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I. ENQUADRAMENTO 

 

1. No âmbito do processo de autoavaliação da Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima (EPADRPL), do ano letivo 2018/2019, que teve por 

referência o Modelo Integrado: modelo CAF Educação 2013, Referencial da Avaliação Externa 

(RAE) e EQAVET, e do consequente Plano de Melhorias, foi criada, por via do artigo 136.º do 

Regulamento Interno, a Equipa de Comunicação e Divulgação. 

2. A Equipa de Comunicação e Divulgação, constituída por um Adjunto do Diretor, que coordena; 

um Adjunto do Diretor, responsável pela manutenção da página de facebook e instagram; um 

docente responsável pela manutenção da página eletrónica da escola; um docente 

responsável pela Revista Perfil e um docente que procede à revisão textual dos documentos 

e conteúdos multimédia relativos à comunicação interna e externa da escola, tem por função 

melhorar os circuitos e procedimentos de comunicação interna e externa da escola, bem como 

criar, definir e gerir a imagem da escola, estribando-se na missão e visão, nas metas e 

estratégias. 

3. Nesta conformidade, a conceção de um Plano de Comunicação e Divulgação visa promover a 

eficiência e a eficácia da comunicação interna e externa da escola, potenciando o aumento 

do conhecimento, da interação, da participação, do envolvimento de todos, da celeridade, 

da exigência e do rigor, condições basilares perante as exigências de melhoria contínua a que 

a escola se propõe diariamente.   

 

II. OBJETIVOS 
 

1. Os objetivos do Plano de Comunicação e Divulgação são os seguintes: 

a) Otimizar o circuito interno de divulgação das informações, de forma célere, clara, única 

e atempada; 

b) Promover uma maior eficácia dos meios e processos de comunicação interna com a 

comunidade educativa; 

c) Aperfeiçoar os circuitos de informação descendente e ascendente na escola; 

d) Melhorar a comunicação/interação entre a direção, o pessoal docente e pessoal não 

docente na organização das atividades/tarefas a realizar; 

e) Reforçar a colaboração e cooperação entre os atores educativos; 

f) Apoiar e capacitar as pessoas nos processos de mudança exigidos atualmente à escola; 

g) Otimizar a visibilidade da imagem e da qualidade da escola, através da página eletrónica, 

das redes sociais, da Revista Perfil e demais órgãos/espaços de comunicação/divulgação; 

h) 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; 

i) Melhorar a interligação/comunicação entre a família e a escola e entre a restante 

comunidade escolar e a escola; 

j) Verificar o feedback da comunicação; 

k) Promover ações que aumentem a probabilidade da manutenção da mudança. 
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III. INSTRUMENTOS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO  
 

A escola deve desenvolver mecanismos de comunicação eficazes para manter os colaboradores e 

a comunidade educativa bem informada. 

Apresentam-se, no quadro seguinte, os instrumentos de comunicação da escola: 

1. Comunicação oral e escrita 

Telefone/Telemóvel Permite contactos imediatos com interlocutores com responsabilidade na 

organização e na sua gestão. Todavia, no caso de a comunicação ser oral, 

nem sempre é possível recolher evidências deste tipo de contacto. 

Contacto pessoal É um dos meios mais eficazes para comunicar de forma ativa. É imediato e 

transmite informação de referência e permite a discussão dos assuntos. 

Todavia, perde-se demasiado tempo, caso se pretenda chegar a muitos 

recetores. Acresce o facto de não ser possível recolher evidências deste 

tipo de contacto. 

Reunião Embora o excesso de reuniões possa provocar desinteresse, saturação e 

desmotivação, este é um dos meios mais eficazes para comunicar de forma 

ativa e partilhada. 

Avisos e Despachos 

Internos 

Embora não permita a retroação, transmite uma informação muito precisa. 

Envolve as lideranças e permite uma comunicação mais dirigida. 

Painéis informativos Simples, de fácil gestão e adequado a todo o tipo de mensagens. Indicado 

para informar aspetos legais e ações da escola. 

Folhetos Embora dispendioso, dá a conhecer as novidades da escola e todas as ações. 

Pode chegar a toda a comunidade. 

Comunicação social 

(local, regional e 

nacional) – jornais 

Dá a conhecer as atividades da escola à comunidade escolar e promove a 

divulgação da oferta formativa.  

 

2. Comunicação eletrónica 

Office 365 

(inclui o e-mail 

institucional, o 

Teams, a OneDrive, o 

SharePoint, entre 

outros) 

Trata-se de uma plataforma informática que engloba uma série de 

aplicativos de trabalho, sincronizados, com funcionalidades e objetivos 

diferentes, assumindo-se como ferramenta principal da comunicação, 

armazenamento web e trabalho colaborativo da escola: 

- Agrega o correio eletrónico, gestão, armazenamento e partilha de 

informação e conversação online; 

- Disponibiliza a informação de forma simples e acessível; 

- Fomenta e viabiliza o espírito de trabalho de grupo; 

- O tempo e o espaço são vencidos. Em tempo real, podem reunir-se alunos 

e/ou colaboradores separados geograficamente, a nível nacional ou 

internacional; 

- Facilita e agiliza os processos burocráticos. 
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Página eletrónica da 

escola 

Permite a circulação e divulgação da informação em full-time, 

disponibilizando ainda o acesso às restantes plataformas da escola e 

facilitando os processos burocráticos. 

Trata-se de uma referência relativamente a informações prementes, 

documentos orientadores e funcionamento dos órgãos da escola. 

Dá a conhecer, de forma célere e abrangente, as atividades da escola à 

comunidade escolar e promove a divulgação da oferta formativa. 

Facebook e 

instagram da escola 

Dá a conhecer, de forma célere e muito abrangente, as atividades da escola 

à comunidade escolar e promove a divulgação da oferta formativa.  

Revista Perfil 

(digital) 

Dá a conhecer as atividades da escola à comunidade escolar e promove a 

divulgação da oferta formativa.  

Formulário de 

sugestões de 

melhoria 

Encoraja o espírito de iniciativa, o envolvimento e a participação.  

Permite a toda a comunidade educativa dar sugestões para a melhoria 

contínua e eficiência da oferta formativa. 

 

3. Comunicação audiovisual 

Ecrãs digitais Este meio permite a divulgação das atividades do Plano Anual de 

Atividades, bem como a veiculação de informações e orientações 

relevantes aos membros da comunidade escolar, uma vez que se encontram 

localizados no hall de entrada e no bar da Escola. 

Comunicação social 

(local, regional e 

nacional) – rádios e 

televisão 

Dá a conhecer as atividades da escola à comunidade escolar e promove a 

divulgação da oferta formativa.  

 

 

IV. REGULAMENTAÇÃO DAS AÇÕES 

1. Divulgação de súmulas das principais conclusões/deliberações do Conselho Pedagógico 

1.1. Docentes 

1.1.1. Com vista a uma maior abertura e celeridade na circulação da informação, no prazo 

de 48 horas após reunião do Conselho Pedagógico, o secretário elabora a minuta da 

ata. 

Dentro desse prazo, deve enviá-la, por e-mail, a todos os membros presentes na 

reunião, com vista a recolher os seus contributos sobre informações, deliberações e 

documentos aprovados no plenário.  
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Os conselheiros, num prazo de 24 horas, devem pronunciar-se, propondo alterações, 

ajustamentos ou correções que serão devidamente integradas na minuta da ata. 

O secretário, num prazo de 24 horas, depois de incluir as alterações/ajustamentos 

e/ou correções propostas ao documento, deve dar conhecimento da ata, via e-mail, 

a todos os membros, os quais, não se pronunciando contra, a aprovam. 

Depois de cada reunião do Conselho Pedagógico, 24 horas após receção da ata 

aprovada, deve o Coordenador do Departamento Curricular/Responsável da Secção 

remetê-la, via e-mail, a todos os membros da respetiva estrutura. 

1.1.2. Os Coordenadores de Departamento/Responsável da Secção devem recolher feedback 

dos professores do seu Departamento/Secção, relativamente à mensagem ou 

documentos atinentes à minuta da ata. 

1.1.3. No que respeita aos assuntos do Departamento/Secção, os Coordenadores de 

Departamento/Responsável da Secção informam o Diretor por e-mail sobre o feedback 

que têm dos professores, relativamente à mensagem ou documentos atinentes à 

minuta da ata. 

1.1.4. Caso o feedback seja sobre assuntos que respeitem às Direções de Turma, os 

Coordenadores de Departamento/Responsável da Secção informam o Coordenador dos 

Diretores de Turma sobre o feedback que têm dos professores, relativamente à 

mensagem ou documentos atinentes à minuta da ata. Este depois de análise da 

informação age em conformidade, reportando o feedback por e-mail ao Diretor. 

1.1.5. Caso o feedback seja sobre assuntos que respeitem aos Conselhos de Curso, os 

Coordenadores de Departamento/Responsável da Secção informam os Diretores de 

Curso sobre o feedback que têm dos professores, relativamente à mensagem ou 

documentos atinentes à minuta da ata. Estes depois de análise da informação agem 

em conformidade, reportando o feedback por e-mail ao Diretor. 

 

1.2. Assistentes técnicos e assistentes operacionais 

1.2.1. O Subdiretor, 24 horas após receção da ata do CP aprovada, deve elaborar uma súmula 

dos assuntos que se revelem pertinentes para o desempenho das funções dos 

assistentes técnicos e dos assistentes operacionais.  

1.2.2. Uma das cópias do documento deve ser enviada por e-mail para o chefe de serviços 

administrativos, que, por sua vez, procederá à divulgação eletrónica junto dos 

restantes assistentes técnicos; três cópias devem ser impressas por forma a que o 

encarregado operacional proceda à sua divulgação, afixando uma cópia no painel 

informativo na sala das assistentes operacionais, outro no painel informativo na sala 

da vacaria e outro no painel informativo das estufas. 

1.2.3. O chefe de serviços administrativos deve informar o Diretor sobre o feedback que tem 

dos assistentes técnicos, relativamente à mensagem contida na súmula. De igual 
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modo, o encarregado operacional deve informar o Diretor sobre o feedback que tem 

dos assistentes operacionais, relativamente à mensagem contida na referida súmula. 

 

1.3. O Diretor e o Subdiretor devem confirmar se as informações, deliberações e 

documentos aprovados no plenário foram entendidos e compreendidos por todos, 

para, caso seja necessário, reforçar a informação, através de outro meio/canal. 

 

2. Reforço da divulgação do formulário para recolha de sugestões de melhoria 

2.1. O formulário para recolha de sugestões de melhoria, alojado em 

https://www.eppl.pt/form/view.php?id=11468, deve ser divulgado: 

2.1.1. Junto de todos os docentes, na primeira reunião de Departamento de cada período 

letivo; 

2.1.2. Junto dos pais/encarregados de educação, nas reuniões iniciais com os Diretores de 

Turma; 

2.1.3. Junto dos alunos, na primeira aula do Diretor de Turma com a turma, em cada período 

letivo;  

2.1.4. Junto dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, nas duas reuniões por 

ano letivo com o Diretor.  

2.2. As sugestões de melhoria inseridas no formulário são automaticamente direcionadas 

para o e-mail da equipa de avaliação interna e gestão da qualidade que, tendo em 

conta o assunto, fará o devido encaminhamento, visando a melhoria contínua e 

eficiência da oferta formativa.  

3. Reuniões do Diretor com delegados e subdelegados de turma 

O Diretor deve reunir com a Assembleia de delegados de turma e com os subdelegados de turma, 

pelo menos uma vez por período letivo, com vista a partilhar com os alunos as razões das opções 

tomadas e ouvi-los sobre o que pensam sobre a escola, aproveitando, sempre que possível, os 

contributos dos mesmos para a melhoria contínua da escola. 

 

4. Reuniões do Diretor com os representantes dos pais/encarregados de educação de turma 

O Diretor deve reunir com os representantes dos pais/encarregados de educação das turmas, pelo 

menos uma vez por ano letivo, preferencialmente no início do 2.º período, com vista a partilhar 

com estes as razões das opções tomadas e ouvi-los sobre o que pensam sobre a escola, 

aproveitando, sempre que possível, os contributos dos mesmos para a melhoria contínua da escola. 

 

5. Reuniões do Diretor com pessoal não docente para conhecimento de documentos 

estratégicos, análise de situações e constrangimentos 

5.1. O Diretor deve reunir com os assistentes técnicos, duas vezes por ano letivo, com vista 

a partilhar com estes as razões das opções tomadas e ouvi-los sobre os problemas que 

https://www.eppl.pt/form/view.php?id=11468
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sentem, aproveitando, sempre que possível, os contributos dos mesmos para a 

melhoria contínua da escola. 

5.2. De igual modo, o Diretor deve reunir com os assistentes operacionais, duas vezes por 

ano letivo, visando partilhar com estes as razões das opções tomadas e ouvi-los sobre 

os problemas que sentem, aproveitando, sempre que possível, os contributos dos 

mesmos para a melhoria contínua da escola. 

 

6. Comunicação descendente, ascendente e horizontal 

6.1. A escola utiliza o Sistema escolaPro.org para o registo de horários, permutas, 

sumários, faltas, avaliação, ocorrências/participações disciplinares, trabalho de 

direção de turma e de direção de curso. Este sistema permite, por exemplo: 

6.1.1. Acesso web acessível em qualquer lugar e em qualquer momento; 

6.1.2. Alojamento local ou em Cloud; 

6.1.3. Aplicação gerida localmente ou remotamente via Web Browser ou Smartphones; 

6.1.4. Registo diário de sumários pelos professores/formadores; 

6.1.5. Execução e alteração de horários adaptado à realidade da Escola; 

6.1.6. Configurabilidade a todos os tipos de cursos (Profissionais e CEFs); 

6.1.7. Construção de planos curriculares por módulos e/ou disciplinas; 

6.1.8. Simplificação da documentação para a Formação em Contexto de Trabalho; 

6.1.9. Criação de Diplomas, Certificados, Contratos de formação e Ofícios para formadores 

e alunos; 

6.1.10. Controlo financeiro para processamento de subsídios; 

6.1.11. Controlo diário e cronológico de horas de formadores e formandos; 

6.1.12. Alerta de faltas para os Encarregados de Educação por SMS; 

6.1.13. Comunicação através de SMS ou E-mail (ex. Diretor de Turma > Encarregado de 

Educação); 

6.1.14. Construção de mapas de execução de acordo com as plataformas do POCH; 

6.1.15. Exportação de indicadores de gestão através de gráficos; 

6.1.16. Exportação de dados para o Ministério da Educação (MISI). 

6.1.17. Acesso dos Encarregados de Educação a notas, faltas e horários através de portal 

eletrónico. 

6.2. Nas comunicações descendentes, ascendentes e horizontais, que não impliquem a 

recolha de evidências, o Diretor, as lideranças intermédias e os docentes devem 

privilegiar o contacto pessoal, seja presencial ou via telefone, quando pretendem 

comunicar de forma imediata. Nas restantes circunstâncias devem privilegiar o 

contacto via e-mail institucional e via Teams. 

 

V. REGULAMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SUPORTES DE COMUNICAÇÃO 

1. Correio eletrónico institucional 

a) Trata-se do meio de comunicação privilegiado para veiculação da informação na escola; 
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b) Os utilizadores devem aceder à sua caixa de correio diariamente; 

c) Não é autorizado o uso do e-mail para utilização de caráter pessoal, bem como para 

divulgação de iniciativas que não sejam de índole profissional.  

2. Painéis informativos  

Com vista a articular procedimentos que facilitem a afixação de informação – através de cartazes, 

posters, panfletos, suportes publicitários, permitindo a veiculação correta das mensagens, deve 

ter-se em conta o seguinte: 

a) Compete ao Diretor e à sua equipa gerir a utilização de todos os painéis de informação 

da escola; 

b) O Diretor e a sua equipa são as únicas entidades autorizadas a proceder à autorização da 

afixação de qualquer tipo de material nos espaços comuns; 

c) Todos os conteúdos destinados a afixação nos espaços comuns, com origem nos serviços, 

departamentos ou entidades externas deverão ser entregues, com antecedência, ao 

Diretor ou à sua equipa, para publicação;  

d) Os painéis informativos destinam-se à afixação de conteúdos devidamente autorizados, 

por forma a evitar ruído à comunicação; 

e) Não é permitida, sem autorização prévia do Diretor ou da sua equipa, a afixação de 

qualquer material nas paredes, vidros, portas ou janelas; 

f) O material afixado à margem das diretrizes supramencionadas será considerado como 

não autorizado, pelo que, em consequência, será prontamente removido. 

3. Página eletrónica da Escola, página/perfil do Facebook, página do Instagram e Revista Perfil 

3.1. À Equipa de Comunicação e Divulgação caberá a gestão da página eletrónica da Escola, 

da página e perfil do Facebook, da página do Instagram e da Revista Perfil. 

3.2. A Equipa de Comunicação e Divulgação decidirá sobre a pertinência da publicação 

(designadamente atividades, trabalhos e eventos de relevo por parte dos alunos nos 

diferentes departamentos, áreas e cursos, iniciativas e ações desenvolvidas de acordo 

com o projeto educativo, etc.), tendo em atenção a linha editorial definida, que 

engloba a divulgação e a promoção da dinâmica da escola, nas suas múltiplas 

vertentes.   

3.3. O professor responsável pela atividade deve, até ao limite de 5 dias após a realização 

da atividade/evento/ação/iniciativa, elaborar o artigo/notícia e remetê-lo para 

revistaperfil@eppl.pt. 

3.4. O título do artigo e o corpo do texto, em documento word, anexo ao e-mail, deve 

estar formatado com tipo de letra "Trebuchet MS", tamanho 10. 

3.5. O primeiro parágrafo do artigo deve responder às quatro questões basilares de uma 

notícia: Quem? O quê? Onde? Quando? 

3.6. A linguagem utilizada na notícia deve ser inclusiva e respeitar a igualdade de género. 

3.7. A Equipa de Comunicação e Divulgação reserva-se o direito de proceder à revisão 

textual dos conteúdos a divulgar. 

mailto:revistaperfil@eppl.pt
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3.8. As imagens, pdf ou vídeos que ilustrem a notícia deverão ser enviadas isoladas (fora) 

do documento word, também em anexo, reservando-se à equipa editorial o direito de 

não publicação de conteúdos de baixa resolução. 

3.9. À Equipa de Comunicação e Divulgação cabe decidir sobre o número de imagens a 

publicar, em função da importância que a atividade representa para a comunidade 

educativa.  

3.10. Os artigos devem contemplar a assinatura do(s) autor(es). Se os autores forem alunos, 

devem redigir o primeiro e o último nome, turma e curso.  

3.11. Até dois dias após a receção do e-mail remetido pelo professor responsável pela 

atividade, e depois de eventual revisão textual e tratamento de imagens, a Equipa de 

Comunicação e Divulgação publica o artigo na página eletrónica da escola, na página 

e perfil do Facebook, na página do Instagram, bem como na Revista Perfil no final do 

ano letivo. Caso se afigure pertinente, a Equipa enviará ainda o artigo para a 

comunicação social local/regional/nacional. 

 

4. Sistema telefónico  

4.1. O uso de telemóveis pessoais não está autorizado no decurso das atividades letivas, 

salvo situações excecionais, devidamente justificadas.   

4.2. No decurso das atividades letivas, os telemóveis ou outros dispositivos móveis podem 

ser autorizados como ferramentas de uso pedagógico.  

4.3. A utilização dos telefones/telemóveis institucionais por parte dos docentes e 

Diretores de Turma deve ser efetuada em local reservado ou no gabinete de 

atendimento aos encarregados de educação, com vista a preservar a 

confidencialidade das comunicações.  

4.4. Comunicações internacionais só podem ser efetuadas com autorização prévia do 

Diretor. 

 

VI. MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

É de extrema importância efetuar avaliações ao estado da comunicação interna e externa, uma 

vez que os responsáveis pela mesma não pretendem ser meros transmissores de informação ou 

simples intermediários entre os vários órgãos ou pessoas.  

Qualquer monitorização à política de comunicação interna de uma organização é efetuada através 

de ferramentas e métodos indiretos que permitam aferir o grau e efetividade dos veículos 

comunicacionais junto do público-alvo. A ferramenta utilizada na Escola é o inquérito online, que 

será aplicado anualmente pela Equipa de Avaliação Interna e Gestão da Qualidade (EAIGQ).  

No final do ano letivo, com base nos resultados recolhidos pela EAIGQ e a partir da recolha de 

evidências pela Equipa de Comunicação e Divulgação, esta elaborará um relatório, que permita 

verificar em que ponto estamos e, eventualmente, delinear estratégias para o próximo ano letivo.  

Este relatório será apresentado ao Conselho Pedagógico para monitorização e avaliação final por 

ano letivo. 


