
Nº de Ação Data Origem Objetivo Atividades  Recursos humanos e materiais/financeiros Responsável

1/2020-21 10/01/2020 Auditoria EQAVET

Melhorar a publicitação dos 
cursos e das ações do 

Agrupamento de Escolas Tomaz 
Pelayo

- Criar uma página de facebook; modernização e atualização da página 
de internet do Agrupamento

Docentes a área de informática; equipa PTE Direção

2/2020-21 10/01/2020 Auditoria EQAVET

Divulgar o enquadramento do 
sistema EQAVET, a equipa 

EQAVET e respetivas funções na 
página do Agrupamento

- Divulgação na página do Agrupamento de um texto enquadrador do 
sistema EQAVET, bem como da equipa de trabalho constituída para o 

efeito e respetivas funções 
Equipa EQAVET

Adjunta do Diretor  responsável 
pelo EQAVET

3/2020-21 10/01/2020
Análise dos indicadores 

internos EQAVET
Melhorar a taxa de sucesso - 
taxa de módulos em atraso

Reunião da Adjunta do Diretor responsável pelo Ensino Profissional 
com o/a DT e os alunos com elevado número de módulos em atraso 

para elaboração de plano de recuperação: elaboração de uma ata e de 
um plano de recuperação com conhecimento ao EE

DT; Adjunta do Diretor responsável pelo 
Ensino Profissional

Adjunta do Diretor

4/2020-21 10/01/2020 Auditoria EQAVET

Melhorar a interação com os 
stakeholders externos, 

nomeadamente quanto ao grau 
de satisfação com a qualidade 
técnica dos alunos em FCT e 

sugestões de melhoria no 
processo

- Auscultar através de um google forms o grau de satisfação das 
entidades parceiras na FCT e recolha de sugestões de melhoria no 

processo
Equipa EQAVET

Adjunta do Diretor responsável 
pelo EQAVET e pela UFQ

5/2020-21 10/01/2020 Auditoria EQAVET
Fortalecer as relações 

interinstitucionais com os 
parceiros

- Divulgar as parcerias no site do Agrupamento.
Docentes da área de informática; equipa 
PTE

Direção

6/2020-21 1/10/2020 Auditoria EQAVET
Propor uma maior adequação do 
Plano de Formação aos docentes 

da área técnica 

Auscultar os diferentes grupos disciplinares no sentido de propor ao 
Centro de Formação ações que supram as necessidades de formação 

também dos docentes da área técnica.

Grupos de recrutamento, Departamentos 
Curriculares, CP e CFAESG

Diretor

7/2020-21 1/10/2020
Anáiise dos indicadores 

internos EQAVET

Promover ações de 
sensibilização, através do DC, em 
articulação com os docentes da 

formação tecnológica, no 
sentido de estimular os alunos 
para a procura de emprego na 

área de formação

Sensibilizar os alunos para a importância da formação realizada e para 
a sua recetividade no mercado de trabalho; trabalhar técnicas de 

procura de emprego; elaboração de um CV.; estudo do tecido 
empresarial da região com os alunos

DC e docentes da formação tecnológica
Adsjunta do Diretor 

responsável pelo Ensino 
Profissional

8/2020-21 1/10/2020 Auditoria EQAVET

Garantir que os momentos de 
avaliação e autoavaliação da FCT 

são concretizados em reunião 
conjunta entre o orientador, o 

tutor e os alunos e, sempre que 
haja necessidade, convocar os 

alunos para participar nas 
reuniões de acompanhamento 

da FCT

Sensibilizar todos os intervenientes na FCT para a importância de os 
alunos participarem nas reuniões de acompanhamento da FCT e nos 

momentos de avaliação e autoavaliação intermédia e final.
DT, DC., alunos, Tutores

Adjunta do Diretor responsável 
pelo Ensino Profissional e DC
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9/2020-21 1/10/2020 Auditoria EQAVET

Realizar a triangulação dos 
indicadores mais relevantes, por 
forma a ter uma perceção mais 
objetiva e sitematizada para a 

globalidade da escola

Elaborar um relatório de autoavaliação EQAVET anual mais 
circunstanciado, através da triangulação dos indicadores mais 

relevantes.
Equipa EQAVET

Adjunta do Diretor responsável 
pelo Ensino profissional

10/2020-21 10/01/2020 Auditoria EQAVET
Definir metas mais ambiciosas 
para os descritores EQAVET e 

indicadores internos

Definir em CP as metas para 2020-21 tendo por base os resultados do 
relatório de autoavaliação do ano letivo transato.

CP Diretor

11/2020-21 10/01/2020 Auditoria EQAVET 
Calendarizar as ações EQAVET de 

forma mais específica 
Elaborar um calendário de ações a cumprir ao longo de cada ano letivo Equipa EQAVET Adjunta do Diretor responsável 

pelo EQAVET

12/2020-21 10/01/2020 Auditoria EQAVET 

Fazer a manutenção e/ou 
atualização de equipamentos e 
softwares principalmente para 
as disciplinas de caráter mais 

tecnológico

Adquirir e/ou fazer a manutenção e/ou atualização de equipamentos e 
software, nomeadamente para as disciplinas de cariz mais tecnológico

Direção e Conselho Administrativo; Equipa 
PTE

Direção

13/2020-21 02.02.2021
Análise dos indicadores 

EQAVET

Avaliar a baixa empregabilidade 
dos cursos da área da 

Informática (GPSI) e do 
Secretariado (ou áreas afins)

Promover reuniões de grupo disciplinar no sentido de analisar a 
problemática da empregabilidade e estudo de eventuais medidas que 

minorem esta problemática.
Grupos 550, 430 e 530 CP

14/2020-21 02.02.2021
Análise dos indicadores 

EQAVET

Retomar o contacto com os 
alunos do curso de Termalismo 
em junho/julho, para avaliação 

mais concreta da 
empregabilidade do curso, por 

ser uma área de trabalho sazonal 
e porque a pandemia afetou a 
área do turismo, sobretudo no 

pico pandémico 

Fazer novo contacto aos alunos do curso, no sentido de avaliar se a 
empregabilidade melhorou no início do verão

Equipa EQAVET
Adjunta do Diretor  responsável 

pelo EQAVET
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