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1. Enquadramento  

Tendo por base as sugestões de melhoria recolhidas aquando da aplicação do Inquérito de 

Avaliação da Satisfação dos Stakeholders, no ano letivo 2019/2020, elaborou-se esta 

adenda ao Plano de Melhorias em vigor em 2019/2020 e 2020/2021. 

A adenda apresenta as sugestões de melhoria recolhidas junto dos alunos, do pessoal 

docente e não docente, dos Encarregados de Educação e dos parceiros; observações que 

indicam a ação de melhoria a implementar ou justificam a não implementação de uma ação 

de melhoria; e, finalmente, um cronograma de execução das ações de melhoria – Quick 

win 2021. 

 

2. Sugestões de Melhoria dos Stakeholders  

De seguida, são apresentadas as propostas de melhoria indicadas pelos stakeholders 

internos e externos, com observações que indicam a ação de melhoria a implementar ou 

justificam a não implementação de uma ação de melhoria. 

 

Sugestões de melhoria Observações 

“deveria ter mais computadores” 
“Os equipamentos informáticos estão 
desatualizados.” 

No âmbito do programa Escola Digital, foram distribuídos kits 
compostos por computador e conetividade aos alunos 
beneficiários da Ação Social Escolar (ASE), priorizando os que 
não têm acesso a estes equipamentos em casa. Esta medida vai 
ser universalizada. 
Os computadores atribuídos poderão ser utilizados em contexto 
escolar, não se verificando a necessidade de implementar uma 
ação de melhoria que dê resposta a esta sugestão. 

“mais máquinas no jardim” Quick win 1 

“Melhorar o espaço desportivo 
(pavilhão)” 
“Criação de um pavilhão 
gimnodesportivo (…)” 
“Cobertura do pavilhão de educação 
física” 
“Melhoria do pavilhão desportivo. No 
Inverno é extremamente frio, pois é 
aberto lateralmente.” 
“Pavilhão desportivo.” 

Quick win 2 

“A melhoria na escola podia ser mais 
vigiada no recreio para que não haja 
nada de mal.” 
“A melhoria era no tempo livre haver 
mais pessoas a ter conta nos alunos no 
recreio.” 

Desde setembro de 2020 até ao presente, foram preenchidos 
mais 6 postos de trabalho para as funções correspondentes à 
categoria de assistente operacional, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado e 1 posto 
de trabalho para as funções correspondentes à categoria de 
assistente operacional, com contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo. 

“A relação interpessoal entre não 
docentes está a afetar parcialmente o 

Tanto ao nível dos assistentes técnicos como dos assistentes 
operacionais, foram integrados novos funcionários. A integração 
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bom funcionamento no ambiente 
escolar, desta forma a minha sugestão 
passaria por uma reunião mensal ou 
sempre que se justifique, reunião 
requerente da presença dos 
funcionários e de um elemento da 
direção, com o objetivo de esclarecer 
e ultrapassar problemas que 
constituam uma barreira para esse 
bom funcionamento, ou seja, levar as 
pessoas a pensar que determinados 
comportamentos podem acarretar 
consequências, e que devem ser 
repensados atos que possam 
prejudicar os colegas e a instituição 
no geral. Mais um objetivo destas 
reuniões seria tratar assuntos que 
devem ser debatidos frontalmente, 
num local apropriado para que possam 
ser evitados constrangimentos para 
todos os envolvidos.” 

de novas pessoas poderá contribuir para que entre os elementos 
do pessoal não docente melhore significativamente o 
relacionamento interpessoal, o espírito de equipa e a 
comunicação. 
No Plano de Comunicação e Divulgação da Escola, estão 
previstas reuniões do Diretor com pessoal não docente para 
conhecimento de documentos estratégicos, análise de situações 
e constrangimentos. O Diretor deve reunir com os assistentes 
técnicos, duas vezes por ano letivo, com vista a partilhar com 
estes as razões das opções tomadas e ouvi-los sobre os 
problemas que sentem, aproveitando, sempre que possível, os 
contributos dos mesmos para a melhoria contínua da escola. De 
igual modo, o Diretor deve reunir com os assistentes 
operacionais, duas vezes por ano letivo, visando partilhar com 
estes as razões das opções tomadas e ouvi-los sobre os 
problemas que sentem, aproveitando, sempre que possível, os 
contributos dos mesmos para a melhoria contínua da escola. 
No Plano de Formação do CENFIPE 2018-2020, estava prevista, 
para o pessoal não docente, a ação de formação “Competências 
de Comunicação e Relacionamento Interpessoal”. 
No Plano de Formação do CENFIPE de 2020/2021, está prevista, 
para o pessoal não docente, a ação de formação “Competências 
de comunicação interpessoal”. 

“O pessoal não docente poderia ter 
uma atitude mais positiva e ter mais 
espírito de equipa, uma vez que passa 
mais tempo a tentar passar uma 
imagem negativa dos colegas do que a 
trabalhar para o mesmo objetivo que 
têm em comum. Também poderiam 
respeitar os colegas no sentido de 
deixar de fazer comentários sobre a 
sua vida pessoal com o objetivo de 
rebaixar a sua imagem. A 
comunicação entre o pessoal não 
docente também poderia ser mais 
benevolente.” 

“Devia existir uma maior ligação entre 
a escola, sobretudo professores, e as 
empresas agrícolas da região.” 

Quick win 3 

“Aumentar a envolvência com outras 
instituições de ensino de forma a 
permitir a continuação de estudos. 
Incrementar as atividades em 
conjunto com Instituições de Ensino 
Superior da matriz agrária.” 

Quick win 4 

“Sugeria a inclusão de 1 dia Aberto da 
Escola à Comunidade para que 
possamos assistir e conhecer melhor 
as principais atividades letivas, 
lúdicas e cívicas da escola.” 

No Plano Anual de Atividades, nas atividades a desenvolver no 
âmbito do EQAVET, estão previstas as atividades “Dia do 
Encarregado de Educação” e “Dia do Parceiro”, cujo objetivo 
específico é envolver os Encarregados de Educação e os 
Parceiros para conhecimento do trabalho desenvolvido pela 
escola e pelos seus alunos, contribuindo para as seguintes metas 
e objetivos do Projeto Educativo 2020-2023: promover a 
visibilidade da identidade e da ação da Escola; intensificar o 
nível de envolvimento e participação dos pais e encarregados de 
educação.  
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“(…)na vertente do curso de gestão 
equina (…) os alunos deveriam ter 
mais aulas práticas a montar e não um 
10º ano praticamente a limpar as 
boxs” 

No Plano Curricular do 1.º ano do Curso Profissional Técnico de 
Gestão Equina, está previsto, na disciplina Equitação, o módulo 
Maneio diário e bem-estar do cavalo. Os restantes módulos desta 
disciplina, no 1.º ano, são: Equitação - princípios básicos da 
colocação em sela; Equitação - volteio e iniciação à colocação 
em sela; Equitação - desenvolvimento da colocação em sela; 
Trabalho inicial do cavalo; Treino de provas de ensino ao nível 
elementar; Embarque e desembarque de equinos. 

“A direção da escola é muito pouco 
proativa no que concerne a resolução 
de problemas entre alunos e foi 
completamente passiva num 
problema de bullying.” 

Os problemas de bullying e outros semelhantes são tratados 
pelos Diretores de Turma, com os intervenientes mais relevantes 
para abordar a situação, como, por exemplo, os alunos, os 
Delegados de Turma, o Serviço de Psicologia e Orientação, os 
Encarregados de Educação e o Conselho de Turma. 
A partir do ano letivo 2020/2021 passou a funcionar na Escola a 
Equipa de Mediação de Comportamentos e foi contratada uma 
mediadora, ao abrigo da medida Mediação de Comportamentos, 
no âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 
Comunitário. 

“Muito insatisfeito com os 
responsáveis pelos alunos quando 
estão em estágio que simplesmente 
ficam ao abandono” 

Conforme Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho, 
capítulo II - Responsabilidades dos intervenientes na 
componente de formação em contexto de trabalho, ponto 2, é 
responsabilidade específica do orientador da FCT acompanhar a 
execução do plano de trabalho do aluno, através de deslocações 
periódicas, uma vez por semana, aos locais em que a mesma se 
realiza (num raio de 150 Km). Todos os alunos que se encontrem 
a estagiar num raio superior aos 150 Km, serão acompanhados e 
monitorizados telefonicamente ou por videoconferência. 

“melhorar a comunicação com os enc. 
de educação (pais) dos alunos sobre o 
processo educativo/desenvolvimento 
escolar do aluno.” 

Os Diretores de Turma comunicam com os Encarregados de 
Educação via email, por SMS, por chamada telefónica e 
presencialmente. Os contactos são registados no formulário 
eletrónico criado para o efeito e monitorizados, por período, 
aquando da elaboração do Relatório de Avaliação e Revisão do 
Plano de Ação EQAVET. 

“aumento dos balneários masculinos” 
“Aumento dos balneários.” 

Quick win 5 

“funcionamento do bar em todos os 
intervalos letivos.” 
“O bar deve ter (…) horário de 
atendimento abrangente.” 
“Horário do bar devia ser mais 
alargado.” 
“Sugiro uma melhoria do serviço de 
bar (…), abrindo em todos/ mais 
intervalos”. 

Durante a pandemia, os intervalos foram reduzidos e, 
consequentemente, o horário do bar foi restringido. 

“Cobertura do caminho até à 
cantina” 

Com a construção do internato, o percurso não coberto vai ser 
diminuído. 

“Ter mais equipamentos/ roupas ao 
longo dos 3 anos de escolaridade.” 

Quick win 6 

“Sugere-se uma atitude mais firme 
aquando da existência de situações de 
violência em contexto escolar.” 

Em todas as situações de indisciplina é cumprido o Estatuto do 
Aluno – Capítulo IV, assim como o previsto no Regulamento 
Interno, no CAPÍTULO VIII – Comunidade educativa, SECÇÃO I – 
Alunos, Subsecção III – Disciplina, Subsecção IV – Medidas 
disciplinares, Subsecção V – Execução das medidas disciplinares, 
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Subsecção VI – Recursos e salvaguarda da convivência escolar, 
Subsecção VII – Responsabilidade civil e criminal. 

“deveria ser melhorada a parte 
nutricional” 
“O bar deve ter ofertas saudáveis 
diversificadas” 

Está previsto no Plano de Melhoria em vigor que a docente de 
TALI é responsável por garantir que a oferta de produtos do bar 
é mais saudável e menos açucarada. É também, juntamente com 
o Diretor, responsável por melhorar o serviço da cantina – 
qualidade e variedade da comida. O Coordenador de Educação 
para a Saúde apoia a implementação desta atividade. 

“Continuar a desenvolver eventos em 
prol dos alunos e da comunidade.” 
“Visitas de estudo” 

O Plano Anual de Atividades elenca as atividades, eventos e 
visitas de estudo a desenvolver todos os anos letivos em prol dos 
alunos e da comunidade. 
Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 várias atividades 
definidas e programadas não foram executadas devido aos 
constrangimentos da pandemia. 

“Melhoria na organização e 
comunicação entre aluno e professor 
para a realização de futuros eventos. 
Melhoria na comunicação e divulgação 
sobre a participação da escola, em 
eventos, e na divulgação sobre elas à 
população.” 

Aquando da atualização dos Documentos Orientadores da Escola 
(Projeto Educativo 2020-2023 e Regulamento Interno), foi criada 
uma Equipa de Projetos e Atividades e uma Equipa de 
Comunicação e Divulgação para melhorar a organização das 
atividades e da comunicação e Divulgação da Escola, 
respetivamente. 

“a minha sugestão iria para a 
colocação de balneários mais perto ou 
mesmo no próprio edifício da 
cantina/cozinha(…)” 

Na reunião do Conselho Pedagógico de janeiro, foi questionado 
o Diretor dos Cursos da Área de Formação de Hotelaria e 
Restauração se considerava pertinente a construção de um 
balneário próximo da cozinha. Hélder Caridade afirmou que 
seria vantajoso, mas que não era fundamental, até porque os 
cursos em causa não se encontram estabilizados. O Diretor dos 
Cursos de Hotelaria e Restauração reafirmou que o balneário era 
importante, mas não prioritário. O Presidente do Conselho 
Pedagógico salientou que, não havendo estabilização dos cursos, 
não faz sentido investir. 

“a minha sugestão iria para a (…) 
colocação de armários para 
acondicionamento de matérias-primas 
(…).” 

Quick win 7 

“a minha sugestão iria para a (…) 
substituição das placas de indução.” 

No ano letivo 2019/2020, ainda durante o regime presencial, 
estava previsto substituir as placas elétricas existentes por 
placas de indução. Contudo, os constrangimentos associados à 
pandemia causaram atrasos neste processo. Já foi solicitado 
orçamento para aquisição de novas placas.  

“Formação para chefia intermédia, 
(secretaria e pessoal) bastante 
conflituosos, com postura incorreta 
perante um local de ensino.” 

No Plano de Formação do CENFIPE 2018-2020, estava prevista, 
para o pessoal não docente, a ação de formação “Competências 
de Comunicação e Relacionamento Interpessoal”. 
No Plano de Formação do CENFIPE de 2020/2021, está prevista, 
para o pessoal não docente, a ação de formação “Competências 
de comunicação interpessoal”. 

“Maior participação do corpo docente 
nas atividades e eventos.” 

A planificação das atividades a desenvolver ao longo do ano 
letivo é feita em reunião de Departamento. Todos os 
Departamentos propõem atividades. Uma análise do Plano Anual 
de Atividades permite constatar que há uma excelente 
participação do pessoal docente nas atividades e eventos da 
Escola. 
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“Melhoria dos espaços para lecionar 
TCPA.” 

A Equipa de horários tem orientações para organizar os horários, 
tendo em vista a utilização da cozinha pedagógica nas aulas de 
TCPA. 

“Ainda maior interação no trabalho 
colaborativo.” 

A alteração das reuniões de Departamento para periodicidade 
mensal tem como um dos seus objetivos principais permitir que 
se verifique mais trabalho colaborativo. 
Os elementos que constituem a Equipa Multidisciplinar de Apoio 
à Educação Inclusiva e a Equipa de Mediação de 
Comportamentos têm, sempre que possível, definido no seu 
horário um tempo para reuniões.  
Os elementos da Equipa de Avaliação Interna e Gestão da 
Qualidade (CAF/RAE/EQAVET), da Equipa de Projetos e Planos 
de Atividades e a Equipa da Biblioteca Escolar têm tempos 
comuns nos seus horários para trabalho colaborativo. 

“No que respeita às acessibilidades: 
criar uma rampa de acesso ao edifício 
principal para pessoas com mobilidade 
reduzida e também no acesso à 
cantina.” 

Quick win 8 
A cantina tem rampa de acesso ao edifício. 

“Maior equidade entre os cursos.” Os investimentos, em todos os cursos, são feitos de acordo com 
as necessidades identificadas. 
A divulgação dos cursos é feita de forma equitativa. Não há um 
curso que seja mais divulgado que os restantes. 

“Maior adesão, cooperação e 
articulação, por parte da comunidade 
educativa, no âmbito dos projetos 
integradores, por forma a contribuir 
para a melhoria das práticas letivas, 
do funcionamento da escola e, acima 
de tudo, para o aumento do sucesso 
escolar dos alunos.” 

No ano letivo 2020/2021, foi criado o cargo Coordenação do 
Projeto de Articulação Curricular, visando o reforço da 
cooperação e articulação curricular. 
Também neste ano letivo iniciou funções a Equipa de 
Projetos/Planos de Atividades que é uma estrutura de 
coordenação dos projetos para o desenvolvimento educativo e 
dos Planos de Atividades em execução na escola. 

“A gestão da escola deve reforçar a 
promoção e a criação de modelos de 
gestão dos recursos humanos, com 
maior equidade.” 

O processo de autoavaliação da Escola, no ano letivo 208/2019, 
permitiu, através da aplicação do modelo integrado: CAF 
Educação, Referencial da avaliação externa & EQAVET em 
Escolas Profissionais Públicas de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, fazer o diagnóstico a todos os critérios da Estrutura 
Comum de Avaliação (CAF), utilizada para melhorar as 
organizações públicas através da autoavaliação. 
Para cada área a melhorar foi definida uma sugestão de melhoria 
que foi integrada no Plano de Melhorias ainda em 
implementação.  

“Sugiro uma melhoria o serviço de bar 
(proporcionando uma sopa na hora do 
almoço, por exemplo), (…).” 

Quick win 9 

“A biblioteca escolar não existe, no 
entanto, houve esforço para 
apresentar projeto que irá iniciar no 
próximo ano.” 
“Sugeria também melhoria da 
biblioteca (o que já está a 
acontecer).” 

A Biblioteca Escolar foi renovada em 2020. Em 2020/2021 a 
Biblioteca Escolar faz parte do Programa da Rede Bibliotecas 
Escolares, sendo que a Equipa da Biblioteca implementa os seus 
princípios em parceria com todas as Bibliotecas que integram a 
Rede Concelhia de Bibliotecas de Ponte de Lima. O coordenador 
da Equipa da Biblioteca Escolar é o Professor Bibliotecário. 

“O único ponto menos bom é a 
Internet não ser boa. Muitas vezes 
houve falhas.” 

O reforço da velocidade da Internet das escolas e da capacidade 
da Internet das escolas é da responsabilidade do Ministério da 
Educação. 
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“Mais cuidado na elaboração dos 
horários dos docentes (cargos, número 
de turmas/cursos, número de 
níveis).” 

A distribuição de serviço no ano letivo 2020/2021 foi realizada, 
considerando todas as recomendações do Conselho Pedagógico. 

“Haver um dia da semana que em as 
aulas terminassem um tempo mais 
cedo para que as diferentes reuniões 
se realizassem nessa hora.” 

Quick win 10 
Devido aos constrangimentos associados à necessidade de 
cumprir a carga horária, o horário possível para a realização de 
reuniões é 17h15. 

“Atribuição de tempos letivos para 
trabalho de articulação (atribuir a 
professores que se queiram envolver 
nesse projeto).” 

No ano letivo 2020/2021, foi criado o cargo Coordenação do 
Projeto de Articulação Curricular, visando o reforço da 
cooperação e articulação curricular. 

“Fazer chegar as atas do CP e do CG 
atempadamente a todo o pessoal 
docente.” 

Conforme previsto no Plano de Comunicação e Divulgação da 
Escola, depois de cada reunião do Conselho Pedagógico, 24 horas 
após receção da ata aprovada, deve o Coordenador do 
Departamento Curricular/Responsável da Secção remetê-la, via 
e-mail, a todos os membros da respetiva estrutura. 
Quick win 11 

“Fazer minutas das atas do CP e do CG 
com informação relevante para ser 
partilhada com o pessoal não 
docente.” 

Conforme previsto no Plano de Comunicação e Divulgação da 
Escola, a Subdiretora, 24 horas após receção da ata do CP 
aprovada, deve elaborar uma súmula dos assuntos que se 
revelem pertinentes para o desempenho das funções dos 
assistentes técnicos e dos assistentes operacionais. Uma das 
cópias do documento deve ser enviada por e-mail para o chefe 
de serviços administrativos, que, por sua vez, procederá à 
divulgação eletrónica junto dos restantes assistentes técnicos; 
três cópias devem ser impressas por forma a que o encarregado 
operacional proceda à sua divulgação, afixando uma cópia no 
painel informativo na sala das assistentes operacionais, outro no 
painel informativo na sala da vacaria e outro no painel 
informativo das estufas. 
Quick win 11 

“Formar os professores para que 
consigam trabalhar questões 
emocionais com estes alunos. Criar 
uma equipa capaz de trabalhar estas 
questões semanalmente quer em 
grupo quer individualmente no caso 
dos alunos mais complicados. É 
fundamental educar as emoções e isso 
poderá transformar esta escola 
efetivamente. Seria um grande 
desafio, mas pelo que vi vocês têm 
capacidade para isso.” 

No Plano Anual de Atividades do ano letivo 2020/2021 está 
prevista a atividade “Promoção de Competências 
Socioemocionais”, que tem como objetivos (1) melhorar as 
competências socioemocionais dos/as alunos(as); (2) melhorar a 
atitude sobre si próprio, os outros e a escola; (3) reduzir 
problemas comportamentais; (4) reduzir stress emocional; (5) 
promover sucesso escolar. A responsável desta atividade é a 
Psicóloga Escolar em colaboração com a Coordenadora dos 
Diretores de Turma. É utilizado nesta atividade, como recurso, 
o Manual de Promoção de Competências Socioemocionais em 
Meio Escolar. 
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3. Cronograma de Execução das ações de melhoria – Quick win 2021 

A análise das sugestões de melhoria recolhidas junto dos alunos, do pessoal docente e não docente, dos Encarregados de Educação e dos 

parceiros possibilitou que se identificassem evidências que suportem a não necessidade de implementar uma ação de melhoria. Contudo, 

permitiu também reconhecer áreas a melhorar e respetivas ações de melhoria a implementar. 

Considerando que todas as ações de melhoria a implementar são ações para implementação imediata (designadas por Quick win), que 

podem ser implementadas num curto espaço de tempo; carecem de investimento mínimo em recursos humanos e financeiros; e têm 

eficácia e visibilidade imediata junto dos colaboradores e dirigentes, foi criado um cronograma de execução das ações de melhoria – 

Quick win 2021. Neste cronograma, apresentado em seguida, identifica-se a ação, o seu responsável, a data de conclusão, as atividades-

chave, o cronograma e estado de execução. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA – QUICK WIN 2021 

Ações de melhoria 

(AM) 

Responsável  

pela AM 

Data de 

conclusão 
Atividades-chave Cronograma de execução Estado* 

    

m
a
rç

o
 2

0
2
1
 

a
b
ri

 2
0
2
1
 

m
a
io

 2
0
2
1
 

ju
n
h
o
 2

0
2
1
 

ju
lh

o
 2

0
2
1
 

a
g
o
st

o
 2

0
2
1
 

se
te

m
b
ro

 2
0
2
1
 

 

Quick win 1 Equipa de Avaliação 

Interna e Gestão da 

Qualidade (EAIGQ) 

abril 2021 Solicitar à Diretora do Curso de Educação e Formação o levantamento de 
necessidades relativamente a ferramentas, utensílios, equipamentos e máquinas, 
que são essenciais para a lecionação das UFCDs previstas no Plano Curricular do 
Curso de Educação e Formação Operador de Jardinagem. 

x x       

Quick win 2 Diretor março 2021 Solicitar estudo/proposta e orçamento de arquitetura para melhorar o 
polidesportivo. 

x        

Quick win 3 EAIGQ abril 2021 Solicitar à Diretora do Curso Profissional Técnico de Produção Agropecuária o 
levantamento de empresas agrícolas da região relevantes para integrar 
uma mailing list do curso, a quem possa ser enviada, com mais frequência, 
informação sobre as atividades realizadas na Escola, bem como convites para uma 
visita guiada à Escola, logo que a situação atual o permita. 

x x       

Quick win 4 EAIGQ março 2021 Contactar a Escola Superior Agrária e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo para auscultar de que forma, nos tempos 

x        
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em que vivemos, respeitando as normas da DGS, é possível trabalhar em conjunto 
para proporcionar aos alunos da EPADRPL novas experiências, que permitem uma 
apropriação efetiva de conhecimentos e capacidades, potenciando o 
desenvolvimento de competências profissionais e, simultaneamente, aumentar o 
número de alunos que optam pelo prosseguimento de estudos. 

Quick win 5 Diretor março 2021 Solicitar estudo/proposta e orçamento de arquitetura para aumentar os balneários 
masculinos. 

x        

Quick win 6 Conselho 

Administrativo 

março 2021 Discutir em reunião do Conselho Administrativo a possibilidade de fornecer mais 
um equipamento por aluno (em todos os cursos) mediante necessidade comprovada 
(ex.: aumento de peso; aumento de altura; deterioração do equipamento; extravio 
do equipamento). 

x        

Quick win 7 EAIGQ março 2021 Solicitar ao Diretor dos Cursos da Área de Formação de Hotelaria e Restauração o 
levantamento de necessidades ao nível do acondicionamento de matérias-primas. 

x        

Quick win 8 Diretor maio 2021 Colocar uma rampa de acesso ao edifício principal da Escola.  x x      

Quick win 9 EAIGQ setembro 2021 Aplicar um questionário ao pessoal docente e não docente para auscultar quem 
estaria interessado em comer sopa em cada um dos dias da semana. 

      x  

Quick win 10 Diretor setembro 2021 Dar orientações à Equipa de horários para salvaguardar nos horários de todos os 
professores um dia por semana em que ninguém tenha serviço às 17h15. 

      x  

Quick win 10 Equipa de 

Comunicação e 

Divulgação 

abril 2021 Atualizar o Plano de Comunicação e Divulgação, introduzindo formas de divulgação 
de súmulas das principais conclusões/deliberações do Conselho Geral. 

 x       

 

* Legenda das cores: • vermelho: não executado; • laranja: em execução; • verde: executado 

 


