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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 inicio do 2º trimestre até 

final do 2º trimestre, de 4 de janeiro 2021 a 26 de março 2021, do seu grau de consecução, dos pontos 

fortes e dos constrangimentos encontrados, foram igualmente apresentadas sugestões de melhoria 

relativas à consecução das atividades. 

O Confinamento determinado a partir do dia 15 de janeiro de 2021, devido à Pandemia COVID 19, obrigou a que 

todas as atividades previstas tivessem, de ser reformuladas e ou alteradas. Algumas atividades foram adiadas 

para o 3º trimestre e outras foram realizadas online. 
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2º TRIMESTRE 
 

 

 

 

  

. 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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JANEIRO 

   

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 √ 21 janeiro 2021 √ Realizado 

OP6  Promover a formação cívica e ética 
dos alunos; 
 

Assistir à peça: “Auto da Barca do 
Inferno 

X De acordo com a 
disponibilidade do 
teatro 

X Adiado 

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

Reuniões Trimestrais de EE  √ 2º e 3º semana jan √ Realizadas à distância 

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

Época de Recuperação de Módulos √ 2º e 3º semana jan √ Realizada à Distância 

Aplicação de IAS- Diplomados Ciclo 
16/19 
Aplicação IAS- Taxa de Empregabilidade 
e de Satisfação Entidades 
empregadoras  
- Satisfação com a EPET-  

√ Até final do mês √ Aplicados de acordo com a calendarização prevista 

OP2  Apostar na qualidade pedagógica Mérito Académico- Atribuição de 
certificados de diploma de mérito 
académico e de assiduidade 

√ Até final do mês √ Suspenso 

OP5  Aumentar e diversificar o nº de 
parceiros e protocolos. 

Contactar entidades parceiras √ 2ª semana X Suspenso ( As FCT foram suspensas a 16 de janeiro) 

OP6 Promover ações que possibilitem 
aos alunos um contacto mais próximo 
com o meio profissional   

Reuniões com Parceiros- preparação da 
FCT (TAGD3 , TAS 3 e TET3) 

√ Ao longo do mês de 
Jan 

X Suspensas 

OP2  Consolidar a identidade da escola   
   

Visitas de estudo relacionadas com a 
área de  
formação  

√ Ao longo do mês de 
Jan 

X Suspensas 

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

Preparação Encontro de SPO’S √ Ao longo do mês √ Realizadas via zoom nos dias 26 e 27 de janeiro, com cerca de 
30 participantes cada sessão. 

OP3  Reforçar o envolvimento dos 
stakeholders internos e  externos 

Realização do Encontro de SPO’S √ 26 de janeiro √ Realizadas via zoom nos dias 26 e 27 de janeiro, com cerca de 
30 participantes cada sessão. 

OP 2 garantir a monitorização dos 
indicadores  
 

Realização do Conselho Consultivo 
 

√ 6 de janeiro √  Realizado via zoom. 

OP1 participar em projetos 
internacionais   
 

- Reunir regularmente com os diversos  
stakeholders  
- Reuniões EE individuais e em grupo- 
- Devolução e Divulgação de resultados 
IAS;  
- reunião com parceiros para FCT,  

√ Ao longo do mês de 
Jan 

X - Realizaram-se reuniões individuais com todos os professores 
a fim de devolver os resultados dos IAS de avaliação aplicados 
aos alunos para avaliação do desempenho docente. Enviados 
os resultados globais deste IAS para os alunos e EE, via email. 
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FEVEREIRO 

MARÇO 
 

OBJETIVO OPERACIONAL  ATIVIDADE Previsto 
em PAA 

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 

X Não realizado 

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

Conselho Pedagógico 4 √ 04/02/2021 √ Realizado 

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

Reuniões Intercalares  √ 18 e 19 de 
fevereiro 

√ Não realizadas devido à suspensão das atividades letivas 
até dia 7 de fevereiro 2021 

Reunião EMAEI √ 2ª semana de 
fevereiro 

√ Realizada a 18 de fevereiro- foram delineadas  estratégias 
para acompanhar os alunos acompanhados pela equipa na 
modalidade de E@D 

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 

 Visita de estudo ao Pavilhão do 
Conhecimento 

 Casa de Fernando Pessoa 
 Assistir à peça:  “O Ano da Morte de Ricardo 

Reis”   

√  
No decorrer do 
mês de acordo 

com as 
disponibilidades 

dos espaços 

X Todas as atividades foram suspensas devido à situação 
pandémica. 

 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 

√ Adiada pela tutela para abril de 2021 

OP6 Promover ações que possibilitem 

aos alunos um contacto mais próximo 

com o meio profissional   

Dinamização de sessões/palestras 
relacionadas com as áreas de formação 
dos cursos. 

√ 26 fevereiro-
zoom 

√ Realizada em modo online, para as turmas de 11º e 12º 
ano, dinamizada pela professora Rosa Rodrigues 

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  

√ Realizado de acordo com a calendarização prevista 

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 

√ 

A submissão foi adida para maio 2021 
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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 5 √ 18/3/2021 √ Realizado 

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

Reuniões trimestrais de 
avaliação 
 

√ 26 a 30 de 
março de 
março 

√ Realizadas via Zoom. 

OP1  Afirmar a EPET como referência na 

educação e formação  

 

Participação em feiras e 
mostras educativas: 

 Preparação de 
materiais de 
divulgação da 
Oferta Formativa. 

√ A partir de 
março 

√ Recolha de elementos digitais ( vídeos de divulgação, 
testemunhos) 
10-12 Março- Feira dos Olivais 
24 de Março- Feira de Mafra 
31 de Março- Feira de Alcântara. 

OP6 Promover a formação cívica e  
ética dos alunos 

Atividades curriculares 
propostas  

 Visita Cidade do Futebol 
TAGD /TD 

 Visita de estudo à 
Fundação do Gil ou SOS 
Criança- TAS  

 Visita de Estudo à RTP 

 Comemoração do Dia da 
Mulher- Dia da não 
violência 

√  
Dependendo 

da 
disponibilidade 

dos espaços 

X Suspensas 

OP 2 Garantir a monitorização dos 

indicadores EQAVET  

OP3 Reforçar o envolvimento dos 

stakeholders internos e externos. 

Aplicação de IAS Alunos 

sobre avaliação Modular/ 

Satisfação com os 

professores 

IAS- Satisfação com as 

condições de trabalho. 

Relatório de monitorização 

trimestral 

√ Até dia 25  de 

março 
√ - Realizado 

 
 
 
 
- IAS não aplicado. Substituído pelos IAS referentes ao E@D ( 
Docentes, EE e aluno) 
 
 

OP1- Participar em projetos 
internacionais   
 

Reuniões de 
Monotorização projetos 
internacionais 

√ Março 2021 √ Reuniões de follow up dos projetos KA229. 


