
 

 

DG.021/1 – EPL 



Escola Profissional de Leiria 
Plano de atividades 

Ano letivo 2019/2020 
 

Setembro 
Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

 
10 

Receção aos alunos do 1º ano                  Diretores de curso 
Alunos do 1º ano 
 

Dar a conhecer as 
características específicas 
de cada curso. 
Informar os alunos sobre o 
regulamento interno da 
escola e outros 
documentos considerados 
relevantes. 
Permitir aos alunos visitar 
os diferentes espaços 
físicos da escola. 
Promover o convívio entre 
os novos alunos . 

Salas de aulas e 
restantes espaços 
físicos da escola. 
Documentação 
relevante a ser 
entregue a cada 
aluno. 

Através da receção 
aos novos alunos, 
dar-se-á início à 
promoção dos 
valores da disciplina, 
respeito mútuo, 
tolerância, 
autonomia e esforço, 
de acordo com o 
Projeto Educativo. 

 
11 

Exposição de PAP’s                  Turmas dos 1º e 3º anos 
de Eletrónica e 
Telecomunicações 
Diretor de curso 

Apresentar  projetos já 
realizados, fruto dos 
conhecimentos e 
competências adquiridos 
por alunos de anos 
anteriores que já 
terminaram o curso, bem 
como sugerir ideias para 
novas PAP´s. 

Projetos de PAP’s 
Laboratório de 
Eletrónica e 
Telecomunicações 
 

A atividade está 
diretamente 
relacionada com 
todas as disciplinas 
da área técnica do 
curso. 

 



 

Outubro 
Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

 
4 a 10 

Participação ativa na preparação 
e confeção do serviço à carta no 
Restaurante Escola de Sabores. 

Turma do 3º ano de 
Cozinha/ Pastelaria 
Professores da área 
técnica do curso 
 
 

Permitir aos alunos 
experienciar o serviço à 
carta, de acordo com os 
objetivos da UFCD 8287. 

Produtos 
selecionados para o 
serviço à carta. 
Cozinha pedagógica 
do restaurante Escola 
de Sabores. 

Os alunos estarão 
organizados em 
grupos de trabalho a 
confecionar 50 
refeições. 

 
14 

Conselho pedagógico Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 
 
 

Tratar de assuntos de 
índole pedagógica. 

Sala de reuniões 
 

 

 
15  

Interação com a Escola EB23 das 
Colmeias, através da elaboração 
de uma refeição. 

Alunos do 2º ano do curso 
de Cozinha/ Pastelaria 
Diretor de curso 
 
 

 

Dar a conhecer o trabalho 
realizado pelos alunos da 
área de cozinha e 
pastelaria, junto de outras 
comunidades escolares. O 
objetivo é transversal a 
todos os módulos das 
disciplinas da área técnica. 

Carrinha da escola 
Utensílios de cozinha 
a selecionar 

Esta ação permitirá o 
aprofundamento da 
interação com a 
comunidade local, 
de acordo com o 
Projeto Educativo. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Outubro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 
 

17 
Visita de estudo ao Museu 
Resistência e Liberdade, em 
Peniche. 
 
 
 
 
 

Turmas do 2º ano, 
acompanhadas por 4 
professoras. 

Dar a conhecer a memória 
histórica de um edifício que 
serviu de prisão política 
durante o período da 
ditadura. 
Compreender a evolução 
da democracia em 
Portugal, através de um 
período em que os valores 
democráticos foram 
reprimidos. Os objetivos 
inserem-se nos conteúdos 
programáticos do tema- 
problema2.3 “A construção 
da democracia”. 
 

Autocarros A visita enquadra-se 
na promoção dos 
valores da cidadania 
e equidade social, 
presentes no Projeto 
Educativo. 

 
22, 23, 24 e 

25 

Exposição “Migrações”, da 
Cáritas portuguesa.  

Toda a comunidade 
escolar. 
 

Permitir a reflexão e o 
debate sobre a temática 
das migrações. 
Promover valores de 
respeito, tolerância e 
interajuda. 
 
 

Diferentes materiais 
para exposição, 
cedidos pela Cáritas 
portuguesa. 

Atividade inserida na 
componente letiva 
Cidadania e 
Desenvolvimento- 
Interculturalidade e 
Direitos Humanos. 
 



 

Outubro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

23 Palestra sobre a temática das 
migrações, realizada pelo 
professor João Mendes, da 
Cáritas portuguesa. 

Todas as turmas do 1º ano 
Professoras da área de 
Integração. 

Sensibilizar os alunos para 
a temática das migrações.  
Promover valores de 
respeito, tolerância e 
interajuda. 
Promover a participação 
cívica. 

Auditório do ISLA 
Projetor 
Computador 

Atividade inserida na 
componente letiva 
Cidadania e 
Desenvolvimento- 
Interculturalidade e 
Direitos Humanos. 
 
 

 
28 a 31 

Fernando Pessoa : poesia do 
ortónimo / Bernardo Soares, 
Livro do Desassossego  / poesia 
dos heterónimos. Simulação de 
uma entrevista a Fernando 
Pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as turmas do 2º 
ano. 
Professoras da área de 
Português. 

Produzir textos orais com 
correção e pertinência. 
O objetivo inscreve-se nos 
conteúdos lecionados no 
módulo 7. 

Livros de poesia  
Biblioteca da escola 

 

 



 

Novembro 
Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

6 Visita de estudo à 
Moldplás, na 
Exposalão- Batalha. 

Turma do 3º ano de Mecânica 
Industrial 
Professores da área técnica do 
curso. 

Permitir aos alunos contactar 
com novas tecnologias e 
maquinaria da área dos 
moldes e plásticos, inserindo-
se nos conteúdos 
programáticos dos módulos 
Robótica I e Robótica II. 

Autocarros  

6 Visita de estudo a uma 
empresa com 
implementação do 
sistema de HACCP. 

Turma do 1º ano do curso de 
Cozinha/ Pastelaria e professores da 
área técnica do curso. 

Sensibilizar e prevenir os 
alunos relativamente aos 
cuidados e à relação da 
alimentação e saúde na 
implementação de normas de 
HACCP. 
Os objetivos inscrevem-se nos 
conteúdos lecionados nas 
UFCD’s 8211 e 7731. 
 

Autocarros A visita contará com o 
apoio e explicação por 
parte de responsáveis 
técnicos da empresa. 

6 e 7 Visita de estudo ao 
Museu de Leiria e ao 
Moinho de Papel. 
 

Turmas do 1º ano 
Professoras da área de Integração 

Dar a conhecer aos alunos o 
património histórico da cidade 
de Leiria, de acordo com os 
objetivos do tema- problema 
4.1 “A identidade regional”. 
 
 

 A visita será 
acompanhada/ guiada 
por colaboradores das 
duas entidades. 



 

Novembro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

7, 14, 21 e 
28 

Almoços temáticos de 
degustação 
harmonizados com 
vinhos.  

Turmas do 2º ano de Restaurante/ 
Bar e do 3º ano de Cozinha/ 
Pastelaria 
Professores da área técnica 
 

Criar mais conhecimento na 
confeção e harmonização de 
ementas temáticas e na área 
dos vinhos. 
Os objetivos inscrevem-se nos 
conteúdos lecionados nas 
UFCD’s 8287 e 8336. 
 
 

Produtos 
selecionados para 
o serviço à carta. 
Vinhos escolhidos 
de acordo com o 
menu. 
Restaurante 
Escola de 
Sabores. 
 

Os alunos estarão 
organizados em grupos 
de trabalho a confecionar 
50 refeições. 

11 Preparação de uma 
ementa francesa no 
refeitório e no 
restaurante da escola. 

Turmas do 1º de Cozinha/Pastelaria, 
1º e 3º de Restaurante/Bar 

Promover a língua francesa e a 
diversidade cultural e 
linguística. 
O objetivo insere-se nos 
conteúdos programáticos das 
UFCD´s 8318 (1º Restaurante/ 
Bar), 4663 (1º Cozinha/ 
Pastelaria) e 4215 (3º 
Restaurante/ Bar) da disciplina 
de Tecnologias da 
Restauração). 
 
 

Produtos 
selecionados, de 
acordo com a 
ementa. 
Menu em francês. 

 
 
 
 

 



 

Novembro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

11 Conselho pedagógico Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 

Tratar de assuntos de índole 
pedagógica. 

Sala de reuniões 
 
 
 
 
 

 

8, 15, 22 e 
29 

Almoços temáticos de 
degustação 
harmonizados com 
vinhos. 

Turmas do 3º ano de Restaurante/ 
Bar e do 3º ano de Cozinha/ 
Pastelaria 
Professores da área técnica 
 

Criar mais conhecimento na 
confeção e harmonização de 
ementas temáticas e na área 
dos vinhos. 
Os objetivos inscrevem-se nas 
UFCD’s 8287 e 8337 
 

Produtos 
selecionados para 
o serviço à carta. 
Vinhos escolhidos 
de acordo com o 
menu. 
Restaurante 
Escola de Sabores 

Os alunos estarão 
organizados em grupos 
de trabalho a confecionar 
50 refeições. 

21  Sessão de 
sensibilização para a 
Diabetes. 

Turmas do 3º ano de 
Cozinha/Pastelaria e Mecânica 
Industrial/Mecatrónica 
 

Sensibilizar os alunos para a 
problemática desta doença e 
formas de prevenção. 

Auditório Haverá um total de 6 
sessões de sensibilização, 
ao longo do ano letivo, 
de forma a abarcar todas 
as turmas. A atividade 
insere-se na política de 
qualidade e na visão do 
Projeto Educativo. 
 

 



 

Novembro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

21  Visita à Lisboa Games 
Week 

Turmas dos cursos de GEI e de 
Eletrónica e Telecomunicações. 
 
 

Proporcionar uma visita a uma 
feira que constitui uma mostra 
das últimas novidades da 
tecnologia informática. O 
objetivo inscreve-se nos 
conteúdos programáticos dos 
módulos 2, 5 e 7 da disciplina 
de IMEI, módulos 7 e 8 de 
SDAC e é transversal aos 
conteúdos programáticos dos 
módulos da disciplina de 
Eletricidade e Eletrónica. 

Autocarros A visita é organizada pelo 
grupo disciplinar de 
Informática e pelo diretor 
do curso de Eletrónica e 
Telecomunicações. 
Insere-se nas finalidades 
educativas e princípios 
pedagógicos do Projeto 
Educativo. 

25 Participação nas 
Olimpíadas da 
Informática (a nível 
nacional). 

Alunos das turmas de informática 
com aptidão para o 
desenvolvimento de programas. 

Motivar os alunos para o 
desenvolvimento de 
programas nas linguagens 
Pascal e C . 
Estimular a criatividade e 
autonomia dos alunos. Os 
objetivos inscrevem-se nos 
conteúdos programáticos do 
módulo 6 da disciplina de 
SDAC e dos módulos 3, 4 e 5 
de IMEI. 

Computadores 
Internet 
Regulamento do 
concurso 

As Olimpíadas terão 
início em novembro e 
desenrolar-se-ão por 
outros meses, em datas 
definidas pela 
organização do evento. A 
atividade está de acordo 
com as finalidades 
educativas e princípios 
pedagógicos do Projeto 
Educativo. 

 



 

Dezembro 
Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

2 Desenvolvimento de um servidor 
Moodle. 

Turmas dos 2º e 3º anos 
de Gestão de 
Equipamentos 
Informáticos. 

Motivar os alunos para a 
configuração e gestão de 
servidores. 
Desenvolver um servidor 
para a criação de uma 
plataforma Moodle para a 
escola. 
Os objetivos inscrevem-se 
nos conteúdos 
programáticos dos 
módulos 2, 3, 4, 5 e 7 da 
disciplina de IMEI. 

Servidor Esta atividade terá início 
em dezembro e 
desenrolar-se-á até ao 
final do ano letivo. 

2 a 10  Realização da árvore de Natal da 
EPL a ser exposta na cidade, no 
âmbito do projeto 
“Incentivar’arte”, da Câmara 
Municipal de Leiria. 

Funcionários e alunos da 
EPL. 

Desenvolver um projeto 
que represente a escola. 
Promover a cooperação e o 
convívio entre alunos e 
funcionários. 

Materiais recicláveis  

9 Conselho pedagógico Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 
 
 

Tratar de assuntos de 
índole pedagógica. 

Sala de reuniões  

 



 

Dezembro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

11 Workshop temático “O licor 
Beirão” 

Turmas dos 2º e 3º anos 
de Restaurante/Bar 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar os alunos para 
o conhecimento das 
bebidas consumidas pelos 
clientes. 
Os objetivos inscrevem-se 
nas UFCD’s 8271 e 8335. 
 

Restaurante Escola 
de Sabores 
Bebidas e 
equipamento 
específico de bar 
Sala técnica de 
restaurante/bar 
 
 

A acção será executada 
por um embaixador/ 
formador da marca. 

11 Sessão de sensibilização para a 
Diabetes 
 
 
 
 
 

Turmas do 3º ano de 
Cozinha/Pastelaria e 
Mecânica 
Industrial/Mecatrónica 
Professores 

Sensibilizar os alunos para 
a problemática desta 
doença e formas de 
prevenção 

Auditório 
 

A atividade 
insere-se na política de 
qualidade e na visão do 
Projeto Educativo. 
 

11 a 18 Aplicação do Kit “Like Saúde” Turmas do 1º ano 
Professoras Carla Lindo e 
Teresa Luz 

Permitir aos alunos a 
reflexão e debate sobre 
comportamentos de risco 
e, mais especificamente, 
sobre as dependências. 

Saula de aulas 
Kit “Like Saúde” 

Esta atividade resulta de 
protocolo assinado entre 
a EPL e a Câmara 
Municipal de Leiria e vai 
ao encontro das 
finalidades educativas e 
princípios pedagógicos 
do Projeto Educativo. 



 

Dezembro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

18 e 19 Conselhos de turma do final do 
1º período 

Professores Fazer o balanço das 
atividades desenvolvidas 
no 1º período, por turma. 
Proceder à avaliação 
individual qualitativa e 
quantitativa. 
 
 
 
 

Sala de reuniões 
Salas de aula 
Informações dadas 
por cada professor/a 
Fichas para avaliação  
qualitativa 
Pautas de avaliação 

 

20 Entrega das avaliações do 1º 
período 

Diretores de turma e 
encarregados de 
educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregar as avaliações aos 
encarregados de educação. 
Dar informações sobre o 
percurso do/a aluno/a. 
 
 
 
 
 
 

Salas de aula 
Pautas individuais e 
avaliação qualitativa 

 

 



 

Janeiro 
Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

9 Visita a uma unidade industrial 
de eletrónica 

Turma do 3º ano de 
Eletrónica e 
Telecomunicações e 
diretor do curso 

Observar as técnicas de 
fabricação de componentes 
eletrónicos. 
Conhecer novos 
equipamentos da área da 
eletrónica. 
Os objetivos estão 
associados a todos os 
módulos da disciplina de 
Eletricidade e Eletrónica. 

Autocarros A visita será guiada por 
técnicos da empresa. 

13 
Conselho pedagógico 

Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 

Tratar de assuntos de 
índole pedagógica. 

Sala de reuniões  

13 a 17 British Quiz Turmas do 3º ano de 
Eletrónica e 
Telecomunicações, GEI e 
Mecânica Industrial 

Testar, de forma informal, 
os conhecimentos dos 
alunos, associando a 
componente lúdica à 
vertente técnica. 
O objetivo é transversal 
aos conteúdos lecionados 
em todos os módulos de 
Inglês do 3º ano. 
 
 

Materiais a serem 
fornecidos pelos 
professores de Inglês  

 



 

Janeiro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

15 Participação no concurso TECLA Alunos das turmas de 
Informática com aptidão 
para o desenvolvimento 
de programas 

Motivar os alunos desta 
área para o 
desenvolvimento de 
programas nas linguagens 
Pascal e C . 
Estimular a criatividade e 
autonomia dos alunos. 
Os objetivos inscrevem-se 
nos módulos 5 e 10 da 
disciplina de SDAC e 3, 4 e 
5 de IMEI. 

Computadores 
Internet 
Regulamento do 
concurso 

O concurso terá o seu 
início em janeiro e 
desenrolar-se-á por 
outros meses, em 
calendarização a ser 
definida pela organização 
do evento. 

16 Apresentação do livro “Pé 
descalço”, do autor Ricardo 
Frade 

Turmas do 1º ano Dar a conhecer um 
testemunho de vida onde a 
sustentabilidade tem um 
papel fundamental. 
Sensibilizar os alunos para 
a adoção de 
comportamentos que 
promovam a 
sustentabilidade. 
Os objetivos inscrevem-se 
nos temas-problema 7.2 e 
7.1. 
 

Auditório A apresentação do livro 
na EPL foi preparada 
pelas professoras da área 
de Integração. 
A atividade vai ao 
encontro das finalidades 
educativas e princípios 
pedagógicos do Projeto 
Educativo. 
 
 



 

Janeiro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

22 Workshop sobre gestão 
financeira, em colaboração com 
o Banco de Portugal  . 

Turmas do 2º ano Promover a literacia 
financeira e hábitos de 
consumo regrados. 

Sala de aula 
Sala de informática 

A atividade insere-se na 
temática da literacia 
financeira e educação 
para o consumo da 
componente Cidadania e 
Desenvolvimento. 

22 Visita de estudo ao Convento de 
Mafra para assistir ao espetáculo 
da obra Memorial do Convento. 

Turmas do 2º ano Contactar com o espaço 
físico inerente ao romance 
saramaguiano. 
Apreender a realidade 
social através da visita 
guiada. 
Reconhecer a importância 
do teatro na educação 
integral. 
Os objetivos inserem-se 
nos conteúdos lecionados 
no módulo 9. 
 
 
 
 
 

Autocarros  

 



 

Fevereiro 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

5 Cerimónia de entrega dos 
diplomas aos ex-alunos que 
concluíram o ciclo de formação 
2016/2019. 

Ex-alunos do ciclo de 
formação 2016/2019 
Direção da EPL 
Elementos do Conselho da 
Fundação 
Comunidade escolar e 
convidados (empresários, 
entidades públicas e 
privadas). 

Dar simbolismo a uma 
etapa da vida dos jovens 
que frequentaram os 
cursos da EPL. 
Promover o convívio entre 
os vários agentes da 
comunidade escolar. 

Teatro Miguel Franco A atividadeestá de 
acordo com as 
finalidades educativas e 
princípios pedagógicos e  
a política de qualidade do 
Projeto Educativo. 

6 Visita de estudo ao Centro 
Cultural Olga Cadaval (Sintra) 
para assistir a uma peça de 
teatro baseada na obra 
queirosiana “ Os Maias”. 

Turmas do 2º ano 
Professoras do grupo 
disciplinar de Português e 
outros professores a 
designar. 

Contactar com o espaço 
físico inerente ao romance 
queirosiano. 
Reconhecer o teatro na 
educação integral.Os 
objetivos inscrevem-se nos 
conteúdos programáticos 
do módulo 5. 

Autocarros  

6, 13, 20 e 
27 

Almoços vínicos em contexto de 
formação 

Turma do 3º ano de 
Restaurante/ Bar 

Proporcionar mais 
conhecimentos na área dos 
vinhos. 
Os objetivos inscrevem-se 
nas UFCD’s 8337 e 8341. 
 

Restaurante escola. 
Vinhos, de acordo 
com a ementa. 

Os alunos estarão 
organizados em grupos 
de trabalho a servir 50 
refeições, com o apoio de 
um representante do 
produtor de vinhos. 
 



 

Fevereiro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

10 Conselho pedagógico Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 

Tratar de assuntos de 
índole pedagógica. 
 

Sala de reuniões  

10 a 14 Visita a empresa(s) com soluções 
inovadoras nas TIC 

Todas as turmas do curso  
de Gestão Equipamentos 
Informáticos 

Proporcionar um 
conhecimento concreto de 
soluções inovadoras na 
área das Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação. A atividade 
insere-se nos conteúdos 
programáticos das 
disciplinas da área técnica. 

Autocarros  

12  Visita ao Museu da Eletricidade Turma do 1º ano de 
Eletrónica e 
Telecomunicações. 

Tomar conhecimento com 
os diversos materiais 
utilizados na área de 
eletricidade e eletrónica ao 
longo dos tempos e 
participar em experiências 
interativa. O objetivo está 
associado aos conteúdos 
lecionados no módulo 1 da 
disciplina de Eletrónica e 
Eletricidade. 
 

Autocarro A visita será 
acompanhada por 
colaboradores do museu. 



 

Fevereiro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

13 Desenvolver uma aula de Física e 
Química com a colaboração da 
professora Vânia Silva, da 
disciplina de Educação Física, a 
decorrer no pavilhão 
gimnodesportivo. 

Turmas do 2º ano de 
Mecânica 
Industrial/Mecatrónica, 
Eletrónica e 
Telecomunicações e 
Gestão de Equipamento 
Informático. 

Aplicar as leis da Física ao 
movimento acelerado dos 
alunos em provas de 
atletismo. 
Promover a disputa  
saudável entre as turmas 
nestas provas, cujos 
resultados serão tratados 
segundo as leis da Física. 
Os objetivos estão 
associados aos conteúdos 
programáticos do módulo 
7. 
 

Pavilhão 
gimnodesportivo 
 
 
 
 

 

17 
 
 
 

Sessão de sensibilização para a 
Diabetes. 

Turmas do 2º ano de GEI e 
Mecânica Industrial. 

Sensibilizar os alunos para 
a problemática desta 
doença e formas de 
prevenção. 
 
 
 
 
 
 

Auditório 
 

A atividade 
insere-se na política de 
qualidade e na visão do 
Projeto Educativo. 

 



 

Fevereiro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

17 a 21 Elaboração de um trabalho de 
grupo (PowerPoint) 
 subordinado ao tema 
“Ambiente”. 

Todas as turmas do 2º ano 
Professores de Inglês. 

Desenvolver a 
comunicação oral e escrita 
em língua inglesa 
Dar a conhecer os 
problemas relacionados 
com o ambiente. 
Os objetivos inserem-se 
nos conteúdos 
programáticos do módulo 
6. 
 

Computadores 
Centro de recursos 

 

23 Visita às empresas Auto Europa 
(Volkswagem) e Central de 
Cervejas Portugal. 

3º ano de Manutenção 
Industrial/Mecatrónica 
Professores da área 
técnica do curso. 

Observar os mecanismos e 
equipamentos  de 
produção(automação e 
robótica), como comando 
numérico por computador. 
O objetivo insere-se nos 
conteúdos programáticos 
dos módulos 12,13 e 14 da 
disciplina de Práticas 
Oficinais e módulos 11, 12 
e 13 de Tecnologia 
Aplicada. 

Autocarros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A visita será 
acompanhada por 
técnicos da empresa. 

 



 

Fevereiro (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

28 Visita de estudo às salinas de Rio 
Maior. 

Todas as turmas do 3º 
ano. 
Professoras da área de 
Integração. 

Permitir o contacto com 
um elemento do 
património natural 
português. Refletir sobre o 
presente e o futuro da 
relação Homem-Natureza, 
na perspetiva de que esta 
constitui uma dimensão 
essencial da qualidade de 
vida. Os objetivos estão de 
acordo com o tema- 
problema 3.3 “Homem- 
Natureza: uma relação 
sustentável?” 

Autocarros  

29 Workshop temático “O Gin”. Turmas dos 2º e 3º anos 
de Restaurante/Bar.  

Sensibilizar os alunos para 
o conhecimento das 
bebidas consumidas pelos 
clientes em harmonização 
com a gastronomia. 
Os objetivos inscrevem-se 
nas UFCD’s 8343, 8335 e 
8331. 
 

Restaurante Escola 
de Sabores 
Bebidas e 
equipamento 
específico de bar 
Sala técnica de 
restaurante/bar 
 
 

A acção será executada 
por um embaixador/ 
formador da marca. 

 



 

Março 
Dias 

 
Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

2 a 6 Comemoração do “Dia Mundial 
da Poesia” (concurso de poemas 
feitos pelos alunos; indicação dos 
vencedores no portal da escola). 

Todas as turmas do 1º ano 
Professoras do grupo 
disciplinar de Português. 

Desenvolver as 
potencialidades criativas e 
de memorização dos 
alunos. 
Aplicar conhecimentos dos 
componentes formais da 
poesia. 
Fomentar o gosto pela 
leitura de textos poéticos. 
Os objetivos inscrevem-se 
nos conteúdos lecionados 
no módulo 2 da disciplina 
de Português. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de recursos  

 



 

Março (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

5 Visita à empresa Leiridiesel 
(reparação, teste e montagem de 
motores). 

Turma do 1º ano de 
Manutenção 
Industrial/Mecatrónica 
Diretor de curso  

Conhecer as diversas 
partes constituintes do 
processo de reparação, 
teste e montagem de 
motores  e seu 
funcionamento. O objetivo 
da visita insere-se nos 
conteúdos lecionados nos 
módulos 2 e 3 da disciplina 
de Práticas Oficinais e 
módulos 2 e 3 da disciplina 
de Tecnologia e Processos. 

Autocarros A visita será realizada 
com o acompanhamento 
de técnicos da empresa. 

9 a 13 Sessões de informação e 
sensibilização para a saúde 
sexual e reprodutiva. 

Todas as turmas do 1º ano 
 

Sensibilizar para a saúde 
sexual e preventiva. 
Informar sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis 
e métodos contracetivos. 

Auditório  
Equipamento 
informático e 
audiovisual 

As sessões decorrerão 
em março e maio. 
Contarão com a presença 
de professores e alunos 
da Escola Superior de 
Saúde. A atividade é 
desenvolvida no âmbito 
da  componente letiva 
Cidadania 
Desenvolvimento  -
Sexualidade. 
 



 

Março (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

10 Corrida de 40m Todas as turmas do 2º ano 
Professoras de Educação 
Física e Física e Química 

Registar os tempos obtidos 
na corrida de 40m para 
efeitos avaliativos, em 
colaboração com a 
Professora da disciplina de 
Física-Química. 

 
Pavilhão 
gimnodesportivo 
 
 
 
 

 

12 Participação nos “Jogos da 
Matemática”. 

Alunos de todas as turmas 
que tenham interesse em 
participar. 

Estimular a capacidade de 
resolução de  problemas 
Incentivar o gosto pela 
Matemática. 
Desenvolver o espírito de 
grupo e cooperação 
Descobrir novos talentos. 
Os objetivos estão de 
acordo com os conteúdos 
lecionados em todos os 
módulos da disciplina de 
Matemática. 
 
 

Salas de aula 
Computadores 

Esta atividade decorrerá 
por fases, até ao final do 
mês de maio. 

 

 



 

Março (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

13 Visita de estudo a uma empresa 
de desmanche, corte e 
embalamento de carne. 

Turma do 2º ano de 
Cozinha/ Pastelaria 
Diretor de curso 

Observar e recolher 
informações relevantes no 
contexto da componente 
técnica do curso e da UFCD 
8292. 

Autocarro A visita contará com o 
apoio e explicação por 
parte de responsáveis 
técnicos da empresa. 

16 Conselho pedagógico Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 

Tratar de assuntos de 
índole pedagógica. 
 
 

Sala de reuniões  

17 Sessão de sensibilização para a 
Diabetes 

Turmas do 2º ano de 
Cozinha/Pastelaria, 
Eletrónica e 
Telecomunicações e 
Restaurante Bar. 

Sensibilizar os alunos para 
a problemática desta 
doença e formas de 
prevenção. 
 
 

Auditório A atividade 
insere-se na política de 
qualidade e na visão do 
Projeto Educativo. 

 

18 Box 244- basquetebol, atletismo, 
futebol e râguebi 

Todas as turmas Promover e fomentar a 
prática desportiva na 
comunidade escolar. 
Os objetivos inscrevem-se 
nos módulos de Futsal, 
Basquetebol, Atletismo e 
Voleibol. 
 

Centro Nacional de 
Lançamentos 

 

 

 



 

Março (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

19 Visita ao Museu das 
Comunicações e Casa do Futuro. 

Turmas dos 1º e 3º anos 
de Eletrónica e 
Telecomunicações e 
professores da área 
técnica do curso. 

Promover o estudo, a 
conservação e a divulgação 
do património histórico, 
científico e tecnológico das 
comunicações, bem como 
comunicar, na presença de 
testemunhos, com a 
evolução dos 
equipamentos, das técnicas 
e dos sistemas utilizados 
no setor das comunicações 
ao longo dos tempos. 
Os objetivos são 
transversais aos conteúdos 
lecionados na disciplina de 
Telecomunicações. 

Autocarros A visita será 
acompanhada por 
colaboradores do museu. 

25 Palestra sobre a temática 
“Igualdade de género”, com a 
presença de um orador(a) 
pertencente a uma organização 
que a promova . 

Turmas do 2º ano 
Professoras da área de 
Integração. 

Sensibilizar os alunos para 
esta temática. 
Promover a participação 
cívica dos alunos, de 
acordo com a visão do 
Projeto Educativo. 

Auditório A atividade insere-se na 
temática da igualdade de 
género da componente 
Cidadania e 
Desenvolvimento. 
 
 
 



 

Março (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

26 Participação no Dia Aberto da 
ESTG. 

Turma do 2º ano de 
Gestão de Equipamentos 
Informáticos. 

Dar a conhecer aos alunos 
as instalações e os cursos 
da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão. 
A atividade insere-se nas 
temáticas abordadas na 
área técnica do curso. 
 
 
 
 
 
 

Autocarros A atividade inscreve-se 
nas finalidades 
educativas e princípios 
pedagógicos do Projeto 
Educativo. 

30 e 31 Conselhos de turma do final do 
2º período 

Professores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazer um balanço das 
atividades desenvolvidas 
no 2º período, por turma. 
Proceder à avaliação 
individual qualitativa e 
quantitativa. 

Sala de reuniões 
Salas de aula 
Informações dadas 
por cada professor/a 
Fichas para avaliação  
qualitativa 
Pautas de avaliação 

 

 



 

Abril 
Dias 

 
Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

1 Entrega das avaliações do 2º 
período. 

Diretores de turma e 
encarregados de 
educação. 

Entregar as avaliações aos 
encarregados de educação. 
Dar informações sobre o 
percurso do/a aluno/a. 

Salas de aula 
Pautas individuais e 
avaliação qualitativa 

 

 
14 a 30 

 
 
 

Divulgação dos novos cursos/ 
turmas para o próximo ciclo de 
formação, junto dos alunos do 9º 
ano das escolas do concelho de 
Leiria. 

Responsável do SAIVA 
Alunos de diferentes 
cursos 

Dar a conhecer a EPL, o 
ensino profissional e os 
cursos a serem lecionados 
no próximo ciclo de 
formação. 

Powerpoint 
computador,  
projetor e folhetos. 
Trabalhos realizados 
por alunos para as 
suas Provas de 
Aptidão Profissional. 

As ações de divulgação 
decorrem mediante 
marcação prévia com as 
escolas do concelho. A 
atividade enquadra-se na 
missão do Projeto 
Educativo. 

 
14 a 24 

Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos sobre a 
diversidade cultural no espaço 
europeu. 
 

Todas as turmas do 1º ano 
Professoras de Integração 

Permitir aos alunos um 
contacto mais próximo 
com a diversidade cultural 
no espaço europeu. O 
objetivo insere-se na 
lecionação do Tema-
problema 5.1 “A integração 
no espaço europeu”. 
 
 

Cartolinas 
Roll ups 
Meios audiovisuais 
Centro de recursos 

A atividade está 
igualmente associada à 
temática da 
Interculturalidade, da 
componente Cidadania e 
Desenvolvimento. 
 

 



 

Abril (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

 
15 a 22 

Confeção de ementas com o 
apoio de chefs conceituados e 
que são antigos alunos do curso 
de Cozinha/ Pastelaria 

Turma o 2º ano de 
Cozinha/ Pastelaria 
Antigos alunos 
Diretor do curso e 
professora de serviços de 
restaurante 

Proporcionar o contacto 
com diferentes técnicas de 
trabalho e ementas 
variadas 
Promover o convívio entre 
alunos e ex-alunos do curos 
de Cozinha/ Pastelaria. 
 
 

Produtos de acordo 
com as ementas 
escolhidas 
Cozinha pedagógica 

A atividade insere-se nas 
finalidades educativas e 
princípios pedagógicos 
do Projeto Educativo. 

17 Sessão de sensibilização para a 
Diabetes. 

Turmas do 1º ano de 
Restaurante Bar, 
Eletrónica e 
telecomunicações e 
Cozinha/ Pastelaria. 

Sensibilizar os alunos para 
a problemática desta 
doença e formas de 
prevenção. 
 
 

Auditório A atividade 
insere-se na política de 
qualidade e na visão do 
Projeto Educativo. 
 

20 a 24 Preparação de uma ementa 
inglesa no refeitório da escola e 
restaurante. 

Turmas do 3º ano de 
Cozinha/Pastelaria e 3º 
ano de Restaurante/Bar. 

Promover a língua inglesa e 
a diversidade cultural e 
linguística. 
O objetivo insere-se nos 
conteúdos lecionados no 
módulo 6 da disciplina de 
Inglês. 
 
 

Produtos de acordo 
com a ementa 
Menu em Inglês 

 



 

Abril (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

23 Workshop de Robótica Turma do 3º ano de 
Eletrónica e 
Telecomunicações. 

Permitir aos alunos 
programar e simular os 
movimentos de um robô 
industrial, aplicando 
conhecimentos adquiridos 
nos módulos de 
Tecnologias Aplicadas. 

Sala prática de 
Eletrónica e 
Telecomunicações. 

O workshop é promovido 
pela ESTG. 

24 Visita e provas de vinhos de um 
produtor a definir. 

Turmas do 2º e 3º anos de 
Restaurante/ Bar 

Criar mais conhecimento 
na área de vinhos 

Autocarro  

24 Visita de estudo a uma empresa 
ou feiras que promovam 
produtos regionais. 

Turma do 3º ano de 
Cozinha/ Pastelaria 

Dar a conhecer produtos 
alimentares  importantes 
para gastronomia e 
economia regional/ 
nacional. O objetivo é 
transversal aos conteúdos 
lecionados na disciplina de 
Serviços de Cozinha. 

Autocarro 
 

A atividade insere-se nas 
finalidades educativas e 
princípios pedagógicos 
do Projeto Educativo. 

27 Conselho pedagógico Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 

Tratar de assuntos de 
índole pedagógica. 
 
 
 
 

Sala de reuniões  

 



 

Abril (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

29 
 

 
 
 

Conselho de turma do 3º ano de 
Restaurante/ Bar 

Professores da turma Fazer o balanço qualitativo 
e quantitativo da turma, 
bem como das atividades 
desenvolvidas. 
Proceder à avaliação 
individual qualitativa e 
quantitativa. 
 

Sala de reuniões 
Salas de aula 
Informações dadas 
por cada professor/a 
Fichas para avaliação  
qualitativa 
Pautas 

 

30 Conselho de turma do 3º ano de 
Cozinha/ Pastelaria 

Professores da turma Fazer o balanço qualitativo 
e quantitativo da turma, 
bem como das atividades 
desenvolvidas. 
Proceder à avaliação 
individual qualitativa e 
quantitativa. 
 

Sala de reuniões 
Salas de aula 
Informações dadas 
por cada professor/a 
Fichas para avaliação  
qualitativa 
Pautas 

 

30 Visita de estudo à Central de 
Cervejas (Sagres). 
 
 
 
 

Turmas do 2º e 3º anos de 
Restaurante/ Bar 

Proporcionar mais 
conhecimento sobre a 
produção de cerveja. 
A atividade insere-se na 
UFCD 8342 e 8343. 
 

Autocarro A visita será guiada por 
técnicos da empresa. 

 



 

Maio 
Dias 

 
Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

4 a 29 Ações de sensibilização para a 
adoção de boas práticas que 
promovam a sustentabilidade 
(elaboração de cartazes, 
visionamento de documentários 
e palestra com um responsável 
pela área ambiental da Câmara 
Municipal de Leiria ou da 
Valorlis) 

Todas as turmas do 1º ano 
Professoras de Integração 

Sensibilizar os alunos para 
a importância da adoção 
de boa práticas que 
promovam a 
sustentabilidade. O 
objetivo insere-se no tema-
problema 7.2“Um desafio 
global: o desenvolvimento 
sustentável”. 

 A atividade está 
igualmente relacionada 
com a temática da 
Educação Ambiental, da 
componente Cidadania e 
Desenvolvimento. 

4 a 29 Divulgação dos novos cursos/ 
turmas para o próximo ciclo de 
formação junto dos alunos do 9º 
ano das escolas do concelho de 
Leiria. 

Responsável do SAIVA 
Alunos de diferentes 
cursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar a conhecer a EPL, o 
ensino profissional e os 
cursos a serem lecionados 
no próximo ciclo de 
formação. 

Powerpoint, folhetos 
trabalhos realizados 
por alunos para as 
suas Provas de 
Aptidão Profissional. 

As ações de divulgação 
decorrem mediante 
marcação prévia com as 
escolas do concelho. 
A atividade enquadra-se 
na missão do Projeto 
Educativo. 

 

 



 

Maio (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

6 Interação com escolas da região 
na apresentação e 
demonstrações culinárias. 

Turma do 2º ano de 
Cozinha/ Pastelaria 
 
 
 
 
 

Dar a conhecer o trabalho 
realizado pelos alunos da 
área de cozinha e 
pastelaria, junto de outras 
comunidades escolares. O 
objetivo é transversal a 
todos os módulos das 
disciplinas da área técnica. 

Utensílios de cozinha 
e outros materiais 
considerados 
pertinentes para a 
execução da 
atividade. 

A atividade enquadra-se 
na missão do Projeto 
Educativo. 

6, 13, 20 e 
27 

Realização e confeção de 
ementas temáticas no 
Restaurante escola, de acordo 
com o plano curricular. 

Turma do 2º ano de 
Cozinha/ Pastelaria 

Permitir aos alunos o 
contacto com diferentes 
produtos e ementas. Os 
objetivos inserem-se nos 
conteúdos programáticos 
das UFCD’s 8293 e 4673. 

Cozinha pedagógica 
do Restaurante 
escola. 

Os alunos confecionarão 
50 refeições. 

11  a 15 Sessões de informação e 
sensibilização para a saúde 
sexual e reprodutiva. 

Todas as turmas do 1º ano Sensibilizar para a saúde 
sexual e preventiva. 
Informar sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis 
e métodos contracetivos. 
 
 
 
 
 

Auditório  
Equipamento 
informático e 
audiovisual 

Tal como acontece em 
março, as sessões 
contarão com a presença 
de professores e alunos 
da Escola Superior de 
Saúde, do IPL. 



 

Maio (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

14 a 16 Fórum do Emprego e Formação Toda a comunidade 
escolar 

Dar a conhecer a EPL, num 
Fórum que agrega as 
diferentes instituições de 
ensino da região de Leiria. 

Mercado de Santana 
Roll ups, Projetos 
desenvolvidos pelos 
alunos 
Equipamento e 
produtos necessários 
para a realização de 
show cookings.   

A atividade insere-se na 
missão do Projeto 
Educativo. 

18 Visita à Central Termoelétrica do 
Pego. 

Turma do 2º ano de 
Mecânica Industrial/ 
Mecatrónica. 
Professores das disciplinas 
técnicas. 

Observar os mecanismos 
de produção de energia 
elétrica. 
O objetivo insere-se nos 
conteúdos programáticos 
dos módulos 5,6 e 7 da 
disciplina de Tecnologias e 
Processos e dos módulos 5 
e 10 da disciplina de 
Práticas Oficinais. 

Autocarros A visita será 
acompanhada por 
técnicos da Central. 

18 Sessão de sensibilização para a 
Diabetes 

Turmas do 1º ano de 
Mecânica Industrial/ 
Mecatrónica e de GEI. 

Sensibilizar os alunos para 
a problemática desta 
doença e formas de 
prevenção. 
 

Auditório A atividade 
insere-se na política de 
qualidade e na visão do 
Projeto Educativo. 

 
 



 

Maio (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

20 Palestra sobre Cozinha Molecular Turmas do 2º ano de 
Mecânica 
industrial/Mecatrónica, 
Eletrónica e 
Telecomunicações e 
Gestão de Equipamento 
Informático. 

Divulgar as técnicas mais 
recentes e inovadoras 
usadas na cozinha e 
desenvolvidas por equipas 
de chef’s e cientistas. 
Demonstrar como a 
gastronomia se serve dos 
últimos avanços da 
Química para propiciar o 
máximo de prazer na 
degustação. 
Impulsionar a colaboração 
dos alunos, ajudando-os na 
preparação de algumas 
refeições com recurso a 
materiais do laboratório e 
produtos químicos. Os 
objetivos inserem-se nos 
conteúdos programáticos 
dos módulos 1, 2 e 3 
disciplina de Física e 
Química. 
 

Auditório 
Materiais específicos 
considerados 
necessários para a 
execução da ação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Maio (cont.) 

Dias 
 

Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

25 Conselho pedagógico Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 

Tratar de assuntos de 
índole pedagógica. 

Sala de reuniões  

  



 

Junho 
Dias 

 
Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

1 a 5 Olimpíadas do Inglês Todas as turmas do 1º ano Desenvolver a 
comunicação escrita e oral. 
O objetivo é transversal a 
todos os módulos 
lecionados a Inglês no 1º 
ano. 

  

1 a 9 Continuação da divulgação dos 
novos cursos/ turmas para o 
próximo ciclo de formação junto 
dos alunos do 9º ano das escolas 
do concelho de Leiria 

Responsável do SAIVA 
Alunos de diferentes 
cursos 

Dar a conhecer a EPL, o 
ensino profissional e os 
cursos a serem lecionados 
no próximo ciclo de 
formação. 

Powerpoint 
Folhetos 
Trabalhos realizados 
por alunos para as 
suas Provas de 
Aptidão Profissional 

As ações de divulgação 
decorrem mediante 
marcação prévia com as 
escolas do concelho. 

4 Olimpíadas de Praia Todas as turmas Promover e fomentar a 
prática desportiva na 
comunidade escolar. 
Os objetivos são 
transversais aos conteúdos 
programáticos lecionados a 
todos os módulos da 
disciplina de Educação 
Física. 
 
 

Autocarros A atividade decorrerá 
numa das praias da 
região. 



 

Junho (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

5 Visita de estudo a uma unidade 
de hotelaria e restauração da 
região. 

Turmas do 1º  e do 2º 
anos de Restaurante/ Bar 
e do 1º ano de Cozinha/ 
Pastelaria 

Dar a conhecer a realidade 
da restauração e hotelaria, 
bem como equipamento e 
utensílios do departamento  
de F&B. 
Explorar novas e diferentes 
técnicas através do 
contacto com profissionais 
dos ramos de bar e 
cozinha/ pastelaria 
Verificar normas de 
implementação de 
autocontrolo alimentar e 
HAACCP. 
Os objetivos increvem-se 
nas UFCD’s 8260 ,7298 e 
8283. 

Autocarros A visita contará com o 
apoio e explicação por 
parte de responsáveis 
técnicos da empresa. 

5 
 

Visita e provas de vinhos de um 
produtor a definir 

Turmas do 1º  e do 2º 
anos de Restaurante/ Bar 

Criar mais conhecimento 
na área de vinhos. 
O objetivo inscreve-se nas 
UFCD’s 8336 e 8342. 
 
 
 

Autocarros A visita contará com o 
apoio e explicação por 
parte de responsáveis 
técnicos da empresa. 



 

Junho (cont.) 

Dias Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

16 Dia Aberto da Física e Química Toda a comunidade 
escolar. 

Incentivar o gosto pelas 
ciências. Dar a conhecer 
o espaço laboratório a 
toda a comunidade 
escolar. Envolver os 
participantes em 
pequenas atividades 
experimentais. Os 
objetivos da atividade 
são transversais a todos 
os módulos da disciplina 
de Física e Química. 

 

Laboratório de Física 
e Química. 
Equipamento 
específico utilizado a 
esta disciplina. 

 

19 Conselhos de turma das turmas 
do 2º ano 

Professores Fazer o balanço qualitativo 
e quantitativo de cada 
turma. 
Proceder à avaliação 
individual qualitativa e 
quantitativa. 

Sala de reuniões 
Salas de aula 
Informações dadas 
por cada professor/a 
Fichas para avaliação  
qualitativa 
Pautas de avaliação 

 

29 Conselho pedagógico Presidente da direção 
Diretores de cursos 
Coordenadora do SAIVA 

Tratar de assuntos de 
índole pedagógica. 

Sala de reuniões  

 



 

Julho 
Datas Atividades Intervenientes Objetivos Recursos Observações 

1 Conselhos de turma das 
turmas dos 3º ano de 
Mecânica Industrial/ 
Mecatrónica e de 
Gestão de 
Equipamento 
Informático 

Professores Fazer o balanço 
qualitativo e 
quantitativo de cada 
turma. 
Proceder à avaliação 
individual qualitativa e 
quantitativa. 

Sala de reuniões 
Salas de aula 
Informações dadas por 
cada professor/a 
Fichas para avaliação  
qualitativa 
Pautas de avaliação 

 

13 Conselhos de turma das 
turmas do 1º ano 

Professores Fazer um balanço 
qualitativo e 
quantitativo de cada 
turma. 
Proceder à avaliação 
individual qualitativa e 
quantitativa. 

Sala de reuniões 
Salas de aula 
Informações dadas por 
cada professor/a 
Fichas para avaliação  
qualitativa 
Pautas de avaliação 

 

14 Entrega das avaliações 
aos encarregados de 
educação  

Professores e 
encarregados de 
educação 

Entregar as avaliações 
aos encarregados de 
educação. 
Dar informações sobre 
o percurso do/a 
aluno/a. 

Salas de aula 
Pautas individuais e 
avaliação qualitativa 

 

 


