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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 3º trimestre até 

final do ano letivo, de 6 de abril 2021 a 26 de junho 2021, do seu grau de consecução, dos pontos fortes 

e dos constrangimentos encontrados, foram igualmente apresentadas sugestões de melhoria relativas à 

consecução das atividades. 

As atividades letivas presenciais foram retomadas a 19 de abril de 2021, com muitas limitações em termos de 

lotação e utilização de espaços, sejam eles de natureza desportiva e ou social. 

Esta situação fez com que tivéssemos de ajustar as atividades inicialmente programadas e realizar outras de 

tipologia adequada às condições vividas. 
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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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ABRIL 21 

   

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 

Época de Recuperação de Módulos  
 

√ 2ª e 3º semana de 
abril 

√ Adiado para a 3ª e 4ª semana de abril devido à 
reabertura das escolas a 19 de abril 

OP5 Promover a melhoria do processo 
pedagógico e a sua monitorização 

Conselho Pedagógico 6 X 15/04/2021 √  

 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  - Concertação de REDES 

√ Ao longo do mês √ Foi ajustada a Rede de Oferta Formativa de 
acordo com as indicações da DGESTE que não 
permitiu a abertura de novas turmas 

OP1 Promover a qualidade do sucesso escolar 
garantindo a melhoria dos resultados 
OP2  Apostar na qualidade pedagógica 

Reuniões Trimestrais de EE  √ A partir de 20 de abril √ Realizadas Online 

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

√ 2ª semana X Não se realizou por se ter considerado que em 
Ensino à Distância não era adequado para 
atribuição deste certificado 

OP1  Afirmar a EPET como referência na 
educação e formação  
 

Participação em feiras e mostras educativas: 
 A calendarizar de acordo com as entidades 

promotoras 
 Realização do EPET OPEN Day 

√ Ao longo do mês 
1 ou 2 de Abril de 

2021 

√ 
X 

29 de Abril- Feira de Mafra 
 Open Day adiado 

OP6  Promover a formação cívica e 
ética dos alunos 

Atividades curriculares propostas  

 Torneio de basquetebol 3x3 TAGD TD 

 Realização de atividade de Escalada- TAGD3 
eTAGD2 

√ Dependendo da 
disponibilidade dos 

espaços √ 

Escalada-  21 de abril 
Basquetebol- Adiado 

Dinamização de workshop online designado de 
"Vamos Aprender Sobre Igualdade de Género" 
HE FOR SHE 

√ De acordo com a 
disponibilidade 

√ 12 abril- 11º ano; 14 abril- 10º ano;21 abril – CEF 
Balanço muito positivo tanto por parte de alunos 
como da entidade organizadora. 

FUTURE GENERATION online talks powered by 
NOVA IMS: 
- “Da medicina aos cuidados de saúde de 
precisão: novo paradigma, novas oportunidades” 
- “Tecnologia para suportar a tomada de decisão 
no desporto” 

√ 2ª quinzena de abril  √  
TAS: 21 de abril- Realizado Online 
 
TAGD3- 23 de abril- Realizado Online 

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 

√ Ao longo do mês √ Divulgação da Oferta Formativa junto das escolas 
do bairro através da Junta de Freguesia de 
Benfica 

  OP5 Garantir a melhoria continua da atividade 
formativa 

Relatório de monitorização trimestral 
Reuniões de Monitorização: 
FCT- Acompanhamento e ou monitorização 
Estabelecimento de Parcerias 

√ Até final do mês √ Relatórios realizados pela equipa qualidade 
Inicio FCT de TET 

OP3  Reforçar o envolvimento dos stakeholders 
internos e  externos 

- 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 
Abril 

√ Reuniões individuais com os docentes para 
devolução dos IAS e aferir aspetos a ajustar. 



                                                                                 MONITORIZAÇÃO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021 

Modelo.006.GPE.0                                                                                                                                                                                                                                                      5 | P á g i n a  
 

MAIO 21 

 

 

 

 

 

 

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 7 √ 20/05/2021 √  

OP5 Auscultar as entidades que 
recebem os alunos em FCT 

Monitorização intermédia da FCT junto das 
entidades parceiras 

√ Ao longo do 
período de FCT 

√ Inicio da FCT de TAGD3 - apenas alguns alunos, e os 
restantes em PS  

OP1  
Afirmar a EPET como referência na 
educação e formação  

Participação em feiras e mostras educativas: 

• A agendar ao longo do ano letivo  

• Concelho de Odivelas (MOPE) 

√ Ao longo do mês √ Realizada de acordo com o calendário. Houve poucas 
interações por parte dos jovens candidatos. 

OP6 promover a formação cívica e  
ética dos alunos 
 
 
 
 

Atividades curriculares propostas  

• Dia da Europa – concurso de cartazes.  9 de 
maio 

• Visita ao Museu do Desporto- TAGD 1 E TD 
1-  

• Visita ao Estoril Open  

• Visita Cidade do Futebol- TAGD_TD 

• Torneio de Futebol- TAGD2 

• Torneio de Volei de Praia 

• Percurso de orientação Mata de Benfica ou 
Monsanto 

√  
Dependendo da 
disponibilidade 
dos espaços e 
das condições 

sanitárias  

X 

 

√ 

As restantes não se realizaram por indisponibilidade dos 
espaços em receber os alunos.  

 

Destas atividades apenas se realizaram o tornei de Vólei 
de praia a o percurso de orientação  

 

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 

√ Ao longo do mês √ Realizadas através da Divulgação da Junta de Freguesia de 
Benfica. 

 
Op5- Garantir a melhoria continua da 
atividade Formativa 
 
 

Reuniões de Monitorização: 
-FCT( acompanhamento / distribuição) 
- Estabelecimento de Parceiras  

√ Ao longo do 
mês. 

√ Estabelecimento de novas parcerias para o curso de TAE 
Monitorização da FCT 
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JUNHO 21 
 

 
 

 

 

 

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 8 √ 24/6/2021 √  

OP5 Auscultar as entidades que recebem 

os alunos em FCT 
• Avaliação Final da  FCT junto das 

entidades parceiras e dos alunos 
através da aplicação de IAS; 

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

• Aumentar presenças para júri 
de PAP’s 

√ Até ao fim do 
mês 

√ Reuniões presenciais ou à distância com todas as entidades, e 
aplicação do IAS de satisfação com a FCT, por parte das entidades 
e dos alunos. 
 
 
 
 
Convidar entidades para membros dos Júris de PAP- TET, TAS e 
TAGD 

OP1 Afirmar a EPET como referência na 

educação e formação  

Participação em feiras e mostras 
educativas: 

• A agendar ao longo do mês 
de acordo com os convites e 
mostras que surjam. 

√ Ao longo do 
mês 

X Não se realizaram feiras ou mostras educativas  

Realizou-se no dia 22 de junho o Dia Aberto da EPET em Formato 
Online. 

-Poucos participantes 

OP6 promover a formação cívica e  
ética dos alunos 

• Atividades curriculares propostas  
o Baile de final de ano 
o Realização do Peddy 

Paper 3º Trimestre 

√ Final do mês 
de junho 

`X Devido à pandemia não se puderam realizar estas atividades, em 
substituição realizou-se uma visita ao Zoo de Lisboa 

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 

 Seleção para o próximo ano 
letivo e constituição das turmas 

√ Ao longo do 

mês 
√ As entrevistas de seleção iniciaram-se em Março e decorreram a 

um ritmo muito satisfatório, estando nesta altura as turmas com 
vagas muito limitadas. 

OP5 Garantir a melhoria continua da 
atividade formativa 

Reunião de Monitorização. 

- Analise de Indicadores 

-Análise de IAS- 

- Divulgação resultados IAS  

 

√ Final do mês √  
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JULHO 21 
 

 

 

 

 

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 trimestrais de 
avaliação 

 Época de Recuperação de 
Módulos  

√ 1º semana de 
julho 

√ As reuniões decorreram dentro da normalidade 
 
Decorreu de 12 a 15 de julho 

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

 Conselho Pedagógico 9 
(encerramento do ano letivo) 

√ 29/07/2021 √  

 Garantir a correta organização 
de processos pedagógicos 
através da realização de 
auditorias pedagógicas pela 
Equipa EQAVET e CP 

√  

3ª semana de 
julho 

X Auditoria realizada Pela Chefe dos Serviços Administrativos- Os 
dossiês encontram-se completos. 

 Monitorizar os resultados 
escolares- Relatório Anual 

√ 3ª semana de 
julho 

`X Foram analisados os resultados anuais por turma, por curso e 
escola 

OP5 Auscultar as entidades que recebem 

os alunos em FCT 
• Aumentar a presença e o 

número membro externos de 
Júri das PAPs 

√ 2ª  e 3ª 
semana de 

julho 

√ Realização das PAPs dos cursos com ciclo a concluir- TET, TAS e 
TAGD 2018/2021. 
Contamos com a presença de membros novos em TET e TAGD 

OP3 Aumentar o número de alunos 
candidatos 

  Seleção para o próximo ano 
letivo e constituição das 
turmas 

√ Ao longo do 
mês 

√ Processo a decorrer para preencher as vagas restantes. 

OP5 Garantir a melhoria continua da 
atividade formativa 

Reunião de Balanço final 

- Preparação do Plano de 

Melhoria. 

√ Até final do 
mês  

√  


