PLANO DE AÇÃO
ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO
- GUIMARÃES SETEMBRO/2020
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Id

1

2

3

Refª /
Critério
EQAVET

P2/CP1

P6/CP1

P8/CP1

Práticas de Gestão
da EFP

As ações delineadas
traduzem a visão
estratégica
partilhada pelos
stakeholders
internos e externos.

Objetivo
Estratégico

Consolidar
processos de
interação da
escola com o meio

Descrição do
objetivo
operacional/ação

Atividades

Indicador de
eficácia

Meta

Data
início

Estratégias de
auscultação de
todas as partes
interessadas

Questionários sobre o
grau de satisfação de
todas as partes
interessadas: alunos,
formadores, empresas
e entidades externas
Melhorar a divulgação
dos trabalhos e das
atividades
desenvolvidas

Ações de
divulgação

5

set/19

Direção
Equipa EQAVET

set/19

Direção
Equipa EQAVET
Responsável
pela
atualização do
site da escola

mar/20

Direção
Equipa EQAVET
jun/20
Equipa de
Autoavaliação

Completar e
executar o plano de
comunicação
O sistema de
Divulgar o sistema de
Implementar,
garantia da
Consolidar
garantia da qualidade
divulgar e envolver
qualidade em uso é
processos de
em uso no
Nº de ações
as Partes
explícito e conhecido
interação da
agrupamento
de divulgação
Interessadas
pelos stakeholders escola com o meio
(cartazes, placar, site,
Externas para os
internos e externos.
redes sociais, etc)
sistemas de garantia
da Qualidade (CAF Educação e EQAVET)
Os stakeholders
internos e externos
são consultados na
Criar ou adaptar o
identificação e
Implementação de
processo de
análise de
Consolidar
auscultação às
auscultação direto ou Quantidade
necessidades locais
processos de
Partes Interessadas indireto para aferir a
de PI
(alunos/formandos e
interação da
sobre a oferta
oferta formativa que
auscultadas
mercado de
escola com o meio
formativa
deverá ser proposta à
trabalho) e a sua
rede
opinião é tida em
conta na definição
da oferta formativa.
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6

7

Data
fim

Responsável

Recursos
necessários

Estado

Concluído

Roll-Up

Em curso

A
aguardar
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Id

4

5

6

Refª /
Critério
EQAVET

A4/CA4

C5DI

C5DI

Práticas de Gestão
da EFP

Objetivo
Estratégico

Descrição do
objetivo
operacional/ação

Atividades

Indicador de
eficácia

A autoavaliação
periódica utiliza um
referencial
consensualizado com
Desenvolver
os stakeholders
responsabilidades
Incluir o quadro
Quantidade
internos e externos e
coletivas para a
EQAVET no processo
de PI
identifica as
melhoria do
de autoavaliação
auscultadas
melhorias a
sucesso educativo
introduzir, em
função da análise da
informação
produzida
Auscultar com
periodicidade
Participação dos
regular as
stakeholders
necessidades do
Realizar questionários
internos e externos
Consolidar
mercado - ex.:
aos empregadores
num diálogo
processos de
observatório, focus
Pesquisa bibliográfica
continuado sobre a
interação da
group, envolvendo
Reuniões formais e
qualidade da oferta escola com o meio
as entidades
informais
de EFP e a sua
empregadoras na
melhoria contínua
definição dos
curricula das
disciplinas técnicas
Definir um plano de
marketing e
comunicação para
Consolidar
os cursos
Rever a estratégia de
Disponibilização de
processos de
profissionais
presença e gestão de Nº de ações
informação
interação da
assente, por ex. num conteúdos nas redes de divulgação
escola com o meio
portefólio com os
sociais
factos, números,
casos de sucesso,
etc.

PA/Escola Secundária Martins Sarmento

Meta

7

4

Data
início

Data
fim

Responsável

Recursos
necessários

Estado

mar/20

Direção
Equipa EQAVET
set/20
Equipa de
Autoavaliação

Em curso

set/19

Direção
Equipa EQAVET
Diretores de
Curso
SPO

Em curso

fev/20

Direção
Equipa EQAVET
Responsável de
atualização do
site

Em curso
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Id

7

8

9

10

Refª /
Critério
EQAVET

Práticas de Gestão
da EFP

C5DI

Participação dos
stakeholders
internos e externos
num diálogo
continuado sobre a
qualidade da oferta
de EFP e a sua
melhoria contínua

Consolidar
processos de
interação da
escola com o meio

C5DI

Participação dos
stakeholders
internos e externos
num diálogo
continuado sobre a
qualidade da oferta
de EFP e a sua
melhoria contínua

Promover a
educação para os
valores e cidadania

C5DI

C5DI

Participação dos
stakeholders
internos e externos
num diálogo
continuado sobre a
qualidade da oferta
de EFP e a sua
melhoria contínua
Participação dos
stakeholders
internos e externos
num diálogo
continuado sobre a
qualidade da oferta
de EFP e a sua
melhoria contínua

Objetivo
Estratégico

Descrição do
objetivo
operacional/ação
Melhorar a
participação dos
stakeholders
externos na
avaliação e na
definição de
melhorias para os
cursos profissionais
Realizar um debate
com ex-alunos
integrado num
evento relacionado
com o EFP
Envolver os Exalunos na dinâmica
dos cursos
profissionais

Atividades

Indicador de
eficácia

Realizar uma nova
ronda de focus group
ou outra forma de
auscultação para
avaliar o ano letivo e
preparar o próximo
ano letivo

Relatório do
Focus Group

Nº de ações
Jornadas do
Ensino
Profissional

Meta

Realizado

4

Consolidar
Implementação das
processos de
propostas eleitas no
interação da
Orçamento
escola com o meio
Participativo

Consolidar
Registos formais das
processos de
ações desenvolvidas
Relatório da atividade
interação da
com o Centro de
escola com o meio
Saúde
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Taxa de
relatórios
reproduzidos

100%

Data
início

Data
fim

Responsável

Recursos
necessários

Estado

nov/20

Direção
Equipa EQAVET
Empresa
Consultora

A
aguardar

set/19

Direção
Equipa EQAVET
Responsável de
atualização do
site

Em curso

set/20

Direção
Conselho Geral

A
aguardar

Diretoras de
Curso de TAS

Em curso

set/19

4/5

Id

11

12

Refª /
Critério
EQAVET

C6GQ

C6GQ

Objetivo
Estratégico

Descrição do
objetivo
operacional/ação

Desenvolver
responsabilidades
coletivas para a
melhoria do
sucesso educativo

Definir um painel de
indicadores chave
para divulgar em
permanência o
estado do projeto
educativo - ex.
dashboard no site
institucional

Desenvolver
responsabilidades
coletivas para a
melhoria do
sucesso educativo

Atualizar no site a
informação
referente à
monitorização.
Manter atualizada e
divulgada a
informação relativa
à avaliação dos
cursos profissionais

Práticas de Gestão
da EFP
Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria
da qualidade na
gestão global e
intermédia da oferta
de EFP, em função
da monitorização
intercalar dos
objetivos e da
duração própria das
atividades
envolvidas.
Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria
da qualidade na
gestão global e
intermédia da oferta
de EFP, em função
da monitorização
intercalar dos
objetivos e da
duração própria das
atividades
envolvidas.
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Atividades

Execução de ficheiro
de monitorização dos
indicadores e
objetivos

Indicador de
eficácia

Meta

Elaboração e
100% de
acompanham
Acompan
ento dos
hamento
indicadores

Informação
atualizada no
site

100% de
Acompan
hamento

Data
início

mai/20

jul/20

Data
fim

Responsável

Recursos
necessários

Estado

Direção
Equipa EQAVET
Equipa de
Autoavaliação
Empresa
Consultora

Em curso

Direção
Equipa EQAVET
Responsável de
atualização do
site

A
aguardar

5/5

