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INTRODUÇÃO
plano anual de atividades 2018/2019
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projetoSNEAKERS CAMP
EMPREENDEDORISMO 

 

 

 

1.º

2.º

3.º

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

O Sneakers Camp é um projeto de formação intensiva, orien-
tada para discentes ou equipas de discentes que pretendam criar 
e desenvolver novas marcas e/ou ideias de negócio.

Além experiência didática, o projeto criará condições para 
colocar os participantes em contato direto com empresários e 
empreendedores que, com base na sua experiência em contexto 
real, os orientarão na construção de modelos de negócio e comu-
nicação fortes e competitivos.

A criação, investigação e desenvolvimento de 
novas ideias ou produtos constituirá um apoio es-
sencial à construção de instrumentos como a Pro-
va de Aptidão Profi ssional, um dos expoentes do 
percurso formativo dos nossos alunos.

Além de dotar os formandos das competências, 
recursos e ferramentas necessárias à conceptuali-
zação de novas ideias ou iniciativas empresariais, o 
Sneakers Camp fornece uma estrutura de apoio ao 
seu desenvolvimento efetivo e, potencialmente, à 
criação de start-ups ou à inserção direta no merca-
do de trabalho, quer em empresas já constituídas 
como por via da criação do próprio emprego.

fase criativa: análise de ideias

desenvolvimento orientado

“pitch” de projetos

DESCRIÇÃO

PLANEAMENTO

FINALIDADE

Instituto de Ciências Educativas 
do Douro - Penafi el

parceiros

sneakers
 CAMP



COFINANCIADO POR:

EmeQuatro - Educação e Serviços, Lda. - Escola Profi ssional da Lousã
Rua Dr. António Lemos 31, 3200-214 Lousã
NIPC: 503765457     Tel. 239991649    dir.epl@epl-lousa.pt     www.epl-lousa.pt

emequatro

10

• Fomentar o espírito empreendedor;
• Usar a criatividade e ser aberto à inovação;
• Pensar em projetos inovadores para mercados físicos e virtuais;
• Elaborar estratégias e planos de marketing;
• Construir e operacionalizar um estudo de mercado;
• Defi nir estratégias de segmentação e posicionamento para diferentes públicos alvo e 

mercados;
• Compreender a linguagem dos públicos, detectando os seus objectivos e elaborando 

propostas de acção nessa base;
• Avaliar o meio envolvente às empresas (micro / macro-ambiente);
• Participar na defi nição de uma política de comunicação integrada;
• Estruturar um plano de comunicação;
• Desenvolver e aplicar técnicas de apresentação apoiada e “pitch”;
• Fomentar uma atitude autónoma, orientada à resolução de problemas;
• Aplicar a prática das técnicas discursivas assertiva e persuasiva;
• Fomentar a capacidade de diálogo crítico, por via da submissão de projetos a um júri 

externo;
• Promover o trabalho de equipa, estruturado numa lógica de divisão de tarefas e 

responsabilidades;

Disciplinas Técnica Objetivos gerais

Projeto transversal
a todas as discipli-
nas/cursos

Exposição e 
demonstração

Discussão orien-
tada

Role playing

Simulação

Brainstorming

Aprendizagem 
colaborativa

Visitas de estudo
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• Conceber e desenvolver produtos multimédia interativos;
• Captar e tratar imagens, som e texto;
• Integrar conteúdos utilizando ferramentas de autor;
• Produzir conteúdos;
• Editar vídeo e som;
• Seleccionar e avaliar informações relevantes para tratamento noticioso ou promocional;
• Conhecer a linguagem dos públicos, detectar os seus objectivos e elaborar propostas 

de acção;
• Desenvolver a capacidade de planifi cação, avaliação das situações e reformulação dos 

planos perante os imprevistos;
• Aplicar técnicas criativas;
• Utilizar diferentes métodos e técnicas de criação publicitária;
• Adaptar textos literários a guiões técnicos;
• Interpretar um guião técnico;
•  Planifi car um mapa de trabalho;
•  Pré-orçamentar uma produção audiovisual;
• Aplicar metodologia de trabalho em equipa.

Disciplinas Técnica Objetivos gerais

Projeto transversal
a todas as discipli-
nas/cursos

Produção e 
edição 
de conteúdos 
(multiformato)

projetoTELEVISÃO
WEBTV

A Web TV é um projeto transdisciplinar, com 
potencial de abrangência a todas as áreas cientí-
fi cas e técnicas lecionadas na Escola Profi ssional 
da Lousã. 

A par do desenvolvimento de todas as com-
petências inerentes aos processos de pré-produ-
ção, produção e pós-produção, os formandos te-
rão acesso a um canal privilegiado de promoção 
e difusão dos seus projetos criativos, informati-
vos, artísticos, desportivos e audiovisuais.



COFINANCIADO POR:

EmeQuatro - Educação e Serviços, Lda. - Escola Profi ssional da Lousã
Rua Dr. António Lemos 31, 3200-214 Lousã
NIPC: 503765457     Tel. 239991649    dir.epl@epl-lousa.pt     www.epl-lousa.pt

emequatro

12

projetoREVISTA
EDIÇÃO IMPRESSA

• Aplicar corretamente as técnicas de redação desenvolvidas para textos informativos 
(pirâmide invertida e deitada);

• Integrar conteúdos utilizando ferramentas de autor;
• Captar e tratar imagens
• Produzir e editar conteúdos produzidos por outras fontes;
• Validar a veracidade de informações cedidas por fontes;
• Seleccionar e avaliar informações relevantes para tratamento noticioso ou promocional;
• Conhecer a linguagem dos públicos, detectar os seus objectivos e elaborar propostas 

de acção;
• Desenvolver a capacidade de planifi cação, avaliação das situações e reformulação dos 

planos perante os imprevistos;
• Aplicar técnicas criativas;
• Utilizar diferentes métodos e técnicas de criação publicitária;
• Aplicar metodologia de trabalho em equipa.

Disciplinas Técnica Objetivos gerais

Projeto transversal
a todas as discipli-
nas/cursos

Produção e 
edição 
de conteúdos 
(multiformato)

A fundamentação deste projeto é em tudo similar à que sustenta a Web TV EPL. 
A plataforma impressa servirá também como suporte complementar para os trabalhos produzidos para o PROn (jor-

nal digital), projeto pautado pela aquisição e desenvolvimento de competências nas áreas da produção de conteúdos 
informativos, estrutura orgânica de um órgão de comunicação, design de comunicação, coordenação editorial e outras 
ferramentas de edição digital.
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projetoJOGOS SEM FRONTEIRAS
PROVAS E EVENTOS DESPORTIVOS

• Adquirir competências ao nível da organização de um evento desportivo;
• Trabalhar os requisitos de segurança em contexto prático;
• Criar iniciativa e autonomia na utilização de saberes;
• Promover atividade física atividade física na comunidade escolar;
• Incentivar comportamentos e atributos de vida saudável e bom relacionamento entre 

interpares.

Disciplinas Técnica Objetivos gerais

Projeto transversal
a todas as discipli-
nas/cursos

Prova de orien-
tação

Projeto agregador de todas as iniciativas / atividades / provas e eventos desportivos.
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OUTROS PROJETOS
2018-2019

Dando seguimento ao trabalho que tem vindo a realizar ao 
longo dos últimos anos letivos, a EPL continuará a apostar no 
desenvolvimento de projetos em parceria com entidades pú-
blicas e privadas, no âmbito do programa #PROcomunidade.

Continuará também a acolher sessões formativas e informa-
tivas de caráter relevante para a comunidade discente, de que 

são exemplo iniciativas como o projeto “Tecer a Prevenção” e 
os fóruns de empreendedorismo e inovação, entre outros.

Será ainda reforçada a aposta num programa de visitas de 
estudo diversifi cado, com propostas adequadas à realidade 
empresarial e comunitária de cada uma das áreas técnicas 
ministradas pela escola.



COFINANCIADO POR:

EmeQuatro - Educação e Serviços, Lda. - Escola Profi ssional da Lousã
Rua Dr. António Lemos 31, 3200-214 Lousã
NIPC: 503765457     Tel. 239991649    dir.epl@epl-lousa.pt     www.epl-lousa.pt

emequatro

15

PLANO DE ATIVIDADES
2018/2019
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2018/19PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ESCOLA PROFISSIONAL DA LOUSÃ

data atividade promotortipo objetivos intervenientes

14
setembro

Reunião geral de alunos e encarregados 
de educação
Cineteatro da Lousã

Escola Profi ssional 
da Lousã

Sessão informativa • Acolhimento de novos alunos
• Apresentação do Projeto Educativo
• EPL: apresentação de competências e de-

scrição funcional de órgãos diretivos, pedagógi-
cos e consultivos

• Apresentação e esclarecimento das regras de 
funcionamento da instituição 

• Gestão da formação: apresentação e descrição 
de funcionalidades da Webforma nos perfi s de 
formando e encarregado de educação

Formandos, pais 
e encarregados de 
educação

• Sensibilizar as/os cidadãs/ãos para o impacto 
que as soluções individuais de mobilidade têm 
na comunidade e para os potenciais benefícios 
da adoção de boas práticas para o ambiente, 
saúde e qualidade de vida;

• Apresentação da 2.ª edição do projeto de mobil-
idade sustentável “Pedalar para a Escola”.

18
setembro

Pedalar para a Escola
Anfi teatro da Escola Profi ssional da Lousã

Ofi cina de Segurança 
(CML)

Ação de sensibilização Formandos de 
todos os cursos

• Educar e sensibilizar para as questões ambien-
tais, ligando a gestão sustentável do território, 
a gestão sustentável da fl oresta e a gestão 
integrada dos recursos hídricos

25
setembro

Conhecer, Valorizar e Preservar a Serra 
da Lousã
Serra da Lousã

Ofi cina de Segurança 
(CML)

Saída de campo;
Ação de sensibilização

TCMRPP, TD e TM
vvh/20

OUT Ofi cina de segurança
Criação de conteúdos gráfi cos
fl yer informativo

Câmara Municipal
da Lousã

Projeto 
#PROcomunidade

TM 18/21• ...
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data atividade promotortipo objetivos intervenientes

• Desenvolver capacidades de (auto) análise;
• Identifi car e defi nir objetivos pessoais e 

profi ssionais, sustentados por uma ex-
ploração vocacional das saídas profi ssionais;

• Defi nir e aplicar estratégias de desenvolvi-
mento de uma atitude orientada à resolução 
de problemas;

• Aplicar estratégias criativas na resolução de 
problemas e desafi os pessoais e interpessoais;

• Promover a adequação do comportamento 
ao contexto;

• Demonstrar capacidade de adaptação a 
novos contextos e situações.

• Criar mecanismos de proximidade entre 
as empresas, organizações empresariais e 
instituições locais;

• Fomentar uma cultura de responsabilidade 
social;

• Desenvolver técnicas de trabalho no âmbito 
do tratamento da informação com vista à 
participação na elaboração de estratégias, de 
políticas e de programas, através do trabalho 
individual ou em grupo;

• Proporcionar a aquisição de conhecimen-
tos sobre os conteúdos programáticos, em 
contexto real.

18 a 20
outubro

Bootcamp Escolhas
Pousada da Juventude da Lousã

Espaço J E6G
Activar

Ação de formação 
intensiva

TCMRPP 16/19 B

7 a 16
novembro

“Um aplauso à Pedrinhas”
Criação de conteúdos audiovisuais
vídeo institucional

Cooperativa 
Pedrinhas, CRL

Projeto 
#PROcomunidade

TM 17/20 e 18/21

• Conhecer e vivenciar as tradições;
• Contribuir para um saber integrado;
• Incentivar comportamentos e atributos de 

vida saudável e bom relacionamento inter-
pares;

16
novembro

Magusto
Escola Profi ssional da Lousã

Escola Profi ssional
da Lousã

Comemoração Formandos, forma-
dores, funcionários 
e direção
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19
novembro

MARTELário, Cerimónia Ofi cial de entrega 
de prémios
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho

Escola Profi ssional
da Lousã

Projeto
Evento

Instituições parcei-
ras, instituições de 
solidariedade social 
sponsors

data atividade promotortipo objetivos intervenientes

15 e 16
novembro

Sneakers Camp 1.0
Biblioteca Municipal Comendador Montenegro

Escola Profi ssional 
da Lousã

Ação de formação 
intensiva; Encontro com 
empresários

TCMRPP 16/19 A 
e B; TGPSI 16/19

• Construir uma cultura empreendedora, assente 
no desenvolvimento de competências e na 
resolução de problemas e desafi os;

• Treinar técnicas de apresentação “pitch”;
• Fomentar capacidade de diálogo crítico, por via 

da submissão de projetos a um júri externo;
• Desenvolver uma atitude autónoma, orientada à 

resolução de problemas;
• Aplicação a prática das técnicas discursivas 

assertiva e persuasiva;
• Proporcionar o contato com as várias estraté-

gias e metodologias ao dispor de um marketeer 
para dinamização de uma empresa/marca ou 
conceito em função de necessidades previa-
mente identifi cadas.

16 a 18
novembro

XXIX Feira do Mel e da Castanha
Parque Municipal de Exposições

Câmara Municipal 
da Lousã

Choc’Honey
#PROstart

Equipa Choc’Hon-
ey TCMRPP 17/20

• Fomentar uma atitude empreendedora;
• Desenvolver competências de tomada de de-

cisão, planeamento e superação de obstáculos, 
desafi os e riscos;

• Treinar competências de identifi cação, im-
plementação e estabelecimento de metas e 
estratégias de venda de produtos;

• Proporcionar a aquisição de conhecimen-
tos sobre os conteúdos programáticos, em 
contexto real;

• Encerramento ofi cial da 1.ª edição do “MAR-
TELário”

• Criar mecanismos de proximidade entre 
as empresas, organizações empresariais e 
instituições locais;

• Fomento de uma cultura de responsabilidade 
social;
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data atividade promotortipo objetivos intervenientes

20
novembro

CLIMAGIR
EPL, Quinta do Palácio - Lousã

CIM-RCAção de 
sensibilização

TCMRPP, TM e TD 
17/20

• Conhecer os cenários, as vulnerabilidades e 
os riscos na área fl orestal;

• Promoção da fl oresta autóctone através da 
realização de uma ação de plantação;

22
novembro

OK Estudante
Coimbra

OK Estudante, 
estudar no RU

Sessão 
#PROrienta-te

TCMRPP 16/19 A 
e B;

• Prestação de informações e esclarecimen-
tos acerca da prossecução de estudos em 
universidades britânicas;

• Apresentação de programas de fi nanciamen-
to de propinas pelo governo britânico.

2018
novembro
dezembro

Vídeo de Natal
Escola Profi ssional da Lousã

Escola Profi ssional 
da Lousã

Projeto Formandos de 
todos os cursos

• Identifi cação das diversas fases de um proje-
to multimédia;

• Criação dos documentos de suporte das 
diversas fases de implementação de um 
projeto;

• Utilização de hardware de aquisição e soft-
ware de edição de vídeo;

• Edição de sequências de vídeo de forma 
completa e autónoma.

28
novembro

ARCIL: 1.º Trail adaptado
Serra da Lousã

ARCILProjeto
#PROcomunidade

TD 17/20, 18/21• Colaboração na organização de atividades;
• Adquirir competências ao nível da organi-

zação de um evento desportivo ao ar livre;
• Incentivar comportamentos e atributos de 

vida saudável e bom relacionamento inter-
pares;

• Promover a capacidade de superação e 
resolução de problemas do momento;

• Desenvolvimento da capacidade de dinam-
ização de atividades pré-estabelecidas;

• Fomentar a aprendizagem e o desenvolvi-
mento de atividades físicas adaptadas;
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data atividade promotortipo objetivos intervenientes

2
dezembro

3
dezembro

ABL: Mercado de Natal
Casa da Viscondessa do Espinhal

Dia Internacional das Pessoas 
com defi ciência
Lousã

Academia de Baila-
do da Lousã

ARCIL

Choc’Honey
#PROstart

Workshop

TCMRPP 17/20

Formandos 18/21

• Fomento de uma atitude empreendedora;
• Desenvolvimento de competências de toma-

da de decisão, planeamento e superação de 
obstáculos, desafi os e riscos;

• Treino de competências de identifi cação, 
implementação e estabelecimento de metas e 
estratégias de venda de produtos;

• Proporcionar a aquisição de conhecimen-
tos sobre os conteúdos programáticos, em 
contexto real;

4 a 14
dezembro

Dinâmicas do poder local, pelo investigador 
João Pinho
Escola Profi ssional da Lousã

Escola Profi ssional 
da Lousã

Seminário Formandos de 
todos os cursos

• Promoção de uma discussão alargada sobre a 
intervenção social, comunitária, económica e 
cultural do poder local.

• Debate estruturado sobre território  e identidade

14
dezembro

EPL Futsal Cup 18.19
Pavilhão do Bairro dos Carvalhos

Escola Profi ssional 
da Lousã, TD 17/20

Torneio de futsal Formandos de 
todos os cursos

• Desenvolvimento da capacidade de planifi -
cação, avaliação das situações e reformulação 
dos planos perante os imprevistos;

• Fomento da iniciativa e autonomia na utilização 
de saberes;

• Promoção da atividade física na comunidade 
escolar;

• Aquisição de competências ao nível da organi-
zação de um evento desportivo;

• Incentivoh de comportamentos e atributos de 
vida saudável.

• Disseminação de uma cultura inclusiva, promo-
tora do crescimento individual e coletivo pela 
convivência com as diferenças e o reconheci-
mento do valor da diversidade.
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data atividade promotortipo objetivos intervenientes

14
dezembro

2019
janeiro
fevereiro

Natal à PRO
Escola Profi ssional da Lousã

Educação para a Saúde: sexualidade
Escola Profi ssional da Lousã

Academia de Baila-
do da Lousã

UCC Arouce

Comemoração

Sessões formativas

Formandos, forma-
dores, funcionários 
e direção

Formandos de 
todos os cursos

• Conhecer e vivenciar as tradições;
• Contribuir para um saber integrado;
• Incentivar comportamentos e atributos de 

vida saudável e bom relacionamento inter-
pares;

• Contribuir para a melhoria dos relaciona-
mentos afetivo-sexuais entre os jovens;

•  Contribuir para a redução de possíveis ocor-
rências negativas decorrentes dos compor-
tamento sexuais, como gravidez precoce e 
infeções sexualmente transmissíveis (IST).

30
janeiro

IPC on the road, estudar em Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra

Instituto Politécnico 
de Coimbra

Sessão de 
esclarecimento

Formandos do 
projeto 16/19

• Conhecimento da oferta formativa do Institu-
to Politécnico de Coimbra;

• Prestação de esclarecimentos relativos à 
candidatura e obtenção de apoios sociais.

7, 14 e 21
janeiro

Comportamentos aditivos
Guarda Nacional Republicana

Guarda Nacional 
Republicana

Sessão 
de esclarecimento

Formandos de 
todos os cursos

• Contribuir para a defi nição de políticas em 
matéria de comportamentos aditivos e 
dependências;

• Prevenir os consumos em meio escolar, at-
ravés de debates, sessões de sensibilização 
e outras estratégias de trabalho continuado 
com os alunos envolvendo toda a comuni-
dade educativa.

2019
fevereiro

Intervenção no âmbito do projeto Educação 
LGBTI
Escola Profi ssional da Lousã

rede ex-aequoSessão de 
esclarecimento

Formandos de 
todos os cursos

• Promover uma educação para a cidadania e 
para os direitos humanos, em específi co na 
área da educação sexual e da igualdade e 
identidade de género.
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data atividade promotortipo objetivos intervenientes

2019
março

Peddy Paper de Carnaval
Lousã

EPL TD 18/21Prova desportiva Formandos, forma-
dores, funcionários 
e direção

• Desenvolvimento da capacidade de planifi -
cação, avaliação das situações e reformulação 
dos planos perante os imprevistos;

• Fomento da iniciativa e autonomia na utilização 
de saberes;

• Aquisição de competências ao nível da organi-
zação de um evento;

2019
março

Sneakers Camp 2.0
Quiaios, Figueira da foz

Escola Profi ssional 
da Lousã

Campo de formação 
intensiva

Formandos de 
todos os cursos

• Fomentar o espírito empreendedor;
• Pensar em projetos inovadores para mercados 

físicos e virtuais;
• Defi nir estratégias de segmentação e 

posicionamento para diferentes públicos alvo e 
mercados;

• Desenvolver e aplicar técnicas de apresentação 
apoiada e “pitch”;

• Aplicar a prática das técnicas discursivas 
assertiva e persuasiva;

• Fomentar a capacidade de diálogo crítico, por 
via da submissão de projetos a um júri externo;

• Promover o trabalho de equipa, estruturado 
numa lógica de divisão de tarefas e 
responsabilidades;

abril Visitas de Estudo
Instituições de ensino superior

Escola Profi ssional 
da Lousã

#PROrienta-te Formandos de 
todos os cursos

• Conhecimento da oferta formativa de 
diversas instituições públicas e privadas de 
ensino superior

• Apresentação de níveis de formação e vias 
de acesso ao ensino superior - CTeSP e 
Licenciatura;

• Prestação de esclarecimentos relativos à 
candidatura e obtenção de apoios sociais.
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data atividade promotortipo objetivos intervenientes

abril Tour #QueroSerPro
Visitas a empresas  

Escola Profi ssional 
da Lousã

Visitas
#PROstart

Formandos de 
todos os cursos

• Promover o contacto com a realidade em-
presarial da região;

• Compreender o papel das empresas, en-
quanto agentes económicos, na economia 
local / regional / nacional;

• Reconhecer os aspectos fundamentais da 
organização de uma empresa;

• Reconhecer a efi cácia dos meios e suportes 
de comunicação;

• Identifi car as diferentes formas de chamar 
a atenção do target face à recepção de 
mensagens;

• Preparar uma estratégia de comunicação;
• Proporcionar a aquisição de conhecimentos 

sobre os conteúdos programáticos, em contexto 
real; 

• Interpretar os aspectos da realidade 
socioeconómica da região que habita através 
da análise da comunicação regional;

• Analisar a comunicação como fenómeno 
plurifacetado e condição inevitável do homem, 
enquanto ser social/cultural.

• Desenvolver competências técnicas na área da 
conceção, produção e aplicação de campanhas 
publicitárias;

• Conhecer as especifi cações dos diversos 
suportes multimédia;

• Planifi car a produção de um conteúdo 
audiovisual;

• Dominar as etapas da produção e realização de 
um produto audiovisual;

• Proporcionar a aquisição de conhecimentos 
sobre os conteúdos programáticos, em contexto 
real.

abril Lançamento da revista EPL
Lousã

EPLEvento
Revista EPL

Formandos, for-
madores, coor-
denação, direção 
e formandos de 
todos os cursos

maio Relaunch Canal Youtube EPL
Lousã

EPLEvento digital Formandos de 
todos os cursos
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data atividade promotortipo objetivos intervenientes

2019
junho

Dia Mundial da Criança
Lousã, Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo

MunicípiosEventos
#PROcomunidade

TD 17/20 e 18/21• Colaborar na organização de atividades 
desportivas tradicionais;

• Promover atividade física na comunidade 
escolar;

• Adquirir competências ao nível da organi-
zação de um evento desportivo ao ar livre;

• Incentivar comportamentos e atributos de vida 
saudável e bom relacionamento interpares;

• Promover a capacidade de superação e 
resolução de problemas do momento;

• Desenvolver a capacidade de dinamizar 
atividades pré-estabelecidas.

2019
junho

Gala EPL
Cineteatro da Lousã

Escola Profi ssional 
da Lousã

Evento Instituições e en-
tidades parceiras, 
formandos, pais e 
encarregados de 
educação, fun-
cionários, forma-
dores, comunidade

• Compreender a articulação entreos eventos e as 
estratégias de marketing;

• Conhecer as variáveis e os fatores chave da 
conceção e estruturação de um evento;

• Planifi car, orçamentar e avaliar um evento;
• Fomentar a articulação institucional com as 

entidades públicas e privadas que compõem o 
tecido económico local;

• Criar mecanismos de proximidade entre a 
escola e potenciais parceiros - empresas, or-
ganizações empresariais e instituições locais.

2019
maio

Jogos da Freguesia
Campo de Rugby José Redondo, Estádio Dr. José 
Pinto de Aguiar

Junta de Freguesia 
de Lousã e Vilarinho

Eventos
#PROcomunidade

TD 17/20 e 18/21• Colaborar na organização de atividades 
desportivas tradicionais;

• Adquirir competências ao nível da organização 
de um evento desportivo ao ar livre;

• Incentivar comportamentos e atributos de vida 
saudável e bom relacionamento interpares;

• Promover a capacidade de superação e res-
olução de problemas do momento;

• Desenvolver a capacidade de liderar pequenos 
grupos;

• Desenvolver a capacidade de dinamizar ativi-
dades pré-estabelecidas.
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junho

junho

ExpoMiranda
Mercado Municipal de Miranda do Corvo

Feira Anual de São João
Parque Municipal de Exposições

Câmara Municipal 
de Miranda do 
Corvo

Câmara Municipal 
da Lousã

Representação insti-
tucional
#PROstart

Representação insti-
tucional
#PROstart

TCMRPP

TCMRPP

data atividade promotortipo objetivos intervenientes

junho MARTELário 2.0
Feira Anual de São João da Lousã

EPL, ISCE-Douro e 
CML

Campanha digital
#PROcomunidade

TCMRPP 16/19, 
17/20 e 18/21

• Alargar as redes de cooperação ao nível da 
investigação e desenvolvimento de conteúdos;

• Promover ações e campanhas criativas de 
sensibilização/informação junto da população 
em geral;

• Reconhecer as diferentes formas de comunicar 
com o público externo;

• Angariar fi nanciamento, em material técnico, 
para reforço da resposta social das institu-
ições de solidariedade social do concelho;

• Criar mecanismos de proximidade entre a 
escola e potenciais parceiros - empresas, or-
ganizações empresariais e instituições locais.

• Compreender a importância do merchandis-
ing como instrumento de apoio à angariação, 
e a sua importância na política de comuni-
cação;

• Sedimentar os conceitos e técnicas das 
ações promocionais;

• Controlar e medir a efi cácia das ações pro-
mocionais e de comunicação.

• Compreender a importância do merchandis-
ing como instrumento de apoio à angariação, 
e a sua importância na política de comuni-
cação;

• Sedimentar os conceitos e técnicas das 
ações promocionais;

• Controlar e medir a efi cácia das ações pro-
mocionais e de comunicação.
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FEVEREIRO 1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 244 8 13 21 2612 2017 25

JANEIRO 1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30 31

1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30 31MARÇO
1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30ABRIL
1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30 31MAIO
1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30JUNHO

SETEMBRO 1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30

OUTUBRO 1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30 31

NOVEMBRO 1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30

DEZEMBRO 1 5 9 14 22 272 6 10 1815 23 283 7 11 1916 24 294 8 13 21 2612 2017 25 30 31

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
eventos pontuais
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