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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 2021-22 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. 

As atividades escolares previstas para o Ano Letivo 2020-2021 tiveram sempre como foco 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). 

É fazer da arte, e das artes circenses em particular, um instrumento para mudar o mundo. Vamos fazer 
do tema deste ano, na Escola e na Casa, uma experiência de transformação individual e coletiva? Foi com 
esta base que a direção lançou uma linha comum de trabalho para os três anos letivos (tema anual): 
“Sustentabilidade – EUREZA” O tema foi trabalhado nas diversas aulas, favorecendo a 
interdisciplinaridade, com resultados positivos geral das turmas. 
Podemos dizer que conseguimos 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).  

 
Relativamente à aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão identificamos de seguida aquelas 
que consideramos deverem ser objeto de melhoria: 

• Fomentar a participação dos stakeholders externos na atividade da Escola, nomeadamente em 

vários momentos para além dos institucionais, de forma a promover o seu 

envolvimento/intervenção ao longo de todo o ano letivo;  

• Consolidar o registo e comunicação da atividade com suporte no programa informático 

INOVAR+;  

• Consolidar o Plano de Formação de modo a dar resposta às necessidades manifestadas pelos 

docentes e não docentes.  
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Tendo em conta que no ano letivo anterior de 2020/2021 foi possível apenas atuar sobre um ponto de 
melhoria devido aos efeitos da pandemia, este ano conseguimos atuar em todos os pontos, 
nomeadamente melhorando a participação de stakeholders e a efetiva utilização do INOVAR como 
instrumento de gestão escolar. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

2.1 Cursos, Turmas e Alunos 

No quadro seguinte caracteriza-se o ano letivo de 2021/2022 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) 

17   25  27  19  8  13  

Alunos com Apoios Sociais 

 9  18  5  11  1  3 

2.2 Quadro de Recursos Humanos 

No ano letivo 2021 /22 a composição dos recursos humanos foi a que se apresenta no quadro seguinte: 

 
Quadro 2 – Composição dos Recursos Humanos  

Pessoal Docente / Formadores Pessoal Não Docente 

Quadro de Escola 3? Coordenação Pedagógica 1 

QE Mobilidade 0 Secretariado 2 

Contratados /Prestação Serviços 
19? 
22?  

Coordenação 6  

Total de Professores ao Serviço 22 

Auxiliar Ação Educativa 1 

Assistentes Operacionais 1 

Produção da Escola 1 

Total 12  

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 
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Função Responsáveis 

Direção da Escola Teresa Ricou 

Direção Pedagógica Orlando Garcia 

Coordenação Pedagógica  Diogo Faria  

Garantia da Qualidade Lima Fernandes 

Gestão Financeira e Produção Escola Rosângela Barreiro 

Coordenação de Alunos Inês Palhares 

Coordenação e Apoio do 1º Ano  Liliana Caetano  

Coordenação e Apoio do 2º Ano Pedro Nascimento  

Coordenação e Apoio do 3º Ano Ana Sereno 

Coordenação da Área do Corpo Jorge Carvalho 

Coordenação do espaço XL Mário Silva 

Coordenação Plástica  Alexandre da 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. 

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. 

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.Apenas uma 
nota, que o calendário letivo foi alterado em dezembro pelo Ministério da Educação, em função da 
situação pandémica (covid-19), sendo que os alunos regressaram às aulas uma semana mais tarde que o 
previsto no 2º período, as férias do Carnaval e da Páscoa foram reduzidas. Esta alteração não afetou a 
calendarização da EPAOE. 

Assim, e tendo em conta a autonomia e caracteristicas especificas do ensino da EPAOE, o 1º ano concluiu 
as atividades letivas no dia 15 de junho (após conclusão da Mostra Técnica o 1º ano permaneceu na escola 
a realizar apoio ao Exercicio Espetáculo) e 2º ano concluiu as atividades letivas a 15 de Julho e o 3º ano 
concluiu a 22 de Julho salvaguardando em todos os casos a possibilidade de preparação e realização dos 
exames nacionais (candidaturas ao ensino superior). 
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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. 

  
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). 

Piquenique de 
Abertura do 
Ano letivo 
 

 

Outubro Coordenação 
EPAOE Direção 
e Produção 
Escola 

Por uma questão de segurança e precaução a 
abertura do ano letivo foi já como o ano letivo 
anterior com um piquenique no Castelo de São 
Jorge.  
AVALIAÇÃO (balanço informal realizado com a 
direção da escola e produção): 

• Os alunos estiveram todos presentes; 

• O entrosamento entre os cursos no incio 
demorou um pouco mas não ficou 
comprometido; 

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

Tour Pan-
Europeia 

“Climate of 
Change” 

 

Outubro  Coordenação 
EPAOE, 
Produção 
Escola, 
Coordenação 2º 
ano, 

Com o apoio do IMVF e da Câmara Municipal de 
Oeiras, os artistas da MagdaClan, uma 
companhia de circo contemporânea italiana, que 
integra jovens com menos de 35 anos de idade, 
irão encenar uma representação dramática das 
crises climáticas que estão a ocorrer em 
diferentes cantos do planeta, com comunidades 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

 

 

 
 

 

Coordenação 
Corpo 

devastadas pelas cheias, degelo do permafrost 
ártico, desertificação e incêndios. Tudo com o 
objetivo de envolver o público e alertar para o 
impacto global das nossas ações. Destacam-se as 
atividades paralelas - ações de guerrilha de rua - 
organizadas pela FLIC Circus School juntamente 
com estudantes e artistas de circo locais - a 
Escola de Circo do Chapitô. Um grupo de alunos 
do 2º ano tiveram a oportunidade de fazer uma 
performance de abertura onde poderam 

desenvolver intercâmbios, com outras entidades 
e escolas, de elevado valor formativo. 

AVALIAÇÂO: 

• Tendo em conta as circunstancias e as 

advertências que existiram os alunos 

que participaram e toda a equipa do 

Chapitô que estava envolvido neste 

projeto foi um balanço positivo.  

• Em termos de formação para os alunos 

foi uma mais valia. 

Workshop de 
Construção de 
Malabares 
 
 

 

Novembro Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação de 
1º e 2º ano e 
Produção da 
Escola 

Os alunos de 1º ano tiveram uma primeira 
introdução de como 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 e geometria 
discritiva, Alexandre e Guilherme para explicar e 
testar o que importa ter em consideração para um 
malabar funcionar (distribuição do peso, massa, 
etc).  
Formador: Nuno Figueiredo 
AVALIAÇÃO: sem dados 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Workshop de 
Construção de 
Bolas e 
modulação de 
balões 

 

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

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

Formadores: Sebastião Ricou, Nuno Figueiredo e 
Daniel Gonçalves. 
AVALIAÇÃO: 

• Todos os alunos estiveram presentes; 

• Alunos muito entusiasmados durante a 
sessão; 

Workshop de 
Montagem e 
Segurança de 
Equipamentos 
Circenses 

 

 

Novembro 

e Janeiro  

Coordenação 
1º, 2º, 3º ano 
ano, Produção 
da Escola e 
Coordenador de 
corpo 

Os alunos do 1º ano de IAC realizaram o workshop 
sobre montagem e segurança de equipamentos 
de circo. Serviu para conhecerem os 
equipamentos de proteção individual, a correta 
utilização e manuseamento, promover regras de 
segurança para a montagem dos aparatus circense 
e capacitar os alunos na avaliação dos riscos 
associados ao trabalho profissional circense.  

Os alunos do 2º ano fizeram uma revisão  
fundamental para poderem ter a autonomia de 
treino prevista para o seu ano.  

O 3º ano só teve este worshop em janeiro, pois é 
quando os alunos regressam as aulas presenciais. 
Também eles fizeram uma revisão dos 
conhecimentos que adequiriram nos anos 
anteriores. 

Fomadores: Pascoal Furtado e Jocka Carvalho 
 
AVALIAÇÃO:  

• Verificou-se que os alunos do 2º e 3º ano 

estavam bastante “esquecidos” em 

relação à montagem e segurança dos 

equipamentos de circo 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Cabaret  

 

 

Novembro  Coordenação 
1º, 2º ano, 
Produção da 
Escola, 
Coodenador 
Plástico e 
Professores de 
circo  

Alguns alunos do 2º ano do curso de IAC fizeram o 
cabaret após uma audição interna. Este cabaret 
estava dentro do planemaneto do 2º ano com o 
propósito de reflexão sobre os projetos artísticos, 
aplicar os contéudos e competências técnicas 
desenvolvidas. Aproximar os alunos da realidade 
profissional (como realizar um casting)  

Os alunos de CenFA do 1º e 2º ano, participaram 
na concepção do cartaz para o Cabaret, houve 
uma avaliação sobre cada cartaz produzido e o 
com mais pontuação foi o que representou o 
Cabaret. Todos os cartazes foram apresentados 
numa exposição no dia do Cabaret. 

AVALIAÇÃO: Sem dados 
 

Apresentação 
dos Estágios de 
3º ano 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Dezembro  Coordenação 
EPAOE, 
coordenação de 
3º ano, 
Produção escola  

 

O Ano Letivo 2021/22 ainda condicionado pelo 
COVID-19 fez com que as possibilidades de estágio 
dos alunos finalistas sofressem algumas 
alterações. Colocámos como meta os alunos 
fazerem aproximadamente 280  horas de estágio 
em relação às 300h horas obrigatórias em 
circustâncias regulares. 
Durante a sessão de apresentação e avaliação, no 
mês de Dezembro, das FCT tivemos diversos 
convidados das entidades onde os alunos fizeram 
os estágios como forma de envolver as entidades 
no processo de melhoria que queremos para o 
processo de FCT de futuro. Este momento de 
avaliação garante igualmente a presença, quer da 
direção da EPAOE e Coordenação Pedagógica, 
quer do orientador de estágio e professores da 
área técnica para que este momento de avaliação 
escolar ganhe um carácter igualmente qualitativo 
das aprendizagens adquiridas e aplicadas. Estas 
aprendizagens mostram-se fundamentais para a 
qualidade dos Projetos de Aptidão Profissionais, 
momento escolar que se segue às FCT. 
 
AVALIAÇÃO: 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

 
 

 

 

• Os estágios efetuados pelos alunos foram 

realizados nas suas áreas técnicas, sendo 

que, apenas 1 estágio ocorreu na EPAOE 

privilegiando, desta forma, a experiência 

profissionalizante. Relativamente ao Ano 

Letivo 2020/21, a média simples das 

avaliações FCT para o curso de IAC 

mantêve-se (Média TOTAL CURSO: 17,5 – 

18 valores, verificando-se uma descida 

mais significativa da média simples das 

avaliações FCT para o curso de CenFA 

(Média TOTAL CURSO : 15 valores). 

 

Workshop 
teatro Fisico  

Dezembro  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação 1º 
ano, Produção 
escola 

Os alunos tiveram uma primeira abordagem e 
aprendizagem de algumas ténicas de teatro físico  
Formador: Daniel Gonçalves 
 
AVALIAÇÃO: Sem dados  

Workshop 
Música e 
Espetáculo  

Dezembro  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação 2º 
ano e Produção 
escola 

Foi realizado para os alunos do 2º ano de IAC e 
CenFA entenderem a música como elemento de 
elevado valor na performance circense e a 
construção musical nas performances circenses.  
Os workshops de música foram realizados com o 
objetivo de complementar o trabalho realizado 
pelos alunos para as Animações de Natal, 
auxiliando na construção sonora das 
apresentações dos grupos.  
Formador: Wagner Lopes  
AVALIAÇÂO: 

• Foram partilhados os conhecimentos 

sobre a escolha musical, a linguagem 

sonora, sonoplastia, edição e gravação 

de áudio, assim como as ferramentas 

básicas para a execução do trabalho 

pretendido. 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

• Cada grupo teve a oportunidade de ter 

duas aulas prático-teóricas e todos os 

alunos estiveram presentes e 

participativos, havendo um resultado 

positivo nas suas apresentações. 

Animações 
Sociais de 
Natal 

  

 

Dezembro  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenador 2º 
ano e rodução 
escola  

Os alunos do 2º ano do curso de IAC e CenFA 
foram a várias intituições de caris social onde 
poderam trabalhar a animação circense em 
diferentes espaços e ajustada a públicos 
diferenciados. Poderam também aplicar os 
conteúdos e competências técnicas 
desenvolvidas, ganhar uma consciência social e 
perceber o papel do artistas na sociedade.  
 
AVALIAÇÂO: 

• Grande adaptação dos alunose dos 

professores em relação as animações de 

natal com as alterações que ocorerram.  

• O alunos entenderam os diferentes 

públicos e as diferentes maneiras de 

com comunicar e interagir.  

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

 
 

Dezembro Coordenação 
EPAOE, 
Coordenações 
de Ano e 
Produção escola 

O trabalho desenvolvido ao longo do 1º Período 
foi apresentado aos Encarregados de Educação 
Familias e amigos. O 1º ano fez uma 
apresentação do trabalho interdisciplinar sobre 
Bauhaus. Inspirado pelo espírito de encontro e 
partilha da Bauhaus, os nossos alunos reuniram 
as ferramentas que vêm adquirindo nas diversas 
disciplinas e criaram esta performance que nos 
convida a descobrir significados por detrás dos 
gestos como veículos da comunicação. 

 O 2º ano Apresentação das ANIMAÇÕES DE 
NATAL  
No curso de CenFA foi feita uma exposição, que é 
o somatório dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos do 1º e 2º ano do Curso de Cenografia, 
Figurinos e Adereços ao longo deste 1º trimestre.  
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

 

Pretendeu-se mostrar os vários processos nas 
áreas relacionadas com o curso até ao produto 
final.  
AVALIAÇÃO: 

• Bastante positivo termos tido a possibilidade 
de receber os encarregados de educação, 
familiares e amigos na tenda, para poderem 
presenciar o trabalho desenvolvido no 1º 
período.  

• Os alunos tiveram super empenhados e 
motivados, e adequiriam competências 
bastante importantes para o seu 
desenvolvimento enquanto futuros artistas e 
seres humanos.  

Workshop de 
movimento  
 

 

Janeiro  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação 1º 
ano e produção 
escola  

Os alunos do 1º ano de IAC e CenFA numa das 
areas de integração fizeram um workshop de 
movimento onde poderam experienciar, explurar 
diferentes técnicas de movimento associadas a 
sons a ritmos e mesmo até a sua personalidade.  

Formador: Mava José 

AVALIAÇÂO: 

• Os alunos de ambos os cursos gostaram 

bastante e aderiram com empenho a 

dedicação. 

• Abriu os horizontes aos alunos em 

relação ao movimento e ao ritmo que são 

bastante importantes à sua maneira para 

cada curso  
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Workshop de 
Yoga Aereo  
 

 
 
 

 
 

 

Janeiro  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenadores 
1º e 2º ano, 
coordenador de 
corpo e 
produção escola  

Este worshop foi feito a partir de inscrições 
(devido ao facto de te um numero máximo de 6 
alunos possível) e fora do horários escolar, no final 
do dia. Os alunos que fizerem este workshop 
tiveram a oportunidade de ter um momento de 
introspeção e de relaxamento.  

Formadora: Hélene François  

AVALIAÇÂO: 

• Os alunos que participaram gostaram 

bastante  

• Tiveram uma relação diferente com o 

aparelho circense (tecido)  

• Alguns alunos tiveram dificuldade na 

introspeção e no relaxamento no inicio 

do workshop  

Workshop de 
segurança nas 
Oficinas  

Janeiro  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação 3º 
ano, 
Coordenação 
Plastica  

Os alunos do 2º e 3º ano do curso de CenFA 
tiveram um worshop de segurança nas Oficinas. 
Foi um relembrar das regras de segurança e 
cuidados a ter no manuseamento das ferramentas 
e maquinas de trabalho nas oficinas.  

Formadores: Glória Mendes, Alexandre Mandu e 
Mário Cobras 

AVALIAÇÂO:  

• Os alunos que tiveram presentes tiveram 

atentos,  empenhados e dedicados nas 

informações que lhes foram transmitidas 

que são bastantes uteis e importantes.  

Workshop de 
Cartolas – 
Versão “Mad 
Hatter” 

Janeiro  

Fevereiro 

Coordenação 
EPAOE, 
coordenação 2º 
ano, 
coordenador 
plástico.  

Os alunos do 2º ano o curso de CenFA fizeram 
algumas sessões do workshop onde puderam 
aprender a fazer cartolas/chapéus  

Formador: Glória Mendes 

AVALIAÇÂO: Sem dados 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Open day  
Fevereiro  Coordenação 

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

 

Recebemos da parte da manhã 26 alunos do 
colégio dos plátanos, do 8º e 9 º anos, que 
vieram com uma professora/SPO (serviço 
psicologia e orientação profissional). E na parte 
da tarde, recebemos 5 alunos que vieram com a 
indicação de amigos. Todos os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer melhor a EPAOE, de 
perceber o funcionamento da escola e até 
mesmo experienciar, aulas de Cenografia, 
Figuração, Figurinos, Técnicas de Expressão 
Corporal, Técnicas Performativas. As Técnicas 
Circenses os alunos apenas observaram as aulas a 
decorrer, com uma pequena explicação feita 
pelos professores, das diferentes técnicas e 
dinâmicas que acontecem em aula. 

AVALIAÇÂO: 

• As dinâmicas criadas para os alunos 

visitantes foram bastantes boas pois 

juntou-se os nossos alunos e os 

visitantes.  

• O nº de alunos que ficaram com 

interesse na nossa escola foi 

siginificativo mas poderia ter sido maior.  

Carnaval  
 

 
 

 
 

Fevereiro  Coordenação 
EPAOE, 
Cordenadores 
1º, 2º e 3º ano, 
coordenador de 
corpo, 
coordenador 
plástico,corpo 
docente e 
produção escola  

Por razões de segurança e prevensão relacionado 
ao Covid-19 foi feito um flashmob no Terreiro do 
Paço onde todos os alunos de todos os anos e 
cursos fizeram parte em conjunto com os 
professores. Os alunos e professores foram 
divididos em pequenos grupos, que saíram 
separadamente da EPAOE e caminharam até ao 
Terreiro do Paço. Uma vez lá cada grupo tinha a 
sua localização, inciando-se o Flashmob aquando 
da chegada de todos os grupos. Tivemos que fazer 
algumas alterações de ultima hora devido a 
circunstancias que aconteceram no momento 
(chegada de outra escola ao memso local) 

AVALIAÇÂO: 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

 
 

 
 

 

• Sendo um evento que envolveu todos ao 

alunos da EPAOE foi bastante bom para 

eles poderem trabalhar e estarem juntos 

num projeto. 

• Tendo em conta as alterações que tiveram 

que ser feitas a equipa de docentes e os 

alunos demonstraram  estar em sintonia e 

confiantes no que iam executar devido 

aos ensaios e ao otimo trabalho que foi 

feito.  

Workshop de 
criação de 
malas de 
cartão  

Fevereiro  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação 3º 
ano, 
Coordenador 
Plastico 

Os alunos do 3º ano tiveram um workshop de 
criação de malas de cartão para que as técnicas 
ensinadas possam ser aplicadas em adereços de 
palco nos projetos de PAP.Formador: Alexandre 
Mandu 
 
AVALIAÇÃO:  

• Os alunos criaram os seus próprios 

templates e pequenas maletas para 

praticar a técnicas desenvolvidas. 

• Decorreu de maneira intuitiva e simples 

os alunos receberam informações 

básicas acerca de gramatura, como 

manusear o X-Acto, sentidos de corte e 

dobras, pinturas e acabamento para 

atingir resultados mais esteticamente 

apresentáveis de acordo com as suas 

necessidades.  
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Worshop de 
iniciação às 
massagens  
 

 
 

 

Março  Coodenador 2º 
ano  

No sentido de responder à proposta apresentada 
pelos alunos no passado conselho pedagógico e 
porque faz sentido dotar os alunos desta 
ferramenta tão importante na recuperação 
muscular. Foi um workshop de caráter facultativo 
para todos os alunos.  

Formador: Pedro Nascimento 

AVALIAÇÂO: 

• Sem dados 

Apresentação 
dos projetos 
PAP 

 
 

 

Março  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação 3º 
ano, produção 
da escola, 
orientadores 
artisditicos e 
plásticos, e 
professores da 
área técnica. 

Os alunos dividiram-se em grupos de PAP (2 
grupos) e apresentaram ao corpo docente os 
projetos dramatúrgicos e previsão da componente 
técnica a ser utilizada, na qual estiveram a 
trabalhar. 

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 

Cabaret 3º ano 

  
 

 
 

 
 

 

Março  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação 3º 
ano, 
Coordenação de 
Corpo, 
Produção da 
escola e 
professores de 
circo.  

Todos os alunos do 3º ano de ambos os cursos 
participaram no cabaret, o intuito deste 
cabaret seria uma preparação para as PAP e 
também uma maneirta de angariar fundos 
para as residências artísticas. Foram feitas 
duas sessões do cabaret dos alunos do 3º ano: 
1ª para a comunidade escolar e a 2ª para os 
Encarregados de Educação famílias e amigos.  

 

AVALIAÇÂO: 

• Todos os alunos do 3º ano participaram 

e tiveram envolvidos no cabaret, tendo 

sido um ponto bastante positivo.  

• O valor que foi angariado foi bastante 

siginificativo.  

Residencias 
Artísticas 3º 
ano  

 
 

 
 

Março  Coordenação 
Geral, 
Coordenadora 
3º ano, 
Coordenador de 
corpo, 
coordenador 
plástico, 
orientadores 
artísticos, 
Produção Escola 
e professores de 
circo.  

Realizaram-se na Pousada da Juventude de 
Almada, os alunos tiveram a oportunidade de se 
focarem apenas nos seus projetos PAP’s, 
desenvolver o trabalho que já vinha a ser 
efetuado. Houve espaço para os alunos 
apresentarem o trabalho efetuado aos 
coordenadores, professores e diretora da escola.  
 
AVALIAÇÂO: 

 
•  Os alunos perceberam a importância de 

estarem todos presentes diariamente 

para poderem criar e trabalhar nas 

PAP’s.  

• Os alunos realçaram a importância das 

residências no sentido de se 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

 
 

conhecerem melhor uns aos outros, 

visto que viveram dois anos de 

pandemia onde não houve essa 

possibilidade. 

•  A nível da logística e organização das 

residências correu tudo dentro do que 

era previsto.   

Apoio ao 
Estudo para 
Exames 
Nacionais 

A partir do 
2º trimestre 

Coordenação 
Geral / 
Coordenações 
de ano / 
Produção escola 

Este ano foi mais uma vez, como no ano letivo 
passado, disponibilizado aos alunos um tempo 
extracurricular e facultativo de apoio ao estudo 
para os exames., desde o 2º ano e desde o inicio 
do 2º trimestre, nas matérias de Português. 

AVALIAÇÃO: 

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

• Candidataram-se ao superior 11 alunos 

Workshop de 
malabares e 
monociclo  

Abril  Coordenação 
EPAOE, 
Produção 
escola, 
Professores de 
circo 

Proporcionamos aos alunos durante a pausa letiva 
da Pascoa um workshop de malabares e 
monociclo com o artista Tomás Moretti, na tenda. 
Os alunos tinham que se inscrever previamente 
para o workshop.  

Formador: Tomás Moretti 

AVALIAÇÂO: 

• 5 alunos tiveram presentes no workshop, 

poderiam ter sido mais 3 alunos mas 

tendo em conta que era pausa letiva e 

muitos alunos estavam fora de lisboa foi 

bastante positivo.  

• O feedback dos alunos e do formador foi 

bastante bom, terem tido uma formação 

em algumas áreas que naescola não são 

muito abordadas. 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Comemoração 
do 25 de abril 

 

 
 

 

Abril  Coordenação 
EPAOE, 
Produção 
escola, 
Coordenador de 
Corpo, 
Coordenadores 
1º e 2º ano, 
Professores de 
CenFA e IAC 

Uma atividade com tradição no Chapitô este ano 
foi possível voltar a realizar as comemorações do 
25 de abril. Alunos do 1º ano de IAC e alunos do 2º 
ano de CenFA tiveram envolvidos neste projeto 
com a orientação dos professores.  

Os alunos fizeram duas performances, uma na 
esplanada e outra dentro da tenda em dois 
momentos distintos.  

AVALIAÇÂO: 

• Os alunos envolvidos nesta atividade 

tiveram todos bastante empenhados e 

com uma boa atitude.  

• Foi mais um momento de aprendizagem 

com bons resultados, tanto para os 

alunos de IAC como para os de CenFA 

Workshop de 
técnicas 
performativas  

Maio  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenadores 
de ano, 
Produção escola 

Workshop com a artista Enne Marx, que veio 
direcionar a sua formação para o trabalho de 
personagem e capacidade de interagir com o 
público. Foi também efetuado com o professor de 
inglês onde o trabalho de interação com 
diferentes públicos será relacionado e trabalhado 
com a língua inglesa e a técnica de clown como 
ferramentas fundamentais de comunicação.   

Formador: Enne Marx 

AVALIAÇÂO: 

• Bastante importante para a formação 

dos nossos alunos  

• A interdisciplinaridade com as técnicas 

performativas e o Inglês foi bem 

conseguida e com bons resultados 

Workshop de 
serralharia  

Maio  Coordenação 
EPAOE, 
coordenadores 
2º e 3º ano, 

Realizado na Fabrica Moderna onde os alunos 
poderam aprender a trabalhar com metais.  
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Professora de 
Adereços e 
Cenografia, 
Produção da 
Escola 

Foram acompanhados pela professora Teodora 
Boneva   

AVALIAÇÂO: 

• Nem todos ao alunos participaram, o que 

foi uma pena  

• As instalações e o conteúdo dado foi 

bastante bom para a aprendizagem dos 

alunos 

Mostra 
Técnica: 

“ECO” 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Maio Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação de 
1º ano, 
Produção 
Escola, 
Orientadores 
artísticos, 
Coordenador 
PLastico, 
Professores de 
Técnicas IAC e 
CenFA 

 

É a partir da tentativa do desenvolvimento da 
consciência ecológica que surge a Mostra Técnica 
“ECO”. Esta foi-se construindo, inicialmente, na 
discussão das temáticas da sustentabilidade e que 
depois tentámos materializar e representar 
através de improvisações e jogos cénicos que nos 
revelassem estas questões de forma clara, lúdica 
e - porque não? - divertida. O encontro com as 
artes circenses resultou no crescimento e 
aprofundamento destas ideias a que os alunos 
deram corpo e voz. Encontraram desta forma, 
uma expressão total e intrínseca e através da arte, 
o conhecimento que adquiriram e que, em “ECO”, 
transformaram no seu protesto crítico das 
questões ambientais e na promoção de um 
enfoque interdisciplinar que resgata e constrói 
saberes.  
A mostra técnica “ECO” foi um processo bastante 
fluido e sem grandes entraves.  
 
AVALIAÇÃO: 

• Todos os alunos estiiveram envolvidos no 
trabalho-projeto; 

• Todos os alunos estiveram em palco com bons 
resultados; 

• Os alunos adequiriram os conhecimentos que 
foram estabelecidos para este 1º ano.  
• Maior detalhe de analise no descritivo. 
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Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

Exercicio 
Espetáculo 
“Motus” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Junho Coordenação 
EPAOE 
Coordenação de 
2º ano, 
Orientador 
Artístico 
Produção 
Escola, 
Coordenador 
Plastíco, 
Professores de 
Técnicas IAC e 
CenFA 

 

É o exercício final dos alunos do 2º ano onde os 
alunos têm como objectivo aprender a construir 
um espetáculo, adquirir competências técnico-
artísticas, exercitar a criatividade e estimular a 
imaginação. Conseguir relacionar conteúdos 
(Interdisciplinaridade) questionar e refletir sobre 
objetos artísticos. Desenvolver capacidades de 
cooperação intra e intercursos. 
Os alunos do 3º ano de IAC e de CenFa estiveram 
a apoiar os seua colegas do 2º ano «. 
Nomeadamente os alunos de IAC que fizeram uma 
animação na entrada do espaço onde se realizou 
o exercício e os alunos de CenFA ajudaram na 
caractreizção e com os figurinos.  
O Exercicio Espetaculo foi um processo complexo 
e por vezes não muito fácil. Por vezes os métodos 
que são utilizados com os alunos levam-nos a 
questionar e a colocar algumas coisas em causa 
mas no final a formação/aprendizagem foi 
bastante positiva.  
 
AVALIAÇÃO:  

• Tendo em conta as circunstancias de o 

local ter sido definido tão tardiamente, 

toda a equipa da EPAOE e os alunos 

tiveram uma otima adaptação e uma boa 

resolução dos problemas 

• Maior detalhe de análise no descritivo. 

 
 



 

 

 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 2021/2022 
EPAOE - Escola Profissional de Artes e Oficios do Espectáculo 

Código: EPAOE.GQ.RA.02 

22 

 

Atividade 
Mês de 

Realização 
Responsáveis Breve Descritivo 

PAP’s/ Provas 
de Aptidão 
Profissional  

 
 

 
 

 
 

 

Julho  Coordenação 
EPAOE, 
Coordenação 3º 
ano, Produção 
Escola, 
Coordenador 
Plástico, 
orientadores 
artísticos, 
professores de 
circo e de CenFA  

Os alunos do 3º ano apresentaram as suas provas 
de aptidão profissional como estava previsto, 
tendo sido formado dois grupos de PAP. Todo este 
processo foi feito ao longo do 2º e 3º períodos 
tendo sido, como já é habitual, um processo 
intenso e com muitos altos e baixos. No final as 
provas foram apresentadas no tempo previsto. 
 
AVALIAÇÂO: 
 

• Os alunos apesar dos altos e baixos no 

final obtiveram os conhecimentos 

necessários e pretendidos.  

• Houve dois alunos que apresentaram a 

prova de aptidão profissional 

individualmente devido às 

expecificidades destes alunos.    

• Maior detalhe de análise no descritivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Quadro 5 – Participação de alunos em projetos de diferente âmbito 

Atividade Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

Boa Vizinhança 
Novembro 2022 

Animação do Mercado do Rato e receção ao público no dia de São 
Martinho. 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 3 alunos de 1º ano; 

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

• Tiveram Bolsa de Iniciativa paga pela Entidade de Acolhimento. 

Feira da Juventude da 
Freguesia de Arroios 
Jardim José Fontana  
Novembro 2021 

Animação na feira com intuito de divulgação aos jovens que estavam na 
feira.  
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 2 alunos do 3º ano  

• Boa disposição e animação por parte dos alunos. Interação 
dinâmica com os jovens que participaram na feira  

• Aquisição de competências como: Organização, interação com o 
público; gestão de tempo; autonomia 

• Receberam bolsa de iniciativa   

Caxias  
Dezembro de 2021 

Arrumação e organização da Tenda de Circo no Estabelecimento de Caxias. 

• Participaram 1 aluna de 1º ano; 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; gestão do tempo; 
organização; conhecimento do projeto Chapitô. 

• Recebeu Bolsa de Iniciativa. 

 

Manutenção do Espaço 
XL 
(obras e arrumações) 
Natal 2021 

 

Manutenção do Espaço 
XL 
(obras e arrumações) 
 

Diversos tipos de trabalhos de manutenção (pinturas, reparação de 
mobiliário, arrumação de espaços, organização do guarda-roupa, etc.) são 
realizados pelos técnicos aproveitando a pausa letiva do Natal. 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.  
 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 3 alunos de 1º 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. 
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Atividade Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

Hard Rock Café 
Pinturas Faciais 
Modelagem de Balões 
 
Integrações Pontuais ao 
longo do ano letivo 21/ 

Os alunos fazem pinturas faciais e modelagens de balões em festas de 
animação infantis. São atividades pontuais que ocorrem ao longo do ano 
letivo. Têm como objetivos a promoção de autonomia e a consolidação 
das aprendizagens 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 1 aluna de 2º ano e uma aluna de 3º ano; 

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

• Receberam Bolsa de Iniciativa atribuída pela entidade de 
Acolhimento; 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; trabalhar 

em grupo; gestão do tempo; organização; interação com o 

público; autonomia. 

Futuralia – 2022 
FIL 
Março  

Performance elaborada para ser apresentada no Palco do IPDJ na Futurália. 
AVALIAÇÃO:   

• Participaram 10 alunos do 2º ano  

• Aquisição de competências como: interação com o publico; 

trabalhar em grupo; organização.  

• Recebram bolsa de iniciativa  

BTL – Feira de Turismo 
de Lisboa 
FIL 
Março 2022 

Contraproposta da MoviJovem Chapitô.  
Marcar presença no Stand da Movijovem e BTL.  

Animação dispersa e convite ao publico para visitar o Stand. 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 3 alunos do 1º ano  

• Os jovens fizeram o que estava planeado com uma presença 

bastante ativa e dinâmica.  

• Aquisição de competências como: interação com o publico; 

autonomia: gestão de tempo; responsabilidade  

• Recebram bolsas de iniciativa  

Feira das Profissões  
Câmara Municipal de 
Mafra 
Abril 2022 

Marcamos presença na feira das profissões para divulgação da escola e 
para angariarmos potenciais candidatos para o ano letivo 2022/2023. 
Levamos uma animação e tivemos uma banca na feira onde os 
participantes poderiam ser maquilhados.  
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 2 alunas do 1º ano 
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Atividade Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

• As jovens foram bastantes dinâmicas e interagiram bastante 
com os participantes e mostraram-se bastante disponíveis para 
esclarecer as duvidas colocadas pelos participantes. 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; gestão do 
tempo; organização; interação com o publico; autonomia. 

• Receberam bolsas de iniciativa  

VI Mostra de Ofertas 
Profissionais e 
Educativas de Odivelas 
(MOPE VI) 
Maio 2022 

Acção de divulgação da Escola para captação de alunos. Levamos 
animações que foram apresentadas no palco principal da feira. Tivemos 
um stand com um manequim e kit de caracterização.  
AVALIAÇÂO: 

• Participaram 4 alunas do 3º ano  

• As jovens estiveram sempre presentes e fizeram o que estava 
planeado.  

• Aquisição de competências como: responsabilidade, trabalhar 
em grupo; interção com o publico; organização; autonomia. 

• Receberam bolsas de inciativa  

Hora da História 
 
Ao longo do ano letivo 
21/22 

 

Os alunos leem um conto tradicional às crianças do CAAPI. Esta 
leitura é feita a pares e representada às crianças. 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 9 alunos de 1º ano e cinco alunos de 2º ano; 

• As jovens estiveram quase sempre presentes, no horário 
definido e cumpriram com o proposto, aconteceram atrasos e 
faltas pontuais; 

• Receberam Bolsa de Iniciativa. 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; trabalhar 
em grupo; gestão do tempo; organização; interação com as 
crianças; autonomia. 

Animações de Rua 
Divulgação EPAOE 
Junho e agosto 2022 

 
 

Do cruzamento da necessidade de divulgar os 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 
competências de comunicação com o publico e outras, mais especificas 
de cada curso (quer IAC quer CenFA). 

Jardinagem 
Outubro de 2021 a 
agosto 2022 

Rega e limpeza de canteiros em todo o espaço Chapitô. Esta atividade 
decorre durante todo o ano letivo e nas interrupções letivas.  
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Atividade Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 4 alunos do 1º ano; dois jovens do 2º ano e um aluno do 
3º. 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; trabalhar em 
grupo; gestão do tempo; organização. Desenvolveram ainda uma 
consciência ecológica; 
Todos receberam bolsa de iniciativa que usaram para abater parte do 
valor do Fundo de Apoio Pedagógico. 

Go Party 

Animação de festas 
Infantis 
Janeiro a agosto 2022 

Os alunos fazem animações e acompanhamento em festas infantis. São 
atividades pontuais que ocorrem ao longo do ano letivo, ao fim de semana 
e feriados. Têm como objetivos a promoção de autonomia e a 
consolidação das aprendizagens 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 3 alunos de 1º ano, uma aluna de 2º ano e uma 
aluna de 3º ano; 

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

• Receberam Bolsa de Iniciativa atribuída pela entidade de 
Acolhimento; 

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

Frentes de Casa 
Outubro de 2021 a julho 
2022 
 

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

• Participaram 1 aluno de 1º ano; 10 alunos de 2º ano; e 3 alunos de 3º 
ano; 
Aquisição de competências como: responsabilidade; trabalhar em 
grupo; gestão do tempo; organização; interação com o público. 

Manutenção do Espaço 
XL (obras e 
arrumações) 
Julho a setembro 2022 

 

 

 
 

Diversos tipos de trabalhos de manutenção (pinturas, reparação de 
mobiliário, arrumação de espaços, etc.) foram realizados pelos técnicos 
aproveitando o verão. Acresce ainda trabalhos de arrumação e organização 
do Guarda-roupa deste espaço. 

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 

 
AVALIAÇÃO: 

• Participaram 4 alunos de 2º ano e 2 alunos do 3º ano; 

• Os jovens estiveram na sua maioria presentes, no horário definido e 
cumpriram com o proposto; por vezes houve atrasos e pontualmente 
faltas. 

• Desenvolveram também consciência ecológica e de reutilização de 
materiais; 

• Consolidação das aprendizagens feitas ao longo do ano; 
Receberam bolsa de iniciativa. 

Oficina Faz Tudo 
Agosto 2022 Manutenção dos espaços gerais do Chapitô. 

AVALIAÇÃO: 

• Participaram 1 aluna de 1º ano; 

• Aquisição de competências como: responsabilidade; trabalhar em 
grupo; gestão do tempo; organização; 
Receberam bolsa de Integração que reverte a favor do pagamento do 
Fundo de Apoio Pedagógico. 

Assembleia da 
República 
Dinamização  
Agosto a setembro de 
2022 

Dinamização da Banca da Assembleia da República na Feira do Livro de 
Lisboa. As jovens vestiam fatos de mascotes e convidavam o público a visitar 
a banca. Tem como objetivos a promoção de autonomia e a consolidação 
das aprendizagens 

AVALIAÇÃO: 

• Participaram 1 aluna de 2º ano e 3 alunas de 3º ano; 

• As jovens estiveram presentes, no horário definido e cumpriram 
com o proposto; apenas uma das jovens faltou um dia; 

• Receberam Bolsa de Iniciativa dada pela entidade de 
acolhimento. 

2.7 Principais visitas de estudo realizadas 

 
 

 
 

Quadro 6 – Principais Visitas de Estudo realizadas 
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Local da Visita Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

Teatro Politema  

 

 

Os alunos do 2º ano de IAC e CenFA foram visitar o teatro Politeama tento 
como objetivo aproximar os alunos deste tipo de estruturas cultural, o 
teatro, e entenderem quais os técnicos e profissionais necessários ao 
funcionamento de um espetáculo bem como qual o trabalho desenvolvido.  

AVALIAÇÃO: 

• Os alunos gostaram bastate da visita e fez com que ficassem com 

uma idea mais concreta do funcionamento de um espetáculo.  

 

Circo no Coliseu  

 

 

 

Os alunos de 1º ano de IAC e CenFA foram ao coliseu dos recreios ver um 
circo tradicional. O intuito da visita foi terem a oportunidade de verem um 
circo tradicional e de visitar uma sala de espetáculos. Foram acompanhados 
pela coordenadora do 1º ano e com a responsável do Gabinete de Apoio ao 
Aluno 

AVALIAÇÂO:  

• Verificou-se que muitos alunos nunca tinham assistido a circo 

tradicional e que era a 1ª vez que iam a uma sala de espetáculos. 

Museu Berardo  

 

 Os alunos do 1º ano de IAC e CenFA, acompanhados pela coordenadora de 
ano que também é a professora de Historia e Cultura das Artes, visitaram o 
museu Berardo com o objetivo de questionarem a arte, aprender a visitar 
um museu e fazer uma aproximação a arte contemporânea 

Museu Nacional do 
traje, Museu Nacional 
do teatro 

Uma visita feita pelos os alunos do 3º ano de ambos os cursos 
acompanhados pela coordenadora de ano, Ana Sereno e as professoras, 
Teodora Boneva e Alenxadrina Brito. O objetivo foi cirar uma proximidade 
com objetos artísticos, com os discursos que estabelecem com o público, 
proporcionar espaço de reflexão e construção de pensamento crítico e no 
caso dos alunos de CenFA “recolher” ideias de abordagem plástica dos 
adereços, maquetes e cenografia.  

Núcleo Arqueológico 
dos Correeiros 

Uma visita feita com a professora de Historia e Cultura das Artes pelos 
alunos do 1º e 2º ano de ambos os cursos. Classificado como Monumento 
Nacional, este quarteirão pombalino da baixa de Lisboa, que ocupa parte 
do subsolo, é de grande importância para o entendimento da historia da 
cidade de lisboa e sua ocupação. 
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Local da Visita Breve Descritivo / Avaliação de resultados 

Teatro Nacional de São 
Carlos  

Foi proporcionado aos alunos uma ida ao teatro nacional de São Carlos 
para assistirem um ensaio da Opera “Fausto”. Muitos dos nossos alunos 
nunca tiveram a oportunidade de assistir a uma Opera e nem conheciam o 
teatro. Foi com esse intuito que foi feta esta visita.  

Teatro São Luiz 

“Jogos de Obediência” 

Os alunos de CenFA do 3º ano foram a estreia da peça “Jogos de 
Obediência”encenado por Marta Carreiras tendo sido de bastante 
importância para a disciplina de Cenografia  

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. 

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. 

REALIZADO 

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. Tivemos a presença de uma 
artista polaca Pina Polar que veio estar presentes nas 
aulas de técnicas perfomrativas em forma de workshop. 
Foram tabalhados varias formas de como interagir, estar 
e envolver o publico. Esteve também presente nas auals 
de técnicas circenses. 

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). 
Este ano inciou-se mais cedo os workshops de 
caraterização para estarem a par com os projetos da 
escola. Os alunos de ambos os cursos do 1º ano e os 
alunos do 2º ano de IAC, tiveram uma 1ª abordagem a 

REALIZADO 
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Formação ministrada Breve Descrição Estado 

nível da caracterização. Cuidados a ter com a pele e 
noções base. Os alunos do 2º ano de CenFA foi mais uma 
reciclagem das aprendizagem que optiveiram no ano 
letivo anterior. 

Ao longo do resto do ano letivo os Workshops foram 
feitos consuante as necessidades de cada projeto. 
Nomeadamente para os alunos do 3º ano onde 
esclareçeram todas as questões que precisaram para a 
proposta ao nível da caracterização para a PAP 

Formador: Mario Cobras 

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. 
No âmbito da formação dos alunos de CenFA os alunos 
do 2º e 3º ano tiveram o workshop de luz e som, para 
adequirirem conhecimentos básicos para os ajudar a 
fazerem os seus projetos principalmente os alunos do 3º 
ano. Os workshops foram efetuados separadamente e 
por dois formadores diferentes. O tempo da formação 
não fez com que os alunos do 2º adquirissem a 
aprendizagem necessária. 
  
Formador de luz: Leucadia 
Formador de som: Bruno 
 

PARCIALMENTE 
REALIZADO: 
LUZ E SOM 

Workshop de 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. 
No ambito da formação dos alunos de CenFa os alunos 
do 3º ano tiveram uma workshop de madeiras onde 
poderam criar um protótipo, com perspectivas 
diferentes do objeto a ser realizado, cortar o bloco de 
madeira para aplicação de processo subtrativo, afinar as 
goivas para utilização das mesmas no processo de 
esculpir, esculpir a peça previamente desenhada – talha 
madeira.  
Formadora: Teodora Boneva 

REALIZADO 

 



 

 

 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 2021/2022 
EPAOE - Escola Profissional de Artes e Oficios do Espectáculo 

Código: EPAOE.GQ.RA.02 

31 

 

 

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. O Conselho Consultivo, no entanto, não conseguiu materializar-se no seu encontro 
anual. 

 
 
 
 
 

Quadro 8 – Reuniões previstas / realizadas ano letivo 2020-2021 

Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Reuniões Gerais de 
Professores 

17 de 
setembro  

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 “Sustentabilidade 
e Ecossistemas”  

Estiveram presentes o corpo 
docente, cordenadores de ano, 
de corpo e geral, direção da 
escola e rodução escola.  

Formato presencial  

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 

15, 16, 20, 
22 e 23 de 
Setembro  

 

 

Uma reunião de apresentação 
do novo coordenador plástico 
Alexandre Mandu com a euipa 
de professores de CenFA foi 
realizada no dia 15 de setembro. 
No dia 16 de setembro foi a 
reunião das FCT’s do 3º ano 
onde estiveram presentes a 
coordenação do 3º ano, direção 
da escola, orientadores de 
estágio e coordenação geral. 
Nos restantes dias seguiram-se 
várias reuniões de planeamento 
em grupos mais restritos de 
equipa docente.  
A generalidade destas reuniões 
contou com a presença de 
elementos da direção da escola, 
além dos professores. 

Formato presencial  

Evidencia: atas de conselho 
de turma – Planeamento 1º 
trimestre; Memorando de 
conselho de turma – 
planeamento 2º trimestre. 
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Reunião de 
Encarregados de 
Educação  

22 de 
outubro /14, 

19 e 21 de 
janeiro / 

3º trimestre  

A primeira reunião de 
encarregados de educação 
realizou-se em formato 
presencial onde foi apresentado 
as orientações gerais e o 
calendário escolar do ano letivo 
da EPAOE. Explicou-se as Bolas 
de Mérito e o seguro escola, 
como também o selo qualidade 
EQAVET e as melhorias da 
escola. Cada coordenador 
reuniu com os seus resoetivos 
anos para esclarecimentos e 
duvidas.  

As segundas reuniões foram 
realizadas online (por precaução 
devido à pandemia) onde os 
coordenadores de ano, da escola 
e o gabinete de apoio ao aluno 
tiveram presentes.  

No 3º trimestre os 
coordenadores colocaram-se à 
disposição para esclarecer 
duvídas ou questões aos 
encarregados de educação via 
online ou presencial.  

 

 

Fromato misto  

Evidencia: Atas da reunião 
dos encarregados de 
educação 

Conselho Pedagógico 

 

26 de 
novembro  

4 de março  

Tanto no 1º como no 2º 
conselho pedagógico estiveram 
presentes os representantes dos 
alunos já elegidos nas turmas, os 
representantes dos 
encarregados de educação dos 
dois cursos, direção e 
coordenação da escola, 
coordenadores de ano e de área 
técnica, gabinete de apoio ao 
aluno e a garantia de qualidade  

Formato misto  

Evidencia: Atas Conselho 
Pedagógico  
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Foi feita uma pequena 
apresentação pelos 
coordenadores, produção e 
garantia de qualidade. Fez-se um 
balanço do inicio do 1º e 2º 
trimestre. Os representantes 
dos alunos e encarregados de 
educação exposeram as suas 
questões e sugestões.  
 

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

1º Trimestre: 
20, 21 de 

Dez 
 

2º Trimestre: 
11, 12 e 13 

de Abril 
 

3º Trimestre: 
29 e 30 de 
Junho e 26 

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 

 

 

 

Durante o ano letivo decorreram 
reuniões que incidiram em 
informações sobre os alunos. 
Foram realizadas por cada ano 
(1º, 2º 3º) nos três trimestres do 
ano. Nestas reuniões estiveram 
presentes: o GAA, a 
coordenação pedagógica, o 
coordenador do respetivo ano e 
a ação social. 

Durante o ano letivo, 
decorreram, semanalmente, 
pontos de situação em 
encontros agendados, mas sem 
redação de ata. 

Reuniões informais:  
presenciais sem ata. 

Três atas por trimestre 
(uma para cada ano letivo).  

Sem outros registos 
sistematizados. 
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

Dinamização da 
Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanais/ 
Quinzenais 

No inicio do ano letivo foi 
conseguida a rotina de reuniões 
semanais/quinzenais. Nos 
momentos de mais trabalho e 
mais atividades na escola não foi 
possível realizar com tanta 
frequência. A garantia de 
qualidade esteve presente nas 
varias reuniões de coordenação, 
conselho pedagógico.  

As pessoas presentes foram a 
coordenação pedagógica, 
garantia de qualidade, 
coordenador do 2º ano e por 
vezez o gabinete de apoio ao 
aluno.  

Formato presencial 

Evidencias: informações 
semanais da coordenação 
geral.  

Assembleias de 
Turma 

Planeadas: 
semanais  

 

As assembleias de ano foram 
realizadas em horário escolar 
dos alunos do 1º e 3º ano. As 
assembleias foram orientadas 
pela coordenação do 1º e 3º ano 
respectivamente com o apoio do 
Gabinete de Apoio ao aluno  

  

 

Parcialmente conseguido 

Formato presencial  

Evidencias: informações 
semanais do coordenador 
de ano aos alunos  

Reuniões de 
coordenação 

 

 

 

 

 

Reuniões de 
coordenação 

Semanais 
/Quinzenais  

 

 

 

 

 

 

As reuniões de coordenação no 
inicio do ano letivo realizavam-
se semananalmente, passando 
para quinzenalmente ou quando 
era necessário reunir com os 
coordenadores de ano, 
coordenador de corpo, 
coordenador plástico, 
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,  exceto quando 
se justificava ser online)  

Evidencia: atas de 
coordenação pedagógica 
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Reunião Data Intervenientes Formato / Evidencias 

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

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 2021/2022 conseguimos remotar a normalidade e foi possível realizar os exercícios finais 
dos alunos da Escola do Chapitô sem qualquer contingência, com muito empenho de toda a equipa 
docente, capacidade de gestão de resursos e expectativas, que a EPAOE garantiu a finalização da 
formação do ano letivo de 2021/22 para todos os anos com espetáculos presenciais, o que foi de extrema 
importancia para os alunos. 

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 
 
 
 

Âmbito, Desenvolvimento e 
Resultados 
 
 
 
 

A Mostra Técnica é o Exercício- Final dos alunos do 1º ano dos Cursos 
de Interpretação e Animação Circenses e Cenografia, Figurinos e 
Adereços.  
O espetáculo foi realizado na Tenda do Chapitô é o somatório das 
técnicas aprendidas ao longo do ano letivo que convergem para o 
mesmo fim. Não se pretendia uma mostra de aprendizagens 
sucessivas das várias disciplinas, mas um trabalho conjunto e 
sinérgico.  
“Sustentabilidade” é o tema anual da Escola de Circo do Chapitô.  
A chegada do "público" ao palco, depois de o público se ter sentado é 
a convocatória para assistir ao comportamento de todos e cada um de 
nós. 
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1º Ano – Mostra Técnica 

O clown surge como actor crítico dum comportamento humano que 
nos conduz para a crescente degradação do planeta e até à possível 
extinção de várias espécies incluindo a humana. 
Estes personagens desdobram-se em cenas representativas da 
sobrexploração dos recursos naturais, do carácter acumulador do 
Homem e que o leva ao uso irresponsável de matérias e materiais e 
também do desperdício por parte de uns e a escassez que assombra 
outros, consequências da desequilibrada distribuição dos recursos e 
produtos existentes. 
Este desperdício é sintoma do consumo irresponsável que vai 
sustentando as produções industriais em massa que quase imitam as 
nossas rotinas quotidianas, mecânicas, inexpressivas e cansativas. 
Esse comportamento de grupo e repetitivo assume enorme expressão 
ao longo do espectáculo sendo usados quase todos os aparelhos 
circenses de que os alunos dispõem na escola como símbolos dos 
recursos, produtos e desperdício representados 
Por fim, os actores sentam-se com o público e dão início a um novo 
espectáculo. O espectador é convidado a ser ele próprio o 
protagonista duma história que só ele pode escrever e/ou mudar na 
vida do planeta. 

O orientador artístico em conjunto com o professor de performativas 
criaram desde cedo vários cenários e cenas que acabaram por ser 
introduzidas na mostra técnica como também elementos que tinham 
sido trabalhados em aulas de TEC (técnica de expressão coporal).  
Esta mostra técnica teve um pouco de todas as técnicas circenses e os 
alunos demonstraram uma grande automonomia e responsabilidade.  
 

Data(s) de Apresentação 
25 de maio – ensaios gerais com publico 
26 de maio  – apresentações-espetáculo 

Título,  cartaz e sinopse 
 

 

“ECO” 

É a partir da tentativa do desenvolvimento da consciência ecológica 
que surge a Mostra Técnica “ECO”. Esta foi-se construindo, 
inicialmente, na discussão das temáticas da sustentabilidade e que 
depois tentámos materializar e representar através de improvisações 
e jogos cénicos que nos revelassem estas questões de forma clara, 
lúdica e - porque não? - divertida. O encontro com as artes circenses 
resultou no crescimento e aprofundamento destas ideias a que os 
alunos deram corpo e voz. Encontraram desta forma, uma expressão 
total e intrínseca e através da arte, o conhecimento que adquiriram e 
que, em “ECO”, transformaram no seu protesto crítico das questões 
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1º Ano – Mostra Técnica 

ambientais e na promoção de um enfoque interdisciplinar que resgata 
e constrói saberes.  

DADOS RELATIVOS A TODAS AS APRESENTAÇÕES 

Local de Apresentação Tenda  

Orientação Artística Nuno Figueiredo com o apoio do coletivo de professores da EPAOE  

Intervenientes Alunos do 1º ano do Curso de Interpretação e Animação Circenses e 
do Curso de Cenografia Figurinos e Adereços; Professores do 1º ano.  

Público No dia 25 de maio foi estiveram presentes a direção da escola 
(Teresa Ricou), o orientador artístico Nuo Figueiredo, os 
coordenadores de ano, os professores, alunos (2º e 3º ano) e 
colaboradores do Chapitô  
No dia 26 de maio houveram duas sessões onde contamos com a 
presença dos familiares e amigos dos alunos, diração da escola 
(Teresa Ricou), Coordenadores, orientador artístico e os professores 
de circo.  

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 do “ECO” acima da média, 
modelo a seguir para um mostra técnica.  

• 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”. 

O orientador artístico tendo em conta o tema do ano “sustentabilidade” 
explorou de uma outra forma o tema criando um espetáculo que 
abordou os medos, a solidão, a rotina, felicidade e sustentabilidade 
emocional. A ação desenvolveu-se numa analogia direta com a saúde 
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2º Ano – Exercício de Espetáculo 

mental, onde através do circo o equilíbrio das emoções humanas foi o 
mote para a obra artística.  

Os figurinos surgiram como uma segunda pele e construiu elementos 
estéticos tridimensionais que reportam a uma leitura crua e anatómica.  

A Cenografia foi baseada nas redes de conexão neurais, uma metáfora à 
forma como os sentimentos percorrem o corpo antes de serem 
expressados. Neste espaço cenográfico encontrou-se pequenas 
estruturas em cordas de menor expressura que desenharam a rede de 
conexões pela cena que serviu de suporte para elementos de 
manipulação circense.  
 

Data(s) de Apresentação 
23 de junho – ensaio geral  
24 de junho – apresentações – espetaculo  
25 de junho – apresentação -espetaculo   

Título, Cartaz e Sinopse 
 

 

 

MOTUS 
SINOPSE 
“Social, coletivo, físico e emocional.  
O que é a sustentabilidade emotional?  
Sabemos que somos seres capazes de melhor e é nessa convicção que nos 
baseamos, procurando entender como alcançar um equilíbrio emocional 
connosco próprios, com os nossos pares, os outros, a natureza e a 
realidade humana em toda a sua extensão e complexidade.    
Ao tentarmos percorrer o caminho gradual das mudanças necessárias é 
preciso descobrirmos formas de suprir as nossas necessidades básicas e 
de identificarmos as prioridades, face ao desgaste do dia-a-dia. Os sinais 
de desgaste surgem, às vezes silenciosos, outras confundindo-se com 
cansaço pontual. Motivados por fatores internos e externos, próximos, 
mas também distantes, pois, tantos são os problemas terrenos. 
Motus é um espetáculo que reflete uma peregrinação interior e um 
esforço continuado pela procura de equilíbrio, tanto no circo como no 
mundo.” 
 

Local de Apresentação SUSPENSO  

Orientação Artística Jocka Carvalho com o apoio do coletivo de professores da EPAOE 

Intervenientes Alunos do 2º ano do Curso de Interpretação e Animação Circenses e do 
Curso de Cenografia Figurinos e Adereços; Professores do 2º ano.  

Público No ensaio geral tivemos a presença de direção da escola (Teresa Ricou) 
os coordenadores, professores, colaboradores do Chapitô, alguns 
convidados e uma equipe de reportagem da RTP. 
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2º Ano – Exercício de Espetáculo 

Nos dias das apresentações contamos com a presença dos familiares e 
amigos dos alunos bem como os alunos do 1º e 3º ano, a direção 
(Teresa Ricou)  

Pareceres externos e 
avaliação da atividade 
(alunos e professores) 

• Objetivo cumprido para alguns alunos em relação à formação 
“aprender a construir um espetáculo”: alunos presentes, 
participativos e implicados, com verdadeiro espirito critico e 
opinativo. O trabalho em equipa demorou a ser desenvolvido e 
compreendido por parte dos alunos. A compreensão de todo o 
contexto de profissionais envolvidos para ser colocado em cena um 
espetáculo foi transmitido e adqueirido pela maior parte dos alunos.  

• Processo de produção em oficinas decorreu sempre de forma 
complexa dadas as caracteristicas particulares da turma, onde eram 
4 alunos de CenFA para 30 alunos de IAC, sendo que a ajuda doas 
alunas do 3º ano foi bastante bom.  

• Conseguido o efeito agregador e potenciador do trabalho de projeto, 
com “aprendizagens significantes e significativas” para a maior parte 
dos alunos, que assim concluiram o ano com  motivação para a 
continuarem 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. 

 

Quadro 11 – 3º ano: Provas de Aptidão Profissional 

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

Data de Apresentação 19 de julho – 18h e 22h 

Título/ Cartaz 

 

“BEM VINDA À VILA”  

SINOPSE 
Numa vila cheia de problemas, todos tentam encontrar uma maneira de 
adoçar a vida, porém estão sempre à espera que a vida lhes dê limões e 
longe de saber preparar uma limonada. Nada é permanente na nossa 
existência, na qual precisamos de um caminho. Sabendo do que sabes, 
atreves-te a viver? 

Local de Apresentação Tenda do Chapitô  

Professores Orientadores Teodora Boneva, Pascoal Furtado e Lúcia Afonso 

Alunos de IAC e CenFA IAC: Ana Carolina, Catarina Paolino, Celina Mariani, Diogo Dias, Raquel 
Vilhena e Zoe Valentim; CenFA: Beatriz Santos 
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3º Ano – PAP’s / Provas de Aptidão Profissional 

Júri de Avaliação Interno: Teresa Ricou, Diogo Faria, Ana Sereno, Teodora Boneva, 
Pascoal Furtado,  Lúcia Afonso, Nuno Figueiredo. Externo: Sara Carinhas 
(Atriz e Encenadora), Carlos Morales (jornalista), Danny Luftman 
(Artista de circo), Carlos Matos (Cenografo) 

Resumo das apreciações 
do juri 

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

• O trabalho cenográfico apresentado cumpriu de forma inteira e digna 
a função para o qual foi projetado. Acontecendo o mesmo com os 
adereços e os figurinos; 

• Conceito dramaturgico bem desenvolvido; 

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

Data de Apresentação 22 de junho – 18h e 22h 

Título / Cartaz 

 

“Por-Definir” 

SINOPSE 
Cada um de nós tem um universo próprio Eu gosto de coisas que tu não 
gostas, tenho opiniões diferentes, tenho vícios e experiências 
diferentes...  
Sabes por tudo que passei? Eu não sei por tudo que passaste! 3 anos 
não foram suficientes para nos conhecermos uns aos outros, mas pode 
ser que em 40 minutos o público consiga ver algo além da nossa 
superfície. Existe uma grande falta de empatia e algum desprezo na 
pessoa ao nosso lado nos dias de hoje Intolerância e ódio alheio 
Não sei o que carregas mas o que será que vais levar  
 

Local de Apresentação Tenda do Chapitô  

Professores Orientadores Teodora Boneva, Pascoal Furtado e Lúcia Afonso 

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, Diogo Faria, Ana Sereno, Teodora Boneva, Pascoal 
Furtado,  Lúcia Afonso, Nuno Figueiredo e Jocka Carvalho Externo: Sara 
Carinhas (Atriz e Encenadora), Carlos Morales (jornalista), Danny 
Luftman (Artista de circo), Carlos Matos (Cenografo) 

Resumo das apreciações 
do juri 

• Proposta de linha muito contemporânea e impactante 

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

• O cenário foi próprio para a forma de espetáculo apresentado. 
Figurinos apropriados ao espetáculo e resolvidos de forma 
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3º Ano – PAP’s / Provas de Aptidão Profissional 

inteligente. Adereços cumpriram o seu papel enquanto adereços e 
também por vezes cenário. 

• Bom nivel técnico apresentado 

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 devido a algumas contingências, nomeadamente os alunos não estarem disponíveis nas datas 
que estavam propostas para a apresentação da PAP, não tivemos a possibilidade de colocar nenhuma PAP 
em cena na tenda do Chapitô  
. 

2.12 Orgânica Interdisciplinar de complementaridade de saberes 

Quadro 12 – Aulas Interdisciplinares 

Disciplina Temáticas Abordadas 

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

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

Téc. Perfomativas/Inglês 
Exploração de diferentes personagens com o uso da 
língua Inglesa.  

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 

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.  
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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. 

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. 

2.13 Divulgação dos cursos da EPAOE 

Este ano letivo foi nos possível retomar as acções de divulgação que normalmente eram feitas. Tivemos 
varias presenças em feiras de profissões e bastantes presenças na televisão.   

Infelizmente não sentimos que houve uma percursão pela positiva em relação ao números de alunos que 
tiveram interessados em ingressar a EPAOE principalmente no curso de CenFA.  

Além dos Open Day, em formato presencial já descritos no quadro 4 e 5, foram realizadas ainda: 

• Presença na RTP, TVI e SIC 

• Presença no progama “Maluco Beleza” 

• Mais Magazine –1 vez por mês Edição do Jornal Expresso + Online 

3 PLANO DE FORMAÇÃO 

A EPAOE no ano letivo de 2021/2022 realizou as ações de formação previstas no Plano de Formação 
relativamente à utilização do INOVAR +, ficando adiadas para o próximo ano letivo as restantes. 
Continuamos a fazer uma aposta forte na utilização da plataforma INOVAR+ e as ações de formação foram 
basicamente 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 



 

 

 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 2021/2022 
EPAOE - Escola Profissional de Artes e Oficios do Espectáculo 

Código: EPAOE.GQ.RA.02 

44 

 

 Indicador 
Ciclo Formativo de 2017/2020 

Meta Valor Obtido Desvio (%) 

Taxa de conclusão - Indicador EQAVET 4a) 77% 66,1% 14,1% 

Taxa de colocação no mercado de trabalho – 

Indicador EQAVET 5a) 
40% 54,1% 35,3%  

Taxa de prosseguimento de estudo – Indicador 
EQAVET 5a) 

15% 21,6% 44%  

Taxa de empregabilidade na área de formação – 

Indicador EQAVET 6a) 
75% 37,5% -50% 

Grau de satisfação dos empregadores – Indicador 
EQAVET 6b3) 

3,8 3,4 -11% 

 
Os resultados dos indicadores EQAVET do ciclo 2017/20 indiciam valores  

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 2021/2022 

Meta Valor Obtido Desvio (%) 

Taxas de Alunos com Módulos Não Realizados 25% 46,3% 85,2  

Taxas de Módulos Não Realizados 15% 27,9% 86 

Taxa de Desistência 9% 22,8% 153,3 

Taxa de Absentismo 10% 8,3% - 17%  

Grau de Satisfação dos Alunos 3,0 3,1 + 3,3%  

Avaliação Final da PAP 16 16 0%  

Grau de Satisfação das entidades FCT 3,0 3,3 + 10%  

Taxa de Participação dos Stakeholders na Gestão 
da Escola. 

60% 60% 0%  

Taxa de Participação dos Stakeholders no Conselho 
Pedagógico 

75% 83% + 11%  

Grau de Satisfação do Pessoal Docente 3,0 2,8 - 6,6%   

Grau de Satisfação do Pessoal Não Docente 3,0 3,0 0%  

Taxa de Cumprimento do Plano de Formação 75% 25% - 66,6%   

Nº de Candidatos aos Cursos da EPAOE 75 73 - 2,6%   
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 Indicador 
Ano letivo de 2021/2022 

Meta Valor Obtido Desvio (%) 

Nº de Ações de Divulgação 19 45  + 136%  
 

  

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. 

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 

46,3% Estes valores encontram-se 
muito acima do que era 
esperado, apesar do empenho 
dos professores no sentido de 
melho adequar os conteúdos 
socioculturais às exectativas 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 

27,9%  

Taxa de 
Desistência 

22,8%  Valor bastante elevado o que se 
justifica pelo facto de ter havido 
uma atualização dos dados nas 
plataformas. Assim sendo o 
resultado obtido não é o real, o 

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 
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Indicador Resultado Análise Projeção de Melhorias  

valor efetivo é mais reduzido, 
No próximo ano letivo a 
situação será normalizada.  

envolvimento do Gabinete de Apoio 
ao Aluno. 

Taxa de 
Absentismo 

8,3% 

Valor abaixo do objetivo 
definido de 10% 

Consolidar o processo de 
monitorização e acompanhamento 
continuando com a aplocação de 
metodologias de aproximação 
diferenciada junto dos alunos 

Grau de 
Satisfação dos 
Alunos 
 
 
 
Grau de 
Satisfação dos 
Alunos 

3,1% 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 
a escola e planeamento das 
atividades. 

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

Avaliação Final 
da PAP 

16 A meta definida foi alcançada 
tendo sido utlilizadas as 
estratégias implementadas no 
final do ano letivo de 2020/2021. 
O facto de os alunos terem tido 
um ano “normal” sem alterações 
a nível do planeamento ajudou a 
este resultado.  

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 

3,3 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. 

60% Ficou contudo decicido manter 
este indicador até ao final do 
ano letivo 22/23 onde será feita 
uma revisão global da 
implementação do sistema 
EQAVET dado completar-se este 
ano os 3 anos de vigência do 
sistema.  

No final do ano letivo 22/23 iremos 
analisar se mantemos este indicador  

Taxa de 
Participação 
dos 

83% O resultado de participação é 
satisfatório apesar de se ter 
notado uma qualidade de 

Aproveitando a grande 
disponibilidade para participar na 
melhoria da escola, promover 
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Indicador Resultado Análise Projeção de Melhorias  

Stakeholders 
no Conselho 
Pedagógico 

intervenção pouco 
representativa do grupo 
(representantes dos 
encarregados de educação, 
sobretudo). 

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

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

3,0 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 

25% 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 

73 
O número de candidatos 
registados no corrente ano 
letivo ficou bastante próximo do 
objetivo. Houve um grande 
aumento do número de 
candidatos para o curso de 
Cenografia Figurinos 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. 
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Indicador Resultado Análise Projeção de Melhorias  

Nº de Ações 
de Divulgação 

45 O numero de ações de 
divulgação foi bastante superior 
ao objetivo (19) tendo em conta 
que a situação pandémica o 
permitiu e podemos voltar um 
pouco à normalidade.  

Para o ano letivo 22/23 já estão 
planeadas as ações de divulgação e 
em principio sem contigencias.  

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 10% 

Objetivo não foi cumprido, como foi 
referido anteriormente, houve uma 
atualização das plataformas e este valor 
não é o real. Assim sendo iremos manter o 
mesmo objetivo para o ano letivo 
2022/2023 

Aumentar a inserção no 
mercado de trabalho. 

Mantivemos a taxa igual ou 
superior a 40% 

Objetivo foi 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 45% 

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% 

Objectivo alcançado e mantemos o 
objetivo para o próximo ano.  

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. 
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Área de Melhoria Objetivo e Metas Definidas Comentário 

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 
inquéritos de satisfação e os objetivos 
estratégicos da EPAOE. 

6 REVISÃO 

Feita a análise contextualizada considera-se que não deve haver revisão nos objetivos anuais para o ano 
letivo de 2021/22, há exceção da Taxa de Absentismo que fixamos em 10%, valor que , face a todo o 
hidtirual, nos parece o mais adequado.  

Embora os indicadores “Taxas de Alunos com Módulos Não Realizados” e “Taxas de Módulos Não  

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. 

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. 

Relativamente ao FCT este ano letivo foi possível retomar e desenvolver todas as atividades projetadas 
no terreno.  

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 2022/23: 
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• 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 mensais, com presença obrigatória de 
todos os professores de circo/corpo; 

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

• Garantir reuniões quinzenais  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 2022/23. 


