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I- Atividades 

 

1º Trimestre 
SETEMBRO 

 

 

   

. QUALIDADE DA AÇÃO EDUCATIVA PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE INTERNACIONALIZAÇÃO
SISTEMA DE ALINHAMENTO  DE 

GARANTIA COM O QUADRO EQAVET

OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE Planificação Concretização  Propostas de Melhoria/ Análise da concretização  

OP2 Promover espírito 
de      equipa e de missão 

Preparação do Ano Letivo : Sessões de 
Trabalho  
 

02 a 11 de setembro √ 
Aumentar o número de dias de Trabalho em CT/ grupos de docentes para uma melhor 
programação dos projetos 

OP1  
Promover formação 
profissional interna e 
incentivar a 
autoformação. 

Promover a Formação Interna : Formação 
dinamizada pela equipa da RIEDULAB com as 
seguintes temáticas: Planificação e 
formulação de um DESAFIO em Trabalho de 
Projeto ou PBL; - AVALIAÇÃO de alunos em 
Trabalho de Projeto ou PBL 

3 e 4 de setembro  
 

√ A formação permitiu aos docentes adquirirem ferramentas de 
inovação educativa 

Sessão de trabalho- Encontro com a minha 
vocação educativa. 

6 de Setembro √ 
A sessão permitiu ao docentes o reencontro com a sua vocação e uma aproximação 
com o outro. 

OP2 Promover espírito 
de      equipa e de 
missão 

 

Abertura do ano letivo 2019/2020| receção 
aos alunos.  
 

 √ 
Decorreu conforme o planeado 

Reunião Geral de Professores  
   

11 setembro √ 
 

OP1 Participar em 
projetos internacionais  
 

Seminário Moves- Finlândia 30 de setembro a 4 de 
outubro 

√ 
2 professoras e 4 alunos- balanço muito positivo 

OP2 Apostar na 
qualidade pedagógica 

Adotar práticas de Intervenção precoce: 
Conselhos de turma de inicio de ano letivo 

11 e 12 de setembro  √ 
Realizaram-se todas as reuniões com exceção das de TADG 2 e TAGD3- A OE esteve em 
mobilidade e a acompanhar os alunos durantes 2 semanas- Contacto telefónico.  

OP1Promover a 
qualidade do sucesso 
escolar garantindo a 
melhoria dos resultados 

Intensificar o relacionamento com os EE 
através das Reuniões de EE 

16 a 27 setembro  √ 
Todos os EE que não compareceram na reunião foram contactados no decorrer do 1º 
trimestre pelo OE. 
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Outubro 

 

. QUALIDADE DA AÇÃO EDUCATIVA PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE INTERNACIONALIZAÇÃO
SISTEMA DE ALINHAMENTO  DE 

GARANTIA COM O QUADRO EQAVET

OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE PLANIFICAÇÃO CONCRETIZAÇÃO  PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO  

OP2 Promover espírito de equipa e de 
missão 

Dia do Professor- Criação de um vídeo com 
mensagem inspiradora 

5 de outubro √  

OP5 Promover a melhoria do processo 
pedagógico e a sua monitorização 

Assembleias de Turma. 14 de Outubro √ Em todas as turmas foram realizadas Assembleias de Turma 
para discussão dos assuntos relacionados com as turma e 
eleição do Delegado e Subdelegado. 

 
OP6. Promover a formação cívica e 
ética dos alunos; 

Dia Mundial de Combate ao Bullying- Criação de 
Video com mensagem forte 

Até à 2ª semana de 
outubro 

√ Alunos da escola, de várias turmas, fizeram um vídeo sobre 
Não ao Bullying. 

Ação de voluntariado no Congresso X Frágil 12 e 13  de outubro √ Voluntariado para sa turmas da EPET- TAS 1 e 2, CEF 1e2. Os 
alunos corresponderam ao esperado. 

OP2 Apostar na qualidade pedagógica 
Sessão de esclarecimento sobre a CPCJ 
 

27 de outurbo √ Participação de um Técnico da CPCJ na apresentação desta 
instituição, da sua função e importância. 

OP1 Calendarizar/implementar as 
atividades e atribuir responsáveis 

Criação Equipa da Qualidade e do Manual da 
Qualidade 

Ao longo do mês √ A equipa foi constituída e aprovada em CP 

Revisão e atualização do Manual de Funções  29 de outubro  √ Foram atualizadas as funções e responsabilidades dos vários 
agentes no processo de EA. 

Elaboração de esboço de cronograma Ao longo do mês √ Criação de um cronograma para cumprimento dos prazos. 

-Elaboração de quadro com identificação dos 
stakeholders, atribuição de responsabilidades e 
momentos de intervenção 

Ao longo do mês √  

OP 2 garantir a monitorização dos 
indicadores EQAVET  
 

Criação de Modelos de Inquéritos de Avaliação 
da Satisfação (IAS) 
 

Ao longo do mês √ Criados e aprovados para começarem a ser aplicados em 
novembro/ dezembro. 

OP4- Instruir o processo de  
Certificação EQAVET  
 

Inicio da Elaboração do Documento Base  
 
Elaboração do Plano de Ação para o 
alinhamento 

Ao longo do mês √ 
A partir do Projeto Educativo da Escola, está a proceder-se à 
elaboração do Documento Base. 
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Novembro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. QUALIDADE DA AÇÃO EDUCATIVA
PROMOÇÃO DO SUCESSO 

EDUCATIVO
ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE INTERNACIONALIZAÇÃO

SISTEMA DE ALINHAMENTO  DE 
GARANTIA COM O QUADRO EQAVET

OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE PLANIFICAÇÃO CONCRETIZAÇÃO  PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO  

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

Reuniões Intercalares  4 de novembro √ Realizaram-se reuniões intercalares apenas das turmas 
de 1º ano e de CEF 

OP6 Promover a formação cívica e ética dos 
alunos 

Organização do Dia comemorativo 
Europeu da Alimentação e Cozinha 
Saudável  

7 de novembro √ Melhorar a comunicação entre os professores 
organizadores. Mais sals para a atividade 

OP6 promover a formação cívica e ética dos 
alunos; 
 

Participação na Campanha do Banco 
alimentar contra a fome 

30 nov e 1 dez √ Voluntariado- TAS1 

Exercício A Terra Treme- Ação de 
Sensibilização- produção de Vídeo 

15 de novembro  √ Alunos de turmas de 3º ano 

Visita à Igreja de S. Roque-  13 de novembro √ TAGD3- Foram atingidos os objetivos da VE 

Percurso pedestre por Lisboa- TAGD3 8 de novembro √ TAGD3- Foram atingidos os objetivos da VE 

Torneio de FutSal 28 de novembro √ Foram atingidos os Objetivos da Atividade 

Jogo de Andebol - Pavilhão João 
Rocha- PAFD- TAGD1 

27 de novembro √ TAGD1- Os alunos tiveram contacto com a prática do 
Andebol.  

OP3 Aumentar e diversificar as parcerias 
internacionais 

Receção de duas professoras 
Polacas em Jobshadowing e 
preparação de atividades 

Ao longo do mês √ Preparação da receção às docentes- Alunos de TAS 1e de 
TD1 

OP 1-Promover formação profissional interna e 
incentivar a autoformação 

Observação de aulas de PAFC - 
Riedulab Education- Xavier Aragay  

7 de novembro √ Assitiram ao ShowCooking e às atividades do projeto Soft 
Skills.-Implica-te 

OP4- Instruir o processo de  
Certificação EQAVET  
 

Continuação da Elaboração do 
Documento Base e do Plano de Ação 

7 e 8 de novembro √  
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Dezembro 

 

 
OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE PLANIFICAÇÃO CONCRETIZAÇÃO  PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO  

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

Reuniões trimestrais de avaliação 
 

18 a 20 de dezembro 
18, 19 e 20 dezembro 

√ As reuniões decorreram dentro da calendarização 
prevista 

Época de Recuperação de Módulos √ Os alunos realizaram a recuperação de módulos 
presencialmente na escola 

OP6  Promover a formação cívica e 
ética dos alunos; 
 

Celebração Natal- Elaboração de postais de 
Natal (distribuição pela comunidade) 

16 e 17 dezembro X Não foi possível no que diz respeito aos recursos 
humanos. 

Convívio de Natal.  20 dezembro √ Almoço partilhado por todos os docentes e não 
docentes. 

Museu das Comunicações – TET 2 e 3 7/12 √ TET2 e TET3- Participação e envolvimento dos alunos na 
atividade 

Museu da Eletricidade – TET 2 e 3 7/12 √ TET2 e TET3- Participação e envolvimento dos alunos na 
atividade 

OP1  Afirmar a EPET como referência 

na educação e formação 

Promover atividades de índole cultural abertas 
à comunidade, quer na escola, quer em 
espaços exteriores- Festa de Natal- Auditório 
(escola ou Auditório Carlos Paredes) 

17 de dezembro ( a 
confirmar) 

√ Auditório Carlos Paredes com a presença do grupo de 
séniores do Centro SPB. 

OP 2 Garantir a monitorização dos 
indicadores EQAVET  

OP3 Reforçar o envolvimento dos 
stakeholders internos e externos. 

Aplicação de IAS Alunos, EE e Docentes 

Relatório de monitorização trimestral 

Até 6 de janeiro √ IAS aplicados e respondidos dentro dos prazos definidos. 

 

    

OP1  Afirmar a EPET como referência 
na educação e formação 

Participação como Voluntários na organização 

do Campeonato Europeu de Corta Mato 2019 

7e 8 dezembro 2019 √  

Não prevista 

Um número muito significativo de alunos e professores 
participaram nesta atividade 
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