Plano de Ação

Atividades

Indicador de eficácia

Meta

Periodicidade

Data início

Data fim

Responsável

Criar tabela de responsabilidades

Realizado/ Não Realizado

100%

Única

02/09/2019

01/11/2019

Divulgar e envolver os stakeholders internos e externos nas práticas da Escola.
Melhorar a divulgação junto das Partes Interessadas do Quadro EQAVET

divulgar o sistema de garantia da qualidade em uso
no agrupamento (cartazes, placar, site, redes
sociais, etc).

nº de ações de publicitação

1 por mês

Anual

02/09/2019

EIXO I – Educar para o conhecimento

Definição da oferta formativa depois de consultados os stakeholders internos e
externos

Promover a auscultação das Partes Muito
Relevantes.

8 partes interessadas

Anual

02/09/2019

P9/CP1

EIXO I – Educar para o conhecimento

Definir Diagnóstico, Documento Base e Plano de Ação no âmbito do Quadro
EQAVET
Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação
produzida pelos indicadores selecionados
Alargar os indicadores EQAVET

Desenvolver o plano de ação de acordo com os
indicadores EQAVET e outros em uso na Escola;
articular com a equipa de autovaliação.

I3/CI2

EIXO I – Educar para o conhecimento

Alargar os encontros com profissionais a todos os
Melhorar os níveis de conhecimento dos profissionais com frequência em ações de
cursos profissionais; Estabelecimento de parcerias
formação disponibilizadas e colaboração com os stakeholders externos.
com IEFP e Empresas da área de formação.

Id

Refª / Critério EQAVET

Objetivo Estratégico

Descrição do objetivo operacional/ação

1

P4/CP1

EIXO I – Educar para o conhecimento

Atribuir de responsabilidades no âmbito do Quadro EQAVET

2

P6/CP1

EIXO I – Educar para o conhecimento

3

P8/CP1

4

5

Nº de partes interessadas
auscultadas; nº de ações de
auscultação efetuadas

Material para execução de
cartazes/placar;
site do agrupamento; páginas
das redes sociais.

em implementação

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Inquéritos a docentes,
não docentes, alunos,
encarregados de educação, exalunos , empregadores,
parceiros de FCT, IEFP.

a aguardar

Diretora/ Equipa Eqavet

Projeto Educativo; Relatórios da
avaliação interna e externa;
Registos de conclusões do
questionário de diagnóstico e de
reunião focus group.

Diretora/ Equipa Eqavet

Protocolo de parceria; salas de
formação com computador e
projetor multimédia.

em implementação

Criar campo de avaliação especifico nas fichas de
atividades para o que corrreu menos bem no
sentido de melhoria futura.

Taxa de mudanças de melhoria
efetivas, face a propostas
apresentadas (comparar
resultados anteriores com os
obtidos no presente ano letivo no
mesmo período letivo)

50%

02/03/2020

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Relatórios das atividades.

em implementação

nº de ações de divulgação

02/03/2020

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Registo das evidências
das ações realizadas.

em implementação

01/04/2020 Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Relatório do operador
(equipa EQAVET);
Relatório de resultados (OQE).

a aguardar

em implementação

em implementação

No quadro do processo de autoavaliação são utilizados os instrumentos e
procedimentos de recolha de dados

1. Criação de ficheiro de monitorização de
objetivos.
2.Melhorar o processo de divulgação

8

R2/CR4

EIXO II – Educar em cidadania

Atualizar o plano de ação estratégico e outras práticas existentes com o feedback
dos stakeholders internos e externos

Atualização de plano de ação
Incluir um ponto na ordem de trabalhos referente a
estratégico; ataulização da ordem
estas adaptações às práticas existentes.
de trablahps das reuniões

9

C5DI

EIXO II – Educar em cidadania

Auscultar com periodicidade regular as necessidades do mercado - ex:
observatório, focus group, envolvendo as entidades empregadoras na definição
dos curricula das disciplinas técnicas

10

C5DI

EIXO II – Educar em cidadania

1. Rever a estratégia de presença e gestão de
conteúdos nas redes sociais;
Definir um plano de marketing e comunicação para os cursos profissionais assente,
2. Desenvolver atividades e iniciativas com a
por ex. num portefólio com os factos, números, casos de sucesso, etc.
participação/ presença dos diversos elementos da
comunidade educativa.

Aplicação de questionários a toda a comunidade
Melhorar a participação dos stakeholders na avaliação e na definição de melhorias
educativa para avaliar o ano letivo 2019-2020 e
para os cursos profissionais
preparar o ano letivo 2020-2021.

Promover reuniões períodicas.

1. Identificar entidades a convidar;
2. Efetuar convites;
3. Realizar workshop/focus group com as
entidades.

5 ações de divulgação

100%

Nº de partes interessadas
auscultadas

90%

Construção de plano de Marketing
e Comunicação

100%

Anual

Anual

01/03/2020

100%

Contínuo

EIXO I – Educar para o conhecimento

Organizar um workshop com os stakeholders externos mais relevantes para
identificar as necessidades de mercado

Diretora/ Equipa Eqavet

02/03/2020

I6/CI2

EIXO II – Educar em cidadania

Contínuo

1 por cada curso

7

C5DI

100%

Nº de ações de formação
especificas por curso ministrado

EIXO I – Educar para o conhecimento

12

Reunião de Equipa EQAVET.

02/09/2019

I5/CI2

EIXO I – Educar para o conhecimento

Diretora/ Equipa Eqavet

100%

6

C5DI

Estado

Concluir os 3 documentos

As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria
definidos.

11

Recursos necessários

01/10/2019

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Auditório com computador e
projetor multimédia; Relatório
de reunião de
focus group;
Reuniões de Análise dos
inquéritos respondidos.

02/03/2020

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Síntese descritiva dos
elementos a constar no plano;
pagina de internet constituida
como portefólio

Taxa de resposta obtida

90%

Anual

02/03/2020

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Reuniões de departamento;
Inquéritos a aplicar aos
stakeholders com campo de
em implementação
sugestões de melhorias; site do
google docs para alojamento de
inquéritos.

Realização de Workshop

uma ação

Anual

02/03/2020

OUT/NOV 2020

Diretora/ Equipa Eqavet

Lista de stakeholders externos
muito relevantes;
em implementação
Promoção do convite. Salas/
auditórios com computadores e
projetores multimédia.

Id

Refª / Critério EQAVET

Objetivo Estratégico

13

C5DI

EIXO I – Educar para o conhecimento

Realizar um debate com ex-alunos integrado num evento relacionado com o EFP

14

C6GQ

EIXO I – Educar para o conhecimento

Atualizar no site a informação referente à monitorização. Manter atualizada e
divulgada a informação relativa à avaliação dos cursos profissionais

15

C6GQ

EIXO I – Educar para o conhecimento

Formalizar e comunicar uma equipa que assegure a gestão do sistema interno de
garantia da qualidade(SIGQ), e as respetivas responsabilidades, integrando as
várias iniciativas no domínio das avaliações, autoavaliações e processos de
monitorização de indicadores chave

EIXO I – Educar para o conhecimento

Rever periodicamente os resultados do SIGQ envolvendo as partes interessadas
internas e externas relevantes - dashboard com indicadores chave

16

17

18

C6GQ

P9/CP1

P2/CP1

EIXO II – Educar em cidadania

EIXO II – Educar em cidadania

Descrição do objetivo operacional/ação

Atividades

Indicador de eficácia

Realização de debate

nº de atualizações do site

Criação de equipa e comunicação
da mesma

Realizado/ Não Realizado

Melhorar taxa de empregabilidade, no conjunto de alunos que não prosseguiram
estudos (excluindo igualmente situações desconhecidas)

Definir criteriosamente oferta educativa, ouvidos
as partes interessadas relavantes e muito
relevantes; estabelecer parceria com IEFP para
Melhorar taxa empregabilidade,
aceder a listagem de novas empresas
relativamente a resultados do ciclo
potencialmente empregadoras; formação de
2014/2017
equipa de docente para incrementar parcerias com
empresas; realização de workshops versando
temáticas de estágios profissionais e SoftSkills.

Melhorar taxa de ex-alunos a prosseguir estudos

Promover iniciativas de orientação vocacional para
incentivar candidaturas a ensino superior e
politécnico (palestras de entidades convidadas,
sessões de SPO); realização de workshops internos
de opções vocacionais; realização de visitas de
estudo a entidades de ensino superior.

nº de programas revistos

nº de parcerias

19

R2/CR4

EIXO I – Educar para o conhecimento

Adequar conteudos programáticos a necessidades evidenciadas no mercado de
trabalho, promovendo uma aprendizagem de qualidade dos alunos

Realizar inquéritos a empresas concelhias para
melhorar a perceção das reais necessidades do
mercado de trabalho; realizar reuniões de
adequação de conteúdos programáticos a
necessidades encontradas; criação de salas
específicas para cada curso, nos casos em que tal
ainda não exista.

20

I4/CI5

EIXO I – Educar para o conhecimento

Melhorar o acesso dos alunos a equipamentos/tecnologias atualizados, face a
necessidades de mercado de trabalho

Estabelecer parcerias com empresas locais para
realização de aulas práticas em ambiente
empresarial;.

Melhorar taxa de alunos
2014/2017

Meta

Periodicidade

Data início

Data fim

Responsável

uma ação

Anual

02/03/2020

OUT/NOV 2020

Diretora/ Equipa Eqavet

Lista de ex-alunos e respetiva
situação profissional;
em implementação
Promoção do convite; Salas/
auditórios com computadores e
projetores multimédia

1 por trimestre

Trimestral

01/01/2020

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Dados dos indicadores
de resultados (EQAVET);
Dados dos indicadores de
monitorização. Site na internet

em implementação

02/09/2019

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Reunião de Equipa
EQAVET.

em implementação

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Balanço anual dos indicadores
de
resultados (EQAVET) ;
Balanço trimestral dos
indicadores de monitorização;
Divulgação pelas partes
interessadas.

a aguardar

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Protocolo de parceria . Espaço
no IEFP para realização de
sessões

em implementação

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Protocolo de cooperação
com entidades do ensino
superior;
Atividades do SPO.

em implementação

100%

100%

atingir 76,5%

atingir 25%

Anual

SET 2020

01/01/2020

01/01/2020

Recursos necessários

Estado

3 programas por curso

02/03/2020

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Análise das respostas aos
inquéritos;
Atas de reuniões de
departamento;
em implementação
Materiais adequados à
realidade profissional de cada
curso. Espaços físicos na escola
redefinidos

4 parcerias

02/03/2020

Contínuo

Diretora/ Equipa Eqavet

Protocolo de cooperação
com empresas.

em implementação

