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Plano de ação
(Quadro de referência europeu de garantia de qualidade – Quadro EQAVET)

Implementação de sistemas de
garantia de qualidade para a
Educação e Formação
Profissionais
Ano letivo
2019/2020
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PLANO DE AÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA
Refª /
Critério Objetivo Estratégico
EQAVET

Descrição do objetivo
operacional/ação

Atividades (se necessário)

C1P

Apoiar a definição das ações de
planificação, implementação,
monitorização/avaliação, revisão
e divulgação do processo de
alinhamento com o quadro
EQAVET com apoio serviços de
consultoria

Contratar uma empresa com experiência na área da
gestão da qualidade e da melhoria na educação, para
Grau de execução das
auxiliar na reflexão/planificação, implementação,
atividades
monitorização/avaliação, revisão e divulgação do
processo de alinhamento com o quadro EQAVET

2

C1P

Documentar, no projeto
educativo, as orientações
estratégicas relativas ao ensino
profissional

3

C1P

C1P

Id

1

4

Assegurar aplicação do
sistema de garantia da
qualidade EQAVET no
ensino profissional

Data fim

Responsável

Recursos
necessários

Definição das ações de
planificação, implementação,
monitorização/avaliação,
set/19
revisão e divulgação do
processo de alinhamento
com o quadro EQAVET.

fev/21

Diretor, Conselho Administrativo

Recursos financeiros Em concretização

Introdução no Projeto Educativo de maior informação
acerca do Ensino Profissional:
- Objetivos
Grau de execução das
- Estratégias
atividades
- Equipa EQAVET
- Metas

100%

out/20

dez/20

Diretor; Conselho Pedagógico;
Conselho Geral

Documento base

Explicitar componentes
implicadas da oferta de EFP e
respectiva calendarização

Segmentar e clarificar os objetivos, indicadores e
metas no âmbito do ensino profissional, nos vários
instrumentos de gestão

Grau de execução das
atividades

100%

out/20

dez/20

Diretor; Conselho Pedagógico;
Conselho Geral

Documento base

Comunicar, interna e
externamente, a equipa que
assegura a integração das
atividades e de todas as
ferramentas utilizadas no âmbito
da garantia da qualidade

Divulgar por email e no sitio institucional do
Agrupamento (sistema de garantia de qualidade
EQAVET, equipa responsável, indicadores trimestrais Grau de execução das
e anuais, relatórios de avaliação, planos de ação e
atividades
melhorias, focus group, workshops, oferta
formativa,...)

100%

jan/20

set/20

Diretor; Equipa EQAVET; Equipa de
Noticias e
Autoavaliação; Gestor responsável pelo
Relatórios;
website da escola;

Dez / Abr /
Jun;

Atas de conselhos
Diretor; Conselhos de turma; Diretores
de turma e
de Turma; Coordenador de cursos EFP;
Jan / Mai / Jul;
informações dadas
Equipa de Autoavaliação; Equipa
pelos Diretores de
EQAVET;
turma;

Em concretização

Set
(Atualização
inicial);

Maio
(Atualização
final);

Diretores de Turma; Coordenador de
cursos EFP;

Dase de dados;

Em concretização

Jul;

Equipa EQAVET;

Base de dados de
contactos e
inquérito telefónico;

Jul;

Diretor; Equipa de Autoavaliação;
Gestor responsável pelo website da
escola;

Atas de conselhos
de turma e
informações dadas
pelos Diretores de
turma;

Indicador de eficácia

Meta

Data início

Taxa de assiduidade;
registos de
Criar quadro de indicadores trimestral e anual para os
comportamentos;
3 por ano letivo
cursos profissionais
continuidade de percurso
escolar; sucesso escolar

5

C1P

Criar base de dados pormenorizadas de contactos de
alunos e encarregados de educação que possibilite
Grau de execução das
acompanhamento após conclusão do percurso
atividades
Definir base de dados para recolha formativo
Implementar uma
de informação e painel de
prática de autoavaliação
indicadores chave e monitorizar
Taxa de: ex-alunos
global do Agrupamento
com periodicidade a definir
empregados; ex-alunos
Apurar resultados relativamente aos ex alunos que
que trabalham em
terminaram o curso no ano letivo 2018/19
profissões relacionadas
com o curso; satisfação
dos empregadores

Incluir resultados dos indicadores, no relatório de
auto avaliação anual

Grau de execução da
atividade

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca

100%;

Obter respostas de 100% dos
Jul;
ex-alunos;

100%;

Jul;
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Estado

Em concretização

PLANO DE AÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA
Id

Refª /
Critério Objetivo Estratégico
EQAVET

Descrição do objetivo
operacional/ação

Atividades (se necessário)

Indicador de eficácia

Realização de um Focus Group abrangente para
auscultação das expectativas das partes interessadas,
Realização de Focus
internas e externas, em relação ao mercado de
Group
trabalho, possíveis melhorias de competências nos
alunos e agrupamento em geral

6

C1P

Promover e incrementar
a participação de todas Auscultar os stakeholders
as partes interessadas
internos e externos
no processo educativo

Alargar o âmbito da gestão de
expectativas aos pais e alunos

dez/19

Responsável

Estado

dez/19

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma; Representantes de
alunos e encarregados de educação;
Associação de estudantes e Associação
de pais; Equipa EQAVET;
Empregadores; Associações
empresariais; CIM/Municipio;

Em concretização

Covid-19

2 por ano letivo

mai/20

jun/20

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretor de Turma; Docentes dos cursos;
Empregadores / Entidades FCT; Equipa
EQAVET

Auscultar e recolher informação para elaboração de
novo plano de EFP

Reuniões de Conselho de
turma; Reuniões de
Grupo; Reuniões de
Departamento

3 por ano letivo

set/20

jul/21

Diretor; Grupos disciplinares;
Departamentos; Conselhos de turma

jul/20

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma; Coordenadores de
Departamento; Professores; Alunos;
SPO; Associação de estudantes;
Questionários
Encarregados de educação; Associação
de pais; Empregadores; Pessoal não
docente

set/20

jul/21

Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Encarregados de Educação;
Alunos;

Check list;
Informação a
facultar; registo de
Covid-19
tomada de
conhecimento / atas
de reunião

set/20

jul/21

Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Conselhos de turma

Fichas de registo
biográfico

Perante ocorrência, comunicar (e-mail com recibo de
Informação facultada aos
leitura/sms/carta registada) semanalmente aos
Redução da taxa de
Encarregados de
encarregados de educação faltas de assiduidade e
absentismo 10%
Educação
registos de comportamentos

set/20

jul/21

Diretores de Turma

Telefone
institucional e/ou
pessoal, e-mail e
correio institucional

Calendarizar processo de recolha de informação e
análise de cumprimento de objectivos e metas

Criar calendário e check
list de informação

set/20

out/20

Equipa EQAVET;

Organizar e calendarizar processo de auscultação,
garantindo que em cada ano letivo as expectativas
dos estudantes do EFP são avaliadas sobre o que
esperam do seu percurso

Aplicação de questionário
Quatro no primeiro ano, três
de expectativas e
set/20
por ano seguinte
satisfação

jul/21

Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; SPO;

Incluir nos registos de avaliação as atividades
desenvolvidas pelos formandos ao longo do periodo
letivo

C1P

1 por ano letivo

Recursos
necessários

Data fim

Realização de Focus
Group

Aplicação de questionário
de expectativas e
1 por ano letivo
satisfação

Realizar reuniões com alunos e encarregados de
educação e criar checklist com documentação para
Reuniões realizadas com
tomada de conhecimento dos objetivos, expectativas Encarregados de
e metas do plano de formação em contexto de
educação
trabalho

7

Data início

Focus Group com empregadores antes e durante o
estágio, para acompanhamento do mercado de
trabalho e auscultação de possíveis melhorias de
competências nos alunos

Criar e aplicar questionário de expectativas e
satisfação às partes interessadas internas (alunos,
professores, pessoal não docente, SPO) e externas
(empregadores, encarregados de educação,
associação de pais e associação de estudantes)

Melhoria do
envolvimento das
famílias na vida escolar
dos alunos

Meta

4 reuniões por ano letivo

Inclusão das atividades na
Apreciação Global dos
3 por ano letivo
registos de avaliação

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca

1 por ano letivo

4/9

abr/20

Atas; Plano anual de
atividades;
Relatórios SPO

Questionários

Em concretização
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Id

8

9

10

Refª /
Critério Objetivo Estratégico
EQAVET

C2I

C2I

C2I

Descrição do objetivo
operacional/ação

Estabelecer parceiras e
Estabelecer uma parceria mais
protocolos com
próxima entre os stakeholders
instituições e empresas
externos e a escola
da região

Promover e incrementar
a participação de todas
as partes interessadas
no processo educativo.

Melhorar a divulgação (interna e
externa) da oferta de cursos
profissionais e respetivas saídas
profissionais

Atividades (se necessário)

Indicador de eficácia

Meta

Data início

Data fim

Responsável

Organizar workshops para desenvolvimento de
competências transversais requeridas pelo mercado
de trabalho

Nº de workshops
concretizados (por
exemplo
empreendorismo)

pelos menos 1 por curso

jan/21

fev/21

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma; Conselhos de
Turma; Parceiros externos; SPO; Alunos

Promoção da oferta formativa, noutros
estabelecimentos de ensino, através de
Nº de participações
feiras/eventos temáticos/flyers/anúncio redes sociais
referentes ao percurso escolar

pelo menos 1 por curso

set/20

jul/21

Diretor; Conselho administrativo;
Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Conselhos de Turma;
Parceiros externos; SPO; alunos

3 atualizações por ano

mai/20

jul/21

Diretor; Gestor responsável pela página
da escola; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma

Recursos
necessários

Estado

Divulgar a oferta formativa na página da escola, de
forma explícita e acessivel

Informação
disponibilizada na página
da escola

Promoção da oferta formativa através da página da
escola e redes sociais

Disponibilização da oferta
200 acessos contabilizados
formativa na página da
na oferta formativa
escola e redes sociais

mai/20

jul/21

Diretor; Gestor responsável pela página
da escola; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma

Projecção contínua a nivel interno de registos de
atividades dos cursos

Apresentação de
atividades formativas
(videos, PPT,
exposições,...)

5 por ano e curso

set/20

jul/21

Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Formadores; alunos;

Video projector; TV;
Computador;
Expositores;

Apresentar testemunhos de alunos e ex-alunos
através de videos

Visionamento por alunos
do 9.º ano

Todas as turmas do 9.º ano

mai/20

mai/20

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma; Formadores;
alunos;

Video projector; TV;
Covid-19
Computador;

Construir uma FAQ para encarregados de educação Grau de execução da
relativa aos diversos tópicos dos cursos profissionais atividade

100%

mai/20

jun/20

Diretor; Gestor responsável pela página
da escola; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma

Elaborar portfólio
Aprofundar as metodologias de apresentação dos
promocional dos cursos,
cursos profissionais e respetivas saídas profissionais
preferencialmente em
a alunos e aos Encarregados de Educação
formato digital

1 por curso

set/20

jul/21

Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Formadores; alunos;

Grau de execução das
atividades

100%

set/20

jul/21

Diretor; Coordenador de Projectos;
Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Bibliotecário Escolar; Gestor
do website do Agrupamento

Grau de execução das
atividades

9 conteudos por disciplina

set/20

jul/21

Diretor; Coordenador de Projectos;
Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Bibliotecário Escolar; Gestor
do website do Agrupamento

Garantir o
Criar estrutura de biblioteca online
acompanhamento e
Proporcionar instrumentos que
qualidade do percurso
favoreçam a aprendizagem e
formativo e pósautonomia dos alunos/formandos.
formativo dos alunos do
ensino profissional
Colocar conteúdos em biblioteca online

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
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Estudio de edição
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Id

11

12

13

14

Refª /
Critério Objetivo Estratégico
EQAVET

C2I

C2I

C2I

C2I

Descrição do objetivo
operacional/ação

Promover e incrementar
a participação dos alunos
em acções e projetos de
âmbito local, nacional e
Dinamizar programa Erasmus+
transnacional, que
favoreçam a sua
aprendizagem e
autonomia

Promover o sucesso
educativo dos alunos,
tendo em vista a sua
formação integral

Melhorar o sentido de
responsabilidade e autonomia dos
alunos, para uma melhor
adaptação ao contexto
laboral/formação em contexto de
trabalho

Partilhar e desenvolver
competências transversais entre
os docentes

Qualificar os recursos
humanos através da
Elaborar e monitorizar um plano
oferta de oportunidades
de formação e de
de formação
desenvolvimento de
competências para o pessoal
docente e não docente

Atividades (se necessário)

Indicador de eficácia

Meta

Data início

Data fim

Responsável

Concretizar candidaturas

Grau de execução da
atividade

100%

mar/20

mar/20

Diretor

Divulgar e promover participação no programa
Erasmus+

Grau de execução da
atividade

100%

set/20

jul/21

Diretor; Coordenador de Projectos;
Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Gestor do website do
Agrupamento

Recursos
necessários

Concretizado

Participar no programa Erasmus+

Nº de alunos participantes Pelo menos 2 alunos CFP

set/20

jul/21

Diretor; Conselho pedagógico;
Coordenador de Projectos;
Coordenador de cursos EFP; Diretores
de Turma; Alunos; Encarregados de
educação;

Registar nas folhas de sumários e nas atas de
conselho de turma, as sessões de preparação
efetuadas com os alunos antes da entrada em
estágio;

Grau de execução das
atividades

100%

mai/20

jul/21

Coordenador de cursos EFP; Conselhos
de turma

Aplicar questionário satisfação das entidades
acolhedoras relativamente à componente
comportamental

Grau de satisfação

100%

mai/20

jul/21

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma;

Operacionalizar reuniões de articulação

Número de reuniões de
articulação realizadas

Uma reunião em cada 2 semanas
set/19

jul/21

Conselhos de turma; Grupos
disciplinares; Departamentos

Auscultar docentes e não docentes para
levantamento de necessidades de formação
(questionários online)

% de questionários
respondidos

100% de respostas

set/20

dez/20

Direção; Conselho Pedagógico; Grupos
disciplinares; Departamentos;
Inquéritos
Professores; Pessoal não docente

Organização e realização de acções de formação
Nº de acções de formação Uma acção para docentes e
centradas nas necessidades de formação auscultadas; concretizadas
uma para não docentes

set/20

jul/21

Direção; Conselho Pedagógico;
Plano de formação
Conselho Científico CENFIPE; CENFIPE; CENFIPE aprovado e
Parceiros externos
em concretização

Solicitar taxas de participação ao CENFIPE

set/20

jul/21

Docentes e pessoal não docente

Taxa de participação

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca

80%
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Estado

Covid-19

Questionário

Covid-19

Em concretização

PLANO DE AÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA
Id

15

16

17

18

Refª /
Critério Objetivo Estratégico
EQAVET

C3A

C3A

C3A

C3A

Descrição do objetivo
operacional/ação

Implementar uma
Alinhar os resultados das
prática de autoavaliação autoavaliações com o plano de
global do Agrupamento melhorias global

Garantir o
acompanhamento e
qualidade do percurso
formativo e pósformativo dos alunos do
ensino profissional

ata de reunião

Em concretização

Meta

Data início

Data fim

Responsável

Tratamento de dados (inqueritos,indicadores e
resultados académicos)

Grau de execução da
atividade

100%

jul/20

jul/20

Equipa de Autoavaliação

Segmentar e analisar de forma detalhada a
informação específica EFP resultante das várias
fontes de monitorização

Grau de execução da
atividade

100%

mai/20

jul/20

Equipa de Autoavaliação

Reuniões de avaliação com equipa EQAVET e equipa
de autoavaliação do agrupamento

Nº de reuniões

1 por periodo

Jan/Mai/Jul

Jan/Mai/Jul

Direção; Equipa de Autoavaliação;
Equipa EQAVET

Grau de execução das
atividades

100%

set/20

set/20

Direção; Equipa de Autoavaliação;
Equipa EQAVET

Nº de reuniões

1 por ano letivo

set/20

set/20

Direção; Equipa de Autoavaliação;
Equipa EQAVET

ata de reunião

Nível de satisfação

1 por ano letivo

jun/20

set/20

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma

Questionário

Rever para o plano de FCT informação que permita
gerir as expectativas e garantir uma avaliação mais
objetiva e continuada no período de estágio.

Grau de execução das
atividades

100%

1ª reunião do ano com FCT

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma; Empregador;
Encarregados de Educação;

Avaliar a eficácia da formação em contexto de
trabalho, para os estudantes e empregadores, após
conclusão do estágio

Nível de satisfação

80%

jul/20

jul/20

Alunos; Empregadores; Encarregados
de Educação;

100%

set/20

set/20

Realizar a auscultação à satisfação Tratamento de dados
e ao percurso dos antigos alunos
até 3 anos após a conclusão dos
Reuniões de avaliação com equipa EQAVET e equipa
cursos
de autoavaliação do agrupamento

Definir uma metodologia de
envolvimento dos stakeholders
externos na avaliação do sistema
interno de garantia da qualidade

Estado

Indicador de eficácia

Promover e incrementar
a participação de todas Avaliar a satisfação dos
Avaliar questionário de satisfação às partes
as partes interessadas
stakeholders internos e externos interessadas
no processo educativo.

Promover e incrementar
a participação de todas
as partes interessadas
no processo educativo.

Recursos
necessários

Atividades (se necessário)

Realização da apresentação e discussão dos
resultados da autoavaliação com os stakeholders (ata
e relatório de autoavaliação). Ter em atenção aos
Realização de reunião
stakeholders que não estão enquadrados no
Conselho Geral

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
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Em concretização
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Id

19

20

Refª /
Critério Objetivo Estratégico
EQAVET

C4R

C5DI

Monitorizar os
objectivos e metas
estabelecidas e
identificar
atempadamente as
melhorias a introduzir

Promover e incrementar
a participação de todas
as partes interessadas
no processo educativo.

Descrição do objetivo
operacional/ação

Atividades (se necessário)

Indicador de eficácia

Monitorizar os resultados dos
indicadores e do impacto do
sistema interno de garantia de
qualidade

Produção de informação estatística no final de cada
periodo

Data início

Data fim

Responsável

Apresentação de relatório 1 por cada periodo

jan/Mai/Jul

jan/Mai/Jul

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Equipa de Autoavaliação; Equipa
EQAVET

Grau de execução da
atividade

100%

reuniões 3ºP

Auscultar com periodicidade
regular as necessidades do
Realizar uma nova ronda de focus group para avaliar
mercado, envolvendo as
o ano letivo 2019-2020 e preparar o ano letivo 2020- Execução da atividade
entidades empregadoras e ex2021
alunos na definição dos curriculos
das disciplinas técnicas

100%

jul/20

set/20

Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Diretores de Turma; Equipa EQAVET;
Staheholders externos

Grau de execução das
atividades

100%

jul/20

set/20

Diretor; Conselho Geral; Conselho
Pedagógico; Equipa de Autoavaliação;
Equipa EQAVET

Grau de execução das
atividades

100%

jul/20

set/20

Diretor; Conselho Geral; Conselho
Pedagógico; Equipa de Autoavaliação;
Equipa EQAVET

Grau de execução das
atividades

100%

jul/20

set/20

Diretor; Conselho Geral; Conselho
Pedagógico; Equipa de Autoavaliação;
Equipa EQAVET

Acompanhar os resultados dos indicadores EQAVET
anualmente e compara-los com as metas definidas. Se Grau de execução das
necessário definir estratégias para melhorar os
atividades
resultados

100%

jul/20

set/20

Diretor; Equipa EQAVET

Monitorizar com uma periodicidade trimestral os
resultados dos indicadores de alerta e do impacto do Grau de execução das
sistema interno de garantia da qualidade e evidenciar atividades
estratégias de mitigação ou controlo

100%

Final de cada
período

Final de cada
período

Diretor; Equipa EQAVET; Equipa de
autoavaliação

Publicitar os resultados juntos das partes
interessadas internas e externas e recolher sugestões Grau de execução das
de melhoria e integra-las nas estratégias a adotar em atividades
cada ano letivo

100%

jul/20

set/20

Diretor; Equipa EQAVET

Divulgar com periodicidade anual
Divulgação dos resultados no pagina intitucional do
no site institucional os resultados
Agrupamento
e a revisão apurada.

Incluir no organigrama

21

C6GQ

Monitorizar os
objectivos e metas
estabelecidas e
identificar
atempadamente as
melhorias a introduzir

Formalizar e comunicar a equipa
de suporte ao sistema interno de
Elaborar tabela de responsabilidades/planeamento
garantia da qualidade e respetivas
responsabilidades

Publicar no site de internet
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C6GQ

Monitorizar os
objectivos e metas
estabelecidas e
identificar
atempadamente as
melhorias a introduzir

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

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
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Diretor; Coordenador de cursos EFP;
Equipa de Autoavaliação; Equipa
EQAVET: Gestor da pagina institucional
do Agrupamento

Recursos
necessários

Estado

Em concretização

Ponte da Barca, 22 de abril de 2020

Carlos Alberto Martins de Sousa Louro
Diretor
Agrupamento de escolas de Ponte da Barca
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