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1. Enquadramento 

 

A execução do Plano de Melhorias em vigor em 2019/2020 e 2020/2021 implicou, desde logo, o cabal 

conhecimento do mesmo por parte dos recursos humanos responsáveis pela implementação das várias 

ações (dirigente responsável, coordenador da ação e equipa operacional). Assim, coube à equipa de 

avaliação interna e gestão qualidade (EAIGQ) informá-los, pessoalmente e/ou por correio eletrónico, das 

ações a desenvolver, sempre que possível e aplicável, no mês anterior ao do início da sua execução. Na 

EAIGQ foi identificado um responsável por acompanhar a implementação deste Plano de Melhorias tendo 

em vista uma concretização bem sucedida. 

Por outro lado, foi dado conhecimento do Plano de Melhorias a toda a comunidade educativa, uma vez que 

as ações nele previstas têm por objetivo melhorar diversos aspetos negativos indicados pelos vários 

intervenientes em documentos de diagnóstico e de planeamento anteriores. Assim, a comunicação do 

Plano de Melhorias implicou o envio do mesmo por correio eletrónico e a disponibilização do mesmo na 

página eletrónica da escola. 

A monitorização do Plano de Melhorias foi realizada, sempre que possível e aplicável, com periodicidade 

mensal, cabendo à EAIGQ confirmar, uma vez por mês, com o coordenador de cada ação e com o dirigente 

responsável, se a mesma se encontrava em fase de execução.  

A avaliação, igualmente da competência da EAIGQ, foi, sempre que possível e aplicável, realizada no mês 

seguinte ao da conclusão da ação, utilizando indicadores quantitativos ou qualitativos conforme a 

natureza das ações. A avaliação feita permitiu a elaboração deste Relatório Final de Execução do Plano de 

Melhorias 2019/2021, no qual se indica o estado de execução de cada atividade através da utilização de 

uma legenda de cores (vermelho - não executado; laranja - em execução; verde – executado) e as 

respetivas evidências que comprovam a respetiva execução. As evidências encontram-se arquivadas para 

consulta em  Relatório Final de Execução do Plano de Melhorias 2019/2021. No que concerne às 

evidências, os métodos de recolha de dados e respetivas fontes basearam-se, essencialmente, na consulta 

de documentos (atas, sumários, relatórios, registos e documentação diversa), na consulta de dados na 

plataforma EscolaPro_Org e na consulta da página eletrónica da escola. 

 

 

https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Em1Bf9wAHDNMswOf1qKjJKkB8vSfQUIHdoYw29k3ZDDWHg?e=ybygdK
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2. Execução do Plano de Melhorias 

 

EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS 

Ações de melhoria 
Responsável  

pela AM 
Atividades-chave 

Estado e evidências 

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

execução; • verde: executado 

    

Melhorar os procedimentos de 

monitorização e de avaliação 

dos vários processos 

implementados na EPADRPL e 

da sua eficácia 

Equipa de 

Avaliação 

Interna e 

Gestão da 

Qualidade 

(EAIGQ) 

Instituir um mecanismo de avaliação da eficácia 

dos projetos, parcerias e soluções. 

Evidência:   

Doc 1 Mecanismo de avaliação da eficácia dos projetos, parcerias e 

soluções  

EAIGQ 

Finalizar a implementação da CAF e organizar o 

processo EQAVET, visando a certificação de 

ambos 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/Relatorio_Final_de_Verificacao_

EQAVET___EPADRPL_2020.pdf 

 

EAIGQ 

Estabelecer procedimentos, prazos e 

responsáveis para avaliar os vários contributos da 

autoavaliação 

Plano de Melhorias a implementar em 2019/2020 e 2020/2021: 

ponto 3.2. Monitorização e avaliação Plano de Melhorias 2019-2020  

Evidências: 

Doc 2 Plano de melhorias 2019_2020 - responsável pela 

monitorização e acompanhamento 

Plano de melhorias 2019/2020 

Plano de Melhorias 2019/2020 - Adenda 2021 

EAIGQ 

Reequacionar o processo de autoavaliação, 

enquanto instrumento regulador da ação com 

consequentes planos estratégicos de melhoria, 

Documento Base 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EX1YvbazT3lDrmclEA2ODioB1ftA3KmuO29iZnCXPOO2FQ?e=4e42ZA
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EX1YvbazT3lDrmclEA2ODioB1ftA3KmuO29iZnCXPOO2FQ?e=4e42ZA
https://www.eppl.pt/documentos/Relatorio_Final_de_Verificacao_EQAVET___EPADRPL_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Relatorio_Final_de_Verificacao_EQAVET___EPADRPL_2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EX1YvbazT3lDrmclEA2ODioB1ftA3KmuO29iZnCXPOO2FQ?e=4e42ZA
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EX1YvbazT3lDrmclEA2ODioB1ftA3KmuO29iZnCXPOO2FQ?e=4e42ZA
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Plano_de_melhorias___a_implementar_em_2019_2020___modelo_integrado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Adenda_2021___Plano_de_Melhorias_2019_2020_versa__o_a_apreciar_em_CG.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Documento_base___v__26_02_2020___versa__o_aprovada_em_CP-compactado.pdf
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com impacto na organização, gestão, 

planeamento e nas práticas profissionais 

2020/Avaliacao_Interna/Documento_base___v__26_02_2020___vers

a__o_aprovada_em_CP-compactado.pdf 

 

Plano de ação EQAVET 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Avaliacao_Interna/Plano_de_ac__a__o____resultante_da_ana

__lise_do_ciclo_de_formac__a__o_2014_2017_v__31_10_19_assinad

a.pdf 

 

Relatórios de avaliação e revisão do plano de ação EQAVET 

Evidências: 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__

o_do_Plano_de_Ac__a__o___1_ordm__peri__odo___2019_2020.pdf  

 e       

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__

o_do_Plano_de_Ac__a__o___2_ordm__peri__odo___2019_2020_assi

nado 

Responsável 

pela formação 

Criar critérios de avaliação do impacto do plano 

de formação 

Evidência: 

Doc 3 Critérios de avaliação do impacto do plano de formação 

Conselho 

Administrativo 

Reforçar a monitorização orçamental, 

elaborando relatórios trimestrais 

Evidência: 

Doc 4 Conselho_administrativo_excerto_ata_6jan2020 

Docente de 

Informática 

Criar mecanismos de avaliação da qualidade e 

eficácia das tarefas dos assistentes operacionais 

que envolvem as TIC e da utilização da 

tecnologia por estes colaboradores 

Evidência: 

Doc 5 Competências TIC AO _ Inquérito de avaliação diagnóstica _ 

resultados do inquérito _ grelha de observação de avaliação da 

eficácia 

Estudar no mercado as ferramentas existentes 

para medir ou mensurar os resultados do 

investimento feito nos recursos tecnológicos. 

Evidência:             

Doc 6 Ferramentas para medir investimento tecnológico 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Documento_base___v__26_02_2020___versa__o_aprovada_em_CP-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Documento_base___v__26_02_2020___versa__o_aprovada_em_CP-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Plano_de_ac__a__o____resultante_da_ana__lise_do_ciclo_de_formac__a__o_2014_2017_v__31_10_19_assinada.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Plano_de_ac__a__o____resultante_da_ana__lise_do_ciclo_de_formac__a__o_2014_2017_v__31_10_19_assinada.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Plano_de_ac__a__o____resultante_da_ana__lise_do_ciclo_de_formac__a__o_2014_2017_v__31_10_19_assinada.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Plano_de_ac__a__o____resultante_da_ana__lise_do_ciclo_de_formac__a__o_2014_2017_v__31_10_19_assinada.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__o_do_Plano_de_Ac__a__o___1_ordm__peri__odo___2019_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__o_do_Plano_de_Ac__a__o___1_ordm__peri__odo___2019_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__o_do_Plano_de_Ac__a__o___1_ordm__peri__odo___2019_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__o_do_Plano_de_Ac__a__o___2_ordm__peri__odo___2019_2020_assinado
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__o_do_Plano_de_Ac__a__o___2_ordm__peri__odo___2019_2020_assinado
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__o_do_Plano_de_Ac__a__o___2_ordm__peri__odo___2019_2020_assinado
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_de_Avaliac__a__o_e_Revisa__o_do_Plano_de_Ac__a__o___2_ordm__peri__odo___2019_2020_assinado
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ETabNgRlOzVPiJS4j7Hc1lwBye6UJG9yibJOJAaKQR_LFQ?e=QchKpW
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EVTj3VylM_1KorL7kLP1bIcB0lu8U8rBbqfYnmwIb4RTdQ?e=zrd8eh
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EqO7lSRu1UVEkTlzqWa5lvYBnpFXqaqCkzEpsBCIOGJoSA?e=sEzpvL
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EqO7lSRu1UVEkTlzqWa5lvYBnpFXqaqCkzEpsBCIOGJoSA?e=sEzpvL
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EqO7lSRu1UVEkTlzqWa5lvYBnpFXqaqCkzEpsBCIOGJoSA?e=sEzpvL
Doc%207%20Ferramentas%20para%20medir%20investimento%20tecnológico
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(medir a rentabilidade de tempo, qualidade do 

trabalho?) 

Equipa de 

Comunicação 

Criar mecanismos e indicadores para avaliar a 

eficácia dos circuitos de comunicação interna e 

externa 

Evidência: 

Ponto VI  

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

2020.pdf 

Coordenadora 

de DTs 

Analisar e avaliar formalmente o processo cívico, 

os riscos e os fatores críticos de sucesso tendo 

em consideração os objetivos da instituição e o 

respetivo ambiente em mudança 

Evidência: 

Doc 7 Análise e avaliação formal do processo cívico 

EAIGQ 

Avaliar a contribuição da autorregulação para a 

melhoria da prática letiva 

Evidência: 

Relatório Final de Execução do Plano de Melhorias  

https://www.eppl.pt/v1E/relatorio-de-av-e-revisao-do-plano-acao-

19-20 

Avaliar a contribuição da regulação pelas 

lideranças para a melhoria da prática letiva 

 

Subdiretora 

(funções 

pedagógicas) 

Aplicar-se práticas de supervisão pedagógica 

(regulação por pares) e definir formas de avaliar 

o seu contributo para a melhoria da prática 

letiva 

Foram estabelecidos procedimentos que constam nos regimentos 

(Artigo 13.º - Operacionalização da supervisão pedagógica) das 

diversas coordenações e documentos orientadores da escola e já 

foram aprovados em Conselho Pedagógico documentos de registo 

para o efeito. 

Evidência: 

Doc 8 Supervisão Pedagógica 

Diretor de 

instalações 

Monitorizar/avaliar a disponibilização dos 

espaços à comunidade 

Evidências: 

Doc 9 Diretor de instalações 

https://www.eppl.pt/form/view.php?id=17936 

 

EAIGQ 

Avaliar, em termos de resultados internos, o 

nível de eficiência/eficácia da gestão, das 

melhorias, da autoavaliação, das parcerias, 

entre outros: criar os indicadores e fazer as 

Evidência: 

Plano de Melhorias 2019/2020 - Adenda 2021 

Relatório Final de Execução do Plano de Melhorias 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EWF3Jie8FFFLpPqxXaTFU7oBb4pymDOLCnW2A0XdL8wqvQ?e=4EE7cN
https://www.eppl.pt/v1E/relatorio-de-av-e-revisao-do-plano-acao-19-20
https://www.eppl.pt/v1E/relatorio-de-av-e-revisao-do-plano-acao-19-20
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EvsJikfw25JNkV4dsYPh_50BncMEKuzwkssN0i8TlxVI2w?e=hawvgb
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Ehnu6Sg4PABNuUexvxjndpUBiKI5TKRU5tmXpcnG3IbqQg?e=Vh9h8H
https://www.eppl.pt/form/view.php?id=17936
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Adenda_2021___Plano_de_Melhorias_2019_2020_versa__o_a_apreciar_em_CG.pdf
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medições 

EAIGQ 

Avaliar os resultados dos alunos oriundos de 

contextos socioeconómicos desfavorecidos, de 

origem imigrante e de grupos culturalmente 

diferenciados. 

 

EAIGQ 

Analisar o sucesso de alguns cursos e de menos 

sucesso de outros, de modo a identificar as 

principais variáveis explicativas 

Evidências: 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Avaliacao_Interna/EPPL_-

_Registo_dos_Indicadores_EQAVET_2014-2017.pdf 

 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Avaliacao_Interna/EPPL_-

_Registo_dos_Indicadores_EQAVET_2015-2018.pdf 

Melhorar os circuitos e 

procedimentos de 

comunicação interna e 

externa da EPADRPL 

Equipa de 

comunicação 

Instituir um plano de comunicação aos 

colaboradores e às partes interessadas das 

razões para as iniciativas de mudança e quais são 

os seus efeitos expectáveis 

Projeto Educativo (análise SWOT;  

HISTÓRICO DE DESEMPENHOS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA; 

OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_a

provado_em_CG_23abril2020.pdf 

 

Plano de comunicação e divulgação  

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

2020.pdf 

Dar a conhecer os resultados das ações da escola 

nas aprendizagens dos alunos, junto da 

comunidade, de forma a valorizar os alunos 

junto do mercado de trabalho 

Publicação de notícias, no Facebook, Instagram, PERFIL 

Evidências: 

https://www.eppl.pt/noticias/Gerais 

https://www.eppl.pt/v1B0R/revista 

https://www.facebook.com/escolaprofissionalpontedelima/ 

https://www.instagram.com/epadrpl/ 

Elaborar um plano de comunicação para 

informações gerais e específicas 

Plano de comunicação e divulgação 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/EPPL_-_Registo_dos_Indicadores_EQAVET_2014-2017.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/EPPL_-_Registo_dos_Indicadores_EQAVET_2014-2017.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/EPPL_-_Registo_dos_Indicadores_EQAVET_2014-2017.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/EPPL_-_Registo_dos_Indicadores_EQAVET_2015-2018.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/EPPL_-_Registo_dos_Indicadores_EQAVET_2015-2018.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/EPPL_-_Registo_dos_Indicadores_EQAVET_2015-2018.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/noticias/Gerais
https://www.eppl.pt/v1B0R/revista
https://www.facebook.com/escolaprofissionalpontedelima/
https://www.instagram.com/epadrpl/
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
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2020.pdf 

Desenvolver um plano estratégico de cobertura 

positiva das atividades da escola nos meios de 

comunicação 

Ponto 3 do Plano de comunicação e divulgação  

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

2020.pdf 

Página eletrónica da Escola 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/ 

Página/perfil do Facebook,  

Evidência: 

https://www.facebook.com/epapl.eppl 

Página do Instagram  

Evidência: 

https://www.instagram.com/epadrpl/ 

Revista Perfil. 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/v1B0R/revista 

Diretor 

Melhorar o processo de comunicação no âmbito 

da avaliação do desempenho docente 

Aquando da elaboração do Regimento da SADD, constará a 

informação referente ao processo de comunicação no âmbito da 

avaliação do desempenho docente. 

Evidência:  

Regimento da SADD, quando elaborado (previsão: até outubro de  

2021). 

Melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem na 

EPADRPL 
Subdiretora 

(funções 

pedagógicas) 

Reforçar a articulação das diferentes 

componentes do currículo numa lógica de 

trabalho transversal e interdisciplinar de modo a 

garantir o alcançar do perfil profissional 

estabelecido para cada curso 

Foram estabelecidos procedimentos que constam nos regimentos 

das diversas coordenações (ex.: Artigo 4.º - Competências dos 

Departamentos Curriculares) e documentos orientadores da escola. 

Evidência:  

Regimento Interno dos Departamentos Curriculares/Secção 

Regimento Interno dos Conselhos dos Cursos Profissionais 

Regimento Interno do Conselho do Curso de Educação e Formação 

 

Criação da Coordenação do Projeto de Articulação Curricular.  

Evidência: 

Doc 10 Distribuição de serviço _ Articulação Curricular 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/
https://www.facebook.com/epapl.eppl
https://www.instagram.com/epadrpl/
https://www.eppl.pt/v1B0R/revista
https://www.eppl.pt/documentos/_regimento_departamentos_curriculares_seccao_ratificado_em_25_06_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/_regimento_conselhos_curso_profissional_ratificado_em_30_06_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/_regimento_conselho_curso_CEF_ratificado_em_30_06_2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EZuZb3txP_FHvHvz1k4PXsUBG-HikXr3G68ydx_giyFNSQ?e=KjOwpM
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Coordenador(a) 

de DTs 

Combater os problemas comportamentais e a 

falta de educação/civismo dos alunos 

Criação da Equipa de Mediação de Comportamentos (artigos 107 a 

112 do Regulamento Interno)  

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/Regulamento_Interno_altera_23

dez2020.pdf 

https://www.eppl.pt/v0w/EMC 

 

Contratação de uma mediadora para implementar a medida de 

mediação de comportamentos, no âmbito do Plano de 

desenvolvimento pessoal, social e comunitário 

Evidência:  

Gabinete de Mediação de Comportamentos (padlet.com) 

Doc 11 GMC_Combater os problemas comportamentais 

 

Relatórios do GMC de intervenção individual e em turma. 

Direção 

Incentivar o trabalho em equipa A utilização da plataforma Teams para trabalho colaborativo. 

Conversas na plataforma Teams entre professores. 

Evidência:   

https://www.eppl.pt/v0A0U/ed 

 

A alteração das reuniões de Departamento para periodicidade 

mensal tem como um dos seus objetivos principais permitir que se 

verifique mais trabalho colaborativo. 

Evidência:  

Regimento Interno dos Departamentos Curriculares/Secção 

Convocatórias e atas de Departamento. 

 

Análise de atividades de interdisciplinaridade em reunião de 

Departamento e de Curso (reuniões trimestrais).  

Evidência: 

Convocatórias e atas de Coordenação de Departamento e de Curso 

 

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 

https://www.eppl.pt/documentos/Regulamento_Interno_altera_23dez2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Regulamento_Interno_altera_23dez2020.pdf
https://www.eppl.pt/v0w/EMC
https://padlet.com/irisbidarra/3mr35wbyrg4wyj4o
https://epplpt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EcT8aclvhEZPjt9CgRCJYpwB-g6vF6mVxcUbOnzunHprnw?e=dBrdB2
https://www.eppl.pt/v0A0U/ed
https://www.eppl.pt/documentos/_regimento_departamentos_curriculares_seccao_ratificado_em_25_06_2020.pdf
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reuniões. 

Evidência: 

Horários 

 

Os elementos da Equipa de Avaliação Interna e Gestão da 

Qualidade (CAF/RAE/EQAVET), da Equipa de Projetos e Planos de 

Atividades e da Equipa da Biblioteca Escolar têm, sempre que 

possível, tempos comuns nos seus horários para trabalho 

colaborativo.  

Evidência: 

Horários 

 

Criação da coordenação do Projeto de Articulação Curricular: 

Evidência:                         

Doc 10 Distribuição de serviço _ Articulação Curricular      

Maior abertura à mudança e evolução dos 

processos de aprendizagem 

Foram criados grupos WhatsApp para todas as turmas, como recurso 

para as aulas online através da Plataforma Teams. 

 

Foi “adquirido” Microsoft Office 365. 

 

Evidência: 

Doc 12 Criação de grupos WhatsApp e aquisição do 

MicrosoftOffice365                                 

Responsável 

pelas atividades 

e projetos 

Participar em projetos de âmbito nacional e 

internacional (ex. Erasmus+) 

Projeto Eco-escolas, School4all e formação para o Projeto Erasmus. 

Evidências: 

Doc 13   Erasmus e School4all 

Doc 14  Portefolio EPADRPL-Galardão EcoEscolas-2020 

https://www.eppl.pt/noticia/participacao-no-dia-das-bandeiras-

verdes-galardao-eco-escolas 

 

https://www.instagram.com/?target_user_id=47246479327&ndid=5

c4f72ffc5cf0G24bc37db164fdfG5c4f779925fc2G9e4&utm_medium=e

mail&utm_campaign=ig_suspicious_login&__bp=1 

 

https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EZuZb3txP_FHvHvz1k4PXsUBG-HikXr3G68ydx_giyFNSQ?e=KjOwpM
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EvE9oxdkxhZLueXaECwjKGcB2FwnlpTxXaKgZjhon3gEWw?e=ZL6WLm
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EvE9oxdkxhZLueXaECwjKGcB2FwnlpTxXaKgZjhon3gEWw?e=ZL6WLm
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EtRagzl4oq5ElkPAkDDOkcQBPffPOsTEykJReKS-kdqJjQ?e=YKJ9He
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EW5SRtOzLshMi6slPA92EHQB0V8y98zL13nXru2GpQSnBg?e=eNdBbl
https://www.eppl.pt/noticia/participacao-no-dia-das-bandeiras-verdes-galardao-eco-escolas
https://www.eppl.pt/noticia/participacao-no-dia-das-bandeiras-verdes-galardao-eco-escolas
https://www.instagram.com/?target_user_id=47246479327&ndid=5c4f72ffc5cf0G24bc37db164fdfG5c4f779925fc2G9e4&utm_medium=email&utm_campaign=ig_suspicious_login&__bp=1
https://www.instagram.com/?target_user_id=47246479327&ndid=5c4f72ffc5cf0G24bc37db164fdfG5c4f779925fc2G9e4&utm_medium=email&utm_campaign=ig_suspicious_login&__bp=1
https://www.instagram.com/?target_user_id=47246479327&ndid=5c4f72ffc5cf0G24bc37db164fdfG5c4f779925fc2G9e4&utm_medium=email&utm_campaign=ig_suspicious_login&__bp=1
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Coordenador(a) 

do 

Departamento 

de Línguas 

Implementar um projeto de leitura 

No âmbito do projeto de leitura, desenvolveram-se atividades com 

vista à promoção e aquisição de hábitos de leitura quer nas aulas 

de Português quer na Semana da Leitura. Acresce referir que, no 

ano letivo 2020/2021, com a consolidação/instalação da Biblioteca 

na escola, inserida na Rede de Bibliotecas Escolares, e em 

articulação com as demais áreas de formação, se prevê desenvolver 

e aprofundar projetos de leitura devidamente estruturados, a 

Semana da Leitura, Poesia ao Chá, outras atividades da Biblioteca 

Escolar. 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/2020-

2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do

_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf 

 

Semana da leitura e interculturalidade na biblioteca escolar 

Evidência: 

https://padlet.com/be333/Bookmarks 

Doc 15 Relatórios Projeto de Leitura_biblioteca 

Coordenador(a) 

de Cidadania e 

Desenvolviment

o 

Aumentar as ações de sensibilização contra a 

poluição 

No âmbito da componente de Cidadania e Desenvolvimento, no 

domínio de Educação Ambiental e do Projeto Recicla+/Eco escolas, 

foram dadas palestras pela empresa Resulima aos alunos do 10.º 

ano em 2019/2020. Foram criados sites alusivos ao tema “Educação 

Ambiental”. Procedeu-se à elaboração de ecopontos com material 

reutilizável, para colocar na quinta da escola. Foram criadas 

“Brigadas Eco-Escolas” que iniciaram a monitorização da separação 

efetiva dos resíduos dos ecobags que se encontram nas salas de 

aulas e no bar (estava a entrar numa fase de consolidação em 

termos do seu funcionamento) e que foi interrompido devido à 

interrupção da atividade letiva presencial. Pretende-se aumentar a 

consciência ambiental dos alunos e sensibilizá-los para a 

necessidade de separar os resíduos. As evidências encontram-se na 

planificação anual e nos planos de aula do projeto de Cidadania e 

Desenvolvimento, nos sumários das disciplinas/professores 

envolvidos e nas atas dos Conselhos de Turma.  

Candidatura ao galardão 

https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://padlet.com/be333/Bookmarks
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Ea_vI3Ha44tFuxQcc2nN2YQBZ8InB5ukDDfTboqqNCta2g?e=HPsgRb
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Evidência: 

Doc 14  Portefolio EPADRPL-Galardão EcoEscolas-2020 

Coordenador 

dos 

Coordenadores 

de Curso 

Melhorar o planeamento (mais eficaz e a tempo) 

e o acompanhamento na Formação em Contexto 

de Trabalho 

Revisão do “Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho”: 

I - Âmbito, organização e desenvolvimento da Formação em 

Contexto de Trabalho (FCT) (pontos 21, 22 e 23); II - 

Responsabilidades dos intervenientes na componente de formação 

em contexto de trabalho (ponto 2, alíneas b) e c)) 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/_regulamento_FCT_aprovado_e

m_reuniao_do_conselho_pedagogico_de_30_06_2020.pdf 

Coordenador do 

Curso de 

Restauração 

Melhorar a organização do curso profissional 

técnico de cozinha/pastelaria, cumprindo o que 

é prometido 

Contactos frequentes com os alunos no sentido de evidenciar a 

importância da estruturação /organização do curso para o sucesso 

profissional.  

Maior proximidade das empresas de restauração locais com vista à 

melhoria do serviço prestado 

Criação do grupo-turma no WhatsApp. 

Evidência: 

Doc 16 Melhoria da organização do curso profissional CPTCPCP 

Promover o desenvolvimento 

profissional dos 

colaboradores, com base em 

necessidades de 

competências individuais e 

organizacionais 

Adjuntos do 

Diretor 

Criar registo de identificação das competências 

dos colaboradores 

Evidências: 

https://www.eppl.pt/documentos/Anexo_VI_lista_competencias_a

ssistente_tecnico.pdf  

https://www.eppl.pt/documentos/Anexo_VI_lista_competencias_a

ssistente_operacional_IMPRIMIR.pdf  

Doc 17 MANUAL DE CONTROLO INTERNO_mapa de tarefas 

Responsável 

pela formação 

Debater, estabelecer e comunicar a estratégia 

para o desenvolvimento de competências, que 

inclua um plano de formação baseado nas 

necessidades de competências individuais e 

organizacionais atuais e futuras (por exemplo, 

com distinção entre programas de formação 

opcionais e obrigatórios) 

Evidências: 

Plano de Formação da EPADRPL 2019/2020 

ALINHAMENTO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO CENFIPE/PE 

Relatório intercalar do Plano de Formação da EPADRPL 2019/2020 

Construir um plano consistente de formação para O Plano de Formação final é elaborado a partir de: levantamento 

de necessidades; priorização; abrangência do plano; adequação aos 

https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EW5SRtOzLshMi6slPA92EHQB0V8y98zL13nXru2GpQSnBg?e=eNdBbl
https://www.eppl.pt/documentos/_regulamento_FCT_aprovado_em_reuniao_do_conselho_pedagogico_de_30_06_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/_regulamento_FCT_aprovado_em_reuniao_do_conselho_pedagogico_de_30_06_2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Eb8rwQPLZq1IjUew0u01lBMBF-zNNmu2_QsLtOR6l_-TeQ?e=nobNAu
https://www.eppl.pt/documentos/Anexo_VI_lista_competencias_assistente_tecnico.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Anexo_VI_lista_competencias_assistente_tecnico.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Anexo_VI_lista_competencias_assistente_operacional_IMPRIMIR.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Anexo_VI_lista_competencias_assistente_operacional_IMPRIMIR.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ESf1Ap5Dd6lAjCkoIyeqjOIBEwfNUSn1xNdjW-3OOogUNA?e=2H9hDo
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Plano_de_Formac__a__o_da_EPADRPL_2019_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/formacao/Alinhamento_do_Plano_de_Formac__a__o_do_CENFIPE_com_o_PE_da_EPADRPL.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Plano_de_Formac__a__o_da_EPADRPL_2019_2020___relato__rio_intercalar_de_janeiro.pdf
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docentes e trabalhadores não docentes, de modo 

a debelar as dificuldades identificadas e 

promover o desenvolvimento profissional 

destinatários e à situação de partida; qualidade intrínseca do 

projeto. 

Evidências:  

Doc 3 Critérios de avaliação do impacto do plano de formação 

ALINHAMENTO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO CENFIPE/PE 

 

Fragilidades/evidenciadas do relatório de avaliação interna.  

Relatório de auto-avaliação. 

Propostas nas Atas de departamento de set/out 2020. 

Proposta da direção: Plano de Formação da EPADRPL 2019/2020 

Evidências: 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Plano_de_Formac__a__o_da_EPADRPL_2019_2020.pdf 

Relatório intercalar do Plano de Formação da EPADRPL 2019/2020 

Aumentar a oferta de formação Formação Interna dada pela docente Clara Fernandes.                             

Formação no âmbito das plataformas digitais pelo CENFIPE. 

Evidências: 

Certificados nos processos dos professores. 

Doc 18 Formação Docente _ capacitação TIC 

Docente de 

Informática 

Garantir formação adequada na área das TIC Formação Interna dada pela docente Clara Fernandes. 

Formação no âmbito das plataformas digitais pelo CENFIPE. 

Evidências:  

Certificados nos processos dos professores. 

Doc 18 Formação Docente _ capacitação TIC 

Doc 19 Ação de formação MicroAbreu 

Melhorar o envolvimento da 

comunidade educativa, ao 

nível da recolha de 

informação e da participação 

ativa nos planos de ação 

relacionados com a qualidade 

e a gestão e nos processos de 

EAIGQ 

Em função dos resultados da avaliação, redefinir 

a missão, visão e valores da EPADRPL com o 

envolvimento da CE através da realização de 

uma sessão pública de carácter colaborativo 

onde seja possível recolher os contributos dos 

alunos, dos encarregados de educação, dos 

docentes e não docentes e dos principais 

Evidências: 

 

Projeto Educativo 

https://www.eppl.pt/v0A0H0D0A/projeto-educativo-2020-2023 

 

Folhas de Presença das sessões com representantes dos alunos e 

Encarregados de Educação. 

Folha de presenças com os Auxiliares Operacionais e Auxiliares 

https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ETabNgRlOzVPiJS4j7Hc1lwBye6UJG9yibJOJAaKQR_LFQ?e=QchKpW
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/formacao/Alinhamento_do_Plano_de_Formac__a__o_do_CENFIPE_com_o_PE_da_EPADRPL.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Plano_de_Formac__a__o_da_EPADRPL_2019_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Plano_de_Formac__a__o_da_EPADRPL_2019_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Plano_de_Formac__a__o_da_EPADRPL_2019_2020___relato__rio_intercalar_de_janeiro.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EjDcUUFDtJ9KkpN493Akgh0B6ecT6FN1GMIwAMop_UbpwQ?e=1GuQYW
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EjDcUUFDtJ9KkpN493Akgh0B6ecT6FN1GMIwAMop_UbpwQ?e=1GuQYW
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ESz2kXGFoa9Kg-zYwaPeye8BhVDomyzUqzQCLrPcYzVQPQ?e=PTYRwp
https://www.eppl.pt/v0A0H0D0A/projeto-educativo-2020-2023
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tomada de decisão da 

EPADRPL 

parceiros. Técnicos. 

Emails trocados com os principais parceiros. 

Doc 20 missão, visão e valores da EPADRPL _ envolvimento da CE 

 

Convocatória, folha de presenças e ata das reuniões de 

Departamento. 

Convocatória, folha de presenças e ata das reuniões do Conselho 

Pedagógico. 

Recolher informação, constituindo focus groups 

para auscultação de necessidades, expectativas 

e satisfação das partes interessadas, bem como 

das necessidades locais/individuais específicas 

Evidências: 

 

Doc 20 missão, visão e valores da EPADRPL _ envolvimento da CE 

 

Inquérito de Avaliação da Satisfação dos Stakeholders 

Avaliação Anual da Satisfação dos Stakeholders Internos e Externos 

 

Inquérito “Consulta para definição da oferta formativa 2021/2022”. 

Inquérito de consulta para definição da oferta formativa 2021/2022 

As partes interessadas devem participar no 

processo de análise das necessidades locais em 

sede de focus groups 

Evidência: 

Inquérito de consulta para definição da oferta formativa 2021/2022 

  

Instituir mecanismos para procurar 

acordos/consensos entre os dirigentes e os 

colaboradores relativamente aos objetivos a 

atingir e as formas de medir a sua concretização 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/guiao_orientador_siadap_bienio

_2021-2022.pdf  

Ponderar o envolvimento dos alunos/formandos 

ou dos seus representantes legais a consultar e 

participar ativamente nos planos de ação 

relacionados com a qualidade do trabalho da 

instituição, com a gestão da instituição, bem 

como nos processos de tomada de decisão 

(codesign e codecisão) 

Evidência: 

Inquérito de consulta para definição da oferta formativa 2021/2022 

 

 

https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EkcZTcGs4ctBoaHz2O4yuy4BQwjlyPogB_PozmiCCycdow?e=Oi5Ww0
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EkcZTcGs4ctBoaHz2O4yuy4BQwjlyPogB_PozmiCCycdow?e=Oi5Ww0
https://www.eppl.pt/v0T/avaliacao-anual-da-satisfacao-dos-stakeholders
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Consulta_para_definic__a__o_da_oferta_formativa_2021_2022.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Consulta_para_definic__a__o_da_oferta_formativa_2021_2022.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/guiao_orientador_siadap_bienio_2021-2022.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/guiao_orientador_siadap_bienio_2021-2022.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Consulta_para_definic__a__o_da_oferta_formativa_2021_2022.pdf
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Coordenador(a) 

dos DTs 

Envolver as partes interessadas relevantes, na 

conceção e na melhoria do processo cívico tendo 

como base as medições dos mesmos em termos 

de eficiência, eficácia, resultados e impactos 

Evidências:  

Doc 21  Processo cívico _ objetivos de melhoria e envolvimento das 

partes interessadas 

Doc 22 Atas de CT 2019_20 e CP  

EAIGQ 

Incluir-se na avaliação do processo de ensino-

aprendizagem mecanismos adequados para 

envolver as partes interessadas a nível interno e 

externo 

Inquéritos de Avaliação de Reação e avaliação anual da Satisfação 

dos Stakeholders internos e externos 

Evidências: 

Avaliação de Reação: avaliação da satisfação dos alunos 

Avaliação Anual da Satisfação dos Stakeholders Internos e Externos 

 

Discutir-se os resultados do processo de 

avaliação com todas as partes interessadas, e 

elaborar-se planos de ação adequados 

Evidências: 

 

O Projeto Educativo e o Plano de Ação EQAVET foram apresentados 

e analisados com os stakeholders internos e externos. 

Doc 20 missão, visão e valores da EPADRPL _ envolvimento da CE 

Doc 23 Discussão de resultados e elaboração de planos de ação com 

partes interessadas 

 

Os Relatórios de Avaliação e Revisão do Plano de Ação são 

apresentados, analisados e discutidos em reunião de 

Departamento, de Conselho Pedagógico e Conselho Geral; são 

divulgados na página da Escola e enviados para os stakeholders 

externos, para os representantes dos alunos e para o pessoal não 

docente por email. 

Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 

Doc 23 Discussão de resultados e elaboração de planos de ação com 

partes interessadas 

Coordenador(a) 

dos DTs 

Envolver todos os colaboradores e alunos na 

resolução dos problemas comportamentais e da 

falta de educação/civismo dos alunos 

Evidências: 

 

Criação da Equipa de Mediação de Comportamentos 

https://www.eppl.pt/documentos/regimento_interno_EMC_28out2

020.pdf 

Anexo I - Plano de Ação da Equipa de Mediação de Comportamentos 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_acao_EMC_28out2020.pdf 

Doc%2021%20%20Processo%20cívico%20_%20objetivos%20de%20melhoria%20e%20envolvimento%20das%20partes%20interessadas
Doc%2021%20%20Processo%20cívico%20_%20objetivos%20de%20melhoria%20e%20envolvimento%20das%20partes%20interessadas
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Em2KSXEZAexAvK9umT1Bo0kBTF9aL_bdHOBkuqMn9Hscng?e=ZYZtqD
https://www.eppl.pt/v0S/avaliacao-de-reacao
https://www.eppl.pt/v0S/avaliacao-de-reacao
https://www.eppl.pt/v0T/avaliacao-anual-da-satisfacao-dos-stakeholders
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EkcZTcGs4ctBoaHz2O4yuy4BQwjlyPogB_PozmiCCycdow?e=Oi5Ww0
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Ek2mgPJlXQ1AlbuzcGnSSmkBDS5a-x1vr7Xw_mSNCKwPGQ?e=tY8hzw
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Ek2mgPJlXQ1AlbuzcGnSSmkBDS5a-x1vr7Xw_mSNCKwPGQ?e=tY8hzw
https://www.eppl.pt/v1C/Relatorio-de-Avaliacao-e-Revisao-do-Plano-de-Acao
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Ek2mgPJlXQ1AlbuzcGnSSmkBDS5a-x1vr7Xw_mSNCKwPGQ?e=tY8hzw
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Ek2mgPJlXQ1AlbuzcGnSSmkBDS5a-x1vr7Xw_mSNCKwPGQ?e=tY8hzw
https://www.eppl.pt/documentos/regimento_interno_EMC_28out2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/regimento_interno_EMC_28out2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_acao_EMC_28out2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_acao_EMC_28out2020.pdf
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Envolver todos os colaboradores  

Doc 24 GMC_ envolvimento de colaboradores e alunos 

 

Encaminhamento dos alunos para o Serviço de Psicologia e 

Orientação  

Evidências: 

Registos SPO (Alunos acompanhados no SPO) 

Doc 25 SPO 

 

Desenvolvimento do Projeto de Cidadania e Desenvolvimento e do 

Projeto de Educação para a Saúde evidências: Estratégia de 

Educação para a Cidadania. 

Evidências: 

Documentos arquivados em dossier próprio nos Serviços 

administrativos da escola. 

Planificações do Projeto de Cidadania e Desenvolvimento e do 

Projeto de Educação para a Saúde. 

 

Diálogo dos Diretores de Turma com os alunos sobre assuntos 

respeitantes à turma a nível do processo cívico. 

Trabalho desenvolvido por cada Diretor de Turma junto da sua 

turma. Este assume um caracter extremamente importante no 

sentido de estarem sempre presentes e tentarem resolver os 

problemas e assuntos que vão surgindo, com o propósito de que 

todos sigam em frente e de que ninguém fique para trás. Este 

trabalho é desenvolvido com a articulação de todos os docentes e 

em estreita ligação com os encarregados de educação. Estes 

assuntos são refletidos nas atas de conselhos de turma e, por 

exemplo, na ata do Conselho Pedagógico do mês de abril.  

Evidência:                  

Doc 22 Atas de CT 2019_20 e CP 

Responsável 

pelas atividades 

Motivar e promover a participação de todos os 

envolvidos no processo educativo nas atividades 

Evidências: 

 

Plano anual de atividades e sua avaliação (Relatórios Intercalares)  

https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ES9myQabUAZPqVZdQxNppmQBo3NOmxCfyYLhw09DhWIVAg?e=Zfb5bx
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ES9myQabUAZPqVZdQxNppmQBo3NOmxCfyYLhw09DhWIVAg?e=Zfb5bx
https://epplpt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ESmw2Z8v1kVNjXyws7H6_dcB0TT9Y86mWqpj2HkBLmeABQ?e=OOiAGA
https://epplpt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ESmw2Z8v1kVNjXyws7H6_dcB0TT9Y86mWqpj2HkBLmeABQ?e=OOiAGA
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Em2KSXEZAexAvK9umT1Bo0kBTF9aL_bdHOBkuqMn9Hscng?e=ZYZtqD
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e projetos da escola Plano Anual de Atividades 2020/2021 

Relatório intercalar  1.º período letivo 

Relatório intercalar 2.º período letivo 

 

Publicação de notícias, no Facebook, Instagram, Revista PERFIL, 

blog EPPLê da biblioteca escolar. 

https://www.eppl.pt/noticias/Gerais 

https://www.eppl.pt/v1B0R/revista 

https://www.facebook.com/escolaprofissionalpontedelima/ 

https://www.instagram.com/epadrpl/ 

https://bibliotecaeppl.blogspot.com/ 

Responsável 

pela formação 

Adequar a formação da escola às necessidades 

das empresas 

Inquérito “Consulta para definição da oferta formativa 2021/2022”:  

Evidência: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZPYXN7ZsegMqTkzc

NF8w5CXypBI9-Ul3Pz66s5BJSm6dQvw/closedform 

Diretor e 

Coordenadores 

de Curso 

Intentar a continuação da formação nas 

instituições de ensino superior da região 

Ação do SPO no acompanhamento e apoio aos alunos com intenção 

de prosseguir estudos.  

Apresentação nas turmas finalistas do cartaz SPO, levantamento 

dos alunos finalistas interessados em cursos ESA e ações de 

divulgação do Ensino Superior. 

Proposta de alargamento da oferta formativa da ESA-IPVC. 

Evidências: 

Doc 25 SPO 

Doc 35 ESA-IPVC_Oferta Formativa_Sugestão de CTeSP em Desporto 

e Formação Equestre 

Coordenadores 

de curso 

Estabelecer contactos escola/alunos com os 

parceiros de uma forma consistente ao longo dos 

três anos de cada curso 

Evidências: 

 

Contactos estabelecidos no âmbito: 

Do Plano Anual de Atividades; 

da Avaliação Interna e gestão da qualidade (EQAVET); 

da FCT e FPCT; 

atribuição de prémios aos melhores alunos de cada um dos cursos. 

Plano Anual de Atividades 2020/2021 

Relatório intercalar  1.º período letivo 

Relatório intercalar 2.º período letivo 

https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Relato__rio_Intercalar__1_ordm__peri__odo_18_02_2021.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Relatorio_Intercalar_PAA_2_ordm__periodo_2020-21.pdf
https://www.eppl.pt/noticias/Gerais
https://www.eppl.pt/v1B0R/revista
https://www.facebook.com/escolaprofissionalpontedelima/
https://www.instagram.com/epadrpl/
https://bibliotecaeppl.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZPYXN7ZsegMqTkzcNF8w5CXypBI9-Ul3Pz66s5BJSm6dQvw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZPYXN7ZsegMqTkzcNF8w5CXypBI9-Ul3Pz66s5BJSm6dQvw/closedform
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Eo2T72CLXM9Ap1KOvKP0VREB25LCAeQUbjFagT0NDS3XvQ?e=fVVx3w
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EfmJ5qGLk3FGrh-BgNDgvfAB2y9XPuXuiiKrpDp2XWN0RA?e=vOuXHb
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EfmJ5qGLk3FGrh-BgNDgvfAB2y9XPuXuiiKrpDp2XWN0RA?e=vOuXHb
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Relato__rio_Intercalar__1_ordm__peri__odo_18_02_2021.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Relatorio_Intercalar_PAA_2_ordm__periodo_2020-21.pdf
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Protocolos 

https://www.eppl.pt/noticia/atribuicao-dos-premios-aos-

melhores-alunos-de-cada-curso-ciclo-de-formacao-2017-2020 

 

Publicação de notícias, no Facebook, Instagram, PERFIL 

https://www.eppl.pt/noticias/Gerais 

https://www.eppl.pt/v1B0R/revista 

https://www.facebook.com/escolaprofissionalpontedelima/ 

https://www.instagram.com/epadrpl/ 

Responsável 

pela formação 

Promover seminários/workshops/sessões 

temáticas Escola/empresa 

Evidências: 

https://www.eppl.pt/noticia/visita-do-hotel-meira-a-epadrpl  

Visitas de estudo: https://www.eppl.pt/v0A0H0D0B/plano-anual-

de-atividades  

Atualizar os documentos 

estruturantes da EPADRPL, 

otimizando a sua elaboração 

(incluindo a recolha de 

informações a integrar estes 

documentos e o ajuste entre 

todos no que concerne às 

prioridades, objetivos e 

metas a atingir) 

C. Pedagógico 

Na definição da visão sustentar a ação da escola 

com vista à consecução do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória 

Projeto Educativo - 2. 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.” 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_a

provado_em_CG_23abril2020.pdf 

Criar uma lista de verificação para elaboração 

dos documentos orientadores da escola em que 

sejam identificados todas as informações a 

recolher para integrar a elaboração do PE 

Guião-elaboração-Projeto Educativo 

Evidência: 

Doc 26 GUIÃO_elaboração_PE 

Coordenador(a) 

da EMAEI 

Produzir uma ficha com orientações para a 

elaboração dos documentos da escola à luz do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória 

Evidências: 

 

Documentos estruturantes do Perfil dos alunos 

Doc 27 Ficha com orientações para elaboração de PE e RI à luz do 

PASEO 

https://www.eppl.pt/noticia/atribuicao-dos-premios-aos-melhores-alunos-de-cada-curso-ciclo-de-formacao-2017-2020
https://www.eppl.pt/noticia/atribuicao-dos-premios-aos-melhores-alunos-de-cada-curso-ciclo-de-formacao-2017-2020
https://www.eppl.pt/noticias/Gerais
https://www.eppl.pt/v1B0R/revista
https://www.facebook.com/escolaprofissionalpontedelima/
https://www.instagram.com/epadrpl/
https://www.eppl.pt/noticia/visita-do-hotel-meira-a-epadrpl
https://www.eppl.pt/v0A0H0D0B/plano-anual-de-atividades
https://www.eppl.pt/v0A0H0D0B/plano-anual-de-atividades
https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EYaJgxTyKgVKkVVixoDbyEwBa5C9Gu3JukkjtA9hLAVEXw?e=6XdUC8
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ETCPd20UKMtNhe8Wo7fvou4BOPcaT-AiuCmLLi-L1AsVuA?e=U7krU1
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ETCPd20UKMtNhe8Wo7fvou4BOPcaT-AiuCmLLi-L1AsVuA?e=U7krU1
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C. Pedagógico 

Reajustar os documentos estruturantes no que 

concerne às prioridades, objetivos e metas que a 

Escola se propõe alcançar, consentânea com os 

perfis de desempenho e aptidões profissionais 

dos formandos 

 

Projeto Educativo e Regulamento interno alterados em 2019/2020 

(departamento, Conselho Pedagógico e Conselho Geral) 

https://www.eppl.pt/v0A0H0D0A/projeto-educativo-2020-2023 

https://www.eppl.pt/documentos/Regulamento_Interno_altera_23

dez2020.pdf 

Conselho 

Administrativo 

Incluir nos documentos orçamentais da EPADRPL 

dados referentes ao desempenho eficiente e 

eficaz e benchmarks, tais como informação 

sobre os objetivos em termos de resultados e 

impactos. 

Evidência: 

Doc 4 Conselho_administrativo_excerto_ata_6jan2020 

Melhorar as formas de apoio, 

incentivo e reconhecimento 

a/de projetos, soluções, 

colaboradores  

Adjunto do 

Diretor (resp. 

pessoal não 

docente) 

Deve ser criado um mecanismo para registar o 

apoio prestado ao Pessoal não docente. 

Evidência: 

Doc 28 Mecanismo de registo do apoio prestado ao PND 

EAIGQ 

Criar um sistema de reconhecimento 

transparente com base nos resultados alcançados 

para o pessoal docente. 

Evidência: 

Doc 29 Sistema de reconhecimento pessoal docente e não docente 

Criar uma lista de procedimentos associados a 

sistemas e métodos adaptados para recompensar 

as pessoas de forma não financeira 

Evidências:  

Doc 29 Sistema de reconhecimento pessoal docente e não docente 

Melhorar a gestão de recursos 

humanos e materiais de 

acordo com as necessidades 

identificadas 

Docente de 

Psicologia 

Instituir um mecanismo formal de gestão de 

conflitos 

Criação da Equipa e do Gabinete de Mediação de Comportamentos 

Evidências: 

Regimento Interno da Equipa de Mediação de Comportamentos 

Anexo I - Plano de Ação da Equipa de Mediação de Comportamentos 

https://www.eppl.pt/v0w/EMC 

Docente de 

Informática / 

Diretor 

Sustentar numa avaliação formal/diagnóstico a 

atribuição aos assistentes operacionais de 

tarefas que envolvem as TIC 

Evidência:  

Doc 30 Avaliação formal _ diagnóstico _ AOs _ TIC 

https://www.eppl.pt/v0A0H0D0A/projeto-educativo-2020-2023
https://www.eppl.pt/documentos/Regulamento_Interno_altera_23dez2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Regulamento_Interno_altera_23dez2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EVTj3VylM_1KorL7kLP1bIcB0lu8U8rBbqfYnmwIb4RTdQ?e=xGkIRm
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EToFOkJm6bxDmUJR5xhwWcgBexR6ni1z7-0c3Z-hMaEkvQ?e=ZnSyRT
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EcjrtnVSLZJCi9mqiJx4LTcBiAhhsNG03Yq-8BHVA9Z3ow?e=g1AcGL
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ErklUNGF909NsZ1cldUPrIcBE_6jTN_MBzMc6Dw93eH8mw?e=9abrn0
https://www.eppl.pt/documentos/regimento_interno_EMC_28out2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_acao_EMC_28out2020.pdf
https://www.eppl.pt/v0w/EMC
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EnKN8Q4Y70lNipHCsThxl7cBzyxqUqFDhyZMgWf_mbHqyA?e=LMwKcR
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Responsável 

pela 

catalogação 

Revitalizar a biblioteca (modernizar o espaço; 

manter um funcionário afeto à mesma; tornar 

mais acessível o acesso aos livros; adquirir livros 

variados, por exemplo livros técnicos da área 

equestre; atualizar os dispositivos audiovisuais e 

software)  

Evidências: 

https://www.eppl.pt/noticia/a-nossa-nova-biblioteca-escolar  

https://bibliotecaeppl.blogspot.com/  

Docente de 

Informática 

Renovar o parque informático Evidência:  

Doc 31 Renovar o parque informático 

Docente de 

TALI 

Oferecer produtos mais saudáveis e menos 

açucarados no bar, os quais podem ser 

confecionados pelas turmas do curso de 

restauração 

Evidência: 

Doc 32 Melhorar o funcionamento do bar e serviço de cozinha 

Diretor / 

Docente de 

TALI 

Melhorar o funcionamento do bar, incluindo a 

forma como a comida é servida (HACCP) 

Evidência:  

Doc 32 Melhorar o funcionamento do bar e serviço de cozinha 

Melhorar o serviço da cantina – qualidade e 

variedade da comida 

Evidência: 

Doc 32 Melhorar o funcionamento do bar e serviço de cozinha 

Conselho 

Administrativo 

Aumentar o número de boxes e de cavalos 

disponíveis no picadeiro 

Evidência:  

Doc 4 Conselho_administrativo_excerto_ata_6jan2020 

Criar um restaurante pedagógico  

Melhorar as condições do polidesportivo (ex. 

cobrir as laterais) 

Evidência: 

Doc 33 Melhoria Polidesportivo 

Fazer um picadeiro nas instalações da escola  

Colocar balneários mais perto das áreas técnicas 

de formação 

 

Oferecer mais vestuário específico para os 

diferentes cursos 

Evidência: 

Doc 34 ATA_Conselho Administrativo março 2021 

Diretor / Aumentar a segurança na escola à noite  

https://www.eppl.pt/noticia/a-nossa-nova-biblioteca-escolar
https://bibliotecaeppl.blogspot.com/
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EugBcLxyXhdLpk3OEKLlPM4B8uk8qqjRRAe-eOlXRJbQ7w?e=mdisJP
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EtmCTlWk9ftPtV0RLA5p2v0BDSgRyxYiIJDf23fVoKTbUQ?e=gQfn0E
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EtmCTlWk9ftPtV0RLA5p2v0BDSgRyxYiIJDf23fVoKTbUQ?e=gQfn0E
https://epplpt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EtmCTlWk9ftPtV0RLA5p2v0BDSgRyxYiIJDf23fVoKTbUQ?e=gQfn0E
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EVTj3VylM_1KorL7kLP1bIcB0lu8U8rBbqfYnmwIb4RTdQ?e=nr0lBE
file:///C:/Users/Rute/Desktop/plano%20de%20melhorias%202021%2018%20de%20junho/2019_2020_2021Evidências/Doc%2033%20Melhoria%20Polidesportivo
Doc%2034%20ATA_Conselho%20Administrativo%20março%202021
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Diretor de 

instalações 

Assegurar uma cultura aberta 

à inovação e aprendizagem, 

assumindo um estilo de 

liderança baseado num 

feedback mútuo, confiança e 

comunicação aberta e 

delegando competências e 

responsabilidades 

Direção 

Alargar a abertura a novas situações e 

atualizações face às novas exigências da 

sociedade 

Evidências: 

 

Criação da Equipa de Mediação de Comportamentos (artigos 107 a 

112 do Regulamento Interno)  

https://www.eppl.pt/v0w/EMC 

 

Contratação de uma mediadora para implementar a medida de 

mediação de comportamentos, no âmbito do Plano de 

desenvolvimento pessoal, social e comunitário 

Gabinete de Mediação de Comportamentos (padlet.com) 

https://www.eppl.pt/v0A0K0G/gabinete-de-mediacao-de-

comportamentos 

 

Construção de um Internato na Escola  

Evidência: 

Ata da 7.ª Reunião do Conselho Pedagógico 2020/2021. 

 

Alteração dos equipamentos das salas de aula (computadores e 

quadros interativos), dado que muitos deles já estão a falhar nas 

suas funcionalidades 

Evidência: 

Ata da 9.ª Reunião do Conselho Pedagógico 2020/2021. 

 

Participação/Frequência do Diretor na Ação de formação “Para 

uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 

Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da 

Avaliação” e no Curso de Formação “PLANO TRANSIÇÃO DIGITAL –

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE)” e 

emails trocados com o CENFIPE com a lista de docentes que 

participam nos cursos de formação. 

Participação no Programa de Voluntariado Internacional AIESEC - 

Projeto “SDG 4 – Quality Education” 

https://www.eppl.pt/v0w/EMC
https://padlet.com/irisbidarra/3mr35wbyrg4wyj4o
https://www.eppl.pt/v0A0K0G/gabinete-de-mediacao-de-comportamentos
https://www.eppl.pt/v0A0K0G/gabinete-de-mediacao-de-comportamentos
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Evidência: 

Ata da 9.ª Reunião do Conselho Pedagógico 2020/2021. 

 

Utilização do Office 365  

https://www.eppl.pt/v0A0teamsU/ed 

 

Robot de Ordenha | realização da ordenha de forma autónoma e 

voluntária, sem intervenção direta de nenhum operador  

https://www.eppl.pt/noticia/robot-de-ordenha-na-epadrpl  

https://www.eppl.pt/noticia/robot-de-ordenha 

 

Abertura do Curso Profissional Técnico/a de Turismo 

https://www.eppl.pt/noticia/curso-profissional-tecnico-de-

turismo-2021-2022-novo 

 

Elementos específicos e diferenciadores da escola dão resposta ao 

contexto social, cultural e económico (Projeto Educativo) 

https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_a

provado_em_CG_23abril2020.pdf) 

 

Intenção de parceria com a ESA-IPVC ao nível do prosseguimento de 

estudos dos alunos do Curso Profissional Técnico de Gestão Equina 

Doc 35 ESA-IPVC_Oferta Formativa_Sugestão de CTeSP em Desporto 

e Formação Equestre 

 

Selo EQAVET  

https://www.eppl.pt/noticia/atribuicao-do-selo-eqavet-pela-

anqep  

https://www.eppl.pt/documentos/Relatorio_Final_de_Verificacao_

EQAVET___EPADRPL_2020.pdf 

 

Integração da Biblioteca na Rede de Bibliotecas Escolares  

https://www.eppl.pt/noticia/a-nossa-nova-biblioteca-escolar  

 

Participação como produtores de vinho no Mercado Agrolimiano 

https://www.eppl.pt/v0A0teamsU/ed
https://www.eppl.pt/noticia/robot-de-ordenha-na-epadrpl
https://www.eppl.pt/noticia/robot-de-ordenha
https://www.eppl.pt/noticia/curso-profissional-tecnico-de-turismo-2021-2022-novo
https://www.eppl.pt/noticia/curso-profissional-tecnico-de-turismo-2021-2022-novo
https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EfmJ5qGLk3FGrh-BgNDgvfAB2y9XPuXuiiKrpDp2XWN0RA?e=vOuXHb
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EfmJ5qGLk3FGrh-BgNDgvfAB2y9XPuXuiiKrpDp2XWN0RA?e=vOuXHb
https://www.eppl.pt/noticia/atribuicao-do-selo-eqavet-pela-anqep
https://www.eppl.pt/noticia/atribuicao-do-selo-eqavet-pela-anqep
https://www.eppl.pt/documentos/Relatorio_Final_de_Verificacao_EQAVET___EPADRPL_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Relatorio_Final_de_Verificacao_EQAVET___EPADRPL_2020.pdf
https://www.eppl.pt/noticia/a-nossa-nova-biblioteca-escolar
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online 

https://mercadoagrolimiano.pt/ 

https://www.cm-pontedelima.pt/pages/941?news_id=7038  

https://mercadoagrolimiano.pt/produto/vinho-branco-loureiro-cx-

6/ 

Ampliar a autoanálise e autorreflexão para 

concretizar o papel definido por lei 

Evidências: 

 

Reuniões mensais em Departamento. 

Reuniões do Conselho Pedagógico. 

Plano de Comunicação e Divulgação (pontos 1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.5 / 

1.2.3)   

Regimento Interno dos Departamentos Curriculares/Secção 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

2020.pdf 

 

Participação/Frequência do Diretor na Ação de formação “Para 

uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 

Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios do Ensino e da 

Avaliação” e no Curso de Formação “PLANO TRANSIÇÃO DIGITAL –

 Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE)” 

Evidência: 

Emails trocados com o CENFIPE com a lista de docentes que 

participam nos cursos de formação. 

 

Aplicação de Inquéritos de Satisfação aos Stakeholders Internos e 

Externos; Inquéritos de Expectativas  

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Avaliacao_Interna/Inque__rito_de_Expectativas_-

_Google_Forms.pdf  

https://www.eppl.pt/v0T/Avaliacao-Anual-da-Satisfacao-dos-

Stakeholders  

https://www.eppl.pt/v0S/avaliacao-de-reacao 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Avaliacao_Interna/Avaliac__a__o_da_satisfac__a__o_relativa

mente_ao_aluno_em_FCT_inque__rito_a_empresa_entidade.pdf  

https://mercadoagrolimiano.pt/
https://www.cm-pontedelima.pt/pages/941?news_id=7038
https://mercadoagrolimiano.pt/produto/vinho-branco-loureiro-cx-6/
https://mercadoagrolimiano.pt/produto/vinho-branco-loureiro-cx-6/
https://www.eppl.pt/documentos/_regimento_departamentos_curriculares_seccao_ratificado_em_25_06_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Inque__rito_de_Expectativas_-_Google_Forms.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Inque__rito_de_Expectativas_-_Google_Forms.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Inque__rito_de_Expectativas_-_Google_Forms.pdf
https://www.eppl.pt/v0T/Avaliacao-Anual-da-Satisfacao-dos-Stakeholders
https://www.eppl.pt/v0T/Avaliacao-Anual-da-Satisfacao-dos-Stakeholders
https://www.eppl.pt/v0S/avaliacao-de-reacao
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Avaliac__a__o_da_satisfac__a__o_relativamente_ao_aluno_em_FCT_inque__rito_a_empresa_entidade.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Avaliac__a__o_da_satisfac__a__o_relativamente_ao_aluno_em_FCT_inque__rito_a_empresa_entidade.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Avaliac__a__o_da_satisfac__a__o_relativamente_ao_aluno_em_FCT_inque__rito_a_empresa_entidade.pdf
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https://www.eppl.pt/v0Z/relatorio-do-inquerito-da-satisfacao-das-

empresas-dos-alunos-com-a-FCT  

 

Inquérito “Consulta para definição da oferta formativa 2021/2022”. 

Inquérito de consulta para definição da oferta formativa 2021/2022 

Melhorar a relação e forma de abordagem da 

liderança com os colaboradores 

Evidências: 

 

Aplicação de Inquéritos de Satisfação aos Stakeholders Internos 

(Pessoal Docente e Não Docente)  

https://www.eppl.pt/v0T/Avaliacao-Anual-da-Satisfacao-dos-

Stakeholders  

 

Plano de Comunicação e Divulgação (ponto 5) 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

2020.pdf 

 

Reunião Geral do Pessoal Docente de início do ano letivo  

https://www.eppl.pt/noticia/abertura-do-ano-letivo-2019-2020-

na-epadrpl  

Ouvir as chefias intermédias Evidências: 

 

Plano de Comunicação e Divulgação (pontos 1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.5 / 

1.2.3)  

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

2020.pdf 

 

Chefias intermédias ouvidas nas reuniões do Conselho Pedagógico  

Evidência: 

Atas do Conselho Pedagógico 

 

Quick win 

EAIGQ 

Avaliar se a missão e visão da EPADRPL são 

conhecidas pela CE 

Evidência: 

Avaliação Anual da Satisfação dos Stakeholders Internos e Externos 

Quick win Avaliar se a missão e visão da EPADRPL estão Evidência: 

https://www.eppl.pt/v0Z/relatorio-do-inquerito-da-satisfacao-das-empresas-dos-alunos-com-a-FCT
https://www.eppl.pt/v0Z/relatorio-do-inquerito-da-satisfacao-das-empresas-dos-alunos-com-a-FCT
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Consulta_para_definic__a__o_da_oferta_formativa_2021_2022.pdf
https://www.eppl.pt/v0T/Avaliacao-Anual-da-Satisfacao-dos-Stakeholders
https://www.eppl.pt/v0T/Avaliacao-Anual-da-Satisfacao-dos-Stakeholders
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/noticia/abertura-do-ano-letivo-2019-2020-na-epadrpl
https://www.eppl.pt/noticia/abertura-do-ano-letivo-2019-2020-na-epadrpl
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/v0T/avaliacao-anual-da-satisfacao-dos-stakeholders
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ajustadas às mudanças do ambiente externo 

através da aplicação de inquéritos por 

questionário 

Avaliação Anual da Satisfação dos Stakeholders Internos e Externos 

Quick win Avaliar a eficácia da comunicação interna 

através de um questionário dirigido a todos os 

docentes e não docentes. 

Plano de Comunicação e Divulgação (VI. MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO) 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

2020.pdf 

 

Inquéritos de Avaliação Anual da Satisfação dos Stakeholders 

Internos e Externos 

▪ Pessoal Docente e Pessoal Não Docente (Perguntas “Satisfação 

com a comunicação interna na Escola.” e “Satisfação com a 

imagem da Escola projetada na comunidade e/ou veiculada pela 

comunicação social, na página eletrónica da escola e nas redes 

sociais” 

▪ Alunos e Encarregados de Educação (Perguntas “Satisfação com 

os sistemas de divulgação das atividades/informações.”; 

“Satisfação com os diferentes canais existentes para 

sugestões/observações (presencialmente, por escrito, por 

telefone e via Internet).” e “Satisfação com a imagem da Escola 

projetada na comunidade e/ou veiculada pela comunicação 

social, na página eletrónica da Escola e nas redes sociais”. 

▪ Parceiros (pergunta “Satisfação com os sistemas de divulgação 

das atividades/informações da Escola.”; “Satisfação com os 

diferentes canais existentes para sugestões/observações 

(presencialmente, por escrito, por telefone e via Internet).” e 

“Satisfação com a imagem da Escola projetada na comunidade 

e/ou veiculada pela comunicação social, na página eletrónica da 

Escola e nas redes sociais.”. 

 

Avaliação Anual da Satisfação dos Stakeholders Internos e Externos 

Quick win Garantir anualmente a supervisão das 

metas/objetivos do PE no relatório de 

Projeto Educativo - Histórico de desempenhos e oportunidades de 

melhoria; objetivos, metas e estratégias. 

https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_a

https://www.eppl.pt/v0T/avaliacao-anual-da-satisfacao-dos-stakeholders
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/v0T/avaliacao-anual-da-satisfacao-dos-stakeholders
https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
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autoavaliação provado_em_CG_23abril2020.pdf 

Quick win Avaliar a eficácia das medidas adotadas pela 

escola para envolver os pais e encarregados de 

educação no acompanhamento do percurso 

escolar dos seus educandos, de forma a saber se 

os objetivos “A escola propõe-se aumentar, 

anualmente, 10% a presença dos pais/EE nas 

reuniões de período” e “A escola propõe-se 

aumentar, anualmente, 10% a procura do Diretor 

de Turma de forma autónoma pelos pais/EE.” 

são cumpridos. 

Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 

Quick win Garantir anualmente a avaliação do Plano de 

Melhorias (estabelecer procedimentos, prazos e 

responsáveis para avaliar o plano de melhorias) 

Evidências: 

Doc 2 Plano de melhorias 2019_2020 - responsável pela 

monitorização e acompanhamento 

Plano de melhorias 2019/2020 (3. Comunicação, monitorização e 

avaliação do Plano de Melhorias) 

Quick win 

Direto 

O coordenador técnico e a encarregada dos 

assistentes operacionais devem assistir ao ponto 

das reuniões de Conselho Pedagógico referente 

às informações devendo posteriormente 

disponibilizar essas informações ao restante 

pessoal não docente. Outra sugestão seria a ata 

do Conselho Pedagógico ser divulgada junto de 

todos os colaboradores, docentes e não docentes 

Plano de Comunicação e Divulgação 

IV. Regulamentação das ações  

1. Divulgação de súmulas das principais conclusões/deliberações do 

Conselho Pedagógico 

1.2. Assistentes técnicos e assistentes operacionais 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

2020.pdf 

Quick win 

Equipa de 

comunicação 

Apresentar publicamente, num dos eventos onde 

participam, com relevância pública, quem 

formam e para quê 

Evidência: 

Doc 36 Vídeo de divulgação da oferta formativa _ Associação 

Desportiva Limianos 

 

Mercado Agrolimiano 2021 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
https://www.eppl.pt/v1C/Relatorio-de-Avaliacao-e-Revisao-do-Plano-de-Acao
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EX1YvbazT3lDrmclEA2ODioB1ftA3KmuO29iZnCXPOO2FQ?e=4e42ZA
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EX1YvbazT3lDrmclEA2ODioB1ftA3KmuO29iZnCXPOO2FQ?e=4e42ZA
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Plano_de_melhorias___a_implementar_em_2019_2020___modelo_integrado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EV-uIfooy1hHo0tKSa8L5ikBYm2FGc43FtxW-xZc2qqQZA?e=ztbPqh
https://epplpt-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EV-uIfooy1hHo0tKSa8L5ikBYm2FGc43FtxW-xZc2qqQZA?e=ztbPqh
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https://youtu.be/MVVyVBvrqGs 

Quick win 

EAIGQ 

Definir procedimentos de divulgação dos 

resultados da análise da informação recolhida 

junto de alunos e encarregados de educação 

Evidências: 

 

Documento Base (Diálogo Institucional com os Stakeholders 

Internos; pontos 4, 7 e 8) 

Documento Base 

 

Relatório de Operador (Capítulo II – 2.3 Fase de Avaliação) 

Relatório de Operador 

Quick win 

Diretor e EAIGQ 

Ponderar a possibilidade de disponibilizar os 

resultados de desempenho da instituição 

referentes à avaliação interna na página 

eletrónica da escola 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/v0Q  

Quick win 

Diretor 

Alocar recursos humanos para manter a 

informação na instituição disponível para 

consulta 

Criação da equipa de Comunicação e Divulgação 

Evidência: 

Regulamento Interno 

Quick win 

C. Pedagógico 

Ponderar a eliminação dos blocos de 100 minutos Foi alterada a grelha horária e foram incluídos intervalos de 5 

minutos. Mantêm-se blocos de 100 minutos no início da manhã e da 

tarde. 

Grelha horária. 

Evidência: 

Doc 37 Grelha horária 

Quick win 

Departamentos Ponderar a alteração dos critérios de avaliação 

dos alunos 

Evidências: 

https://www.eppl.pt/documentos/Criterios_Gerais_Avaliacao_EPA

DRPL_18_02_2021.pdf 

Atas do Conselho Pedagógico do dia 26/11/2019 e do dia 

14/09/2020 de aprovação dos critérios. 

Quick win 
C. Pedagógico Ponderar a eliminação da oferta de cursos de 

educação e formação na escola 

Inquérito “Consulta para definição da oferta formativa 2021/2022”. 

Evidência: 

Inquérito de consulta para definição da oferta formativa 2021/2022 

Quick win Responsável por 

atividades e 

No mês de setembro, as atividades a incluir no 

Plano Anual de Atividades devem ser 

Envolvimento dos Encarregados de Educação no PAA 

Evidência: 

Doc 38 Envolvimento dos EE no PAA 

https://youtu.be/MVVyVBvrqGs
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Documento_base___v__26_02_2020___versa__o_aprovada_em_CP-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Avaliacao_Interna/Relato__rio_do_operador___versa__o_23_04_2020.pdf
https://www.eppl.pt/v0Q
https://www.eppl.pt/documentos/Regulamento_Interno_altera_23dez2020.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EQiDuT8tVqlLmj02t2JaxTIBgZ7CIp10sBdvo29sPZqkfg?e=VNdyeq
https://www.eppl.pt/documentos/Criterios_Gerais_Avaliacao_EPADRPL_18_02_2021.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Criterios_Gerais_Avaliacao_EPADRPL_18_02_2021.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Consulta_para_definic__a__o_da_oferta_formativa_2021_2022.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/ET0n91fwm_9Mpi98EoppOyAB8mCkVtEigITL5mlq3-Xpiw?e=SswSea
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projetos apresentadas a alunos, Encarregados de 

Educação e pessoal não docente, pedindo a sua 

colaboração nas propostas a apresentar ao 

Conselho Pedagógico 

 

Envolvimento dos Assistentes Operacionais / Assistentes Técnicos 

Evidência: 

Doc 39 Envolvimento do pessoal não docente no PAA 1 

Doc 40 Envolvimento do pessoal não docente no PAA 2 

Quick win Coordenador(a) 

DTs 

Na 1ª reunião do 1º ano analisar em conjunto 

com alunos e Encarregados de Educação os 

indicadores de qualidade definidos 

Evidência: 

Doc 41 EQAVET _ sessão de divulgação aos alunos e EEs  

Doc 42 Primeiras reuniões (gerais) 

Quick win 

C. Pedagógico 

Instituir em Conselho Pedagógico formas de 

incentivar o desenvolvimento de projetos e 

soluções inovadoras, por exemplo prémio para a 

PAP mais inovadora; para o projeto mais 

inovador e para a atividade do Plano Anual de 

Atividades mais inovadora. 

 

Quick win 

Subdiretora 

(funções 

pedagógicas) 

O apoio prestado pela direção aos colaboradores 

na realização das suas tarefas e planos deve 

constar dos relatórios elaborados pelos 

colaboradores, exemplo relatórios das atividades 

do Plano Anual de Atividades, do Projeto de 

Educação para a Saúde e de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

Evidência: 

Relatórios das atividades do Plano Anual de Atividades, do Projeto 

de Educação para a Saúde e de Cidadania e Desenvolvimento. 

Relatórios de coordenação entregues no final do ano letivo. 

Quick win 

Responsável por 

atividades e 

projetos 

Não concentrar visitas de estudo ou atividades 

práticas no final dos períodos. 

Plano Anual de Atividades 2019/2020 

https://www.eppl.pt/documentos/2019-

2020/Relato__rio_Intercalar__1_ordm__peri__odo_18_02_2021.pdf 

Plano Anual de Atividades 2020/2021 

https://www.eppl.pt/documentos/2020-

2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do

_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf 

Quick win 
EAIGQ 

Instituir reuniões gerais trimestrais entre direção 

e colaboradores, para que em conjunto se trace 

Plano de Comunicação e Divulgação (ponto 5) 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_

https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Ef_yE1xB8CBDnQLP0lYqlFoB7B9PClPzeh7VIrka__wErw?e=chhPee
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/Eaz1Puunrw1HsQIRMhUOwKIB-mxhF14-RDaCxcXAPa7GdA?e=Qx0UNF
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EdeVeW_E9f5Dv_gNa6QyG7QBzSTWkEE-64_sffbRxwc3XA?e=L8I34D
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EZrcw6TwultMhSrSvFLuJ-oBDmHFCP7k1ZG1y5HL-bdaYg?e=noignK
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Relato__rio_Intercalar__1_ordm__peri__odo_18_02_2021.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2019-2020/Relato__rio_Intercalar__1_ordm__peri__odo_18_02_2021.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
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objetivos/se faça o balanço das melhorias 

sugeridas, estratégias implementadas e a 

implementar 

2020.pdf 

 

Quick win Criar o Dia do Encarregado de Educação e do 

Parceiro, em que estes stakeholders são 

convidados a participar em palestras e 

atividades técnicas/desportivas/lúdicas, 

encerrando o dia com um convívio 

(lanche/jantar). 

Plano Anual de Atividades 2020/2021 

Evidência: 

https://www.eppl.pt/documentos/2020-

2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do

_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf 

Quick win Conselho 

administrativo 

Incrementar o apoio aos alunos de Gestão Equina 

para que possam participar em cada vez mais 

provas/concursos a nível nacional 

Evidência: 

Doc 43 Faturas atestados médicos desportivos 

Quick win 

Diretor 

Melhorar a distribuição e gestão dos recursos 

humanos do bar, indo de encontro à satisfação 

das necessidades dos alunos 

Foi aberto o bar pedagógico até março de 2020. 

Quick win 

Diretor 

Retirar o CAA do espaço físico da biblioteca e 

repensar o seu funcionamento 

O CAA tem uma sala específica na escola (antigo gabinete de 

informática). 

Regimento Interno do Centro de Apoio à Aprendizagem 

Adenda ao Regimento Interno do CAA 

Quick win Diretor Criar maior privacidade na sala de atendimento 

aos Encarregados de Educação 

Foi criado um horário para atendimento aos Encarregados de 

Educação no gabinete da psicóloga (ano letivo 2019/2020). 

Quick win Responsável de 

Setor (estufas) 

Melhorar as condições de trabalho nas estufas Projeto Educativo 2020-2023 (Horticultura, aromáticas e 

ornamentais) 

Quick win 

Diretor 

Gerir os recursos para que as turmas maiores 

tenham as mesmas possibilidades das turmas 

mais pequenas na realização de atividades no 

exterior 

Plano Anual de Atividades 2020/2021 

https://www.eppl.pt/documentos/2020-

2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do

_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf 

Quick win Direção Melhorar a receção dos novos docentes No início de 2019/2020 foi feito uma visita guiada pela escola a 

todos os docentes e um almoço convívio na cantina da escola. 

https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EUZwpX3MBbhBrMMLbvSy4-YBbtOW10bEyH9YNLQwmGFioQ?e=HVuh5Y
https://www.eppl.pt/documentos/regimento_interno_CAA_revisto_02_10_2019.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/regimento_interno_CAA_adenda_2020_2021.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/Projeto_Educativo_2020_2023_aprovado_em_CG_23abril2020.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/PAA/PAA_2020_2021_Atualizado_aprovado_em_reunia__o_do_CG_em_23_12_2021-convertido-compactado.pdf
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Doc 42 Primeiras reuniões (gerais) 

Quick win Coordenador 

dos 

coordenadores 

de curso 

Aumentar o número de reuniões entre 

coordenadores de curso 

De acordo com o estabelecido, os Diretores de Curso reuniram 

sempre que houve necessidade (realização dos horários, …): não há 

evidência formal. 

Quick win 

Direção 

Aumentar a frequência de presenças da direção 

em concursos em que os alunos participam 

Devido à situação de pandemia a maioria dos concursos foi 

anulada. 

Não há evidências formais da presença do Diretor ou da sua Equipa 

nos concursos que se realizaram. 

Quick win 

Direção 

Melhorar a comunicação entre direção e 

colaboradores, analisando, com maior 

ponderação, as propostas de melhorias e 

sugestões 

Plano de Comunicação e Divulgação 

Avaliação Anual da Satisfação dos Stakeholders Internos e Externos 

Inquérito de consulta para definição da oferta formativa 2021/2022 

Plano de Melhorias 2019/2020 - Adenda 2021 

 

https://epplpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rutealves_eppl_pt/EZrcw6TwultMhSrSvFLuJ-oBDmHFCP7k1ZG1y5HL-bdaYg?e=k3XR2G
https://www.eppl.pt/documentos/plano_de_comunicacao_22_07_2020.pdf
https://www.eppl.pt/v0T/Avaliacao-Anual-da-Satisfacao-dos-Stakeholders
https://www.eppl.pt/v0T/Avaliacao-Anual-da-Satisfacao-dos-Stakeholders
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Consulta_para_definic__a__o_da_oferta_formativa_2021_2022.pdf
https://www.eppl.pt/documentos/2020-2021/EQAVET/Adenda_2021___Plano_de_Melhorias_2019_2020_versa__o_a_apreciar_em_CG.pdf
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3. Fichas de planeamento e grau de execução das ações de melhoria 

 

3.1. Ação de Melhoria 1 

 

Designação da Ação de Melhoria 1 

Monitorização e de avaliação dos vários processos implementados na EPADRPL e da sua eficácia 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Adjunto(a) do Diretor Responsável 

pela avaliação Interna e Gestão 

da Qualidade 

Equipa de Avaliação Interna e 

Gestão da Qualidade (EAIGQ) 

 

Equipa de Avaliação Interna e Gestão 

da Qualidade (EAIGQ) 

Responsável pela formação 

Conselho Administrativo 

Docente de Informática 

Equipa de Comunicação 

Coordenador(a) de DTs 

Subdiretora (funções pedagógicas) 

Diretor de instalações 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas  

Todos Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores 

Alunos 

Parceiros, Encarregados de Educação e comunidade escolar 

Atividades a realizar  

Equipa de Avaliação Interna e Gestão da Qualidade 

• Instituir um mecanismo de avaliação da eficácia dos projetos, parcerias e soluções 

• Finalizar a implementação da CAF e organizar o processo EQAVET, visando a certificação de ambos 

• Estabelecer procedimentos, prazos e responsáveis para avaliar os vários contributos da autoavaliação 

• Reequacionar o processo de autoavaliação, enquanto instrumento regulador da ação com consequentes 

planos estratégicos de melhoria, com impacto na organização, gestão, planeamento e nas práticas 

profissionais 

• Avaliar a contribuição da autorregulação para a melhoria da prática letiva 

• Avaliar a contribuição da regulação pelas lideranças para a melhoria da prática letiva 

• Avaliar, em termos de resultados internos, o nível de eficiência/eficácia da gestão, das melhorias, da 

autoavaliação, das parcerias, entre outros: criar os indicadores e fazer as medições 

• Avaliar os resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, de origem 

imigrante e de grupos culturalmente diferenciados. 

• Analisar o sucesso de alguns cursos e de menos sucesso de outros, de modo a identificar as principais 

variáveis explicativas 

Responsável pela formação 

• Criar critérios de avaliação do impacto do plano de formação 

Conselho Administrativo 

• Reforçar a monitorização orçamental, elaborando relatórios trimestrais 

Docente de Informática 

• Criar mecanismos de avaliação da qualidade e eficácia das tarefas dos assistentes operacionais que 

envolvem as TIC e da utilização da tecnologia por estes colaboradores 

• Estudar no mercado as ferramentas existentes para medir ou mensurar os resultados do investimento 

feito nos recursos tecnológicos. (medir a rentabilidade de tempo, qualidade do trabalho?) 

Equipa de Comunicação 

• Criar mecanismos e indicadores para avaliar a eficácia dos circuitos de comunicação interna e externa 
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Coordenador(a) de DTs 

• Analisar e avaliar formalmente o processo cívico, os riscos e os fatores críticos de sucesso tendo em 

consideração os objetivos da instituição e o respetivo ambiente em mudança 

Subdiretora (funções pedagógicas) 

• Aplicar-se práticas de supervisão pedagógica (regulação por pares) e definir formas de avaliar o seu 

contributo para a melhoria da prática letiva 

Diretor de instalações 

• Monitorizar/avaliar a disponibilização dos espaços à comunidade 

 

Resultados a alcançar 

Melhorar os procedimentos de monitorização e de avaliação dos vários processos implementados na EPADRPL e 

da sua eficácia: 80 % de atividades realizadas. 

Fatores críticos de sucesso  Data de início 

- Envolvimento da equipa operacional; 

- Apoio da DGAEP e o trabalho em rede colaborativa na 

implementação da CAF; 

- Consultadoria externa financiada pelo POCH no âmbito 

da implementação de um sistema de gestão de qualidade 

alinhado com o EQAVET; 

- Experiência obtida na implementação de processos de 

autoavaliação; 

- Algumas das atividades já se encontrarem em execução. 

julho de 2019 

Constrangimentos  
Data de conclusão 

- Complexidade da implementação da CAF. 

- Dificuldade de avaliar os contributos da autoavaliação, 

o nível de eficiência/eficácia dos processos e 

procedimentos, o impacto do plano de formação. 

agosto de 2020 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Não há 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha dos mecanismos criados e de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu 

término (definido no cronograma). 

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 1, verifica-se que foram realizadas 15 das 17 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 88% de realização. 
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3.2. Ação de Melhoria 2 

 

Designação da Ação de Melhoria 2 

Circuitos e procedimentos de comunicação interna e externa da EPADRPL 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Adjunto(a) do Diretor Responsável 

pela comunicação 

Coordenador da equipa de 

comunicação 

Equipa de comunicação 

Diretor 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas  

Liderança 

Planeamento e estratégia 

Parcerias e recursos 

Impacto na sociedade 

Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores 

Alunos 

Parceiros, Encarregados de Educação e comunidade escolar 

Atividades a realizar  

Equipa de comunicação 

• Instituir um plano de comunicação aos colaboradores e às partes interessadas das razões para as 

iniciativas de mudança e quais são os seus efeitos expectáveis 

• Dar a conhecer os resultados das ações da escola nas aprendizagens dos alunos, junto da comunidade, de 

forma a valorizar os alunos junto do mercado de trabalho 

• Elaborar um plano de comunicação para informações gerais e específicas 

• Desenvolver um plano estratégico de cobertura positiva das atividades da escola nos meios de 

comunicação 

Diretor 

• Melhorar o processo de comunicação no âmbito da avaliação do desempenho docente 

Resultados a alcançar  

Melhorar os circuitos e procedimentos de comunicação interna e externa da EPADRPL: 80% das atividades 

realizadas. 

Fatores críticos de sucesso  Data de início 

- Práticas de comunicação interna e externa já existentes. 

- Profissionais empenhados e com competências para a 

implementação desta ação de melhoria. 

dezembro 2019 

Constrangimentos  
Data de conclusão 

- Atualmente não existe uma equipa de comunicação 

formalmente instituída. 

julho 2020 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Não há 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha dos planos criados e de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu término 

(definido no cronograma). 

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 2, verifica-se que foram realizadas 4 das 5 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 80% de realização. 
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3.3. Ação de Melhoria 3 

 

Designação da Ação de Melhoria 3 

Processo de ensino/aprendizagem na EPADRPL 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Subdiretora (funções pedagógicas) Subdiretora (funções pedagógicas) Subdiretora (funções pedagógicas) 

Coordenador(a) de DTs 

Direção 

Responsável pelas atividades e 

projetos 

Coordenador(a) do Departamento 

de Línguas 

Coordenador(a) de Cidadania e 

Desenvolvimento 

Coordenador dos Coordenadores de 

Curso 

Coordenador do Curso de 

Restauração 

Alunos 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas  

Gestão de Processos Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores 

Alunos 

Encarregados de Educação  

Atividades a realizar  

Subdiretora (funções pedagógicas) 

• Reforçar a articulação das diferentes componentes do currículo numa lógica de trabalho transversal e 

interdisciplinar de modo a garantir o alcançar do perfil profissional estabelecido para cada curso 

Coordenador(a) de DTs 

• Combater os problemas comportamentais e a falta de educação/civismo dos alunos 

Direção 

• Incentivar o trabalho em equipa 

• Incrementar a abertura à mudança e evolução dos processos de aprendizagem 

Responsável pelas atividades e projetos 

• Participar em projetos de âmbito nacional e internacional (ex. Erasmus+) 

Coordenador(a) do Departamento de Línguas 

• Implementar um projeto de leitura 

Coordenador(a) de Cidadania e Desenvolvimento 

• Aumentar as ações de sensibilização contra a poluição 

Coordenador dos Coordenadores de Curso 

• Melhorar o planeamento (mais eficaz e a tempo) e o acompanhamento na Formação em Contexto de 

Trabalho 

Coordenador do Curso de Restauração 

• Melhorar a organização do curso profissional técnico de cozinha/pastelaria, cumprindo o que é 

prometido 

Resultados a alcançar  

Melhorar o processo de ensino/aprendizagem na EPADRPL: 80% das atividades realizadas 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- Experiência obtida em várias atividades já realizadas de 

articulação; 

julho 2019 
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- Experiência obtida na participação de vários concursos e 

projetos nacionais e internacionais; 

- Trabalho realizado este ano ao nível de cidadania e 

desenvolvimento; 

- Experiência dos docentes de formação em contexto de 

trabalho e do coordenador de restauração. 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Nem sempre as atividades de articulação realizadas são 

registadas; 

- Dificuldades em trabalhar questões comportamentais e 

de falta de educação/civismo; 

- Recursos disponíveis (recursos financeiros, carrinhas). 

julho 2020 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Custos associados à implementação dos projetos e 

das ações definidas, bem como com o 

acompanhamento da formação em contexto de 

trabalho 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu término (definido no 

cronograma). 

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 3, verifica-se que foram realizadas 9 das 9 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 100% de realização. 
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3.4. Ação de Melhoria 4 

 

Designação da Ação de Melhoria 4 

Desenvolvimento profissional dos colaboradores 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Subdiretora (funções 

pedagógicas) (docentes) 

Adjunto(a) do Diretor responsável 

pela avaliação do pessoal não 

docente 

Responsável pela Formação Adjuntos do Diretor 

Responsável pela formação 

Docente de Informática 

 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas  

Gestão das pessoas Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores  

Atividades a realizar  

Adjuntos do Diretor 

• Criar registo de identificação das competências dos colaboradores 

Responsável pela formação 

• Debater, estabelecer e comunicar a estratégia para o desenvolvimento de competências, que inclua 

um plano de formação baseado nas necessidades de competências individuais e organizacionais 

atuais e futuras (por exemplo, com distinção entre programas de formação opcionais e obrigatórios) 

• Construir um plano consistente de formação para docentes e trabalhadores não docentes, de modo a 

debelar as dificuldades identificadas e promover o desenvolvimento profissional 

• Aumentar a oferta de formação 

Docente de Informática 

• Garantir formação adequada na área das TIC 

Resultados a alcançar  

Promover o desenvolvimento profissional dos colaboradores, com base em necessidades de competências 

individuais e organizacionais: 80% das atividades realizadas. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- Existência de formadores internos;  

- Envolvimento dos colaboradores;  

- Parcerias com outros serviços.  

dezembro 2019 

Constrangimentos 
Data de conclusão 

- Pouco tempo disponível dos formadores internos; 

- Formações do plano de formação do CENFIPE podem ser 

tardias ou não existirem.  

julho 2020 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Custos associados à formação. 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu término (definido no 

cronograma).  

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 4, verifica-se que foram realizadas 5 das 5 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 100% de realização. 
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3.5. Ação de Melhoria 5 

 

Designação da Ação de Melhoria 5 

Envolvimento da comunidade educativa 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Adjunto(a) do Diretor 

Responsável pela 

avaliação Interna e Gestão 

da Qualidade 

Equipa de Avaliação Interna e 

Gestão da Qualidade (EAIGQ) 

 

Equipa de Avaliação Interna e Gestão da Qualidade  

Coordenador(a) dos DTs 

Responsável pelas atividades e projetos 

Responsável pela formação 

Diretor 

Coordenadores de Curso 

Coordenadores de curso 

Representantes dos alunos, Encarregados de 

Educação e Parceiros 

Todos os colaboradores 

Critério dominante da 

CAF  

Partes interessadas  

Liderança 

Parcerias e recursos 

Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores 

Alunos 

Parceiros, Encarregados de Educação e comunidade escolar 

Atividades a realizar  

Equipa de Avaliação Interna e Gestão da Qualidade  

• Em função dos resultados da avaliação, redefinir a missão, visão e valores da EPADRPL com o envolvimento 

da CE através da realização de uma sessão pública de carácter colaborativo onde seja possível recolher os 

contributos dos alunos, dos encarregados de educação, dos docentes e não docentes e dos principais 

parceiros 

• Recolher informação, constituindo focus groups para auscultação de necessidades, expectativas e satisfação 

das partes interessadas, bem como das necessidades locais/individuais específicas 

• Recolher informação da CIMs Cávado e Ave 

• As partes interessadas devem participar no processo de análise das necessidades locais em sede de focus 

groups 

• Instituir mecanismos para procurar acordos/consensos entre os dirigentes e os colaboradores relativamente 

aos objetivos a atingir e as formas de medir a sua concretização 

• Ponderar o envolvimento dos alunos/formandos ou dos seus representantes legais a consultar e participar 

ativamente nos planos de ação relacionados com a qualidade do trabalho da instituição, com a gestão da 

instituição, bem como nos processos de tomada de decisão (co design e codecisão) 

• Incluir-se na avaliação do processo de ensino-aprendizagem mecanismos adequados para envolver as partes 

interessadas a nível interno e externo 

• Discutir-se os resultados do processo de avaliação com todas as partes interessadas, e elaborar-se planos de 

ação adequados 

Coordenador(a) dos DTs 

• Envolver as partes interessadas relevantes, na conceção e na melhoria do processo cívico tendo como base 

as medições dos mesmos em termos de eficiência, eficácia, resultados e impactos 

• Envolver todos os colaboradores e alunos na resolução dos problemas comportamentais e da falta de 

educação/civismo dos alunos 

Responsável pelas atividades e projetos 

• Motivar e promover a participação de todos os envolvidos no processo educativo nas atividades da escola 
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Responsável pela formação 

• Adequar a formação da escola às necessidades das empresas 

• Promover seminários/workshops/sessões temáticas Escola/empresa 

Diretor e Coordenadores de Curso 

• Intentar a continuação da formação nas instituições de ensino superior da região 

Coordenadores de curso 

• Estabelecer contactos escola/alunos com os parceiros de uma forma consistente ao longo dos três anos de 

cada curso 

Resultados a alcançar  

Melhorar o envolvimento da comunidade educativa, ao nível da recolha de informação e da participação ativa nos 

planos de ação relacionados com a qualidade e a gestão e nos processos de tomada de decisão da EPADRPL: 80% das 

atividades realizadas. 

Fatores críticos de sucesso  Data de início 

- Envolvimento e motivação da equipa operacional; 

- Experiência já obtida na recolha de informação junto 

das partes interessadas. 

dezembro 2019 

Constrangimentos  
Data de conclusão 

- Dificuldades em contactar todas as partes interessadas; 

- Dificuldades de encontrar momentos para reunir os 

focus groups; 

- Dificuldades em conseguir consensos e acorsos; 

- Dificuldades em estabelecer contactos durante todo o 

curso com todos os parceiros. 

julho 2020 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Custos associados à promoção de workshops/seminários, 

entre outros 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu término (definido no 

cronograma). 

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 5, verifica-se que foram realizadas 15 das 15 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 100% de realização. 
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3.6. Ação de Melhoria 6 

Designação da Ação de Melhoria 6 

Atualização dos documentos estruturantes da EPADRPL 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Subdiretora (funções pedagógicas) 

Presidente do Conselho Administrativo 

Responsável pela atualização dos 

documentos definido pelo Conselho 

Pedagógico 

Presidente do Conselho 

Administrativo 

Conselho Pedagógico 

Coordenador(a) da EMAEI 

Conselho Administrativo 

 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas  

Liderança 

Planeamento e estratégia 

Parcerias e recursos 

Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores 

Alunos 

Parceiros, Encarregados de Educação e comunidade escolar 

Atividades a realizar  

 

Conselho Pedagógico 

• Na definição da visão sustentar a ação da escola com vista à consecução do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória 

• Criar uma lista de verificação para elaboração dos documentos orientadores da escola em que sejam 

identificados todas as informações a recolher para integrar a elaboração do PE 

• Reajustar os documentos estruturantes no que concerne às prioridades, objetivos e metas que a Escola se 

propõe alcançar, consentânea com os perfis de desempenho e aptidões profissionais dos formandos 

Coordenador(a) da EMAEI 

• Produzir uma ficha com orientações para a elaboração dos documentos da escola à luz do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória 

Conselho Administrativo 

• Incluir nos documentos orçamentais da EPADRPL dados referentes ao desempenho eficiente e eficaz e 

benchmarks, tais como informação sobre os objetivos em termos de resultados e impactos. 

 

Resultados a alcançar  

Atualizar os documentos estruturantes da EPADRPL, otimizando a sua elaboração (incluindo a recolha de informações a 

integrar estes documentos e o ajuste entre todos no que concerne às prioridades, objetivos e metas a atingir): 80% das 

atividades realizadas. 

Fatores críticos de sucesso  Data de início 

- Disponibilidade e envolvimento do responsável definido pelo 

Conselho Pedagógico para atualizar os documentos. 

dezembro 2019 

Constrangimentos  
Data de conclusão 

- Sobreposição de tarefas e responsabilidades dos membros do 

Conselho Pedagógico. 

julho 2020 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Não há 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu término (definido no cronograma). 

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 6, verifica-se que foram realizadas 5 das 5 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 100% de realização. 
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3.7. Ação de Melhoria 7 

 

Designação da Ação de Melhoria 7 

Apoio, incentivo e reconhecimento  

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Adjunto(a) do Diretor 

(responsável pela avaliação do 

pessoal não docente) 

Adjunto(a) do Diretor Responsável 

pela Avaliação Interna e Gestão 

da Qualidade 

Adjunto(a) do Diretor (responsável 

pela avaliação do pessoal não 

docente) 

Equipa de Avaliação Interna e 

Gestão da Qualidade (EAIGQ) 

 

Adjunto(a) do Diretor (responsável 

pela avaliação do pessoal não 

docente) 

Equipa de Avaliação e Gestão da 

Qualidade 

 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas  

Liderança Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores 

Atividades a realizar  

Adjunto do Diretor (responsável pela avaliação do pessoal não docente) 

• Deve ser criado um mecanismo para registar o apoio prestado ao pessoal não docente. 

Equipa de Avaliação e Gestão da Qualidade 

• Criar um sistema de reconhecimento transparente com base nos resultados alcançados para o 

pessoal docente. 

• Criar uma lista de procedimentos associados a sistemas e métodos adaptados para recompensar as 

pessoas de forma não financeira 

Resultados a alcançar  

Melhorar as formas de apoio, incentivo e reconhecimento a/de projetos, soluções, colaboradores: 80% das 

atividades realizadas. 

Fatores críticos de sucesso  Data de início 

Envolvimento da equipa operacional abril 2020 

Constrangimentos  
Data de conclusão 

- Dificuldade em registar todos os apoios prestados julho 2020 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Não há 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu término (definido no 

cronograma). 

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 7, verifica-se que foram realizadas 3 das 3 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 100% de realização. 
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3.8. Ação de Melhoria 8 

 

Designação da Ação de Melhoria 8 

Gestão de recursos humanos e materiais 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Diretor Equipa de Avaliação Interna e 

Gestão da Qualidade 

Docente de Psicologia 

Docente de Informática / Diretor 

Responsável pela catalogação 

Docente de Informática 

Docente de TALI 

Diretor / Docente de TALI 

Conselho Administrativo 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas  

Gestão das Pessoas 

Parcerias e recursos 

Satisfação do pessoal docente e 

não docente 

Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores 

Alunos 

 

Atividades a realizar  

Docente de Psicologia 

• Instituir um mecanismo formal de gestão de conflitos 

Docente de Informática / Diretor 

• Sustentar numa avaliação formal/diagnóstico a atribuição aos assistentes operacionais de tarefas 

que envolvem as TIC 

Responsável pela catalogação 

• Revitalizar a biblioteca (modernizar o espaço; manter um funcionário afeto à mesma; tornar mais 

acessível o acesso aos livros; adquirir livros variados, por exemplo livros técnicos da área equestre; 

atualizar os dispositivos audiovisuais e software)  

Docente de Informática 

• Renovar o parque informático 

Docente de TALI 

• Oferecer produtos mais saudáveis e menos açucarados no bar, os quais podem ser confecionados 

pelas turmas do curso de restauração 

Diretor / Docente de TALI 

• Melhorar o funcionamento do bar, incluindo a forma como a comida é servida (HACCP) 

• Melhorar o serviço da cantina – qualidade e variedade da comida 

Conselho Administrativo 

• Aumentar o número de boxes e de cavalos disponíveis no picadeiro 

Resultados a alcançar  

Melhorar a gestão de recursos humanos e materiais de acordo com as necessidades identificadas: 80% das 

atividades realizadas. 

Fatores críticos de sucesso  Data de início 

- Profissionais com competências para a concretização 

das atividades; 

- Existência de uma equipa e de um plano para a 

revitalização da biblioteca; 

- Práticas já existentes ao nível da oferta de produtos 

dezembro 2019 
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saudáveis. 

Constrangimentos  
Data de conclusão 

- Dificuldades de trabalhar a gestão de conflitos, 

principalmente no seio do pessoal não docente; 

- Disponibilidade do pessoal não docente para 

desenvolver competências ao nível das TIC; 

- Imposições da tutela relativamente à renovação do 

parque informático; 

- Falta de disponibilidade financeira para adquirir todos 

os produtos/serviços pretendidos por alunos e 

colaboradores.  

abril 2020 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Custos associados à aquisição de novo 

produtos/serviços 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu término (definido no 

cronograma). 

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 8, verifica-se que foram realizadas 8 das 8 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 100% de realização. 
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3.9. Ação de Melhoria 9 

 

Designação da Ação de Melhoria 9 

Cultura aberta à inovação e aprendizagem e estilo de liderança 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Diretor Equipa de Avaliação Interna e 

Gestão da Qualidade 

Direção 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas 

Liderança Direção e lideranças intermédias 

Colaboradores 

Atividades a realizar  

Direção 

• Alargar a abertura a novas situações e atualizações face às novas exigências da sociedade 

• Ampliar a autoanálise e autorreflexão para concretizar o papel definido por lei 

• Melhorar a relação e forma de abordagem da liderança com os colaboradores 

• Ouvir as chefias intermédias 

Resultados a alcançar  

Assegurar uma cultura aberta à inovação e aprendizagem, assumindo um estilo de liderança baseado num 

feedback mútuo, confiança e comunicação aberta e delegando competências e responsabilidades 

Fatores críticos de sucesso  Data de início 

- Foco na melhoria contínua. julho 2019 

Constrangimentos  
Data de conclusão 

- Dificuldade em agradar todas as partes interessadas. Ações de melhoria a manter, sem data de 

conclusão 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Ver equipa operacional, coordenadores e dirigentes Não há 

Mecanismos de revisão/avaliação da ação e datas  

Revisão: recolha de evidências da realização das atividades no mês seguinte ao seu término (definido no 

cronograma). 

Avaliação: conferir se foram realizadas 80% das atividades definidas, em setembro de 2020. 
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Analisando a percentagem de atividades realizadas por cada elemento/órgão da equipa operacional 

referente à Ação de Melhoria 9, verifica-se que foram realizadas 4 das 4 atividades definidas, 

correspondendo a uma percentagem de 100% de realização. 
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4. Conclusão 

 

Os mecanismos de revisão e de avaliação da ação definidos no Plano de Melhorias em vigor previam que a 

revisão se operacionalizasse através da recolha de evidências da realização das atividades e que, para que 

seja feita a avaliação, se confira se foram realizadas 80% das atividades definidas em cada ação de 

melhoria. 

Face ao exposto, observando a percentagem referente à avaliação global das nove ações de melhoria 

(coluna verde dos gráficos de barras), verifica-se que foram realizadas 100% das atividades definidas nas 

ações de melhoria, com exceção das ações de melhoria 1 e 2, com uma percentagem de execução de 88% 

e 80%, respetivamente. 

Nesta conformidade, conclui-se que o Plano de Melhorias, acompanhado e implementado pela Equipa de 

Avaliação Interna e Gestão da Qualidade, foi concretizado com sucesso, contribuindo para alcançar os 

resultados previstos: 

▪ Melhorar os procedimentos de monitorização e de avaliação dos vários processos implementados 

na EPADRPL e da sua eficácia; 

▪ Melhorar os circuitos e procedimentos de comunicação interna e externa da EPADRPL; 

▪ Melhorar o processo de ensino/aprendizagem na EPADRPL; 

▪ Promover o desenvolvimento profissional dos colaboradores, com base em necessidades de 

competências individuais e organizacionais; 

▪ Melhorar o envolvimento da comunidade educativa, ao nível da recolha de informação e da 

participação ativa nos planos de ação relacionados com a qualidade e a gestão e nos processos de 

tomada de decisão da EPADRPL; 

▪ Atualizar os documentos estruturantes da EPADRPL, otimizando a sua elaboração (incluindo a 

recolha de informações a integrar estes documentos e o ajuste entre todos no que concerne às 

prioridades, objetivos e metas a atingir); 

▪ Melhorar as formas de apoio, incentivo e reconhecimento a/de projetos, soluções, colaboradores; 

▪ Melhorar a gestão de recursos humanos e materiais de acordo com as necessidades identificadas; 

▪ Assegurar uma cultura aberta à inovação e aprendizagem, assumindo um estilo de liderança 

baseado num feedback mútuo, confiança e comunicação aberta e delegando competências e 

responsabilidades. 
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5. Avaliação final do processo de autoavaliação e melhoria 

 

Como forma de avaliação do processo de autoavaliação e melhoria, foi seguido o modelo de avaliação 

apresentado no Plano de Melhorias 2019/2020. 

Ao modelo inicial foram suprimidos os indicadores no âmbito do sucesso escolar, EQAVET e Projeto 

Educativo, uma vez que no caso dos dois primeiros são elaborados trimestralmente relatórios de avaliação 

e revisão do Plano de Ação EQAVET, que avaliam a evolução e os progressos tanto ao nível do sucesso 

escolar como dos Descritores EQAVET. Relativamente ao Projeto Educativo, não foi feita a avaliação final 

para os indicadores respetivos, uma vez que o Projeto Educativo foi atualizado no decorrer do ano letivo 

2019/2020.  

A análise da tabela infra permite verificar que a percentagem e/ou número de stakeholders envolvidos 

aumentou de 2018/2019 para 2019/2020. Relativamente às sugestões de melhoria apresentadas, não é 

possível verificar evolução no caso dos alunos e dos Encarregados de Educação, uma vez que em 

2018/2019 não houve respostas em separado. A percentagem de sugestões de melhoria apresentadas pelos 

parceiros manteve-se aproximadamente em 9% nos dois anos letivos.  

A leitura da informação na tabela infra permite ainda destacar que deve ser melhorada a participação de 

stakeholders externos e alunos na implementação das ações de melhoria e que deve haver uma 

preocupação para que estas contribuam para a reflexividade e para o trabalho colaborativo entre 

docentes. 

Âmbito Questões Indicadores 2018/2019 2019/2020 

Envolvimento 

da comunidade 

O processo de AA envolveu 

toda a comunidade 

educativa?  

% de alunos 

envolvidos  9,87% 85% 

% de pais/EE 

envolvidos  4,72% 38% 

% de docentes 

envolvidos 98% 93% 

% de não docentes 

envolvidos 100% 100% 

Nº de parceiros 

envolvidos 21 22 

Os alunos participaram na 

identificação de soluções 

para os problemas da escola? 

% de ações de 

melhoria sugeridas 

pelos alunos 
25,45% 

11,43% 

Os pais/EE participaram na 

identificação de soluções 

para os problemas da escola? 

% de ações de 

melhoria sugeridas 

pelos pais/EE 

37,14% 

Os parceiros participaram na 

identificação de soluções 

para os problemas da escola? 

% de ações de 

melhoria sugeridas 

pelos parceiros 

9,09% 8,57% 
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Âmbito Questões Indicadores 2018/2019 2019/2020 

Os alunos, pais/EE ou 

parceiros participam na 

implementação das ações de 

melhoria? 

% de ações de 

melhoria que 

integram elementos 

da comunidade 

(alunos, pais/EE ou 

parceiros) nas 

equipas responsáveis 

pela implementação 

das ações 

22,22% 0% 

Organização 

aprendente 

Com a implementação do PM 

surgiram práticas reflexivas e 

colaborativas entre os 

docentes? 

Nº de ações de 

melhoria que 

contribuem para a 

reflexividade entre 

docentes 

7 em 9 0 

Nº de ações de 

melhoria que 

contribuem para o 

trabalho colaborativo 

entre docentes 

6 em 9 0 

 

Ponte de Lima, 25 de junho de 2021 

 

Elaborado pela Equipa de Avaliação Interna e Gestão da Qualidade (CAF/RAE/EQAVET) 

 


