PAP’s / Provas de Aptidão Profissional 

Júri de Avaliação Interno: Teresa Ricou, Yara Cléo Bueno, Ana Sereno, Cláudia Nóvoa, 
Flávio Gil,  Joana da Matta, Pascoal Furtado.  Externo: Pedro Nascimento 
(ex-atleta), Diogo Faria (diretor artistico Cirque du Soleil), Jean Marc 
Dercle (artista plástico), Eriberto Jimenez (artista circo), Emídio Ferreira 
(empresário) 

Resumo das apreciações 
do júri 

• Projeto muito circense e cativante para o publico 

• Bom nível técnico apresentado com propostas pouco usuais 
(suspensão capilar, candelabro, lolipop) 

• Cenografia, adereços e figurinos muito bem conseguidos, que 
imediatamente remetem o espectador para a época retratada 

Chamada de atenção para o custo do espetáculo, que pode 
comprometer a sua venda 

2.11 PAP em Cena 

Todos os anos a PAP com melhor avaliação tem oportunidade de ficar em cena, já fora do âmbito escolar, 
numa primeira intervenção profissional onde parte das receitas revertem para os artistas de acordo com 
a tabela Produções Chapitô. 

Este ano o projeto selecionado foi o “Autómato” que estará em cena na segunda quinzena de Agosto. 
Os jovens realizaram a revisão da sua apresentação ao vivo tendo em conta as sugestões do júri, e 
esgotaram as sessões. 

2.12 Orgânica Interdisciplinar de complementaridade de saberes 

Quadro 12 – Aulas Interdisciplinares 

Disciplina Temáticas Abordadas 

H.C.A./ Inglês Pesquisas artísticas e históricas em Inglês 

Figurinos / Técnicas Circenses 
O comportamento do figurino nos aparelhos de circo – 
forma e função 

H.C.A/ Português 
Interpretação e descrição de peças patrimoniais e 
artísticas  

H.C.A/ Cenografia/ Adereços Iconografias 

Dramaturgia/ Téc. Circenses 
Exploração Dramatúrgica das cenas circenses aplicadas 
aos espetáculos  

Téc. Expressão Corporal / Téc. Circenses Manipulação, movimento, acrobacia e equilíbrios  

Tec. Circenses / Geometria Descritiva / 
Matemática / Adereços 

Construção de malabares 

Seminários Teórico-práticos Projetos de PAP – Referências várias 
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Na continuidade da orientação da Escola para a complementaridade de saberes na valorização da 
interdependência dos dois cursos ministrados, foi dado prosseguimento à promoção e concretização de 
aulas Interdisciplinares Integradas.  

A prática da interdisciplinaridade procurou colocar em ação a sequencialidade de temas, conteúdos, 
competências das diferentes disciplinas do elenco curricular, tendo por base a ideia extensiva e 
multidisciplinar do CIRCO, campo central e nuclear da EPAOE/Projeto Chapitô.  

Pretendeu-se que a prática da interdisciplinaridade direcionasse tanto os professores como os alunos a 
perspetivar e percecionar o processo de ensino/aprendizagem de forma mais integrada e global para um 
melhor entendimento e diálogo entre as Artes e Ofícios do espetáculo, bem como para uma maior 
integração de conteúdos socioculturais e científicos na aplicação prática dos mesmos. 

Esta interdisciplinaridade, modelo de ensino-aprendizagem atualmente muito debatido e defendido nas 
escolas, é prática implantada desde sempre na EPAOE. A maior dificuldade que encontramos prende-se 
precisamente com os registos formais destas atividades, nomeadamente na programação semanal e na 
contagem das horas de formação, sobretudo numa fase em que procuramos aplicar uma plataforma de 
gestão escolar (INOVAR+). Esta dificuldade será detalhada no capítulo da análise dos indicadores. 

As aulas interdisciplinares decorreram tanto inseridas em cada um dos cursos como intercursos tendo 
sido programadas e planificadas pelas Coordenações de Ano e professores em consonância com a direção 
pedagógica, de acordo com os temas e assuntos abordados em cada disciplina e/ou outros que se 
revelaram de relevância pedagógica e formativa. A planificação teve igualmente em si uma articulação 
plena dos conteúdos específicos de cada disciplina com recurso aos materiais pedagógicos apropriados 
que permitissem ao aluno um entendimento claro dos objetivos propostos. 

Quando as didáticas passaram a ser oferecidas à distância, e porque compreendemos a importância da 
metodologia para a sedimentação dos conteúdos por parte dos alunos, continuámos a implementá-la.  

Neste caso os professores nem sempre estavam na mesma “vídeo-aula”, mas as produções de umas aulas 
era enviada para outros professores as continuarem a desenvolver com outros pontos de vista. É no 
entanto uma forma bastante menos rica de conseguir este diálogo de saberes. 

2.13 Divulgação dos cursos da EPAOE 

Este foi novamente um ano de dificil divulgação. 
Os melhores resultados decorreram entre Junho e Julho, quando, aliviadas as medidas de contenção 
pandémicas, os alunos puderam ir para a rua e encontraram pessoas na rua para divulgar a escola (além 
dos turistas). 

Percebemos que destas divulgações mais mediáticas, na rua, com alunos caracterizados a animar o 
espaço, resultam mais movimentos de pedido de informação e inscrição em provas de acesso, que por 
sua vez têm tanto mais resultado final quanto mais proximas forem da época de matricula nas escolas. 

Além dos Open Day, em formato presencial e digital já descritos no quadro 3, foram realizadas ainda: 

• Presença na RTP África, TVI e SIC 

• Presença na Rádio “Antena 3” 

• Presença no Coffepaste (portal da comunidade das artes) 
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• Presença na imprensa escrita no “Público” 

• Animações de Rua 

3 PLANO DE FORMAÇÃO 

A EPAOE no ano letivo de 2020/2021 não realizou as ações de formação previstas no Plano de Formação 
para docentes e outros colaboradores devido ao período pandémico que atravessámos e à dificuldade 
em identificar ações de formação ministradas a distância adequadas às necessidade e expectativas 
manifestadas. 

Contudo e dado que houve uma aposta forte na utilização da plataforma INOVAR+ realizaram-se diversas 
ações especificas de divulgação e de prática on-job aos docentes e colaboradores, tendo a avaliação dos 
resultados dessas ações de formação sido considerada como adequado e com relevância para o 
desenvolvimento do trabalho diário dos intervenientes. 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

4.1 Indicadores de Ciclo 

No Quadro seguinte apresentam-se os valores planeados, obtidos e os desvios para os Indicadores de 
Ciclo considerados no Quadro EQAVET. 

Quadro 13 – Resultados dos Indicadores de Ciclo 

 Indicador 
Ciclo Formativo de 2016/2019 

Meta Valor Obtido Desvio (%) 

Taxa de conclusão - Indicador EQAVET 4a) 75% 90% 20%  

Taxa de colocação no mercado de trabalho – 

Indicador EQAVET 5a) 
30% 36% 20%  

Taxa de prosseguimento de estudo – Indicador 
EQAVET 5a) 

15% 36% 140%  

Taxa de empregabilidade na área de formação – 

Indicador EQAVET 6a) 
67% 28% - 58%   

Grau de satisfação dos empregadores – Indicador 
EQAVET 6b3) 

3,8 3,9 3%  

 
Os resultados dos indicadores EQAVET do ciclo 2016/19 indiciam valores bastante satisfatórios, com 
aumentos significativos na taxa de conclusão e de prosseguimento de estudos. O desvio negativo 
relativamente à empregabilidade na área de formação, pode justificar-se pela atual “paragem” na oferta 
de emprego na área da cultura / circo e é compensado com um elevado nível de emprego e de satisfação 
por parte dos empregadores, independentemente da área de formação dos diplomados, o que reflete a 
capacidade da escola de formar alunos com competências adequadas para a inserção no mercado de 
trabalho. 
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4.2 Indicadores Anuais 

No Quadro seguinte apresentam-se os valores planeados, obtidos e os desvios para os diversos 
Indicadores anuais considerados no Sistema de Gestão da Qualidade da EPAOE. 

Quadro 14 – Resultados dos Indicadores Anuais 

 Indicador 
Ano letivo de 2020/2021 

Meta Valor Obtido Desvio (%) 

Taxas de Alunos com Módulos Não Realizados 40% 35% - 13%  

Taxas de Módulos Não Realizados 18% 7,4% - 59%  

Taxa de Desistência 9% 6,9% - 23%  

Taxa de Absentismo 12,5% Em obtenção -- 

Grau de Satisfação dos Alunos 3,0 3,0 0%  

Avaliação Final da PAP 16 15 - 6,2%   

Grau de Satisfação das entidades FCT 3,0 3,5 - 17%  

Taxa de Participação dos Stakeholders na Gestão 
da Escola. 

60% 92%** + 58%  

Taxa de Participação dos Stakeholders no Conselho 
Pedagógico 

75% 80% + 13%  

Grau de Satisfação do Pessoal Docente 3,0 2,8 - 9,3%   

Grau de Satisfação do Pessoal Não Docente 3,0 2,5 - 17%   

Taxa de Cumprimento do Plano de Formação 1 ação * -- 

Nº de Candidatos aos Cursos da EPAOE 75 59 - 21%   

Nº de Ações de Divulgação 18 14 - 22%   

*realizaram-se diversas ações não planeadas de divulgação e de prática on-job da plataforma INOVAR+ a docentes e colaboradores 

 ** taxa de participação dos stakeholder na gestão da escola – indicador a rever dado que o valor obtido não representa o envolvimento dos 
stakeholders na gestão da escola, mas apenas a sua presença em resposta à convocatória de presença na reunião do Conselho Consultivo 
(extraordinária) e PAP 

4.3 Avaliação dos Resultados e Projeção de Melhorias 

De uma forma global podemos dizer que sendo o objetivo do Processo de Certificação de Qualidade a 
interiorização e aplicação de rotinas de planeamento, registo, arquivo, monitorização, avaliação e 
projeção para um ciclo de melhoria contínua, envolvendo não só toda a comunidade escolar como 
também stakeholders externos, o maior desafio para a EPAOE continua a ser precisamente o 
planeamento, sistematização e normalização de uma metodologia de registo da informação. Ainda assim, 
foi já dado um salto qualitativo e quantitativo significativo em relação ao registo e arquivo documental. 
Importa continuar e insistir no alargar da utilização da metodologia por toda a equipa docente. 
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No primeiro trimestre foi iniciado o plano de encontros mensais de toda a equipa (sem aulas), que 
designámos “Parar para Pensar”, momentos onde previmos incluir o Plano de Formação que nos 
propusémos a melhorar. Com a entrada em novo confinamento só conseguimos realizar uma dessas 
sessões, com resultados interessantes, mas sem impacto pela ausencia de continuidade. 

A estratégia de divulgação dos cursos também importa ser revista de forma a produzir efeitos mais 
imediatos na matricula efetiva de novos alunos. Verificámos uma transformação muito positiva no 
interesse e no fecho de turmas para o proximo ciclo de formação, sobretudo no que toca o curso de 
Cenografia Figurinos e Adereços que tem sido investido com maior divulgação. Não obstante, apenas 
tivemos autorização para abrir mais duas novas turmas por parte da tutela, que relacionou este facto com 
a lotação total da escola. 

Melhorar a comunicação interna continua a ser um tema que precisa ser investido. Enraizar e estabilizar 
os canais de comunicação (professores-coordenadores de ano / corpo – coordenação pedagógica / 
produção escola – direção da escola) e manter a comunicação com encarregados de educação apenas 
entre coordenador de ano – gabinete do aluno e coordenação pedagógica – ação social apenas quando 
estritamente necessário, é da maior importancia para garantir o menor ruido possivel na informação. 

Especificamente e no quadro seguinte apresenta-se uma análise detalhada aos resultados de cada um dos 
Indicadores Anuais e uma projeção das melhorias a implementar. 

Quadro 15 – Análise aos Resultados e Projeção de Melhorias 

Indicador Resultado Análise Projeção de Melhorias  

Taxas de 
Alunos com 
Módulos Não 
Realizados 

35% Os valores operados refletem 
uma melhoria face aos do 
anterior ano letivo, e refletem o 
esforço desenvolvido pelos 
professores no sentido de 
melhor adequar os conteúdos 
socioculturais às expectativas 
dos alunos 

Propõe-se a manutenção das 
estratégias implementadas e de 
uma monitorização apertada destes 
indicadores de forma a atuar 
atempadamente e assim evitar o 
acumular dos módulos em atraso 
por aluno ao longo da formação. 

Taxas de 
Módulos Não 
Realizados 

7,4% 

Taxa de 
Desistência 

6,9% Consideramos um resultado 
satisfatório, sobretudo tendo 
em conta o ano atípico e a 
dificuldade sentida em manter 
os alunos vinculados aos cursos, 
nomeadamente no curso de 
Cenografia Figurinos e Adereços 

Tendo sido bem sucedida a 
estratégia de alocar um tutor por 
cada aluno em dificuldades no 
progresso formativo, vamos manter 
a linha de atuação com 
envolvimento do Gabinete de Apoio 
ao Aluno. 

Taxa de 
Absentismo 

Em 
obtenção 

--- --- 

Grau de 
Satisfação dos 
Alunos 
 
 
 

3,0 A meta definida foi alcançada, 
sendo importante realçar da 
análise às respostas que os 
aspetos menos positivos os 
seguintes: qualidade da comida 
do refeitório, comunicação com 

Atuar nas áreas identificadas como 
mais frágeis, nomeadamente 
através da manutenção do grupo de 
monitorização da qualidade do 
serviço do refeitório, da melhoria da 
informação sobre as ações 



 

 

 IPSS - Instituição Particular de Solidariedad 

Social Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública 

Contribuinte nº 501 395 458ONG(D) 

Relatório Anual de Atividades 2020/2021 
EPAOE - Escola Profissional de Artes e Oficios do Espectáculo 

Código: EPAOE.GQ.RA.01 

40 

 

Indicador Resultado Análise Projeção de Melhorias  

Grau de 
Satisfação dos 
Alunos 

a escola e planeamento das 
atividades. 

desenvolvidas pela escola e de um 
melhor planeamento das atividades 
a desenvolver. 

Avaliação Final 
da PAP 

15 O valor obtido aproxima-se da 
meta prevista de 16 valores, 
estando diferença relacionada 
com o menor nível técnico 
apresentado por 8 alunos 
(obtiveram classificação final 
abaixo de 14 valores) e que 
origina uma diminuição do valor 
médio global. 

Identificar precocemente os alunos 
com menor desempenho técnico e 
atuar junto dos mesmos com 
estratégias de desenvolvimento das 
competências. 

Grau de 
Satisfação das 
entidades FCT 

3,5 Valor obtido considerado muito 
satisfatório (valor máximo 4), o 
que reflete a adequada 
preparação dos alunos ao longo 
dos 3 anos de formação para o 
mercado de trabalho. 

Manter o resultado, continuando 
com a estratégia de formação e a 
sua adequação ao mercado de 
trabalho. 

Taxa de 
Participação 
dos 
Stakeholders 
na Gestão da 
Escola. 

92% taxa de participação dos 
stakeholders na gestão da escola 
– indicador a rever dado que o 
valor obtido não representa o 
envolvimento dos stakeholders 
na gestão da escola, mas apenas 
a sua presença em resposta à 
convocatória de presença na 
reunião do Conselho Consultivo 
(extraordinária) e PAP. 

Propomos a exclusão deste 
indicador, após discução em 
próxima reunião de Conselho 
Consultivo. 

Taxa de 
Participação 
dos 
Stakeholders 
no Conselho 
Pedagógico 

80% O resultado de participação é 
satisfatório apesar de se ter 
notado uma qualidade de 
intervenção pouco 
representativa do grupo 
(representantes dos 
encarregados de educação, 
sobretudo). 

Aproveitando a grande 
disponibilidade para participar na 
melhoria da escola, promover 
momentos de reflexão dentro dos 
grupos de encarregados de 
educação, de forma a que as 
intervenções nos momentos chave 
sejam mais representativas do 
coletivo. 

Grau de 
Satisfação do 
Pessoal 
Docente 
 

2,8 Dos 10 parâmetros em 
avaliação, 3 deles obtiveram 
pontuação 2 ou inferior a 2 
(valor máximo 4), 
nomeadamente no que se refere 

Estando já em curso planos de 
melhoria para alguns espaços e 
equipamentos, propomos uma 
maior implicação de todos os 
envolvidos (professores e gestão) 
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Indicador Resultado Análise Projeção de Melhorias  

Grau de 
Satisfação do 
Pessoal 
Docente 

à qualidade das infraestruturas 
(salas e equipamentos), aos 
recursos internos e à deficiente 
divulgação dos cursos. 

nomeadamente através da partilha 
dos planeamentos.  
Também em relação à divulgação da 
escola sugere-se desenvolver ações 
planeadas atempadamente, 
potenciando a marca “Chapitô”, 
para dar a conhecer os cursos 
profissionais de dupla certificação 
ministrados na escola. 

Grau de 
Satisfação do 
Pessoal Não 
Docente 

2,5 Três em oito parâmetros 
receberam menor pontuação, 
sendo os mesmos coincidentes 
com a avaliação dos docentes, o 
que nos leva a concluir que de 
facto são estes os pontos críticos 
a considerar para a melhoria 
contínua. 

Taxa de 
Cumprimento 
do Plano de 
Formação 

* Não conseguimos melhorar/ 
oferecer o Plano de Formação de 
colaboradores docentes e não 
docentes, ainda que tenhamos 
organizado pequenos grupos de 
trabalho para melhorar a 
capacidade de operar a 
INOVAR+ pelos professores, na 
medida daquilo que fomos 
verificando ser necessário. 

Elaborar o plano de formação para o 
ano letivo de 2021/22 tendo em 
consideração as expetativas e 
necessidades identificadas pelos 
docentes e outros colaboradores 
nos inquéritos de satisfação. 

Nº de 
Candidatos 
aos Cursos da 
EPAOE 

59 O número de candidatos 
registados no corrente ano 
letivo ficou aquém do objetivo, 
estando o fato relacionacionado 
com o período pandémico ainda 
atual e a incerteza dos 
candidatos e encarregados de 
educação em relação ao 
mercado de trabalho associado 
às artes. Apesar do referido, 
salientamos o significativo 
aumento do número de 
candidatos para o curso de 
Cenografia Fugurinos e 
Adereços. 

Promover uma maior intervenção 
dirigida aos potenciais novos alunos 
mais perto da data de matriculas, 
com acompanhamento sistemático 
dos candidatos “aprovados” por 
parte da EPAOE, nomeadamente 
através da possibilidade de 
participarem em eventos na escola. 

Nº de Ações 
de Divulgação 

14 O numero de ações de 
divulgação ficou aquém do 
objetivo (18) o que se deveu à 
dificuldade efetiva em 
implementar atividades no 

Na expetativa de uma redução das 
contingências associadas à 
pandemia, planear mais ações de 
divulgação a contemplar no Plano de 
Atividades para 2021/22. 
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Indicador Resultado Análise Projeção de Melhorias  

terreno, devido ao período 
pandémico (proibição de 
eventos públicos e aglomeração 
de pessoas) 

Caso a situação se mantenha, será 
importante ter um plano alternativo 
de “ações digitais” (prever no Plano 
Anual de atividades de 2021/22) 

*realizaram-se diversas ações não planeadas de divulgação e de prática on-job da plataforma INOVAR+ a docentes e colaboradores 

5 MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE MELHORIA 

Quanto à Monitorização do Plano de Melhoria identificado no Relatório de Operador EQAVET, 
transcrevemos no quadro seguinte as melhorias identificadas, os objetivos e os respetivos comentários. 

Quadro 16 – Monitorização do Plano de Melhoria 

Área de Melhoria Objetivo e Metas Definidas Comentário 

Diminuir a taxa de 
desistências 

Redução desta taxa para um 
valor igual ou inferior a 15% 

Objetivo cumprido, sendo contufo de 
manter o mesmo objetivo para o ano 
letivo 2021/22 

Aumentar a inserção no 
mercado de trabalho. 

Aumento desta taxa para um 
valor igual ou superior a 40% 

Objetivo ainda não alcançado, pelo que se 
mantém a meta definida 

Promover o 
prosseguimento de 
estudos 

Aumento desta taxa para um 
valor igual ou superior a 20% 

Objetivo ultrapassado, sendo definido 
novo objetivo para o ano letivo de 
2021/22 

Participação dos alunos 
em projectos de 
diferente âmbito 

Taxa de participação dos 
alunos em projetos sociais 
para 15% 

Mantemos o objetivo para o próximo 
ano. 

Aumentar a taxa de 
participação dos 
stakeholders na Gestão 
da Escola. 

Considerar a meta de 60% Será proposto a extinção deste objetivo, 
como referido no ponto 4 

Diminuir a taxa de 
absentismo. 

Redução da taxa de 
absentismo para valores de 
12,5% 

Em obtenção 

Publicitação da 
informação. 

Sistematizar a 
disponibilização periódica da 
informação  

Em desenvolvimento uma nova estrutura 
do site Chapitô/EPAOE, onde ficará 
previsto um acesso mais intuitivo à 
informação, que será atualizada logo que 
disponível. 

Formação pessoal 
docente e não docente. 

Plano de Formação 
enquadrado para promover 
a realização de ações de 
formação para pessoal 
docente e não docente 

Vai ser formalizado Plano de Formação 
para p ano letivo de 2021/22, tendo em 
consideração as necessidades e 
espetativas evidenciadas nos respetivos 
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Área de Melhoria Objetivo e Metas Definidas Comentário 

inquéritos de satisfação e os objetivos 
estratégicos da EPAOE. 

6 REVISÃO 

Feita a análise contextualizada considera-se que não deve haver revisão nos objetivos para o ano letivo 
de 2021/22.  

Embora os indicadores “Taxas de Alunos com Módulos Não Realizados” e “Taxas de Módulos Não 
Realizados” apresentem valores positivos entendemos não alterar os objetivos para o próximo ano letivo 
porque consideramos necessário mais um ano para que as melhorias introduzidas fiquem consolidades e 
nos garantam atingir as metas estabelecidas. 

Quanto aos restantes indicadores considermos que se devem manter as metas anteriormente planeadas 
e constantes do Quadro de Indicadores e Metas a Utilizar pelo EPAOE, com excepção do indicador “Taxa 
de participação dos stakeholders na Gestão da Escola” que iremos propor a sua extinção. 

Relativamente aos indicadores de ciclo também não se justifica revê-los nesta data. Serão analisados em 
fevereiro/março de 2022 e então se tomará uma decisão. 

7 MELHORIAS 

No âmbito da participação dos stakeholders externos e internos na gestão e melhoria contínua, o EPAOE 
vai continuar a promover a sensibilização dos stakeholders envolvidos sublinhando a importância da sua 
participação no cumprimento da missão e dos objetivos da escola. 

A dificuldade no ensino-aprendizagem encontrada com o 2º ano consecutivo de ensino à distancia e suas 
variantes revelou uma fragilidade na avaliação da componente Tecnicas Circenses que estão já na agenda 
para ser revista. Refere-se especificamente aos critérios de avaliação da componente técnica na 
apresentação da PAP (3º ano), que têm de ser descritos com detalhe no que toca o que é observado e 
como, pelos diferentes professores de técnicas circenses.  

Esta necessidade levou também à proposta de revisão da disciplina como um todo de forma a permanecer 
sempre atual tendo em conta a natural evolução das teorias pedagógicas e das necessidades de mercado, 
a debater em sede de reunião de corpo no planeamento do proximo ano letivo 

8 PARCERIAS 

8.1 Adequação e Análise das Parcerias 

A EPAOE considera as suas parcerias como adequadas, uma vez que têm viabilizado as opções estratégicas 
da escola e têm respondido a algumas questões críticas emergentes. 
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Relativamente ao FCT e por motivos inerentes à pandemia do COVID 19 não foi possível desenvolver todas 
as atividades projetadas no terreno. Não obstante à situação referida, os parceiros institucionais 
aceitaram o desafio de colaborarem com a escola, realizando as ações possíveis de concretizar . 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este relatório espelha o empenhamento da EPAOE no alinhamento com o quadro referencial sistémico 
proposto pelo EQAVET: planeamento, implementação, avaliação, revisão, diálogo institucional para a 
melhoria contínua da oferta de EFP e aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de 
EFP. 
Sistematizamos aqui nas considerações finais alguns resultados dos últimos ciclos de formação que 
permitem fazer uma leitura longitudinal e sublinhar algumas metas para o Plano de Ação para 2021/22: 

• Melhorar e desenvolver o Plano de Formação da Equipa (docente e não docente), de acordo com 
os resultados dos questionários de satisfação: 

• Afinar e consolidar os canais de comunicação interna; 

• Implementar um plano de ação onde estejam discriminados responsáveis de tarefas centrais com 
prazos de realização; 

•  Incluir as reuniões de corpo no planeamento das reuniões semanais, com presença obrigatória 
de todos os professores de circo; 

• Rever a estrutura das aulas e critérios de avaliação da disciplina das Técncias Circneses (em cede 
de reunião descrita no ponto anterior); 

• Incluir na equipa um coordenador de área plástica; 

• Garantir reuniões semanais de passagem de informação entre a coordenação pedagógica e a 
direção da escola; 

• Garantir reuniões com Conselho Consultivo, de acordo com os estatutos da EPAOE; 

• Garantir a continuidade de todas as modificações implementadas no corrente ano letivo, 
nomeadamente proibição de fumar em espaço escolar e comunicação do prazo para conlcusão 
da certificação com antigos alunos (inicio 3º trimestre); 

• Rever o regulamento interno de acordo com as modificações consideradas necessárias, a partir 
do presente relatório e com base no Plano Anual 2021/22. 


