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Plano de Melhoria 

 
 

 

1. Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, e de outros em uso, e da aferição dos descritores EQAVET/ 

práticas de gestão que sustentam o presente Plano de Melhoria 

 
De seguida descrevemos com detalhe o ponto de partida e as ambições traçadas pela ESCOLA em relação aos indicadores monitorizados no âmbito do processo EQAVET, 
assim como outros que monitorizamos no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade desde 2017: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nº OBJETIVO INDICADOR 2017 2019 Tendência 2022 

1 Taxa de conclusão dos cursos 75% Taxa de conclusão dos cursos (Indicador 4a EQAVET) 43,3% 100% ↗ 75% 

2 Taxa de empregabilidade mínima de 85% 
Taxa de colocação de antigos alunos (1 ano após conclusão do curso) 

Indicador EQAVET 5a) 
76,9% 100% 

Tendência 

Esperada↗ 
85% 

3 Taxa de Ocupação dos Diplomados (75%) 
Nº diplomados que exercem profissões relacionadas e não relacionadas com o curso 

Indicador EQAVET 6a) 
61,5% 89,3% 

Tendência 

Esperada↗ 
75% 

4 Índice de satisfação dos empregadores com os seus colaboradores, ex-alunos 3.75) 
Valor médio global obtido nos questionários de satisfação das empresas 

Indicador EQAVET 6b3) 
3.5 3,5 

Tendência 

Esperada↗ 
3.75 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


 

                                   
                                                               
 

 

 

 

2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização  

 

 

Área de 

Melhoria 

Descrição da Área de 

Melhoria 
  

 

AM1 
Criar na Escola um 
ambiente acolhedor 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

Estado / forma de implementação 

O1 
Índice de satisfação dos alunos e encarregados de educação (>=90%)  Em aplicação (avaliação anual – 2.º 

período) 

O2 Nº de reuniões da Direção com Conselho de Delegados de turma (=3) Em aplicação 

O3 
N.º de sugestões apresentadas e tratadas. (100%)  Arquivar registo e forma de resolução 

(Drive EQAVET) 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A1 
Aumentar a participação dos alunos na vida da Escola. (PAA, DAC, Eco 
escolas, JA, Clube Europeu, Etwinning) 

Setembro/2020 Julho/2021 

A2 
Disponibilizar caixas de sugestões/e-mail. 

sugestoesdemelhoria@aelordelo.edu.pt  
Setembro/2020 Julho/2021 

AM2 
Promover o sucesso 
educativo e escolar  

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

Estado / forma de implementação 

O4 
Taxa de abandono/Desistências (< =12%)  Em aplicação (análise trimestral / 

avaliação anual) 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
mailto:sugestoesdemelhoria@aelordelo.edu.pt


 

                                   
                                                               
 

 

O5 Taxa de Absentismo (<=10%) Em aplicação (análise trimestral) 

O6 Taxa de conclusão dos cursos (>=75%)  Em aplicação (análise / avaliação anual) 

O7 Taxa ou Número de diplomados que prosseguem os estudos (>=10%) Em aplicação (análise / avaliação anual) 

O8 Taxa de empregabilidade (> 85%)  Em aplicação (análise / avaliação anual) 

O9 Taxa de diplomados que trabalham na área de formação (>=75 %)  Em aplicação (análise / avaliação anual) 

O10 
N.º de participações de ocorrência e de medidas disciplinares. (Nº de 
Registos)  

Em aplicação (análise trimestral) 

O11 
% de alunos com média superior a 14 valores em cada ano letivo. 
(>=15%)  

Em aplicação (análise / avaliação anual) 

O12 Relatórios trimestrais do(s) aluno(s) acompanhado(s) pelo SPO Análise trimestral 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A3 Apoio na elaboração de currículos, cartas de apresentação, simulação 
de entrevistas e na preparação da vida ativa e profissional 

Setembro/2020 Julho/2021 

A4 Sessão de formação (preparação para o ingresso no mercado de 
trabalho) 

Setembro/2020 Julho/2021 

A5 Computador e projetor nas salas das disciplinas técnicas Setembro/2020 Julho/2021 

A6 Espaço/sala vocacionados e equipados para as disciplinas técnicas Setembro/2020 Julho/2021 

A7 Reunir CTs para balanço:  
1. com propostas de atividades de apoio pedagógico aos alunos com 
mais dificuldades e comportamento menos adequados.  
2. Dinamizar projetos de forma a desenvolver competências para 
valorizar os alunos (PAA, DAC, Eco escolas, Mentoria, JA, Clube 
Europeu, Etwinning). 

Setembro/2020 Julho/2021 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


 

                                   
                                                               
 

 

AM3 
Envolver encarregados de 
educação na comunidade 
de vida escolar 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

Estado / forma de implementação 

O13 
Acompanhamento dos pais/EE nos eventos, reuniões/contactos (>= 
80%) 

Em aplicação (análise trimestral) 

O14 Taxa de satisfação dos encarregados de educação (>=90%)  Avaliação anual (2.º período letivo) 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A8 Inquérito de satisfação dos encarregados de educação  Setembro/2020 Julho/2021 

A9 
Registo do acompanhamento dos pais/EE nos eventos, 
reuniões/contactos (>= 80%) 

Setembro/2020 Julho/2021 

A10 Participação dos EE no Focus Group Setembro/2020 Julho/2021 

AM4 

Garantir uma seleção e 
formação contínua de 
docentes e não docentes 
alinhados com a 
identidade e valores do 
PEE 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

Estado / forma de implementação 

015 

N.º de ações/horas de formação médio por docentes e não docentes 
que possam contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas 
como previsto no PEE, designadamente as relacionadas com a 
reflexão da autoavaliação e a inovação da prática educativa. 

Em aplicação (avaliação anual – final do 
ano letivo) 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A11 Articulação e Trabalho colaborativo e partilha de materiais Setembro/2020 Julho/2021 

A12 

Levantamento do n.º de ações/horas de formação médio por docente 
não docentes (levantamento pelos serviços administrativos de 
acordo com o objetivo 15). 

Setembro/2020 Julho/2021 

AM5 Objetivo Descrição do objetivo e metas a alcançar  Estado / forma de implementação 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


 

                                   
                                                               
 

 

Avaliar regulamente a 
adequação curricular e 
pedagógica da oferta 
formativa às exigências 
do tecido profissional e 
ao perfil de 
aprendizagem dos alunos 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

O16 
Índice de satisfação dos empregadores. (>=3,75) Em aplicação (avaliação anual – 2.º 

período) 

O17 
Relatório individual de caraterização do aluno à entrada do curso 
(entrevistas e testes psicotécnicos).  

Procedimento em aplicação  

O18 
Qualidade e inovação da docência (projetos integradores, 
interdisciplinaridade, workshops, codocência, etc).  

Listagem anual de realizações (Diretor de 
turma, Equipa EQAVET / Direção / 
Coordenadores de curso / Equipa PAA) 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A13 Propor à rede oferta formativa adequada às necessidades da região. Setembro/2020 Julho/2021 

A14 Implementação de Projetos integradores Setembro/2020 Julho/2021 

AM6 

Manter uma forte ligação 
com o tecido empresarial 
e social da comunidade 
local, nacional e 
internacional 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

Estado / forma de implementação 

O19 Contactos com antigos alunos. (Nº de Projetos/intervenções) Listagem anual de realizações 

O20 Nº de entidades parceiras com Protocolo  Listagem anual de protocolos 

O21 
Parcerias com instituições de ensino superior  Listagem anual de realizações (derivadas 

dos protocolos) 

O22 
Participação em projetos de âmbito transnacional e que incentivem a 
mobilidade de alunos e docentes. 

Número de alunos e docentes envolvidos 

O23 Taxa de resposta aos inquéritos aos empregadores e ex-alunos 
(>90%)  

Em aplicação (avaliação anual – 2.º 
período) 

O24 
Nº de ações de divulgação da oferta formativa na região. (Nº de 
Registos)  

Em aplicação (avaliação anual – 2.º 
período) 

Ação Descrição da Ação a desenvolver Data Início Data Conclusão 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


 

                                   
                                                               
 

 

(mês/ano) (mês/ano) 

A15 
Dinamizar e encaminhar ex-alunos para oferta de emprego no 
mercado de trabalho. 

Setembro/2020 Julho/2021 

A16 Estabelecer parcerias com instituições de ensino superior Setembro/2020 Julho/2021 

A17 Participação nos programas ERASMUS+ e Etwinning. Setembro/2020 Julho/2021 

A18 Sistematizar os contactos com os empregadores (Focus group anual) Setembro/2020 Julho/2021 

A19 
Aproximação ao mundo empresarial (Sala de aula- ponto de 
encontro) 

Setembro/2020 Julho/2021 

A20 Divulgação da Escola e oferta formativa (ações/Redes sociais) Setembro/2020 Julho/2021 

AM7 

Incentivar a participação 
de alunos e professores 
em projetos, programas e 
atividades de âmbito 
local, nacional e 
internacional 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

Estado / forma de implementação 

O25 
Vitalidade das relações exteriores. (Nº projetos de âmbito 
internacional) 

Em aplicação (avaliação anual – 2.º 
período) 

O26 
Qualidade e inovação da docência (projetos integradores, 
interdisciplinaridade, workshops, codocência, etc).  

Listagem anual de realizações (Diretor de 
turma, Equipa EQAVET / Direção / 
Coordenadores de curso / Equipa PAA) 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A21 
Participação em atividades de âmbito local, nacional e internacional 
p.e. Junior Achivement, EcoEscola, Clube Europeu, Etwinning, 
ERASMUS+, entre outros 

Setembro/2020 Julho/2021 

A22 
Implementar atividades de enriquecimento curricular (PAA, DAC, Eco 
escolas, JA, Clube Europeu, Etwinning) 

Setembro/2020 Julho/2021 

AM8 Objetivo Descrição do objetivo e metas a alcançar  Estado / forma de implementação 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


 

                                   
                                                               
 

 

Elaborar documentos 
orientadores e ajustar a 
organização da Escola ao 
PEE 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

O27 
Disponibilizar informação atualizada e de fácil acesso sobre os vários 
documentos orientadores (Indicadores de qualidade) 

Procedimento em aplicação  

O28 
Taxa de satisfação dos colaboradores (> 90%) Em aplicação (avaliação anual – 2.º 

período) 

O29 
Utilização das Plataformas de comunicação (email, Ferramentas 
Google, Redes sociais, Revista) e difusão da informação através das 
mesmas. 

Procedimento em aplicação  

O30 
Exposição dos trabalhos de alunos no espaço escolar. (Nº Registos) Publicação no site 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A23 
Publicação atualizada e de fácil acesso (Site da ESCOLA, FB, Rede 
informática Interna, etc) dos vários documentos (PAA, PEE, 
Regulamento Interno, Indicadores EQAVET, etc.) 

  

A24 
Apresentar o PEE e divulgar o regulamento interno a toda a 
comunidade educativa e ser disponibilizado para consulta pública 

Setembro/2020 Julho/2021 

A25 
Garantir a operacionalidade dos recursos informáticos e restantes 
equipamentos 

Setembro/2020 Julho/2021 

A26 
Atas/registos de reuniões periódicas da Coordenação dos Cursos 
Profissionais com as diferentes equipas de trabalho. (Atas e registos) 

Setembro/2020 Julho/2021 

A27 Melhorar a Comunicação Interna e Externa Setembro/2020 Julho/2021 

AM9 
Implementar um sistema 
interno de autoavaliação 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

Estado / forma de 
implementação 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


 

                                   
                                                               
 

 

O31 
Divulgação de relatório anual de autoavaliação à comunidade 
educativa.  

Em aplicação (avaliação anual – 2.º 
período) 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A28 
Definir e implementar critérios objetivos de avaliação das metas do 
projeto educativo, com recomendações de correção e melhoria  

Setembro/2020 Julho/2021 

 

 

Os Relatores  

_________________________________ 

(Diretora do Agrupamento) 

__________________________________ 

(Responsável da Equipa EQAVET) 

 
Lordelo, 05 de abril de 2021 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx

