PLANO DE AÇÃO

Nome da entidade formadora

Escola profissional, Tecnológica e Agrária de Moimenta da Beira
Morada e contactos da entidade formadora

Quinta do Ribeiro
Rua
3620-463, Moimenta da Beira
Email: geral@epmoimenta.pt
Telefone: 254580500

Código de campo alterado

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora

José António Almeida, Diretor Pedagógico
Email: josealmeida@epmoimenta.pt
Olga Anciães, Diretora Geral
Email: olgaanciaes@epmoimenta.pt
Telefone: 254580500
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Plano de Ação- Alinhamento com o quadro EQAVET
O Plano de Ação decorre das opções assumidas pela Escola profissional Tecnológica e Agrária
de Moimenta da Beira (EPTAMB) para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET,
explicitadas no Documento Base.
As opções são traduzidas no Plano através da definição dos objetivos do processo de
alinhamento, ou seja, as ações a realizar para implementar o sistema de garantia da qualidade.

O Plano de Ação foi elaborado pela Equipa responsável do processo.
A equipa responsável pelo processo de alinhamento é constituída pelos seguintes elementos:
Olga Anciães- Diretora Geral
José António Almeida- Diretor Pedagógico
Teresa Alves- Representante do corpo docente
Sérgio Fernandes- Representante do corpo não docente
Henrique Lemos- Administrativo
Tendo em conta os objetivos definidos para o processo de alinhamento, definidos no
documento- Base, foram identificadas a tarefas a executar, a calendarização e as formas de
monitorização a utilizar.
Este Plano de Ação deverá ser avaliado e revisto após o processo de alinhamento sendo
reformulado de acordo com os ciclos subsequentes do alinhamento.

O processo de alinhamento segue os objetivos associados às linhas gerais de atuação e
domínios de funcionamento da escola:
Domínio
Organização e gestão interna

Objetivo
Alargar o âmbito de aplicação do ciclo PDCA,
passando da gestão global para os processos
operacionais da atividadade da atividade
pedagógica da escola e integrado por todos os
colaboradores
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Sucesso educativo e profissional dos
alunos

Melhorar a qualidade do processo formativo,
dando resposta às necessidades dos alunos.
Planificar as atividades pedagógicas de acordo com
o Perfil do aluno à saída da escolaridade
obrigatória e a matriz dos cursos EFP.
Planear os processos enquadrados nos princípios
EQAVET

Reforço da cultura e dinâmica escolar
Reforço da ligação à comunidade/
meio empresarial

Aumentar e melhorar os níveis de envolvimento e
participação dos stakeholders nos processos de
decisão e em todas as fases do ciclo PDCA.
Aumentar a transparência e a visibilidade de
processos e resultados alcançados pela escola.

No quadro seguinte são identificadas as atividades a desenvolver, os resultados esperados, a
calendarização das atividades e prazos, os responsáveis pela atividade e as formas de
monitorização:

Atividades a
desenvolver

Definição da equipa
EQAVET

Definição de
metodologias a
adotar
Princípios e objetivos
do SGQ

Elaborar o
documento base e o
plano de ação
Desenvolver um
plano de ação para o

Resultados
esperados

Elaborar
documento base
e Plano de ação.
Organizar e
implementar
sistema de
garantia da
qualidade
Assegurar a
implementação
do SGQ
Alinhar a
instituição para a
melhoria da
qualidade
Documento- base
e plano de ação
elaborados
Plano de ação para
o envolvimento

Calendarização/
prazo

Pessoas e
responsabilidades

Formas de
monitorização

Maio 2019

Direção

Ata

Maio 2019

Direção

Ata

Junho/ julho
2019

Equipa EQAVET

Ata

Setembro 2019
a março 2020
Dezembro 2019
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Equipa EQAVET

Equipa EQAVET

Reuniões quinzenais
da Equipa EQAVET e
Direção
Reuniões quinzenais
Equipa EQAVET
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envolvimento dos
stakeholders
Rever e alterar os
documentos
estruturantes da
Escola –
(Regulamento
interno/projeto
Educativo/Estatutos),
a fim de assegurar a
conformidade dos
mesmos
Envolver os
stakeholders na
construção, revisão e
alteração dos
documentos

Plano Anual de
atividades

Definir a
metodologia de
recolha de dados
relativos aos
indicadores
selecionados
Recolher os
indicadores – taxa de

definido
Documentos
alterados
Estatutos
Organograma
Procedimentos/
Manual funções
Regulamento
interno
Projeto
Educativo
Alunos
envolvidos na
revisão do
projeto
educativo,
regulamento
interno
Professores e
colaboradores
envolvidos na
alteração do
regulamento
interno e
projeto
educativo

dezembro 2019

dezembro 2019
janeiro a março
2020
Janeiro a
maio de 2020
Janeiro a
maio de 2020
Janeiro a maio
de 2020

Equipa EQAVET

Direção
Pedagógica

Reuniões quinzenais
Equipa EQAVET e
Direção

Diretores de
Turma

Equipa EQAVET

Janeiro a
maio de
2020

Reuniões de
conselho de turma
Reuniões da
coordenação de
curso
Reuniões equipa
técnica

Empresas,
Parceiros,
Município,
Encarregados
de Educação
envolvidos
Envolvimento
da
Comunidade
Escolar

Janeiro a
maio de
2020

Setembro
2019

Direção
Pedagógica

Criação de
uma
instrução de
trabalho

janeiro 2020

Direção
Pedagógica
Equipa EQAVET

Reuniões da
coordenação de
curso

Indicadores de
conclusão

Janeiro 2020

Direção
Pedagógica

Preenchimento dos
Documentos –
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Reunião Conselho
Consultivo
Organização de
FCT
(Coordenadores
de Curso)
Reuniões do
Conselho de
turma
Diretores de
turma
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conclusão triénio
2016-2019
Recolher os
indicadores relativos
ao triénio 2016-2019

Capacitar a equipa
técnica para a
aplicação dos
critérios EQAVET
Capacitar a equipa
pedagógica para as
alterações a
introduzir nas
práticas pedagógicas

Aumentar a
transparência e a
visibilidade de
processos e
resultados
alcançados pela
Escola.

Implementação das
atividades de
alinhamento do
sistema de garantia
da qualidade
Aplicar o ciclo PDCA
ao processo
pedagógico de cada

recolhidos

Equipa EQAVET

Indicadores
recolhidos: taxa
de
empregabilidade
/
prosseguimento
de estudos/
Empregabilidade
na área de
formação e
satisfação dos
empregadores
Frequentar
ações de
capacitação
desenvolvidas
pela ANESPO

Janeiro 2020

Desenvolver um
plano de
formação
interno
adequado às
necessidades dos
alunos, da escola e
do mercado de
trabalho
Atualizar o
website

Outubro 2019 a
junho 2020

Setembro 2019
a março 2020

janeiro a junho
2020

Melhorar a
informação do
website:

Direção
Pedagógica
Equipa EQAVET

Equipa EQAVET
Direção

Certificado de
participação -

Direção
Equipa EQAVET

Plano de formação
interna e relatório
de execução

Direção
Pedagógica
Equipa EQAVET
Responsável
pelo site e
redes sociais

Divulgar toda a
informação do
sistema de
alinhamento do
quadro EQAVET e
das atividades
desenvolvidas pela
escola

INDICADORES
ANQEP
Preenchimento dos
Documentos –
INDICADORES
ANQEP

Website
renovado, com a
informação
atualizada
INSTAGRAM
FACEBOOK

Atividades de
alinhamento
executadas

maio 2019 a
junho 2020

Direção
Pedagógica
Equipa EQAVET

Sistema de Gestão
da qualidade
alinhado com o
modelo EQAVET

Ciclo PDCA
aplicado ao
nível da

maio 2019 a
julho 2020

Direção
Pedagógica

Relatório
Pedagógico
anual
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curso/turma

Elaboração do
relatório do
operador

execução
pedagógica de
cada
curso/turma
Relatório do
operador
elaborado

Todos os
professores
maio 2020

Equipa EQAVET

Monitorização da
satisfação dos
stakeholders

Taxas de
satisfação

Junho e julho
2020

Equipa EQAVET

Proceder à avaliação
e revisão do
processo de
alinhamento e
objetivos atingidos
Submissão de
documentação à
ANQEP

Processo
avaliado

julho 2020

Equipa EQAVET

Document
os
submetido
s
Atribuição
de selo
EQAVET

Junho 2020

Direção

Junho 2020

Direção

Pedido de
verificação de
conformidade
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Relatório do
operador
Solicitação de
verificação de
conformidade
Relatório de
satisfação
Relatório de
avaliação do
processo de
alinhamento

Selo EQAVET
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