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PLANO DE AÇÃO 

 

 

Nome da entidade formadora 
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme 
legalmente instituído) 

Agrupamento de Escolas de Vagos 

Morada e contactos da entidade formadora 

Rua Padre Alírio de Melo, 3840-404 Vagos 

Telefone: 234793774 

e-mail: direcao@aevagos.edu.pt 

 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 

Hugo Martinho 

Diretor do Agrupamento das Escolas de Vagos 

Hugo.martinho@aevagos.edu.pt 

961784918 

 

(Inserir, a partir da página seguinte, o Plano de Ação para o alinhamento com o Quadro 
EQAVET, datado e assinado, considerando na sua elaboração as orientações presentes 
no Guia para o Processo de Alinhamento com o Quadro EQAVET, ANQEP, I.P., 2018) 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
mailto:direcao@aevagos.edu.pt
mailto:Hugo.martinho@aevagos.edu.pt
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Indicador 4a) Taxa de Conclusão dos cursos 

 

 

Objetivo específico 1: Reduzir o abandono escolar 

Meta a atingir: Reduzir em 5% a taxa de abandono escolar 

Histórico: 40% (2014-17)  

 18.7% (2015-18) 
Periodicidade de monitorização: Por Período de avaliação 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Definir o n.º 

mínimo de falta 

Coordenador da 

Oferta Formativa 
DT Ata Reunião inicial com os EE Set2020 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-17 Não Aplicável Histórico – 60% 

2015-18 Não Aplicável 
Histórico – 81.3% (Resultado recolhido em 

2020) 

2016-19 81,5% Resultado a recolher em janeiro 2021 

2017-20 82,0% Resultado a recolher em janeiro 2022 

2018-21 82.5 Resultado a recolher em janeiro 2023 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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para contactar os 

encarregados de 

educação 

Comunicar aos EE 

os casos de 

excesso do nº de 

faltas  

DT DT 

Serviços de sms, 

correio eletrónico e 

carta 

Por carta, por email, por 

sms, presencialmente ou 

por telefone 

Sempre que 

aplicável 

Delinear, em 

tempo útil, 

melhorias em 

função das 

sugestões 

reportadas pelos 

alunos e outros 

stakeholders 

internos e 

externos 

Equipa EQAVET 

Pessoal Docente 

Alunos 

SPO 

Atas de reuniões 

de Conselho de 

Turma, Atas de 

reuniões com 

encarregados de 

educação, E-mails 

rececionados, 

Outras vias 

Rede interna e/ou Site 

do agrupamento (se 

aplicável) 

Sempre que 

necessário 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo especifico 2: Cumprimento das metas de sucesso por 

disciplina 

Meta a atingir: Aumentar em 5% a metas de sucesso por disciplina 

Histórico: sem histórico 

Periodicidade de monitorização: Por Período de avaliação 

Atividades a realizar 
Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias 

Comunicação/divulga

ção 
Calendarização 

Aumentar a adoção de 

Medidas Universais de 

Apoio à Aprendizagem 

(diferenciação 

pedagógica e 

acomodações 

curriculares) 

Docentes 
Pessoal docente 

Alunos 

Documentos do 

Agrupamento e 

instrumentos de 

avaliação 

Atas de reuniões dos 

Conselhos da Equipa 

Pedagógica 

Reuniões de Conselho 

da Equipa Pedagógica 

 
Ao longo do ano 

letivo 

Promover 

metodologias de 

Trabalho de Grupo 

Pessoal docente 
Pessoal docente 

Alunos 
Registo de Sumários No início da atividade 

Ao longo do ano 

letivo 

Aplicar do 

questionário de 

avaliação por 

módulo/formador/esc

ola aos alunos 

Professor da 

disciplina 

Professor da 

disciplina/ Alunos 

Questionários de 

Avaliação preenchidos 
Não aplicável 

No final de cada 

módulo 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Delinear, em tempo 

útil, melhorias em 

função das sugestões 

reportadas pelos 

alunos aquando do 

preenchimento dos 

questionários 

Equipa EQAVET 

Pessoal docente e 

não docente 

Alunos 

SPO 

Relatório dos resultados 

dos questionários de 

avaliação 

Atas de reuniões de 

Conselho de Turma, Atas 

Na rede interna do 

agrupamento. 

 

 

No final do ano 

letivo 

Incentivar a melhoria 
dos resultados 
mediante a inserção 
nos quadros de mérito 
e/ou de excelência.  

Direção 
DT 

Alunos 

Proposta para o quadro 

de mérito de acordo com 

o Regimento dos quadros 

de mérito 

Reuniões de avaliação 

do 3ºPeriodo. 

Reunião final do ano 

letivo com os EE 

No final do ano 

letivo 

Professor da disciplina 
Professor da 

disciplina Alunos 

Relatórios de apoio 

de assessoria. 

Atas das reuniões 

da equipa 

pedagógica 

Reuniões de equipa 

pedagógica 

Ao longo do ano 

letivo 
 

Equipa EQAVET Equipa EQAVET 
Modelo de 

Documento de 

Registo do 

Reuniões de equipa 

pedagógica 
Início do ano letivo  

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

PAP 

Registo do 
acompanhamento e 
desenvolvimento das 
PAP. 

Orientador PAP 
Orientador PAP 

Aluno 

Preenchimento do 

documento 
Não aplicável 

Ao longo do 

último ano do 

curso 

Adequar os locais de 
estágio ao perfil do 
aluno e do curso 

Orientador de 

estágio 

Orientador de 

estágio 

Aluno 

Monitor da empresa 

Relatório de estágio do 

aluno 

Registo de avaliação do 

monitor 

Reuniões de equipa 

pedagógica 

No final do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo especifico 3: Intensificar relacionamento com EE 

Meta a atingir: taxa média de presenças nas reuniões com os respetivos 

diretores de turma de 70%. 

Histórico: sem histórico 
Periodicidade de monitorização: Por Período de avaliação 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Divulgação do 

EQAVET 

DT, DC e equipa 

EQAVET 
DT e EE 

Ata da reunião com os 

pais 
Convocatória 

No início do ano 

letivo 

Contactos 

regulares com os 

EE 

DT DT e EE 

Assinatura de 

documento de registo 

de contacto 

A cada reunião com o EE 
Ao longo do ano 

letivo 

Participação dos 

EE no dia do 

Agrupamento 

Direção 

Pessoal docente 

Todo o agrupamento 

e respetivos EE 

Fotografias, Convites, 

convocatória/mensagem 

Convite, 

convocatória/mensagem, 

rede interna e/ou site do 

agrupamento 

No dia de 

agrupamento 

(em data a indicar 

pela direção) 

Sessões de 

esclarecimento 

sobre as 

possibilidades de 

prosseguimento 

de estudos 

SPO 

Alunos do 3ºano 

Alunos do 2ºano 

Respetivos EE 

SPO 

DT 

Convocatória /convite 

PPT de apresentação 

Convite, 

convocatória/mensagem, 

redeinterna e/ou site do 

agrupamento 

Ao longo do ano 

letivo 

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


 
 

PA/Agrupamento de Escolas de Vagos) 7/21  
 
 

 

 

Objetivo especifico 4: Intensificar relacionamento com os alunos 

que não concluíram no tempo previsto 

Meta a atingir: nº de inscrições, nos exames para realização de 

módulos em atraso, de ex-alunos. 

Histórico: sem histórico 
Periodicidade de monitorização: No final de cada ano letivo 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação calendarização 

Divulgação das 

datas de exames 

extraordinários 
Coordenadora da 

oferta formativa 
DT 

Email 

Documento de 

calendarização dos 

exames 

Email e rede interna do 

agrupamento 

dez e abril e julho 

de cada ano letivo 

Informação aos ex 

alunos das datas 

de exame Ex-DT 

DT 

Coordenadora da 

oferta formativa e ex 

alunos 

Registo de inscrição 

dos ex alunos 

E mail 

Contacto telefónico 

dez e abril e julho 

de cada ano letivo 

Criação e 

aplicação de 

documento de 

registo das aulas 

de apoio  

Coordenadora da 

oferta formativa 

Professor da disciplina 

Ex alunos 

Documento de 

registo das aulas 

de apoio 

Não aplicável 
No início do ano 

letivo 19.20 

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

aulas de apoio 

individualizado 

(sempre que 

possivel) 

Coordenadora da 

oferta formativa 

Professor da disciplina 

Ex alunos 

Documento de 

registo das aulas de 

apoio preenchido 

E mail  

Contacto telefónico 

Épocas de exame 

 

Indicador 5a) Taxa de Colocação após conclusão dos cursos EFP 

 

 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-17 Não Aplicável Histórico – 86.7%% 

2015-18 Não Aplicável 
Histórico – 84.6% (Resultado recolhido em 

2020) 

2016-19 85,0% Resultado a recolher em janeiro 2021 

2017-20 85,5% Resultado a recolher em janeiro 2022 

2018-21 86 Resultado a recolher em janeiro 2023 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo especifico 5:Intensificar o relacionamento com as 

empresas 

Meta a atingir: 

Visita à escola de técnicos de empresas (1 visita por turma e por ano) 

Visitas de estudo a empresas (1 visita por turma e por ano) 

Novas parcerias com empresa (1 parceria nova por ano) 

Histórico:  

Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a realizar 
Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Convidar 
empresários e 
especialistas de 
diversas áreas de 
formação para fazer 
sessões técnicas na 
escola; 

Coordenador da 

Oferta Formativa 

Equipa EQAVET 

DIRECAO 

Professor da disciplina 

e alunos 

Técnico especialista 

externo 

Registo da 

atividade no PAA 

Avaliação da 

atividade 

Fotos 

Registo de 

sumários 

Convite 

Rede interna/ site do 

agrupamento 

Sempre que 

aplicável 

Participação em 
programas que 
promovam o 
empreendedorismo, 
como por exemplo 

Direção 

Prof da disciplina de 

economia 

Alunos finalistas 

Registo da 

atividade no PAA 

Rede interna/ site do 

agrupamento 
1º e 2º período 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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o programa do 
Município de 
Vagos– o 
SYNCACADEMY e o 
Programa “A 
Empresa” da Junior 
Achievement 
Portugal 

Técnicos da Câmara 

Municipal de Vagos 

Avaliação da 

atividade 

Organizar visitas de 
estudo às empresas 

Equipa pedagógica 

Professores e alunos 

Responsável da 
empresa 

Registo da 
atividade no PAA 

Avaliação da 
atividade 

Fotos 

Registo de 
sumários 

Rede interna/ site do 
agrupamento 

Sempre que 
aplicável 

Estabelecer novas 
parcerias com 
empresas 

Coordenador da 
Oferta Formativa 

Equipa EQAVET 

DIRECAO 

Coordenador da Oferta 
Formativa 

Equipa EQAVET 

DIRECAO 

Stakeholder externo 

Protocolos 

Email 

cartas 

Rede interna/ site do 
agrupamento 

Durante a 
realização da FCT 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo especifico 6:Auscultar as empresas que recebem os alunos 

em FCT 

Meta a atingir:50% dos documentos de avaliação intermédia com o 

campo observações preenchido. 

Histórico:sem histórico 

Periodicidade de monitorização:Por ano letivo e por turma que 

realize FCT 

Atividades a realizar 
Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Acrescentar no doc. 

de avaliação 

intermedia da FCT 

um novo item para 

avaliação 

intermédia 

descritiva e aspetos 

a melhorar. 

Equipa EQAVET Equipa EQAVET 

Doc de avaliação 

intermédia da FCT 

com o novo item 

NA Antes da FCT 

Preenchimento no 
doc. de avaliação 
intermedia da FCT 
do novo item para 
avaliação 
intermédia 
descritiva e aspetos 
a melhorar. 

Orientador de 

estágio 

Orientador de estágio 

e monitor da empresa 

Doc. de avaliação 

intermédia da FCT 

com novo item 

preenchido 

Reuniões de avaliação do 

3ºPeriodo 
No final da FCT 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo específico 7:Realizar visitas a feiras de emprego 

Meta a atingir: 1 visita por ano a feiras de emprego.  

Histórico: sem histórico 

Periodicidade de monitorização: Por ano letivo e por turma 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Visita a feira de 
emprego 

Professores das 
disciplinas técnicas 

Prof e alunos 
Relatório da visita 

PAA 

Reuniões da equipa 
pedagógica 

Rede interna do 
agrupamento 

Noticia para jornal local 

 

Data estipulada 
pela entidade que 
organiza as feiras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador 6a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que exercem profissões relacionadas e não relacionadas 

com o Curso/Área de Educação e Formação 

 

 

 

 

 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-17 Não Aplicável Histórico – 80%% 

2015-18 Não Aplicável Histórico – 61.5% (Resultado recolhido em 

2020) 

2016-19 80,0% Resultado a recolher em janeiro 2021 

2017-20 81,0% Resultado a recolher em janeiro 2022 

2018-21 82,0% Resultado a recolher em janeiro 2023 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo específico 8: Adequar o perfil do aluno ao local de 

Formação em contexto de trabalho (FCT), tentando potenciar ao 

máximo a sua empregabilidade 

Meta a atingir: 

Aumentar em 5% a media das avaliações da FCT em cada turma 

Histórico: 

Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Fazer o 
levantamento das 
Medias da FCT de 
cada turma 

Diretor de Curso Diretor de Curso 
Doc de Avaliação 

final da FCT 

Reuniões de avaliação do 

3ºPeriodo 
No final da FCT 

Rever os 
parâmetros de 
avaliação da FCT 
no sentido de 
integrar as soft 
skills 

Equipa EQAVET 

Coordenadora da 

Oferta Formativa 

Coordenadora EQAVET 

e coordenadora Oferta 

formativa 

Doc de Avaliação 

(intermedia e final) 

da FCT 

Reunião da coordenação 

com os DC 

Data anterior à 

reunião de 

preparação da FCT 

 

 

 

 

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


 
 

PA/Agrupamento de Escolas de Vagos) 15/21  
 
 

 

Objetivo específico 9: Recorrer ao apoio do NEVA (Núcleo 

Empresarial de Vagos) como suporte do encontro entre a oferta e 

procura de trabalho nas diferentes áreas profissionais; 

Meta a atingir: uma reunião com o NEVA por ano letivo 

Histórico: sem histórico 

Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Reunião com o 
NEVA para 
conhecer as 
empresas que no 
momento 
necessitam de 
trabalhadores na 
área dos CP 

Equipa EQAVET 

Equipa EQAVET e 

coordenadora da oferta 

formativa 

Emails 

Registo de 

presença 

Rede interna do 

agrupamento 
Final do ano letivo 

Reunião com 
alunos finalistas a 
comunicar o 
resultados da 
reunião com o 
NEVA 

Equipa EQAVET 

Coordenadora da 

Oferta Formativa 

Coordenadora EQAVET 

e coordenadora Oferta 

formativa 

Ata de reunião final 

com alunos 

finalistas e EEs 

Convocatória Final do ano letivo 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo específico 10:intensificar a relação da escola com as 

empresas 

Meta a atingir: uma sessão com empresário por ano letivo/turma 

Histórico: sem histórico 

Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Convidar 
empresários de 
diversas áreas de 
formação para 
fazer sessões 
técnicas na escola 

Professores das 

áreas técnicas 

Professores técnicos 

alunos empresários 

Emails 

Registo de 

presença 

PAA 

Rede interna do 

agrupamento 

Sempre que 

oportuno ao 

conteúdo da 

disciplina 

Organizar visitas 
de estudo a 
empresas da 
região 

Professores 
Professores alunos 

Empresas 

PAA 

Relatório de 

avaliação da 

atividade 

Rede interna do 

agrupamento 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador 6b3) Percentagem de empregadores satisfeitos com os ex alunos 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-17 Não Aplicável Histórico – 93.3%% 

2015-18 94% Resultado a recolher em 2020 

2016-19 80,0% Resultado a recolher em janeiro 2021 

2017-20 81,0% Resultado a recolher em janeiro 2022 

2018-21 82,0% Resultado a recolher em janeiro 2023 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo especifico 11:Atualizar constantemente os conhecimentos 

técnicos ministrados na escola e desenvolver nos alunos as 

competências pessoais e sociais exigidas pelo mercado de trabalho. 

Meta a atingir: Desenvolver pelo menos uma ação de ações de 

desenvolvimento de competências técnicas, sociais e pessoais 

identificadas como necessárias no mercado de trabalho 

Histórico: 

Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 
Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Promoções de 
ações de 
desenvolvimento 
de competências 
técnicas, sociais e 
pessoais 
identificadas como 
necessárias no 
mercado de 
trabalho 

DC 

Professores 

Técnicos 

especializados 

Alunos 

Professores 

Técnicos especializados 

Outros 

Técnicos/empresas 

externos à escola 

Lista de presença 

Certificado de 

participação 

quando aplicável 

Rede interna/site do 

agrupamento 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo específico 12:Intensificar a relação da escola com as 

entidades empregadoras dos ex-alunos. 

Meta a atingir: Manter o número de questionários rececionados de 

100% 

Histórico: 100% de diplomados avaliados pelos empregadores 

Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 

realizar 

Responsável pela 

implementação 

Intervenientes Registo/Evidencias Comunicação/divulgação Calendarização 

Realização de 
inquéritos de 
satisfação aos 
empregadores 

Equipa EQAVET Equipa EQAVET 
Inquérito de 

satisfação 

Reuniões de avaliação do 

3ºPeriodo 
No final da FCT 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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A Equipa EQAVET 

Virgínia Russo 

 (Coordenadora Oferta Formativa/Assessora da Direção) 
 
 
 

Dina Rocha 
(Coordenadora da Equipa EQAVET) 

 
 
 

(Vagos, 30 de junho de 2020) 
 

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

