
Plano de Ações de Melhoria

Nº de Ação Data Origem Objetivo Atividades Prazo

1 22/25 jul/22
Identificar as necessidades de equipamentos

Analisar a verba disponível

Reorganizar o espaço

Instalar equipamentos

Formalizar candidatura aos CTE tecnologia digitais e 

informática 1.ª fase

dez/22 Auditoria EQAVET 9/2021  Fazer um esforço no sentido de melhoria do parque tecnológico
Melhorar parque tecnológico - Ação 1 22/23

2 22/24 jul/22

Inquérito avaliação 

satisfação pessoal não 

docente

Melhorar a satisfação do pessoal não docente com as  ações de 

formação

Criar em parceria com CM uma metodologia para 

identificação das necessidades de formação dos 

colaboradores não docentes e implementar um plano de 

formação

jul/23

Identificar necessidades de alteração à grelha horária

Analisar as alteração possíveis à grelha horária

Alterar a grelha horária

Analisar com a equipa da cozinha as alterações que 

propõem à ementa considerando o feedback que têm 

dos alunos

Analisar com a empresa responsável pela gestão do 

refeitório as possibilidades de melhoria

Alterar a ementa

Analisar com responsável de Serviços Administrativos e 

responsável EE as alterações a implementar

Analisar com Direção as alterações que são possíveis 

implementar e dar seguimento

Formalizar nos órgãos e nos documentos enquadradores da escola a 

equipa EQAVET, eventualmente integrando-a na equipa da qualidade. 

Existe também a necessidade de definição da equipa EQAVET, com 

alargamento aos alunos e a participação de Stakeholders externos 

estratégicos

Criar um órgão consultivo com: Ass. pais, EE, alunos, não 

docentes, empresários, município, IFP
set/23

Elaboração de normas reguladoras da atividade da equipa EQAVET Criar um regimento com as atividades da equipa EQAVET jan/23

Auditoria EQAVET 9/2021

Necessidade de divulgação à comunidade escolar das diretrizes do 

Quadro EQAVET a nível interno e externo, para que todos se sintam 

envolvidos neste processo

Definir no plano de atividades EQAVET (doc. nº 10) set/25

Auditoria EQAVET 9/2021
Rever os conteúdos de alguns documentos orientadores da Escola e 

definir metas mais ambiciosas no Plano de Melhoria (Anexo 1)

Rever o Projeto Educativo

Rever as metas
set/23

Auditoria EQAVET 9/2021
 Fazer um esforço conjunto no sentido de melhoria dos indicadores 

EQAVET
Rever as metas set/23

Auditoria EQAVET 9/2021
Encontrar estratégias eficazes de combate ao abandono escolar e 

contrariar as baixas taxas de conclusão de curso
Implementar a ação 7/22 dez/25

Identificar as necessidades de formação tecnológica

Articular com o centro de formação e com o município 

as ações necessárias na componente tecnológica

Identificar os formulários a preencher para concorrer ao 

programa ERASMUS+

Reunir uma equipa de trabalho

Submeter os formulários para concorrer ao programa

11 22/23 abr/23 Auditoria EQAVET 9/2021

Melhorar e dinamizar a página da internet em permanência, com 

divulgação da oferta formativa da escola, dos casos de sucesso, das 

parcerias existentes e projetos autónomos ou conjuntos.

Implementar a ação 6/21 e incluir os parceiros abr/23

dez/259 22/23

dez/2510 22/23

7 22/23 dez/23

8 22/23 dez/25

dez/24

dez/24

6 22/23 set/23 Auditoria EQAVET 9/2021

set/23

3 22/23 julho 22/ 23 

Auditoria EQAVET 9/2022
 Fazer um reforço da formação específica para os professores da 

formação tecnológica

Inquérito avaliação Melhorar a satisfação dos alunos com o horário escolar

4 22/23 set/23 Inquérito avaliação 

5 22/23 set/23 Inquérito avaliação 
Melhorar o nível de satisfação dos EE com o atendimento nos serviços 

administrativos

Auditoria EQAVET 9/2021

Fomentar a internacionalização das atividades da Escola, através do 

estabelecimento de projetos de âmbito transnacional, e também 

através de programas de mobilidade para alunos (programa 

ERASMUS+)

Melhorar a satisfação com os equipamentos de apoio na sala de aula e 

a rede informática
julh/2022 /2024

Melhorar o nível de satisfação dos alunos com as refeições servidas no 

refeitório
set/23

Inquérito avaliação 

satisfação alunos, 

Encarregados de Educação, 

Pessoal docente e não 

docente

set/23

1/


