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Plano de Melhoria
1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar
Área de
Melhoria

Descrição da Área de
Melhoria

Objeti
vo

1

2

AM1

P1. Alinhamento dos
objetivos estratégicos da
instituição com as políticas
definidas para a EFP e
estudos prospetivos
disponíveis

3

4

5

6

AM2

P2. Participação dos
stakeholders internos e
externos na definição dos
objetivos estratégicos da
instituição

7

8
9
10

11

AM3

P3. Explicitação das
componentes implicadas no
planeamento da oferta da
EFP e respetiva
calendarização.

12

13
14

Descrição do objetivo e metas a alcançar
(quando disponível, indicar o ponto de partida)
Reforçar, ainda mais, a cooperação com a CIM.
Meta: Aumentar os números de contactos e o número de parcerias.
Intensificar a cooperação com o IEFP. Divulgação de informação
relativa ao mercado de trabalho e desenvolvimento de ações de
sensibilização/informação aos formandos.
Meta: Aumentar os números de contactos.
Retomar a colaboração com o CLDS 4G.
Este importante stakeholders, desenvolveu várias ações em parceria
com o agrupamento até 2019 e retomará a sua atividade, no próximo
ano letivo.
Meta: Restabelecer a parceria com o CLDS 4G.
Divulgação das ofertas de emprego da região no painel específico
para esse efeito, ou espaço online e estudo das mesmas por uma
equipa.
Meta: Atualizar mensalmente o painel.
Criar uma base de dados com as informações obtidas através dos
inquéritos aplicados aos stakeholders.
Meta: Atualizar a base de dados trimestralmente.
Melhorar o Plano de Comunicação do Agrupamento, nomeadamente
através da diversificação das formas de divulgação das atividades
desenvolvidas.
Meta: Divulgar mensalmente as atividades desenvolvidas.
Dado o contexto de decréscimo demográfico juvenil na região, será
feita uma grande sensibilização junto dos stakeholders externos para
que conjuntamente se criem e reforcem medidas que revertam esta
realidade.
Meta: Criar corresponsabilização para este problema em toda a
comunidade.
Reforçar a cooperação com os stakeholders institucionais.
Meta: Aumentar o número de contactos com os stakeholders
institucionais.
Realizar 2 focus groups com todos os stakeholders por ano letivo.
Meta: Execução da medida
Desenvolver contactos no sentido de estabelecer um protocolo com
a IPG e com o IPB.
Meta: Estabelecer o protocolo com o IPG e com o IPB.
Promover encontros entre alunos de diversos anos e cursos
profissionais assim como de ex-alunos.
Meta: Aumentar o nº de encontros.
Monitorização criteriosa das metas/objetivos dos indicadores de
monotorização e dos diversos indicadores do quadro EQAVET. Incluir
resultados dos indicadores no relatório de autoavaliação anual.
Meta: Monitorizar trimestralmente.
Reforçar a cooperação com os stakeholders.
Meta: Aumentar o número de participações.
Inclusão de algumas dinâmicas do EQAVET no PAA.
Meta: Execução deste procedimento.
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Área de
Melhoria

AM4

Descrição da Área de
Melhoria

P4. Alinhamento das
atividades planeadas com os
objetivos estratégicos da
instituição

Objeti
vo

15

16

17

18

AM5

I1. Diversidade de parcerias
com operadores de EFP, e
outros stakeholders
externos, em função da sua
natureza (atividades
regulares, questões críticas
emergentes, opções
estratégicas na gestão da
EFP)

19

20

21

22

23

24

Descrição do objetivo e metas a alcançar
(quando disponível, indicar o ponto de partida)
Documentar as orientações estratégicas relativas à EFP, no projeto
educativo.
Participar na revisão do Projeto Educativo para incluir maior
informação sobre o ensino profissional (orientações estratégicas;
objetivos).
Meta: Propostas da equipa discutidas e incluídas no Projeto
Educativo
Será feita sensibilização para que, sempre que se justifique, as PAP's
passem a incluir um capítulo de orçamentação.
Meta: Aumentar o número de PAP´s com capítulo de orçamentação
Aumentar a cooperação com os técnicos das entidades parceiras:
- Promover a participação dos formandos em atividades dessas
instituições.
- Convidar os stakeholders a participar nas aulas práticas e nos
projetos do Agrupamento.
Meta: Aumentar o número de participações.
Melhorar a divulgação externa da oferta de cursos profissionais e
respetivas saídas profissionais.
Aprofundar as metodologias de apresentação dos cursos
profissionais e respetivas saídas profissionais, aos EE.
Meta: Aumentar a participação/colaboração dos Encarregados de
Educação
Aumentar a troca de experiências entre professores/formandos e
profissionais de diferentes áreas.
Meta: Aumentar o número de atividades
Aumentar a troca de experiências entre formandos e alunos do 9º
ano.
Meta: Aumentar o número de contactos
Potenciar o contacto com ex-formandos e promover a partilha de
experiências (eventual participação à distância). Encontro com exformandos, edição de vídeo com partilha de experiências.
Meta: Aumentar o número de contactos
Desenvolver um projeto denominado “Roteiros” (Património
construído/Fauna e Flora / Literatura Popular / Gastronomia /
Personalidades Moncorvenses / Eventos e atividades Lúdicas /
Economia).
Este projeto inclui atividades de pesquisa (entrevistas/recolha de
informação); tratamento de informação e edição de material de
divulgação.
O material de divulgação produzido (Vídeos, folhetos, podcast)
servirá de suporte em visitas guiadas pelos formandos e envolve a
cooperação com diversas entidades.
Meta: Conclusão do projeto.
Apoiar e incentivar os formandos a prosseguirem estudos no Ensino
Superior.
Meta: Aumentar o número de entradas no Ensino Superior
Criar banco de recursos destinado à EFP com o apoio da Biblioteca
Escolar.
Meta: Colaborar com a equipa da Biblioteca Escolar na divulgação de
conteúdos.
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Área de
Melhoria

AM6

Descrição da Área de
Melhoria
I2. Participação dos
formandos/formandos em
projetos de diferente âmbito
(local, nacional,
transnacional) que
favorecem a sua
aprendizagem e autonomia

Objeti
vo

25

26

27

AM7

AM8

AM9

AM10

AM11

I3. Formação dos
professores e outros
colaboradores, com base
num plano que tendo em
conta necessidades e
expectativas está alinhado
com opções estratégicas da
instituição
A1. Utilização dos
descritores EQAVET/práticas
de gestão, dos indicadores
EQAVET selecionados, e de
outros que possibilitam a
monitorização intercalar, na
avaliação das atividades e
resultados da EFP
A2. Monitorização intercalar
dos objetivos e metas
estabelecidos e identificação
atempada das melhorias a
introduzir na gestão da EFP
A4. Participação dos
stakeholders internos e
externos na análise
contextualizada dos
resultados apurados e na
consensualização das
melhorias
introduzir
R1. Revisãoa do
que foi na
gestão
da
EFP
planeado, através da adoção
de melhorias de natureza
diferente com base nos
resultados da avaliação da
EFP e do feedback obtido
sobre a satisfação dos
stakeholders internos e
externo

28

29
30

31

32

Descrição do objetivo e metas a alcançar
(quando disponível, indicar o ponto de partida)
Melhorar o sentido de responsabilidade e autonomia dos formandos,
para uma melhor adaptação ao contexto laboral/FCT.
Registar nas folhas de sumários e nas atas de Conselho de Turma, as
sessões de preparação efetuadas com os formandos antes da
entrada em FCT.
Meta: Avaliar o grau de satisfação das entidades acolhedoras
Potenciar as vantagens do programa ERASMUS + tirando partido de
todas as suas potencialidades nomeadamente no reforço das línguas
estrangeiras.
Meta: Participar nas atividades desenvolvidas pelo programa
ERASMUS+.
Apresentar as PAP´s à comunidade educativa (Com eventual recurso
a plataformas de comunicação online ou redes sociais).
Meta: Realizar a apresentação.
Elaborar e monitorizar um plano de formação e de desenvolvimento
de competências para o pessoal docente e não docente.
1. Aumentar taxa de resposta dos professores ao levantamento de
necessidades de formação interno (questionários online) e do Centro
de Formação Tua e Douro Superior;
2. Melhorar a formação técnica dos professores.
Meta: Aumentar a participação dos professores em ações de
formação.
Realizar formação no âmbito dos objetivos do EQAVET.
Meta: Execução da medida.
Monitorizar os indicadores do quadro EQAVET.
Meta: Melhorar a monitorização intercalar das atividades e dos
resultados da EFP.
Aplicar as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão que se
revelarem necessárias.
Meta: Melhorar os resultados nos diferentes módulos.

Intensificar os contactos com os stakeholders no sentido de
introduzir melhorias ao plano de formação.
Meta: Aumentar o número de contactos.

33

Intensificar os contactos com os stakeholders no sentido de refletir
sobre os resultados e de haver consensualização das melhorias.
Meta: Aumentar o número de contactos.

34

Introduzir novas medidas no Plano de Melhoria e traduzi-las
convenientemente para o PAA.
Meta: Manter o Plano de Melhoria e o PAA atualizados.
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Área de
Melhoria

AM12

AM13

AM14

AM15

Descrição da Área de
Melhoria
R2. Revisão das práticas em
uso na gestão da EFP,
através da especificação das
melhorias consensualizadas,
a partir da análise
contextualizada
dos no sítio
R3. Disponibilização
resultados apurados
institucional
dos resultados
da avaliação e dos
resultados da revisão
T1. Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria da
qualidade, num processo em
que as suas fases se
sucedem repetidamente, na
gestão da oferta de EFP
T3. Visibilidade nos
documentos orientadores da
instituição da aplicação do
ciclo de garantia e melhoria
da qualidade na gestão da
oferta de EFP

Objeti
vo

Descrição do objetivo e metas a alcançar
(quando disponível, indicar o ponto de partida)

35

Rever as práticas em uso e agendar regularmente momentos de
discussão com os formandos e professores no sentido de melhorar o
processo formativo.
Meta: Aumentar o número de contactos formais.

36

Divulgar os resultados da avaliação e da revisão de diversas formas
(Reuniões, Página do Agrupamento, Anuário).
Meta: Divulgar anualmente os resultados.

37

Incluir no organograma no próximo ano letivo;

38

Introdução dos princípios do plano EQAVET nos documentos
orientadores da Instituição.
Reformular os documentos orientadores.
Meta: Documentos orientadores reformulados.

Torna-se também necessário promover uma ainda maior consolidação do nosso Sistema de Gestão
da Qualidade, numa perspetiva de melhoria contínua e atenuação dos riscos, uma vez que se
colocam novos desafios à Escola.

2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização
Área de
Melhoria

Ação

Data
início

Data
conclusão

1

Reforçar, ainda mais, a cooperação com a CIM.

09-20

08-21

2

Intensificar a cooperação com o IEFP. Divulgação de informação relativa ao
mercado
de
trabalho
e
desenvolvimento
de
ações
de
sensibilização/informação aos formandos.

09-20

08-21

3

Retomar a colaboração com o CLDS 4G.

09-20

08-21

09-20

08-21

09-20

08-21

09-20

08-21

09-20

08-21

09-20

08-21

09-20

08-21

09-20

12-20

AM1

4
5
6
AM2

Descrição da Ação a desenvolver

7
8
9
10

Divulgação das ofertas de emprego da região no painel específico para esse
efeito, ou espaço online e estudo das mesmas por uma equipa.
Criar uma base de dados com as informações obtidas através dos
inquéritos aplicados aos stakeholders.
Melhorar o Plano de Comunicação do Agrupamento, nomeadamente
através da diversificação das formas de divulgação das atividades
desenvolvidas.
Dado o contexto de decréscimo demográfico juvenil na região, será feita
uma grande sensibilização junto dos stakeholders externos para que
conjuntamente se criem e reforcem medidas que revertam esta realidade.
Reforçar a cooperação com os stakeholders institucionais.
Realizar 2 focus groups com todos os stakeholders por ano letivo.
Desenvolver contactos no sentido de estabelecer um protocolo com IPG e
com o IPB.
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Área de
Melhoria

Ação
11
12

AM3
13
14
15
AM4
16

17

18
AM5

19
20
21

Promover encontros entre alunos de diversos anos e cursos profissionais
assim como de ex-alunos.
Monitorização criteriosa das metas/objetivos dos indicadores de
monotorização dos diversos indicadores do quadro EQAVET.
Incluir resultados dos indicadores no relatório de autoavaliação anual.
Reforçar a cooperação com os stakeholders.
Inclusão de algumas dinâmicas do EQAVET no PAA.
Documentar as orientações estratégicas relativas ao ensino profissional, no
Projeto Educativo.
Participar na revisão do projeto educativo para incluir maior informação
sobre o ensino profissional (orientações estratégicas; objetivos).
Sensibilização para que, sempre que se justifique, as PAP's passem a incluir
um capítulo de orçamentação.
Aumentar a cooperação com os técnicos das entidades parceiras:
- Promover a participação dos formandos em atividades dessas
instituições.
- Convidar os stakeholders a participar nas aulas práticas e nos projetos do
Agrupamento.
Melhorar a divulgação externa da oferta de cursos profissionais e
respetivas saídas profissionais.
Aprofundar as metodologias de apresentação dos cursos profissionais e
respetivas saídas profissionais, aos EE.
Aumentar a troca de experiências entre Professores/Formandos e
profissionais de diferentes áreas.
Aumentar a troca de experiências entre Formandos e formandos do 9º
ano.
Potenciar o contacto com ex-formandos e promover a partilha de
experiências (eventual participação à distância).
Encontro com ex-formandos, edição de vídeo com partilha de experiências.

Data
início

Data
conclusão

09-20

5-21

09-20

08-21

09-20
09-20

08-21
10-20

03-21

07-21

09-20

07-21

09-20

08-21

09-20

07-21

09-20

08-21

09-20

04-21

09-20

04-21

22

Desenvolver um projeto denominado “Roteiros”.

09-20

06-21

23

Apoiar e incentivar os formandos a prosseguirem estudos no Ensino
Superior.

09-20

08-21

24

Criar banco de recursos destinado à EFP com o apoio da Biblioteca Escolar.

09-20

08-21

09-20

08-21

09-20

08-21

05-21

07-21

04-21

07-21

09-20

08-21

25
AM6

26
27

AM7

Descrição da Ação a desenvolver

28

29

Melhorar o sentido de responsabilidade e autonomia dos formandos, para
uma melhor adaptação ao contexto laboral/formação em contexto de
trabalho.
1. Registar nas folhas de sumários e nas atas de Conselho de Turma, as
sessões de preparação efetuadas com os formandos antes da entrada em
FCT
2. Aplicar questionário para avaliar satisfação das entidades acolhedoras da
FCT
Potenciar as vantagens do programa ERASMUS + tirando partido de todas
as suas potencialidades nomeadamente no reforço das línguas
estrangeiras.
Apresentar as PAP´s à comunidade educativa (Com eventual recurso a
plataformas de comunicação online ou redes sociais).
Elaborar e monitorizar um plano de formação e de desenvolvimento de
competências para o pessoal docente e não docente.
1. Aumentar taxa de resposta dos professores ao levantamento de
necessidades de formação interno (questionários online) e do Centro de
Formação Tua e Douro Superior;
2. Melhorar a formação técnica dos professores.
Realizar formação no âmbito dos objetivos do EQAVET.
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Área de
Melhoria

Ação
30

AM8
31
AM9

AM10
AM11
AM12

32

Descrição da Ação a desenvolver
Monitorizar os indicadores do quadro EQAVET
Aplicar as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão que se revelarem
necessárias.
Intensificar os contactos com os stakeholders no sentido de refletir sobre
os resultados e de haver consensualização das melhorias.

Data
conclusão

09-20

08-21

09-20

06-21

09-20

08-21

33

Intensificar os contactos com os stakeholders no sentido de refletir sobre
os resultados e de haver consensualização das melhorias.

09-20

07-21

34

Introduzir as medidas de melhoria no plano tendo em conta a sua
pertinência.

09-20

08-21

35

Introduzir novas medidas no
convenientemente para o PAA.

09-20

08-21

06-21

07-21

9-20

10-20

03-21

07-21

Plano

de

Melhoria

e

traduzi-las

36

Publicação dos resultados da avaliação e da revisão de diversas formas
(Página do Agrupamento, Anuário).

AM14

37

AM15

38

Incluir no organograma no próximo ano letivo;
Introdução dos princípios do plano EQAVET nos documentos orientadores
da Instituição.
Reformular os documentos orientadores.

AM13

Data
início

3. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria
A monitorização constitui uma tarefa chave neste Plano de Melhoria na medida em que permite
identificar a existência de desfasamentos entre o nível de execução e o planeado e rapidamente
introduzir as alterações consideradas necessárias para melhorar os níveis de execução.
As áreas de melhoria encontram-se explanadas no Projeto Educativo e no Plano de Ação, pelo que
as ações serão monitorizadas por via dos mecanismos aqui previstos e pela atualização constante
de um ficheiro que permite reunir toda esta informação.
Anualmente será feita uma análise dos resultados obtidos e serão apresentadas conclusões onde
naturalmente serão dadas eventuais sugestões de ações de melhoria aos objetivos estabelecidos.

4. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria
Após a conclusão de cada Plano de Melhoria deverá ser divulgado a todos os professores,
formandos e colaboradores não docentes, publicitado internamente, facultado a todos os
stakeholders externos e apresentado em reunião do Conselho Geral.

A Equipa EQAVET
Torre de Moncorvo, 07 de agosto de 2020
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