
212 
 

MESTRADO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÃO EM CONTEXTOS 

EDUCATIVOS 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

Mestranda: Antónia de Jesus Vilar Baião 

GRELHA DE ANÁLISE DOCUMENTAL –  Documento nº.6  

TIPOLOGIA, NÚMERO E DATA 
DO DOCUMENTO  

 

JORNAL “A PLANICIE” – Suplemento “Escola 
Profissional de Moura – Dez anos de caminho”, 
edição de 15 de Maio de 2010 

 

 

OBJECTIVO DO DOCUMENTO 
 

Dar visibilidade e apresentar resultados da 
EPM, na altura do 10º. Aniversário da 
Autorização Prévia de Funcionamento. 

 

                                                    
INTERVENIENTES                                       
    

-  Presidente da Direcção da Comoiprel; 
- Direcção da Escola; 
-  ALUNOS; 
- Docentes e não-docentes; 
-  Parceiros diversos. 

 

PALAVRAS – FORÇA 
(extraídas de unidades 
editoriais) 
 
 
 
Presidente Direcção 
Comoiprel/Presidente da 
CMM (E.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente Conselho de 
Direcção (E.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Desafio (E.1); 
- Abraçar (E.1); 
- Oportunidade de futuro (E.1); 
- Desenvolvimento recursos humanos (E.1); 
- Energias… área ancora (E.1); 
- Formação integral dos jovens (E.1); 
- Despertar da consciência cívica  e 
participativa  (E.1); 
- Envolvimento com a comunidade (E.1); 
- Integração plena no mercado de trabalho 
(E.1); 
-  Produção de conhecimento (E.1); 
- (os objectivos como)  processo dinâmico e 
critico (E.1).   
  - Co- responsabilização (E.2); 
- Partilha (E.2); 
- Envolvimento (E.2); 
- Escola que é a família dos alunos (E.2); 
- Insatisfação (E.2); 
- Questionamento permanente (E.2); 
- O silencio e a distância (dos alunos) (E.2); 
- O riso (E.2); 
- Ser Escola é : Formar com os sentidos para 
(trans)formar e implicar todos num processo 
de construção pessoa, social e solidário (E.2). 
- Construção de vida (E.3); 
- Processo de amadurecimento (E.3); 
- Sucessos (E.3);  
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Directora 
Técnico-Pedagógica (E.3) 
 
 
 
 

                                                     
 

- Sorrisos (E.3); 
- Envolveram (E.3); 
- Lágrimas (E.3); 
-  Exaltação (E.3); 
-  Acreditamos naquilo que somos (E.3).  
 

                                                          
REGISTO DOS CONTEXTOS 
NOTICIAS/DESTAQUES 

- Dados de um percurso; 
- Registo de Provas de Aptidão Profissional; 
- Visitas de Estudo no espaço nacional; 
- Visitas de estudo no espaço europeu 
(Polónia, Hungria, Bulgária e Turquia); 
- Projecto Parlamento dos Jovens;  
- Conectando mundos; 
- Euro-escola; 
- Cuida-te;  
- Escola Alerta; 
- Aquafil; 
- Registos de actividades com envolvimento na 
comunidade.           

 

 

   
 

   

   
   


