O Agrupamento de
Escolas de Almeida
Ao longo dos tempos, o concelho de Almeida, pela sua
localização, assumiu um papel de relevo na defesa do
território e interesses nacionais, do qual são testemunhos o seu imponente património histórico e militar e
a alfândega de Vilar Formoso. Esta realidade, se por
um lado lhe conferiu um estatuto de terra fortemente
vigiada que encerrava portas, ao mesmo tempo também conferiu às suas gentes a perspicácia necessária
para contornar obstáculos e tirar proveito das oportunidades. A integração europeia trouxe mudanças,
que se traduziram em fortes alterações do seu tecido
económico e social, pelo que teve de se adaptar a uma
nova dinâmica.
Atualmente, o concelho abre as suas portas, exibindose, expandindo-se, preservando-se, enriquecendo-se e
crescendo. E, neste contexto, o Agrupamento de Escolas de Almeida (AEA) – constituído em 2010 para servir o concelho de Almeida (faz fronteira com Espanha e
é delimitado pelos concelhos de Figueira de Castelo
Rodrigo, do Sabugal, de Pinhel e da Guarda) – preconiza uma relação clara e muito forte entre o seu desempenho global e a qualidade da sua liderança, em que o
pensamento estratégico, a gestão de projetos e a
inovação promovem a motivação/envolvência de
equipas de trabalho, a influência positiva, a gestão
de conflitos, a comunicação (interna e com o exterior)
e o sucesso educativo. Nesta conjuntura, a maximização da eficiência e da eficácia do processo alunosensino-aprendizagem-comunidade, assumem-se como
objetivos e metas fundamentais para o AEA.
Neste processo, a angariação de parceiros e o trabalho
colaborativo estruturam um sistema comum de crescimento, em integração direta e equilibrada com o
meio ambiente e com as pessoas, planeando, atualizando e mantendo sistemas de escala humana ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e financeiramente viáveis.
Projeto Educativo “Ensinar e Aprender a CRESCER”

Prepara o teu futuro connosco!
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Telemóvel: 962026958
Fax: 271574709
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“Escolas com Alma”

NOVO

Visão para a
Educação no AEA

TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA
Curso Profissional nível 4

A visão para a educação do AEA
exige:



Um agrupamento de escolas
onde todos os alunos têm acesso a um ensino estimulante e
de elevada qualidade, com
meios adicionais para aqueles
que deles necessitem;

DESCRIÇÃO GERAL
Programar, organizar, orientar e executar as atividades de uma exploração agrícola e/ou pecuária, aplicando técnicas, métodos e modos de
produção compatíveis com a preservação ambiental e respeitando as
normas de proteção e bem¬estar animal e de qualidade dos produtos,
de segurança alimentar, de saúde pública e de segurança e saúde no
trabalho.

PRÉ-ESCOLAR
1.º CICLO DO ENSINO BÃSICO



Um currículo sólido e professores que ajudam os alunos a
construir saber;

Alunos que aprendem explorar ideias partilhar conhecimentos;

ENSINO SECUNDÁRIO
- Línguas e Humanidades
- Ciências e Tecnologias
ENSINO PROFISSIONAL



A felicidade de todos os que o
integram;

- Técnico de Eletrotecnia - 3.º Ano
- Técnico de Comércio – 3.º ano
ENSINO VOCACIONAL





Uma escola aberta à comunidade;

Soluções de crescimento que
acrescentam valor à educação.

Curso Profissional nível 4
DESCRIÇÃO GERAL

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO



TÉCNICO DE COZINHA E PASTELARIA

- Técnico de Agropecuária – 2-º ano
- Técnico de Marketing – 2.º ano

Temos transporte para ti!

Planear, coordenar e executar as atividades de cozinha-pastelaria,
respeitando as normas de higiene e segurança, em estabelecimentos
de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras,
com vista a garantir um serviço de qualidade e satisfação do cliente,
com vista a garantir um serviço de qualidade e satisfação do cliente.

CURSOS EFA
Curso de Educação e Formação de Adultos B2+B3 e S3
DESCRIÇÃO GERAL

Os Cursos EFA são uma oferta de educação e formação para
adultos que pretendem elevar as suas qualificações. Estes
cursos desenvolvem-se segundo percursos de dupla certificação ou de habilitação escolar de acordo com o perfil e história
de vida dos adultos.
PARA QUEM
Os Cursos EFA poderão ser indicados para si, no caso de:
− Ter idade igual ou superior a 18 anos;
− Pretender completar o 2º, 3º ciclo do ensino básico ou o ensino secundário;
− Desejar obter uma certificação profissional.

