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INTRODUÇÃO 

 

Na elaboração do Plano Anual de Atividades, esteve subjacente a ideia de que a escola, para dar resposta 

aos desafios que a sociedade atual lhe coloca, deve organizar-se para preparar os alunos para serem 

cidadãos do mundo com sentimento de pertença ao espaço que partilham com outros e que se respeitem 

a si a aos outros.  Esteve igualmente presente a ideia de uma escola “comum e plural” promotora da 

educação inclusiva e possibilitadora “da participação de todos e o sentido de pertença em efetivas 

condições de equidade, contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de coesão social”, 

conforme estipulado do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

Tendo em consideração os eixos definidos como prioritários para a melhoria do serviço educativo da EPET, 

as atividades desenvolvidas assumiram um caráter transversal, envolvendo de forma abrangente, os 

diferentes intervenientes da Comunidade Educativa. 

Assim, o presente relatório de avaliação intermédia do PAA do 1º Trimestre, relativo ao ano letivo 

2020/2021 é um documento síntese de todas das atividades e projetos desenvolvidos na EPET. 

 Pretende-se fazer o ponto da situação das atividades desenvolvidas, desde o início do ano letivo até 31 

de dezembro de 2020, do seu grau de consecução, dos pontos fortes e dos constrangimentos 

encontrados, foram igualmente apresentadas sugestões de melhoria relativas à consecução das 

atividades. 
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. QUALIDADE DA AÇÃO 
EDUCATIVA

PROMOÇÃO DO SUCESSO 
EDUCATIVO

ENVOLVIMENTO NA 
COMUNIDADE

INTERNACIONALIZAÇÃO

SISTEMA DE 
ALINHAMENTO  DE 
GARANTIA COM O 
QUADRO EQAVET
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SETEMBRO 

OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE Previsto em PAA 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 
 
OP2 Promover espírito de      equipa e de 
missão 

Promover a Formação 
Interna : Formação 
dinamizada pela equipa da 
RIEDULAB com as seguintes 
temáticas: Blended 
Learning 

√ 8 a 10 de 
setembro – 
Modalidade 
online 
 

√ A formação permitiu aos docentes adquirirem ferramentas 
de inovação educativa 

Reunião Geral de 
Professores  
 
 
 
 
 
 
Receção aos novos alunos
   

√ 14 setembro √ Foram apresentados os procedimentos diversos para o corrente 
ano letivo, a nível da COVID 19, medidas adotadas na escola e 
comunidade em geral; 
Apresentação de medidas gerais de funcionamento 
Apresentação dos Indicadores EQAVET. 
Melhoria: Atribuir pontos importantes da Reunião aos 
coordenadores 
Permitiu facilitar a integração dos alunos no novo contexto escolar, 
dar a conhecer os novos espaços escolares aos alunos que mudaram 
de estabelecimento, tomar conhecimento de regras de 
funcionamento, uniformizar procedimentos de atuação e conhecer 
direitos e deveres 

OP5 Promover a melhoria do processo 
pedagógico e a sua monitorização 

Reunião Coordenadores 
Técnicos 

√ 31 de agosto √ Decorreu conforme o planeado- Planeamento de projetos 
Integradores e distribuição de Serviço. 

Preparação do Ano Letivo 
:Conselho Pedagógico 1 

√ 10 setembro √  

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

Época de Recuperação 
Extraordinária 

√ 2 e 3 de 
setembro 21 

√ Os alunos cumpriram e conseguiram recuperar as aprendizagens. 
Delegar nos Diretores de Turma e Orientadores Educativos esta 
organização. 

OP2 Apostar na qualidade pedagógica Adotar práticas de 
Intervenção precoce: 
Conselhos de turma de 
inicio de ano letivo 

√ 15 e 16 de 
setembro  

√ Realizaram-se todas as reuniões das turmas novas. As restantes 
realizaram-se no decorrer do mês. 

OP1Promover a qualidade do sucesso 
escolar garantindo a melhoria dos resultados 

Intensificar o 
relacionamento com os EE 
através das Reuniões de EE 

√ 24 de 
setembro a 1 
de outubro 
2020  

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

OE 5  Promover uma cultura de garantia e 
melhoria contínua  da qualidade  

Auditoria EQAVET √ 25 de 
setembro 

√ Foi realizada com Sucesso. 
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OUTUBRO 

 

OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE Previsto em PAA PLANIFICAÇÃO CONCRETIZAÇÃO  PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO  

OP5 Promover a melhoria do processo 
pedagógico e a sua monitorização 

Conselho Pedagógico 2 √ 29 de  
Outubro 

√ Atividade realizada . 

Assembleias de Turma. √ Até à 2ª 
semana de 
outubro 

√ Atividade realizada . 

 
OP7 incentivar a aproximação entre 
escola - comunidade - empresas e 
famílias 

Conferência EFVET: 

”COVID19- Beyond 2020- 

a New Generation of VET” 

√ 22 de outubro  
Online 

√ Atividade realizada . 

Contactos regulares com EE 
e entidades parceiras 

√ Ao longo do 
mês 

√ Todos os EE dos alunos novos, foram contactados pelo DT/OE 

OP2 Apostar na qualidade pedagógica 

Definição dos projetos AFC e 
Integradores 
Calendarização das Visitas 
das Atividades Curriculares 
propostas 

√ Ao longo do 
mês 

√ Definidos os projetos em CT 
Propostas Atividades dependentes da evolução da Pandemia. 

OP1 Calendarizar/implementar as 
atividades e atribuir responsáveis 

OP 2 garantir a monitorização dos 
indicadores EQAVET  
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendarizar as diversas 
atividades no âmbito do 
EQAVET, em particular a 
monitorização de 
indicadores e aplicação de 
IAS 

√ 29 de outubro  √  

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

√ Ao longo do 
mês 

√ Revisão dos restantes IAS 

Aplicação de IAS de acordo 
com a calendarização 
definida- Expetativas dos 
aluno à entrada. 

√ 

 

√ Aplicação IAS Expectativas  Novos Alunos  
 

ERASMUS DAYS 
 

Atividades de divulgação dos 
projetos aprovados e em 
execução  

√ 15 e 16 de 

outubro 
√ Sessão de divulgação junto das turmas de 10 e 11º anos. 

Candidatura à Acreditação – Call 2020  
(KA2) 

Candidatura como parceiros 
a projetos KA2- Small Scale 
partnerships 

√ Final de 
outubro 

√ 
Candidatura a projetos KA2, como parceiros. 
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Novembro 
 

OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE Previsto em PAA PLANIFICAÇÃO CONCRETIZAÇÃO  PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO  

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

Reuniões Intercalares  √ 2 e 3 de 
novembro 

√ Realizaram-se reuniões intercalares todas as turmas  

OP3 Reforçar o envolvimento 
dos stakeholders internos e externos  
 

Reunião EMAEI √ 2ª semana de 
novembro 

√ Sinalização de alunos e elaboração de planos de 
acompanhamento e de medidas a aplicar. 

OP2 Apostar na qualidade pedagógica 
Implementação  dos projetos 
AFC 

√ Ao longo do 
mês 

√ Inicio da construção dos projetos 

OP6 promover a formação cívica e ética dos 
alunos; 

Atividades e dinâmicas 
internas direcionadas ara as 
áreas de formação dos cursos: 
- Percurso de Orientação 
- Caminhada por Monsanto 
- Rota da água- Monsanto 
- Elaboração de Cartaz sobre 
Dia Internacional da Tolerância  
- Encenação da Lenda de São 
Martinho  
- Elaboração de quadras 
alusivas ao São Martinho 
- Recolha de bens alimentares 
Banco Alimentar contra a 
Fome 
-Visita `casa Museu de 
Fernando Pessoa  

√ No decorrer do 
mês de 
dezembro, 
quando as 
condições o 
permitirem. 

√/- Foram realizadas todas as atividades:  

OP7 incentivar a aproximação entre escola - 
comunidade - empresas e famílias 

 

Contactar regularmente EE e 
entidades parceiras 

√ Ao longo do 
mês 

√ Todos os EE dos alunos novos, foram contactados pelo DT/OE 
Estabelecidas novas parcerias para FCT 

OP5 Aumentar e diversificar o nº de parceiros e 
protocolos. 

Reunião NCB- Protocolo para 
parceria para abertura  curso 
de Técnico Assistente dentário  

√ Final de 
novembro 

√ Estabelecida nova parceria para apresentação de nova Oferta 
Formativa. 

Inicio CT TAS 2018-3º ano √ 4 de novembro √ Os alunos da turma iniciaram a sua FCT de acrodo com o 
planemanento do 

OP1 Afirmar a EPET como referência na 
educação e formação 

Semana Europeia das 
PME 2020 (European SME 

Week 2020   Webinar ISG 

√ Final de 
novembro 

√ Prof Raquel Barreios participou no Webinar no ISG 

OP1 Participar em projetos internacionais  Reunião Intercalar projeto KA 
229-EMAP 

√ 13 de novembro 
17 de novembro 

√ Foram analisados o ponto de situação em cada país. Adiado o 
inicio das mobilidades devido à pandemia. 
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Dezembro 
 

 

 

 

OP 2 Garantir a monitorização dos indicadores 
EQAVET  

Aplicação IAS 
Monitorização Indicadores 
Intermédios ( Abandono e 
transferência) 

√ 
 

Final de 
novembro 

√ Aplicação de IAS 
Análise dos indicadores intermédios relativo a estes items. 

OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE Previsto em PAA PLANIFICAÇÃO CONCRETIZAÇÃO  PROPOSTAS DE MELHORIA/ ANÁLISE DA CONCRETIZAÇÃO  

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

Conselho Pedagógico 3 
Aprovação PAA 

√ 17/12/2020 √ PAA aprovado 

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

Reuniões trimestrais de 
avaliação 
 

√ 21 e 22 de 
dezembro 
 

√ As reuniões decorreram dentro da calendarização prevista 

OP6  Promover a formação cívica e ética 
dos alunos; 

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

√ 16 e 17 de 
dezembro 

√ Não foi possível no que diz respeito aos recursos humanos. 

OP7 incentivar a aproximação entre 
escola - comunidade - empresas e famílias 

Convívio de Natal- Troca de 
prendas amigo secreto. 

√ 20 dezembro √ Troca de prendas sem almoço partilhado ( devido à pandemia) 

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

Contactar regularmente EE √ Ao longo do 
mês 

√ Todos os EE foram contactados pelo menos uma vez no decorrer 
do trimestre pelos mais diversos meios disponíveis 

OP 2 Garantir a monitorização dos 

indicadores EQAVET 

Preparação do Conselho 
Consultivo 
 

√ Ao longo do 
mês 

√ Ordem de Trabalhos definida; Convites enviados 

OP3 Reforçar o envolvimento dos 

stakeholders internos e externos. 

Aplicação de IAS Alunos 

sobre avaliação 

Modular/ Satisfação com 

os professores 

√ Até dia 17 de 

dezembro 
√ Foi disponibilizado a todos os alunos na última semana de aulas. 

Os dados vão ser dados a conhecer aos docentes em Janeiro 
bem como aos EE e alunos. 

Relatório de 

monitorização trimestral 

√ Até final do 1º 

trimestre 
√ Foram recolhidos dados para a elaboração deste relatório em 

janeiro 2021 


