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PROJETO EDUCATIVO 

            

                                          -                                                       

                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                               

               

                                                                                     –                  

                                 – na Rua do Melo nº                              –                  

                                                                                                        

                                                                                                       

          

                                                                                                      

                         

1.                          

                                                                                            

PROFISSIONAL INFANTE D. HENRIQUE – PORTO definida no art. 3º da                         –          

                                                      os socialmente desfavorecidos, nomeadamente dos 

que se encontram em cumprimento de medidas judiciais – faz com que se considerem como objetivos 

primordiais da ac                                           
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                                          ”   

Sendo a Inclusão uma marca distintiva da atividade formativa e educativa da Escola Profissional Infante D. 

Henrique surge agora reforçada com a implementação do Decreto –Lei nº 54/2018 e com Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

Elegendo a Escola a Cidadania como princípio orientador da sua missão, a implementação da Estratégia de 

Educação para a Cidadania nas dimensões e princípios constantes do Decreto-Lei nº55/2018, sistematiza e 

enquadra as ações desenvolvidas nas áreas de competências do perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória, integrando princípios, valores e visão, sem desvalorizar as exigências do perfil profissional de 

cada curso em prossecução. 

A Estratégia de Educação para a Cidadania consta de documento autónomo. 

                                                                                                     

                                                                                                             

                                                                                                           

plena os direitos e deveres se conjuguem de forma harmonio                   

                                                                                                     

                                                                                                        

                telar ou                                                                                 

prevenção criminal e da educação para o Direito. 

                                                                                                       

formandos para os cursos desenvolvidos na Escola Profissional Infante D. Henrique.  

Como qualquer instituição deve projetar o futuro e deve ter uma VISÃO do rumo que pretende seguir. 

Na execução do seu projeto educativo a Escola continuará a desenvolver esforços para ser uma escola de 

excelência, de referência, no ensino profissional em Hotelaria e Restauração. 
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Para a prossecução dos seus objetivos no âmbito da atividade educativa e formativa, que oferece aos seus 

alunos, estão definidos princípios orientadores – do saber, da qualidade educativa, da cidadania e da 

inclusão.  

Neste contexto procurará: 

a) Facultar aos alunos uma sólida formação geral, científica e técnica, capaz de os preparar para o exercício 

de uma profissão, permitindo-lhes ter a perceção e compreensão da utilidade das aprendizagens. 

b) Desenvolver mecanismos de aproximação entre a Escola e as instituições económicas, profissionais, 

associativas, sociais e culturais do meio envolvente e do tecido empresarial das áreas de formação em 

desenvolvimento. 

c) Facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência profissional, desencadeando 

processos de organização de diferentes serviços, na ótica da produtividade e da qualidade, aumentando o 

grau de visibilidade da ação educativa e formativa. 

d) Promover soluções formativas flexíveis e dinamizar projetos que mobilizem os alunos, permitindo-lhes 

afirmar as suas capacidades pessoais 

Em síntese, na sua atividade educativa e formativa procurará:  

* Proporcionar formação integral aos seus alunos, implementando a Estratégia de Educação para a 

Cidadania nas dimensões: 

A – Competências pessoais e sociais enquadradas numa cultura de democracia; 

B – Pensamento crítico e criativo; 

C – Competências de participação ativa, plural e responsável; 

D – Conhecimentos no âmbito de um conjunto de domínios essenciais ao exercício de cidadania. 

 

* Praticar um ensino/formação com seriedade, rigor e qualidade atento o perfil do aluno à saída de 

escolaridade obrigatória assim com o perfil profissional de cada curso; 
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A escola busca com o prosseguimento da sua atividade formativa responder                             

   -  -                                                                                                  

                                                                                                 

trabalho.  

2. OFERTA FORMATIVA  

                                                               -                  -                      

            –                -                                                     º ano de 

escolaridade. 

Os Cursos de Educação Formação tipo-2 de cozinha também integram a oferta formativa da Escola 

Profissional Infante D. Henrique, tem a duração de 2 anos e conferem o 9º ano de escolaridade. 

3.                     

                                                                                               

                                                                                                        

                                                                                                    

curso assim como no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

A Escola promove o APRENDER FAZENDO conjugando os três níveis do saber: Saber – saber; Saber - fazer; 

Saber - ser/estar com princípios como:  

Flexibilidade –                                                                                            

                                                                                                      

                                                        idades concretas adequadas aos alunos de modo 

a que todos possam atingir os mesmos objetivos.  

                                                                                                  

                                                                                                       

                                                                                                      

               –                                                                                         
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Segundo Apple ”o  on e   en o    o   l en e  on   u do e   o o   l  o   on e do   e  o 

qualitativamente melhores quando incorporarem os diferentes saberes e diversos pontos de vista”.  

          –                                                                                              

forma coerente e partilhada pelas diferentes componentes.  

                                                                                  -                     

                                                                                               

          ”   

         –                                                          idade de diminuir as desigualdades 

entre os alunos e oferecer mais oportunidades de aprendizagem de forma diferenciada e conforme as 

necessidades de cada um.  

                                                                                               les. 

4. MECANISMOS DE RECU                                    COLAR  

                                                                                                       

                                                                                                          

                                                                                                      

                                                                                                       

realizam atividades integradoras e unificadoras das diferentes disciplinas.  

                                                                                                      

                                                                                                  

justificadas em falta.  

                                                                                                  -   
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5                  CADO DE TRABALHO  

A Esc                                                                                -            

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                      

                                                                                                         

                                                                                 -                   - 

                                                                                                  

                                                                                                      

                                                                

                                                                                                         

                                                  perfil profissional dos cursos assim como do perfil do 

aluno à saída da escolaridade obrigatória 

6. ENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA ESCOLA NO TECIDO ECONÓMICO, SOCIAL E 

CULTURAL  

                                                                                                    

tem que encontrar estratégias para que os alunos gostem de aprender, aprendam a estar na Escola ou 

                         

                                                                                                    

                                                                                                         

                                                           fil profissional de cada curso bem como o 

perfil do aluno à saída de escolaridade obrigatória. 

                                                                                                          

aprovado o                                                                                            

                                                                            rofissional Infante D. 

Henrique. 
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É objetivo da Escola desenvolver e aprofundar o trabalho colaborativo que tem existido com  as Confrarias 

Gastronómicas, designadamente com                                                       ”  

que tem           de promover e divulgar o estudo da influência dos Descobrimentos Portugueses na 

gastronomia, no que concerne ao receituário, técnicas de conservação e confeção, objetos e utensílios, 

podendo constituir-se instrumento pedagógico/formativo para os alunos da      ”  

Instrumento pedagógico que deve promover a convivialidade e a socialização à volta da mesa, em redor do 

que é da mesa, enquanto veículo integrador e promotor da coesão e igualdade, entre os ex-alunos, os 

atuais e os futuros formandos da EPIDH contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis e 

informados, em suma promovendo o exercício de uma cidadania plena. 

No âmbito da responsabilidade social, a Escola procurará sensibilizar os seus alunos para a importância do 

bem-estar e da sustentabilidade da vida em sociedade promovendo a colaboração com instituições da 

comunidade visando: 

- Contribuir para que os alunos interiorizem valores e princípios; 

- Suscitar nos jovens consciência da sua responsabilidade social e participação cívica; 

- Promover a interação entre gerações com a partilha de saberes e afetos. 

- Valorizar o território designadamente na promoção e divulgação dos produtos do mar e da terra na 

gastronomia regional Portuguesa. 

 

7                   TEMAS DE GARANTIA DE QUALIDADE CERTIFICAD       

                  

Foi implementada no ano de 2016 a CAF Educação 2013 – Estrutura Comum de Avaliação. Sendo uma 

ferramenta de Gestão da Qualidade a CAF permitiu realizar a auto – avaliação da Escola, o modo como está 

organizada, como são geridos os recursos e como são prosseguidos os seus fins – Educação e Formação.  

A CAF foi implementada na EPIDH por uma entidade externa. 

EQAVET 

Está a ser implementado na EPIDH o Sistema de garantia de qualidade alinhado com o quadro EQAVET - 

Quadro de Referencia Europeu para a Educação e Formação Profissional - com vista a assegurar a melhoria 

continua na prestação do serviço educativo e formativo. 
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 Integra a rede das escolas do Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas - SAME - da Universidade Católica.  

 

Revisto e aprovado no conselho pedagógico de 14 de março de 2019 

                                                                                                               A Diretora 

 

                                                                                                              Dr.ª Olga Sá 

 


