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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/ 2020

I-Atividades

3º Trimestre

Abril
PROMOÇÃO DO SUCESSO
EDUCATIVO

. QUALIDADE DA AÇÃO EDUCATIVA

OBJETIVO OPERACIONAL

ATIVIDADE

ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE

PLANIFICAÇÃO

SISTEMA DE ALINHAMENTO DE
GARANTIA COM O QUADRO EQAVET

INTERNACIONALIZAÇÃO

CONCRETIZAÇÃO

PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO

OP1 Promover a qualidade do
sucesso escolar garantindo a
melhoria dos resultados

Reuniões trimestrais de avaliação
Época de Recuperação de Módulos

1, 2 e 3 de abril

X

Adiadas para o 3º trimestre

OP1 Promover a qualidade do
sucesso escolar garantindo a
melhoria dos resultados

Reuniões Trimestrais de EE

A partir de 20 de
abril

√

Via Zoom

OP2 Apostar na qualidade
pedagógica

Mérito Académico- Atribuição de certificados de
diploma de mérito académico e de assiduidade

2ª semana

OP1 Afirmar a EPET como
referência na educação e
formação

Participação em feiras e mostras educativas:
 As restantes serão agendadas mais
próximo da realização
 Realização do EPET OPEN Day

OP6 Promover a formação
cívica e
ética dos alunos

Atividades curriculares propostas

OP3 Aumentar o número
de alunos candidatos

Desenvolver uma estratégia conjunta junto
das escolas com 3º ciclo,
efetuando sessões de divulgação dos cursos
existentes na EPET

OP4 Instruir o processo de
Certificação EQAVET

Relatório de monitorização trimestral




Torneio de basquetebol 3x3 TAGD TD
Os Maias- Abril

Continuação da Elaboração do Relatório do
Operador
OP5 Garantir a melhoria
continua da atividade
formativa
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Reunião de Monitorização.

Ao longo do
mês

√+√

Até final do
mês

Canceladas devido à pandemia Covid 19

X

Foram enviados emails sore a Oferta Formativa para todos os SPOs
das escolas organizadoras destes encontros bem como de todas as
da AML, bem como para a JFB para divulgação e possível
encaminhamento.
Canceladas devido à pandemia Covid 19

X

Canceladas devido à pandemia Covid 19

√

Conclusão do relatório de análise trimestral relativo ao
aproveitamento e assiduidade.

1 ou 2 de Abril
de 2020

Dependendo
da
disponibilidade
dos espaços
Ao longo do
mês

Adiado devido Às condições em que decorreu o 2º período

√

Reuniões de trabalho via zoom
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Maio
PROMOÇÃO DO SUCESSO
EDUCATIVO

. QUALIDADE DA AÇÃO EDUCATIVA

OBJETIVO OPERACIONAL

OP5 Auscultar as entidades que
recebem os alunos em FCT
OP1
Afirmar a EPET como referência na
educação e formação
OP6 promover a formação cívica e
ética dos alunos

OP3 Aumentar o número de
alunos candidatos

OP4- Instruir o processo de
Certificação EQAVET

ATIVIDADE
Monitorização intermédia da FCT
junto das entidades parceiras
Participação em feiras e mostras
educativas:

•
A agendar ao longo do
ano letivo
Concelho de Odivelas (MOPE)
Atividades curriculares propostas

Dia da Europa – concurso de
cartazes. 9 de maio

Visita ao Museu do DesportoTAGD 1 E TD 1
Visita ao Estoril Open 1,2,3
maio

Visita Cidade do FutebolTAGD_TD

Torneio de Futebol- TAGD2

Desenvolver uma estratégia
conjunta junto das escolas
com 3º ciclo, efetuando
sessões de divulgação dos
cursos existentes na EPET
•
•
•
•
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Conclusão do Relatório do
Operador

ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE

INTERNACIONALIZAÇÃO

SISTEMA DE ALINHAMENTO DE
GARANTIA COM O QUADRO EQAVET

PLANIFICAÇÃO

CONCRETIZAÇÃO

Ao longo do período de FCT

√

FCT suspensas desde 13 de março- Contactos feitos no sentido de as retomar

Ao longo do mês

X

Canceladas devido à pandemia Covid 19

X

Canceladas devido à pandemia Covid 19

Ao longo do mês

X

Canceladas devido à pandemia Covid 19

Até final do mês

√

Dependendo da
disponibilidade dos
espaços

PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO

Documentos concluídos de acordo com a calendarização.
Prazo de submissão alargado para 2 de junho.

Plano de Melhoria
Fontes de evidência do
cumprimento dos critérios de
conformidade EQAVET
Solicitação de verificação de
conformidade
EQAVET
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Junho
PROMOÇÃO DO SUCESSO
EDUCATIVO

. QUALIDADE DA AÇÃO EDUCATIVA

OBJETIVO OPERACIONAL

ATIVIDADE

•

OP5 Auscultar as entidades que
recebem os alunos em FCT

•
•

OP2 Apostar na qualidade pedagógica

OP1 Afirmar a EPET como
referência na educação e
formação

•

OP6 promover a formação cívica
e
ética dos alunos

OP3 Aumentar o número de
alunos candidatos

Aumentar presenças para júri de PAP’s
Mérito Académico- Atribuição de
certificados de diploma de mérito
académico e de assiduidade
Participação em feiras e mostras educativas:
A agendar ao longo do mês de acordo com os
convites e mostras que surjam.

•
•
•
•
•
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INTERNACIONALIZAÇÃO

Atividades curriculares propostas

SISTEMA DE ALINHAMENTO DE
GARANTIA COM O QUADRO EQAVET

PLANIFICAÇÃO

CONCRETIZAÇÃO

PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO

Ao longo do período de FCT

√

Acompanhamento das FCT por aprte dos CT; Reuniões
para recolha das Avaliações; TAGD3- Prática
Simulada.- reuniões de acompanhamento e
monitorização por parte da coordenadora com os
colegas que orientaram os alunos

Ao longo do mês

X

Suspensa devido às condições em que decorreu o 3º
trimestre.

X

Canceladas devido à pandemia Covid 19

Ao longo do mês

X

Canceladas devido à pandemia Covid 19

Até final do mês

X

Canceladas devido à pandemia Covid 19

Análise das avaliações constantes do
modelo de avaliação de estágio
preenchido pela entidade de FCT;





OP5 Garantir a melhoria continua
da atividade formativa

Avaliação Final da FCT junto das entidades
parceiras

ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE

Dependendo da
disponibilidade dos espaços

Baile de final de ano
Realização do Peddy Paper 3º Trimestre
Visita de Estudo- Coimbra, Porto
Torneio de voleibol de Praia- TAGD2
Desenvolver uma estratégia conjunta junto
das escolas com 3º ciclo, efetuando sessões
de divulgação dos cursos existentes na
EPET
Seleção para o próximo ano letivo e
constituição das turmas
Reunião de Monitorização.

Processo de seleção já a decorrer desde abril.

Até final do mês

√

Submissão da documentação na plataforma de
Garantia da Qualidade.
Escolha das auditoras
Marcação da auditoria.
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Julho
. QUALIDADE DA AÇÃO EDUCATIVA

PROMOÇÃO DO SUCESSO
EDUCATIVO

OBJETIVO OPERACIONAL




OP1 Promover a qualidade do sucesso
escolar garantindo a melhoria dos
resultados

ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE

SISTEMA DE ALINHAMENTO DE
GARANTIA COM O QUADRO EQAVET

INTERNACIONALIZAÇÃO

ATIVIDADE

PLANIFICAÇÃO

CONCRETIZAÇÃO

PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA
CONCRETIZAÇÃO

Reuniões trimestrais de avaliação
Época de Recuperação de Módulos

1º semana de julho

√

Realizadas todas as reuniões de avaliação
do 3º trimestre. Repetição da reunião de
avaliação do CEF 2
Calendarizada a época de Recuperação
de Módulos- Via Moodle



OP5 - Promover a melhoria do processo
pedagógico e a sua monitorização



OP5 Auscultar as entidades que
recebem os alunos em FCT

•

OP3 Aumentar o número de alunos
candidatos



OP5 Garantir a melhoria continua da
atividade formativa
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Garantir a correta organização de processos
pedagógicos através da realização de auditorias
pedagógicas pela Equipa EQAVET e CP
Monitorizar os resultados escolares- Relatório
Anual

Aumentar a presença e o número membro externos de
Júri das PAPs
Seleção para o próximo ano letivo e constituição das
turmas

Reunião de Balanço final

√

Auditoria realizada de 28 a 30 de julho.
Identificação da dcouemtnação em falta
e solicitação ao DT/OE.

√

Relatório elaborado a ser apresentado
na reunião de CP de inicio do ano letivo.

2ª semana de julho

√

Ao longo do mês

√

Até final do mês

√

PAPs decorreram na 2º e 3º semana de
julho com 1 membro externo no júri de
cada curso- TAGD e TET
Processo de seleção a decorrer desde
abril. Já com poucas vagas em algumas
Ofertas Formativas, nomeadamente TD,
TAE
Balanço final.

3º semana de julho
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