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I-Atividades    2º Trimestre 

Janeiro 

 
. 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  

OP6  Promover a formação cívica e ética 
dos alunos; 

 

Atividades curriculares propostas: 

Corta-mato 10/01/20  TAGD2  

A marcar de acordo 

com a 

disponibilidade dos 

espaços 

√ Decorreu no espaço do EUL e foram aprovados alunos para 

participarem na atividade do Desporto Escolar 

Bolas com ledes TET 2 X Realizar mais atividades práticas com os alunos,como forma de os 

motivar. 

Assistir às peças: “Auto da Barca do 
Inferno” e “Os Lusíadas”  

X Adiado  

Ida ao teatro- Frei Luís de Sousa x Adiado  

Visita de Estudo ao Museu da  Saúde 

Saúde –Lisboa- TAS 1 
x Adiado devido à situação da professora. 

x Adiado devido à situação da professora.  

Visita de Estudo ao Museu da  Saúde 

Saúde –Lisboa- TAS 1 

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

Reuniões Trimestrais de EE  2º e 3º semana de janeiro √ 
Realizaram-se todas as reuniões de EE- Apresentação do SGQ-

EQAVET 

OP3  
Monitorizar a taxa de colocação dos 
diplomados após conclusão dos cursos 

Aplicação de IAS- Diplomados Ciclo 15/18 

Aplicação IAS- Taxa de Empregabilidade e de 

Satisfação Entidades empregadoras  

Até final do mês √ 
IAS Aplicados- fazer contacto telefónico para reforço do 

preenchimento.  

OP2  Apostar na qualidade pedagógica Mérito Académico- Atribuição de certificados de 

diploma de mérito académico e de assiduidade 

2ª semana √ 
Entrega de Certificados de Mérito aos Alunos que o obtiveram, e 

de assiduidade. 

OP5  Aumentar e diversificar o nº de 
parceiros e protocolos. 

Reuniões com Parceiros- preparação da FCT (TAGD3 e 

TET3) 

Ao longo do mês de Janeiro √ 
Inicio da preparação da FCT de TAGD3 e de TET3 

OP3  Reforçar o envolvimento dos 
stakeholders internos e  
externos 

- Reunir regularmente com os diversos  

stakeholders : Reuniões EE individuais e em grupo; 

reunião com parceiros para FCT,  

 

Assembleias de Turma. 

Ao longo do mês de Janeiro √ 
Reuniões com EE que solicitaram. 

~CT reuniram com parceiros de FCT 

Até 2º semana de janeiro √ 
Dar a conhecer a situação da turma relativamente ao 

aproveitamento/ assiduidade. 

OP1 participar em projetos internacionais   
 

-Preparação de candidatura ao programa Erasmus + 

KA1 

Programação das mobilidades IN and OUT 

Até 12 de fevereiro 2020 √ 
Elaboração da candidatura KA1 
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Fevereiro 

 

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

OP2 Promover espírito de      equipa e de missão  Dia de Reflexão conjunta de toda a Comunidade 

Educativa-. “Repensar a escola” 

Final de Fevereiro √ Participação de 25 colaboradores, entre docentes e não 
docentes. Feedback muito positivo 

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

Identificação de novos parceiros  √ Reu iões para novas parcerias no âmbito daFCT 

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

Reuniões Intercalares  26 e 27 de 

fevereiro 
√ Realizaram-se reuniões intercalares para todas as turmas 

de CEF e de 1º ano 

OP8 assegurar a participação e o reconhecimento 
da escola por parte da comunidade envolvente. 

Preparação e realização do Conselho Consultivo 

 

28 de fevereiro √ Contacto com stakeholderes e reunião com alunos( 

dezembro)  

OP6 Promover a formação cívica e  
ética dos alunos 

Atividades curriculares propostas  

 Dia dos Namorados para alunos, professores e 

funcionários  

 Visita de Estudo à Central de Incineração- TAS  

 Mega-sprint  TAGD2 

 Moinho eólico – TET  

 Visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento 

 Casa de Fernando Pessoa 

 Assistir à peça:  “O Ano da Morte de Ricardo Reis”   

 

14 de fevereiro 

Dependendo da 

disponibilidade 

dos espaços 

√ 

 

X 

Foram realizados Crepes para toda a comunidade  

Nehnuma destas atividades se realizou, por 

incompatibilidade de horários 

OP2  Consolidar a identidade da escola   Preparação Encontro de SPO’S Ao longo do mês √ Estabeleceram-se contactos com os parceiros .  

 OP4 Consolidar e diversificar a oferta formativa   Alargar a rede de oferta formativa da EPET 

tendo em conta as definições de Rede da 

DGESte e o SANQ   

Ao longo do mês √ Submissão no ISGO da proposta de Oferta Formativa para 

20/23: 

TAS +TAF; TAE+TAGD 

TD 

OP 2 Garantir a monitorização dos indicadores 
EQAVET   
 

Recolha dos indicadores EQAVET, e de outros em 

uso, e da aferição dos descritores 

EQAVET/práticas de gestão- Aplicação de IAS aos 

Diplomados 16/19 

Até final do mês 

de fevereiro  
√ Reforço dos contactos para últimos preenchimentos 

OP1. Participar em projetos internacionais   
 

-Submissão candidatura ao programa Erasmus + 

KA1 

- Continuação da preparação Candidatura KA2- 

seleção de projetos e parceiros 

-Preparação da Board Meeting Projeto Moves 

Até final do mês 

de fevereiro  
√ Candidatura submetida; 

Board Meeting Mooves- Contacto com parceiros para 

alojamento e refeições. 


