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1. Enquadramento  

Este Plano de Melhorias é elaborado tendo por base as sugestões de melhoria recolhidas 

aquando da aplicação do Inquérito de Avaliação da Satisfação dos Stakeholders, no ano 

letivo 2020/2021. 

Este plano apresenta as sugestões de melhoria recolhidas; 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 / Ações de Melhoria 

Melhorar as salas de aula, as secretárias 
dos professores e os computadores. 

Quick win 1 
 
Os computadores do professor das salas de aula serão substituídos por 
equipamento com características mais adequadas às exigências da 
atualidade. 
Os vídeoprojetores de todas as salas serão substituídos por painéis 
interativos.  
Os computadores atribuídos no âmbito do programa Escola Digital 
poderão ser utilizados em contexto escolar. 
Serão avaliadas as condições das secretárias e ponderada a 
substituição das que se encontrarem em mau estado. 

Melhorar as condições espaciais ao nível 
da Educação Física. 
Tapar/fechar o polidesportivo. 

Foi solicitado estudo/proposta de arquitetura para melhorar o 
polidesportivo, que resultou na seguinte informação: 
“1 – As melhorias das condições de utilização só se conseguirão 
alcançar se ao fecho total do polidesportivo se associasse a instalação 
de um sistema de climatização; 
2 – Atendendo ao tipo e características do equipamento desportivo em 
causa e ao enquadramento deste no local, qualquer intervenção ao 
nível da envolvente exterior deveria passar por uma proteção em 
acrílico ou similar, por forma a minimizar impactos visuais; 
3 – Este tipo de proteção em acrílico ou similar, associado ao tipo de 
cobertura existente, em telha metálica perfilada simples, não 
permitirão obter uma envolvente exterior que confira o isolamento 
térmico desejado e necessário para manter uma temperatura de 
utilização confortável, sem o recurso a um sistema de climatização 
auxiliar; 
4 – Por último, é ainda de referir, que uma eventual intervenção no 
sentido do fecho e climatização do espaço terá forçosamente custo 
elevados, tanto ao nível do investimento inicial com a realização das 
obras, como posteriormente na utilização devido aos consideráveis 
consumos energéticos associados.” 
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Disponibilizar um espaço, que não a sala 
de professores, onde se possa trabalhar 
em silêncio.  

Existe no 1.º andar, em frente ao gabinete do Serviço de Psicologia e 
Orientação, um gabinete de trabalho para docentes. A Biblioteca 
Escolar também pode ser utilizada como espaço de trabalho. 

Colocar um coberto no caminho até à 
cantina. 

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

Colocar novamente a mesa de 
matraquilhos nos espaços de recreio. 

A mesa de matraquilhos encontra-se danificada, não sendo possível a 
sua recuperação. 

Colocar mais cadeiras/bancos na relva e 
na sombra. 

Quick win 2 
 
Será analisada, em reunião do Conselho Administrativo, a relevância 
de colocação de cadeiras/bancos no espaço exterior, em frente ao 
edifício principal da Escola. 

Colocar ar condicionado em todas as 
salas. 

Quick win 3 
 
Será analisada, em reunião do Conselho Administrativo, a relevância 
de colocação de ar condicionado em todas as salas de aula. 

Adquirir uma máquina para disponibilizar 
água no período em que o bar está 
fechado. 

Quick win 4 
 
Será analisada, em reunião do Conselho Administrativo, a relevância 
da colocação de uma fonte no espaço de recreio contíguo ao edifício 
principal. 

Adquirir mais e melhor material e 
equipamento (carros de mão, material de 
limpeza, cavalos com qualidade e arreios) 
para as aulas práticas de equitação. 

Foram adquiridos, em setembro de 2021, 5 carros de mão, 10 
forquilhas, 10 vassouras.  
 
Quick win 5 
 
Será analisada, em reunião do Conselho Administrativo, a relevância 
da aquisição de 7 selins completos de obstáculos; 5 selins completos 
de dressage; 4 cabeçadas; 6 bridões; 5 cilhas, 3 loros; 3 estribos; 12 
protetores de boleto; 12 caneleiras; 12 ligaduras de trabalho; 12 
cabeções com corda de prisão; 18 suadouros de dressage; 18 suadouros 
de obstáculos; 15 protetores de dorso; 4 peitorais; 8 chambom; 3 guias 
de volteio; 10 porta selas; 10 porta cabeçadas; 5 conjuntos de limpeza 
e manutenção de arreios; 14 cloches neoprene; 5 pares de ligaduras 
de descanso; 5 pensos de descanso; 1 contentor para casa de arreios; 
5 cavalos e 5 boxes. 

Melhorar a oferta do bar. A venda de géneros alimentícios nos bufetes e nas máquinas de venda 
automática nos estabelecimentos de educação e de ensino da rede 
pública do Ministério da Educação seguem as normas estabelecidas no 
Despacho n.º 8127/2021, 17 de agosto. 

No bar, criar duas filas de atendimento 
para maior celeridade deste. 

Neste momento, encontram-se afetas ao bar, durante os intervalos, 
duas assistentes operacionais, para que o serviço seja mais célere. 

Assegurar que no horário de almoço não 
há falta de assistentes operacionais a 
exercer as suas funções. 

Das 12h30 às 13h30 e das 13h30 às 14h30, estão destacadas 4 
funcionárias, em cada hora, para fazer a vigilância, acompanhamento 
e/ou atendimento no edifício principal e na cantina. 

Distribuir na componente não letiva horas 
para a criação de grupos de trabalho 
colaborativo (voluntário) de preparação 
de aulas. 

Conforme o disposto no artigo 82.º do Estatuto da Carreira Docente, a 
componente não letiva do pessoal docente abrange a realização de 
trabalho a nível individual e a prestação de trabalho a nível do 
estabelecimento de educação ou de ensino. 
O trabalho a nível individual compreende a preparação das aulas, que 
pode ser feito nas instalações da Escola, de forma colaborativa. 

Garantir maior equidade na distribuição e 
cumprimento da carga horária letiva e não 
letiva. 

A distribuição de serviço respeita os “Critérios Gerais Para a 
Elaboração dos Horários dos Alunos e Professores”, aprovados em 
reunião do Conselho Pedagógico, de 13 de julho de 2021. 

Incentivar a autonomia/confiança dos 
docentes na realização das tarefas 
pedagógicas e técnicas. 

A elaboração da planificação anual de desenvolvimento das 
aprendizagens é da inteira responsabilidade do professor, que, 
cumprindo os normativos legais, tem total autonomia na identificação 
de géneros/conteúdos; organizadores; ações estratégicas de ensino 
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orientadas para o perfil dos alunos; recursos materiais e modalidades 
e instrumentos de avaliação. 
A elaboração dos critérios específicos de avaliação é da inteira 
responsabilidade do professor, que, cumprindo os normativos legais, 
tem total autonomia na identificação de descritores operativos, 
domínios, elementos de avaliação e respetivo peso. 

Melhorar a capacidade de liderança e 
educação, por parte da direção, relativa 
aos alunos com comportamentos menos 
apropriados. 

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.  
 
A medida, conjugada com outros fatores, contribuiu para a melhoria 
dos resultados sociais (redução de 73% do nº de ocorrências e 25% do 
nº de participações comparativamente a 2019/2020). 
Tratou-se de uma valência de prevenção / intervenção / mediação de 
comportamentos / conflitos, que desenvolveu iniciativas / atividades 
de sensibilização promotoras de competências relacionais, 
interrelacionais e cívicas e potenciou a consciencialização e reflexão 
para a mudança dos comportamentos/atitudes dos alunos. 
Foi ainda possível criar instrumentos para registar, acompanhar e 
compreender os comportamentos desajustados.  
Considerou-se, porém, que as atividades utilizadas para prevenir 
situações de indisciplina podiam ter sido práticas mais motivadoras da 
aprendizagem e que a ligação com as famílias, para gerar uma 
educação partilhada, foi escassa. O envolvimento da Associação de 
Estudantes nas medidas de prevenção da indisciplina foi também 
reduzido.  
 
Persistindo um elevado número de ocorrências/participações 
disciplinares, alunos problemáticos com débil estruturação familiar e 
participação pouco rigorosa/efetiva dos Encarregados de Educação na 
resolução dos problemas, no ano letivo 2021/2022, deu-se 
continuidade a esta medida, mas foi alterada a tipologia de técnico de 
Mediador para Educador Social, uma vez que, face ao perfil e 
competências deste profissional, a ligação com as famílias, o 
envolvimento da Associação de Estudantes e as práticas motivadoras 
da aprendizagem podem ser reforçados. 

Implementar medidas mais rigorosas e 
eficazes para melhorar as atitudes dos 
alunos em contexto de sala de aula. 
Adotar um sistema preventivo de maus 
comportamentos, implementando 
mecanismos que evitem a 
disfuncionalidade comportamental e 
estabelecendo códigos de conduta de 
maior rigor. 
Continuar a reforçar as competências 
sociais dos alunos, como a atitude 
positiva, a vontade de aprender, a 
curiosidade, o saber estar em sala de 
aula. 
Promover o saber estar nas aulas e nos 
contextos em geral. 
Ponderar a necessidade de manter o 
Gabinete de Mediação de 
Comportamentos. 

Capacitar os alunos ao nível da 
identificação de emoções e da gestão das 
mesmas. 

O Serviço de Psicologia e Orientação propôs como atividade do Plano 
Anual de Atividades, para o ano letivo 2021/2022, a ser aprovado pelo 
Conselho Geral, o programa de promoção de competências 
socioemocionais “Ainda é tempo”. 

Orientar a comunidade escolar para 
restaurar e renovar valores já existentes 
como os de cidadania, justiça, igualdade, 
tolerância, respeito, solidariedade e 
dignidade humana. 

Projeto Educativo 2020-2023 
MISSÃO  
A EPADRPL tem como missão o desenvolvimento holístico de todos e 
de cada aluno, visando uma sólida formação pessoal, social, científica 
e técnica, garantindo o acesso ao currículo e o sucesso educativo, 
pessoal e profissional, e apostando na garantia de qualidade e melhoria 
contínua do Ensino e Formação Profissional da escola. 
VISÃO E VALORES  
A EPADRPL será reconhecida e certificada como referência de 
excelência educativa, quer pela qualidade da formação profissional 
ministrada, quer pelo desenvolvimento da comunidade local e regional 
onde se insere, orientada pelos valores da responsabilidade e 
integridade, da excelência e exigência, da cidadania e participação, 
da liberdade, da curiosidade, reflexão e inovação, bem como pelos 
valores do respeito, da equidade, da solidariedade e da 
sustentabilidade. 
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS  

Promover atividades artísticas e 
tradicionais que contribuam para o 
desenvolvimento integral dos alunos/as. 
Motivar os alunos para melhores 
resultados académicos e profissionais. 
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O objetivo central da EPADRPL é garantir o sucesso educativo dos 
alunos, nas suas diversas dimensões. As metas traçadas, qualificáveis 
e/ou quantificáveis, encontram-se agrupadas em três domínios: 
Prestação do serviço educativo; Resultados; e Organização e gestão da 
escola. 
As estratégias de atuação por domínio são elencadas no projeto 
Educativo 2020-2023 nas páginas 41 a 50. 

Garantir um ensino de qualidade nas aulas 
de apoio para prosseguimento de estudos. 

No ano letivo 2021/2022, as aulas de prosseguimento de estudos foram 
atribuídas às docentes que lecionam português, matemática, biologia 
e química às turmas de terceiro ano dos cursos profissionais. 
 
Quick win 6 
 
Serão organizadas sessões de Informação Escolar e Profissional, com a 
Psicóloga Escolar, com o intuito de esclarecer os alunos e Encarregados 
de Educação do 1.º ano dos Cursos Profissionais relativamente às 
oportunidades disponíveis no domínio do prosseguimento de estudos, 
nomeadamente os tipos de concurso (Concurso Nacional e Concurso 
Especial) e os tipos de exames/provas (Exames Nacionais e Provas do 
Concurso Especial).  

Aumentar a participação dos alunos nas 
atividades a desenvolver na escola. 

Os alunos não foram público-alvo apenas em 7 das 136 atividades que 
integraram o Plano Anual de Atividades no ano letivo 2020/2021. 

Aumentar a participação dos pais nas 
atividades da Escola. 

Das 136 atividades que integraram o Plano Anual de Atividades no ano 
letivo 2020/2021, os Encarregados de Educação foram identificados 
como público-alvo em 5 dessas atividades e foi referido o seu 
envolvimento em 53 atividades. 

Promover uma participação mais ativa dos 
alunos em todas as atividades da 
exploração agrícola. 

Na exploração agrícola, os alunos desenvolvem atividades no âmbito 
das unidades de formação de curta duração, sendo cumpridos os 
objetivos e conteúdos que constam do referencial de formação 
tecnológica, do Catálogo Nacional de Qualificações, da ANQEP. 

Melhorar a comunicação da Escola com o 
Centro Equestre Vale do Lima. 

Foi criado, no início do ano letivo 2021/2022, um grupo de Whatsapp 
que inclui todos os técnicos especializados que lecionam equitação, 
bem como a responsável administrativa do Centro Equestre Vale do 
Lima e o responsável deste centro pela orientação dos trabalhos e pela 
alimentação dos animais. 

Assegurar que a limpeza das cavalariças 
não ocorre durante as aulas de 
equitação. 

No Plano Curricular/de Formação 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, sendo um dos objetivos 
“Identificar e aplicar os princípios básicos de higiene e as normas de 
segurança no tratamento dos cavalos, das instalações e 
equipamentos.” e tendo como conteúdos “Cuidados e manutenção dos 
cavalos, das instalações e equipamentos: Limpeza de instalações; 
Limpeza das camas; Limpeza de arreios e acessórios; Limpeza dos 
cavalos.” 

Ponderar o pagamento dos custos da 
participação em concursos hípicos (por 
exemplo, o custo do transporte dos 
cavalos) a alunos com escalão.  

A escola comparticipa a inscrição de todos os alunos nos concursos 
propostos pela Escola e assegura a presença e acompanhamento por 
um professor de equitação. 
Sendo a participação nestes concursos extracurricular e voluntária, os 
custos do transporte, quando são mais baratos do que a inscrição, são 
custeados pelo aluno. 

Garantir, na elaboração dos horários, que 
as aulas teóricas ocorrem da parte da 
manhã. 

Na elaboração dos horários procurou-se respeitar os “Critérios Gerais 
Para a Elaboração dos Horários dos Alunos e Professores”, aprovados 
em reunião do Conselho Pedagógico, de 13 de julho de 2021.  

Ter em atenção o horário em que os 
alunos são chamados aos Gabinetes de 
Mediação de Conflitos e ao Serviço de 
Psicologia e Orientação, tendo em vista 
evitar interromper as aulas e perturbar o 
seu bom funcionamento. 

Quick win 7 
 
Será solicitado à Psicóloga Escolar e à Educadora Social que informem 
os Conselhos de Turma respetivos das horas em que têm sessões 
semanais/quinzenais com os alunos. 
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No caso das sessões de apoio/acompanhamento ocasional não é 
possível fazer esta comunicação atempada. 

Promover acesso à formação sem exercer 
outra função durante a mesma. 

Relativamente à dispensa para formação do pessoal docente, dá-se 
cumprimento ao disposto no Artigo 109.º do Estatuto da Carreira 
Docente. 
No que concerne o pessoal não docente, dá-se cumprimento ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro. 

Promover uma liderança intermédia com 
mais sustentabilidade e poder de decisão. 

A constituição/composição, o funcionamento, as competências, o 
recrutamento e/ou o mandato das estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica da EPADRPL estão definidas no 
Capítulo III - Estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica, do Regulamento Interno, aprovado em reunião de 
Conselho Geral de 23 de abril de 2020 e alterado em reunião de 
Conselho Geral de 23 de dezembro de 2020. 
 
As competências do/a chefe de serviços de administração escolar e 
do/a encarregado/a operacional estão definidas no Capítulo VIII – 
Comunidade educativa, Secção III – Pessoal não docente, Artigo 243.º 
- Chefe de serviços de administração escolar e Artigo 248.º - 
Encarregado operacional, do Regulamento Interno, aprovado em 
reunião de Conselho Geral de 23 de abril de 2020 e alterado em reunião 
de Conselho Geral de 23 de dezembro de 2020. 

Explicar aos professores, no início do ano 
letivo, que o cumprimento dos módulos é 
estritamente necessário para o decurso 
normal das atividades letivas. 

Na Reunião Geral de Professores, que se realiza no início do ano letivo, 
é informado a todos os docentes e técnicos especializados para 
formação que “Da distribuição da carga horária global pelos diferentes 
anos do ciclo de formação não pode resultar, no conjunto dos três 
anos, um número de horas inferior ao previsto na matriz para as 
diferentes disciplinas”. 

Aumentar a tolerância em casos em que 
os professores faltem por necessidade. 

No que concerne as faltas do pessoal docente, dá-se cumprimento ao 
disposto no Estatuto da Carreira Docente, Subcapítulo III Férias, faltas 
e licenças, Secção III Faltas. 
No que concerne as faltas do pessoal não docente, dá-se cumprimento 
ao disposto no artigo 134.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

Desburocratizar o sistema de gestão 
pedagógica instituído, evitando a 
duplicação de tarefas e tornando o 
sistema mais sustentável. 

Quick win 8 
 
Será solicitado aos Diretores de Curso, aos Coordenadores de 
Departamento, à Coordenadora dos Diretores de Turma e à 
Coordenadora da EMAEI que sugiram estratégias de desburocratização 
do sistema de gestão pedagógica. 

Promover um clima organizacional 
saudável. 

Quick win 9 
 
Será solicitado à Educadora Social do Gabinete de Mediação de 
Comportamentos e à Psicóloga Escolar do Serviço de Psicologia e 
Orientação que sugiram atividades que: 
- promovam um clima organizacional saudável (público-alvo: pessoal 
docente, pessoal não docente, equipa do Diretor e Diretor); 
- desenvolvam competências de liderança e de comunicação assertiva 
e uma cultura de equidade (público-alvo: lideranças intermédias, 
equipa do Diretor e Diretor) 
 
Será igualmente solicitado à Educadora Social do Gabinete de 
Mediação de Comportamentos e à Psicóloga Escolar do Serviço de 
Psicologia e Orientação que dinamizem formação em ética e relações 
interpessoais (público-alvo: pessoal docente, pessoal não docente, 
equipa do Diretor e Diretor) 

Melhorar a interação e relação com os 
trabalhadores, numa perspetiva de maior 
tolerância e de maior igualdade, evitando 
posturas de caráter impositivo e 
discriminatório. 
Haver equidade de tratamento entre a 
Direção e os funcionários. 
Promover formação obrigatória em ética e 
relações interpessoais. 

Melhorar a gestão das funções dos 
assistentes operacionais, evitando que 
colaboradores de um setor façam tarefas 
direcionadas a outro. 

Quick win 10 
 
Serão definidas, para os assistentes operacionais, estratégias de 
substituição e de rentabilização de recursos.  
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Será ponderada a inclusão destas estratégias no Regulamento Interno. 
Instituir reuniões mensais para auscultar 
todos os colaboradores, tendo em vista 
identificar aspetos a melhorar, melhorar 
a comunicação, promover o bem-estar, o 
relacionamento interpessoal e o bom 
ambiente/empatia entre colegas de 
trabalho e motivar os colaboradores. 

No Plano de Comunicação e Divulgação da Escola, aprovado em reunião 
de Conselho Pedagógico de 24 de julho de 2020, estão previstas 
reuniões do Diretor com o pessoal não docente para conhecimento de 
documentos estratégicos, análise de situações e constrangimentos.  
De acordo com o referido Plano, 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. 

Promover um maior diálogo entre a 
Direção e os funcionários, onde 
predomine a educação e a compreensão 
mútua. 

Assegurar que os Encarregados de 
Educação informam a Escola de forma 
célere sempre que os seus educandos 
apresentem sintomas de COVID-19. 

Conforme orientações da Direção Geral de Saúde, é indicado no Plano 
de Contingência da Escola que “Os alunos, bem como o pessoal docente 
e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não 
devem apresentar-se na Escola. Devem contactar o SNS24 (808 242 
424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o 
efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos 
profissionais de saúde.”  
Perante um caso confirmado de COVID-19 fora da Escola, é referido no 
mesmo Plano que “Perante a comunicação à Escola, de um caso 
confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o 
estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os 
procedimentos constantes neste Plano e contactado o ponto focal.” 

Aumentar o número de notícias que 
divulguem as atividades do Curso 
Profissional Técnico de Produção 
Agropecuária.  

No ano letivo 2020/2021, foram publicadas na página eletrónica e nas 
redes sociais da EPADRPL 19 notícias do Curso Profissional Técnico de 
Produção Agropecuária, 16 notícias do Curso Profissional Técnico de 
Gestão Equina, 13 notícias dos Cursos Profissionais da Área de 
Educação e Formação Hotelaria e Restauração e 9 notícias do Curso de 
Educação e Formação. Os docentes das disciplinas do Curso Profissional 
Técnico de Produção Agropecuária foram aqueles que enviaram à 
Equipa de Comunicação e Divulgação mais notícias para divulgação das 
atividades realizadas.  

Melhorar o acompanhamento dos alunos 
no campo. 

Durante os tempos letivos, os alunos estão sempre acompanhados por 
um docente. 
Desde a abertura da Escola até ao seu fecho, estão em todos os 
momentos destacadas funcionárias, para fazer a vigilância, 
acompanhamento e/ou atendimento no edifício principal e, na hora de 
almoço, também na cantina. 

Reforçar o apoio dos Diretores de Curso 
em situação de Ensino à Distância, 
designadamente nas aulas práticas da 
componente tecnológica (por exemplo, na 
disciplina de equitação). 

No Plano de Ação para o Desenvolvimento do Processo de Ensino-
Aprendizagem em Regime Não Presencial, do ano letivo 2021/2022, 
aprovado pelo Conselho Pedagógico, de 13 de setembro de 2021, estão 
definidas as responsabilidades dos Diretores de Curso na interação 
escola / alunos / encarregados de educação, no âmbito do regime não 
presencial. 
São responsabilidades dos Diretores de Curso: 
§ Orientar os conselhos de curso; 
§ Apoiar o diretor de turma na orientação aos docentes da turma, 

de forma a garantir um processo de equidade e equilíbrio no 
quadro do ensino à distância; 

§ Coordenar a Formação em Contexto de Trabalho com os 
respetivos orientadores; 

§ Coordenar o processo de desenvolvimento da Prova de Aptidão 
Profissional; 

§ Garantir a comunicação com os membros do conselho de curso 
com o objetivo de recolher e transmitir informação em relação 
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ao trabalho implementado e a implementar (ex. ajustes da carga 
horária). 

Promover feedback positivo e otimista em 
detrimento do recurso a comentários 
derrotistas e a linguagem negativa. 

No âmbito do Projeto de Intervenção MAIA (Monitorização, 
Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica), aprovado 
em reunião do Conselho pedagógico de 13 de setembro de 2021, a 
medida “Critérios de avaliação de tarefas, apoiados nos critérios 
transversais” tem como objetivo definir os critérios de avaliação das 
tarefas, construídos pelos professores, em grupo disciplinar, apoiando-
se em rubricas de avaliação transparentes e negociadas com os alunos 
para que possa haver feedup, feedback e feedforward. 
O ponto 2.3.1 deste Projeto versa sobre a avaliação formativa e são 
identificados e distinguidos os contextos, objetivos e a natureza de 
feedup, feedback e feedforward. 
 
Quick win 11 
 
Em reunião de Departamento, será sugerido aos docentes que analisem 
a Folha “Feedback” do Projeto de Monitorização, Acompanhamento e 
Investigação em Avaliação Pedagógica, de Eusébio André Machado, 
disponível em 
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-
02/folha_feedback.pdf  
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3. Cronograma de Execução das ações de melhoria – Quick win 2022 

A análise das sugestões de melhoria recolhidas junto dos stakeholders 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 têm eficácia e 

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

2022. Neste cronograma, apresentado em seguida, identifica-se a ação, o seu responsável, a data de conclusão, as atividades-chave e o 

cronograma de execução. 

 CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE MELHORIA – QUICK WIN 2021 
Ações de melhoria 

(AM) 

Responsável  

pela AM 

Data de 

conclusão 
Atividades-chave 

 
Cronograma de execução 

    

no
ve

m
br

o 
20

21
 

de
ze

m
br

o 
20

21
 

ja
ne

ir
o 

20
22

 

fe
ve

re
ir

o 
20

22
 

m
ar

ço
 2

02
2  

ab
ri

l  
20

2 2
 

m
ai

o  
20

22
 

ju
nh

o 
20

2 2
 

ju
lh

o 
20

22
 

Quick win 1 Responsável Setor TIC 

 

 

Responsável Setor TIC 

 

Conselho Administrativo 

julho 2022 

Os computadores do professor das salas de aula serão substituídos por equipamento 
com características mais adequadas às exigências da atualidade. 
Os vídeoprojetores de todas as salas serão substituídos por painéis interativos.  
 
Os computadores atribuídos no âmbito do programa Escola Digital poderão ser 
utilizados em contexto escolar. 
 
Serão avaliadas as condições das secretárias e ponderada a substituição das que se 
encontrarem em mau estado. 

 

x x x x x x x x 

Quick win 2 Conselho Administrativo dezembro 2021 Será analisada, em reunião do Conselho Administrativo, a relevância de colocação 
de cadeiras/bancos no espaço exterior, em frente ao edifício principal da Escola. 

 x        

Quick win 3 
Conselho Administrativo dezembro 2021 

Será analisada, em reunião do Conselho Administrativo, a relevância de colocação 
de ar condicionado em todas as salas de aula. 
 

 
x       
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Quick win 4 
Conselho Administrativo dezembro 2021 

Será analisada, em reunião do Conselho Administrativo, a relevância da colocação 
de uma fonte no espaço de recreio contíguo ao edifício principal. 
 

 
x       

 

Quick win 5 

Conselho Administrativo dezembro 2021 

Será analisada, em reunião do Conselho Administrativo, a relevância da aquisição 
de 7 selins completos de obstáculos; 5 selins completos de dressage; 4 cabeçadas; 
6 bridões; 5 cilhas, 3 loros; 3 estribos; 12 protetores de boleto; 12 caneleiras; 12 
ligaduras de trabalho; 12 cabeções com corda de prisão; 18 suadouros de dressage; 
18 suadouros de obstáculos; 15 protetores de dorso; 4 peitorais; 8 chambom; 3 
guias de volteio; 10 porta selas; 10 porta cabeçadas; 5 conjuntos de limpeza e 
manutenção de arreios; 14 cloches neoprene; 5 pares de ligaduras de descanso; 5 
pensos de descanso; 1 contentor para casa de arreios; 5 cavalos e 5 boxes. 

 

x       

 

Quick win 6 

Psicóloga Escolar novembro 2021 

Será organizada uma sessão de Informação Escolar e Profissional, com a Psicóloga 
Escolar, com o intuito de esclarecer os alunos e Encarregados de Educação do 1.º 
ano dos Cursos Profissionais relativamente às oportunidades disponíveis no domínio 
do prosseguimento de estudos, nomeadamente os tipos de concurso (Concurso 
Nacional e Concurso Especial) e os tipos de exames/provas (Exames Nacionais e 
Provas do Concurso Especial). 

x        

 

Quick win 7 Coordenadora da Equipa 

de Avaliação Interna e 

Gestão da Qualidade 
dezembro 2021 

Será solicitado à Psicóloga Escolar e à Educadora Social que informem os Conselhos 
de Turma respetivos das horas em que têm sessões semanais/quinzenais com os 
alunos. 
No caso das sessões de apoio/acompanhamento ocasional não é possível fazer esta 
comunicação atempada. 

 

x       

 

Quick win 8 Coordenadora da Equipa 

de Avaliação Interna e 

Gestão da Qualidade 

janeiro 2022 

Será solicitado aos Diretores de Curso, aos Coordenadores de Departamento, à 
Coordenadora dos Diretores de Turma e à Coordenadora da EMAEI que, até janeiro 
de 2022, sugiram estratégias de desburocratização do sistema de gestão 
pedagógica. 

 

x x      

 

Quick win 9 

Coordenadora da Equipa 

de Avaliação Interna e 

Gestão da Qualidade 

dezembro 2021 

Será solicitado à Educadora Social do Gabinete de Mediação de Comportamentos e 
à Psicóloga Escolar do Serviço de Psicologia e Orientação que sugiram atividades, 
a desenvolver num dos períodos de interrupção letiva, que: 
- promovam um clima organizacional saudável (público-alvo: pessoal docente, 
pessoal não docente, equipa do Diretor e Diretor); 
- desenvolvam competências de liderança e de comunicação assertiva e uma 
cultura de equidade (público-alvo: lideranças intermédias, equipa do Diretor e 
Diretor) 
 
Será igualmente solicitado à Educadora Social do Gabinete de Mediação de 
Comportamentos e à Psicóloga Escolar do Serviço de Psicologia e Orientação que 
dinamizem, num dos períodos de interrupção letiva, formação em ética e relações 
interpessoais (público-alvo: pessoal docente, pessoal não docente, equipa do 
Diretor e Diretor) 

 

x       

 

Quick win 10 
Diretor março 2022 

Serão definidas, para os assistentes operacionais, estratégias de substituição e de 
rentabilização de recursos.  
Será ponderada a inclusão destas estratégias no Regulamento Interno. 

 
x x x x    
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Quick win 11 
Coordenadores de 

Departamento 
dezembro 2021 

Na reunião de Departamento de dezembro, será sugerido aos docentes que 
analisem a Folha “Feedback” do Projeto de Monitorização, Acompanhamento e 
Investigação em Avaliação Pedagógica, de Eusébio André Machado, 
disponível em https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-
02/folha_feedback.pdf  

 

x       

 

 


