
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Agrupamento de Escolas 

 Sá de Miranda 

IMPLEMENTAÇÃO DO 

SISTEMA DE QUALIDADE 

ALINHADO COM O EQAVET 

PLANO DE MELHORIA / AÇÃO 

 2019 

 

 

 

 

 

Aprovado na reunião do conselho pedagógico realizada em 14 de março de 2019 
 

 
 



 

 

 
 

 

Plano de melhoria / ação no AESM                                                                                                                                2 

 

O plano de melhoria, que é apresentado como um documento independente do documento-base, decorre, 

naturalmente, desse mesmo base, onde foi feita a caraterização do Agrupamento e um diagnóstico que 

serve de suporte a esta plano de melhoria. No plano de melhoria, tendo em vista a melhoria contínua das 

práticas organizacionais e pedagógicas e o sucesso educativo, constam os objetivos estratégicos e, em cada 

um deles, os respetivos objetivos específicos e estabelecem-se as metas a atingir e o plano de 

operacionalização para a sua concretização, bem como o cronograma das ações a desenvolver para 

implementar este processo de implementação do sistema de qualidade alinhado com o Quadro EQAVET. 

 

 

PLANO DE MELHORIA 

 

Objetivo estratégico 1 

Melhorar os resultados dos alunos que frequentam a EFP 

Objetivo específico 1.1 Implementar o dispositivo CONTRATO/COMPROMISSO tripartido (entre escola-
aluno-família) de comprometimento para a recuperação de módulos em 
atraso do aluno 

Meta 1.1 Aumentar anualmente o número de CONTRATOS/COMPROMISSOS concluídos com 
sucesso em relação ao  número total de módulos em atraso 

Plano de operacionalização  Constituir um modelo de CONTRATO/COMPROMISSO tripartido (entre escola-aluno-família) de 
comprometimento para a recuperação de módulos em atraso do aluno a ser usado para 
todos os cursos/anos 

 Implementar o CONTRATO/COMPROMISSO tripartido pelo coordenador dos diretores dos cursos 
profissionais, em articulação com os diretores de cada curso e diretor de turma, a sua 
implementação. 

Indicadores de avaliação  % de CONTRATOS/COMPROMISSOS assinados em relação ao número total de módulos em atraso 

 % de CONTRATOS/COMPROMISSOS cumpridos 

Instrumentos de verificação  Registos do Diretor de turma 

 Pautas de avaliação 

  

Objetivo específico 1.2  Melhorar a taxa de conclusão dos CP 

Meta 1.2 Aumentar em 2% a taxa de conclusão dos CP em relação ao ano anterior 

Plano de operacionalização  Monitorizar anualmente a taxa de conclusão dos CP 

 Aplicar desde que necessário o dispositivo CONTRATO/COMPROMISSO tripartido 

 Elaborar planos de recuperação de módulos por disciplina/ano, desde que possível e 
necessário 

 Acompanhar os alunos no período de realização da PAP  

 Realizar, pelo menos, uma visita mensal do orientador da FCT à empresa/instituição onde 
o aluno realiza a FCT para identificar problemas e intervir positivamente 

 Estabelecer um diálogo com as famílias e alunos em caso de se perspetivar a não conclusão 
do curso de modo a intervir positivamente 

 Distinguir com o diploma Aluno 100% Total e um prémio, na sessão de entrega de diplomas 
de conclusão do ensino secundário, os alunos que ao longo do seu curso concluíram todos 
os módulos no tempo definido no plano de formação do curso 

 Elaborar planos de recuperação de módulos para os alunos que não terminaram o CP, para 
implementar no ano a seguir ao fim do ciclo formativo  

Indicadores de avaliação  % de alunos que concluem o 3.º ano em relação o número de matrículas do 3.º ano 

 % de conclusão do CP após um ano do término do ciclo formativo 



 

 

 
 

 

Plano de melhoria / ação no AESM                                                                                                                                3 

Instrumentos de verificação  Pautas de avaliação 

 Relatório anual do AESM sobre resultados escolares 

 N.º de diplomas Aluno 100% Total 

  

Objetivo específico 1.3  Aumentar a percentagem de módulos concluídos 

Meta 1.3-A Aumentar em 1% a percentagem de módulos realizados em relação ao ano 
anterior 

Meta 1.3-B Aumentar em 3% a percentagem de alunos com concluem de todos os 
módulos previstos para o ano que frequentam em relação ao ano anterior 

Plano de operacionalização  Monitorizar trimestralmente e anualmente a taxa de conclusão dos módulos previstos para 
esse período letivo/ano, por tipologia de curso  

 Monitorizar trimestralmente e anualmente a percentagem de alunos matriculados com 
todos os módulos do ano concluídos por tipologia de curso 

 Publicitar os critérios de avaliação utilizados 

 No final de cada período letivo, em conselho de turma, refletir sobre os resultados obtidos, 
por disciplina/turma, identificando margens de progresso e de melhoria 

 Implementar práticas pedagógicas e organizacionais identificadas como potencialmente 
proporcionadoras de melhoria dos resultados obtidos 

 Para as disciplinas comuns a vários cursos/ano, em sede de área disciplinar, realizar 
reuniões interpares de modo a se discutir e reajustar as metodologias, estratégias e práticas 
pedagógicas 

 No início do ano, para cada aluno com módulos em atraso de anos anteriores e em 
articulação com a respetiva família elaborar um plano de recuperação de módulos em 
atraso 

 Aplicar desde que necessário o dispositivo CONTRATO/COMPROMISSO tripartido 

 Constituir uma bolsa de docentes que apoiem os alunos na recuperação de módulos em 
atraso de anos anteriores 

 Disponibilizar horas de apoio educativo aos alunos com módulos em atraso 

 Elaborar planos de recuperação de módulos por disciplina/ano, desde que possível e 
necessário 

 Instituir o certificado ALUNO 100%: é entregue em cada período, respetivamente, no final 
dos 1.º e 2.º períodos, aos alunos que concluíram todos os módulos previstos para esse 
período, e no final do ano, aos alunos que concluíram todos os módulos previstos para o 
ano que frequentam.   

 Publicar em local de estilo da escola o quadro de mérito do ALUNO 100% 

Indicadores de avaliação  % de módulos concluídos em relação ao total previsto para o ano 

 % de alunos que concluíram todos os módulos em relação ao total de alunos matriculados 

 % de alunos que receberam o certificado ALUNO 100% e dos que integram o quadro de 
mérito do ALUNO 100% 

Instrumentos de verificação  Pautas de avaliação 

 Relatórios do AESM sobre resultados escolares 

 Certificados ALUNO 100% atribuídos 

  

Objetivo específico 1.4 Diminuir o absentismo e o abandono 

Meta 1.4 Número de alunos que desistem ou abandonam inferior ao ano anterior 

Plano de operacionalização  Implementar pelo diretor de turma práticas de monitorização permanente das faltas dos 
alunos 

 Convocação pelo diretor de turma de uma reunião presencial com o encarregado de 
educação, no espaço de cinco dias úteis, quando o aluno acumula metade das faltas 
injustificadas possíveis 

 Acompanhamento pelo SPO de situações onde se deteta reincidência de faltas 
injustificadas, em articulação com o diretor de turma e encarregado de educação. 

Indicadores de avaliação  % de alunos que desistem ou abandonam em relação às matrículas do início do ano 

Instrumentos de verificação  Mapa de faltas injustificadas 

 Registos de contactos com encarregados de educação 

 Registos do SPO 
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Objetivo estratégico 2 

Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos que frequentam a EFP 

Objetivo específico 2.1 Desenvolver ações que envolvam os alunos na promoção da educação para a 
cidadania, cultura e para os valores 

Meta 2.1- A Participação de todas as turmas em uma iniciativa anual da escola orientada para a 
formação da cidadania ativa e para os valores 

Meta 2.1- B Uma saída anual dos alunos para conhecimento do património ou de diferentes 
realidades culturais  

Plano de operacionalização  Prever em cada plano de turma a participação dos alunos em iniciativas da escola 
enquadradas no plano anual de atividades 

 Prever nos planos de turma a participação dos alunos iniciativas culturais 

 Concretizar, ao nível de cada turma, prever a implementação da Estratégia de Educação 
para a Cidadania do AESM  

 Realizar visitas de estudo e/ou aulas deslocadas da turma para conhecimento do nosso 
património cultural, arquitetónico e/ou ambiental  

Indicadores de avaliação  N.º de iniciativas em que cada turma participou orientadas para a formação da cidadania 
ativa e para os valores 

 N.º de visitas de estudo/aulas deslocadas de cada turma 

Instrumentos de verificação  Plano anual de atividades 

 Planos de turma 

 Atas de conselho de turma 

  

Objetivo específico 2.2 Diminuir o número de comportamentos perturbadores 

Meta 2.2 Número de ordens de saída da sala de aula de alunos e de medidas sancionatórias 
aplicadas inferior ao ano anterior 

Plano de operacionalização  Convocação de uma reunião presencial com o encarregado de educação no espaço de dois 
dias quando é aplicada ao aluno uma medida disciplinar corretiva 

 Em caso de aplicação de medida disciplinar sancionatória estabelecer um plano específico 
de trabalho para o aluno 

 Acompanhamento pela SPO de situações onde se deteta reincidência de comportamentos 
perturbadores, em articulação com o diretor de turma e encarregado de educação. 

Indicadores de avaliação  % de alunos a quem foi aplicada a medida corretiva de ordem de saída da sala de aula 

 % de alunos a quem foram aplicadas medidas sancionatórias 

Instrumentos de verificação  Registos do Diretor de Turma  

 Registos de contactos com encarregados de educação 

 Relatório anual do AESM sobre Comportamento e Disciplina 

 Registos da Psicóloga 

  

Objetivo específico 2.3 Implementar práticas que melhorem a formação do aluno tendo em vista a 
inserção no mercado de trabalho 

Meta 2.3-A Realização de duas iniciativas anuais com interesse direto na formação profissional 
dos alunos 

Meta 2.3-B Realização de duas iniciativas anuais que desenvolvam competências para a inserção 
no mercado de trabalho 

Plano de operacionalização  Promover na escola atividades de prática simulada  

 Implementar a iniciativa FUI ALUNO DO SÁ em que antigos alunos que frequentaram CP na 
Escola Sá de Miranda dialogam com os alunos dos CP para partilharem a sua experiência 

 Orientar a prática pedagógica para o desenvolvimento nos alunos de competências 
pessoais e sociais exigidas no mercado de trabalho 
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 Para cada curso profissional em funcionamento na escola há mais de quatro anos, 
proporcionar aos alunos, em ambiente escolar ou externo, workshops com empregadores 
de ex-alunos na atividade profissional em que se insere a área de formação do curso 

 Realizar na escola workshops vocacionados para o desenvolvimento de competências nos 
alunos que os capacitem para a inserção no mercado de trabalho 

 Promover ações que capacitem os alunos para a procura de emprego 

 Apresentar candidatura ao Programa Erasmus+ para a realização da FCT em países 
estrangeiros 

Indicadores de avaliação  Número de iniciativas promovidas 

Instrumentos de verificação  Registos do dossier de curso 

 Registos da escola 

 

Objetivo estratégico 3 

Reforçar a cultura de melhoria permanente 

Objetivo específico 3.1 Melhorar o nível de satisfação dos alunos e das famílias 

Meta 3.1  Aumentar a % de alunos e famílias com expectativas positivas sobre o curso, em 
relação ao início de frequência do 1.º ano1 

Plano de operacionalização  Aplicar um questionário aos alunos no início da frequência do curso para aferir as suas 
expectativas sobre o curso  

 Aplicar um questionário encarregados de educação dos alunos, no início da frequência do 
curso, para aferir as expectativas do curso na formação dos seus educandos  

 Aplicar, pelo menos duas vezes ao longo do curso, questionários aos alunos e encarregados 
de educação para aferir o grau de satisfação e de concretização de expectativas do percurso 
formativo dos alunos 

 Realizar, pelo menos duas vez por ano, reuniões com o focus group do curso para detetar 
pontos fracos e fortes na formação que é prestada e recolher propostas de melhoria 

 Implementar, desde que possível, as sugestões recolhidas no focus group 

Indicadores de avaliação  Índice de satisfação dos alunos e encarregados de educação 

 Número de propostas recolhidas e implementadas 

Instrumentos de verificação  Questionários 

 Memorando das reuniões 

  

Objetivo específico 3.2 Intensificar as interações entre as escolas e as empresas/instituições 
empregadoras de alunos 

Meta 3.2  Obter maior nível de satisfação dos stakeholders onde os alunos realizam a FCT 
sobre a formação prestada pela ESM e em relação à primeira ação de monitorização 
a realizar 1 

Meta 3.3  Obter maior nível de satisfação dos empregadores sobre a formação prestada pela 
ESM em relação à primeira ação de monitorização a realizar1 

Plano de operacionalização  Realizar, pelo menos duas reuniões anuais do conselho consultivo do curso para 
identificação de pontos fortes e de fragilidades ao nível da formação que está a ser prestada 
e recolher propostas de melhoria 

 Implementar linhas estratégicas de ação e estratégias em função das conclusões e 
sugestões apresentadas pelo conselho consultivo do curso 

 Reajustar a prática pedagógica tendo em conta os constrangimentos apontados pelos 
stakeholders e a necessidade de adequar o perfil de competências do aluno às necessidades 
referidas pelos stakeholders no conselho consultivo do curso 

 Convidar empresas/instituições a vir à escola dialogar com os alunos 

 Avaliar o grau de satisfação das empresas/instituições que garantiram a realização da FCT  
sobre o desempenho dos alunos nas competências individuais, sociais e técnicas  

                                                           
1 Necessidade de se realizar o ponto de partida por inexistência de recolha sistemática desta informação 
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 Realizar inquéritos de satisfação às empresas/instituições empregadoras de ex-alunos que 
realizaram a formação na ESM para avaliar o grau de satisfação do desempenho dos alunos 
nas competências individuais (organização, capacidade de resolver problemas, rigor, 
responsabilidade e autonomia), sociais (comunicação e relações interpessoais e capacidade 
de trabalhar em equipa) e técnicas 

 Reforçar a celebração de protocolos de parceria com novos stakeholders 

Indicadores de avaliação  Resultados da informação recolhida nas reuniões 

 Nível de satisfação das empresas/instituições onde os alunos realizaram a FCT 

 % de empregadores satisfeitos com os seus colaboradores que concluíram a sua formação 
na ESM 

 Número de novas parcerias estabelecidas 

Instrumentos de verificação  Memorandos das reuniões  

 Inquéritos de satisfação 

 Protocolos celebrados 

  

Objetivo específico 3.3 Consolidar práticas de monitorização e avaliação 

Meta 3.3  Conhecer o percurso pós secundário de 75% dos alunos, durante dois anos 
após término do ciclo formativo 1 

Plano de operacionalização  Criar um dispositivo de contacto com os alunos quando terminam o CP que permita a 
monitorização do seu percurso pós-secundário 

 Aplicar o mesmo questionário aos ex-alunos em quatro momentos distintos, depois de 
findo o ciclo de formação: passados dois, seis, doze e vinte e quatro meses após conclusão 
do curso, de modo a se identificar os que se encontram inseridos no mercado de trabalho, 
na mesma ou em distinta área da sua qualificação, em formação de nível superior e 
desempregados 

 Produzir um relatório anual e comparativo de empregabilidade dos alunos com base nos 
dados recolhidos 

 Promover uma reflexão nos órgãos da escola sobre os resultados alcançados ao nível da 
formação profissional 

 Publicitar os resultados na página do AESM 

Indicadores de avaliação  % de ex-alunos inseridos no mercado de trabalho em área relacionada com a sua formação, 
em área profissional distinta, em formação de nível superior ou desempregados, passados 
seis meses do fim do ciclo de formação 

 % de ex-alunos inseridos no mercado de trabalho em área relacionada com a sua formação, 
em área profissional distinta, em formação de nível superior ou desempregados, passado 
um ano do fim do ciclo de formação 

 % de ex-alunos inseridos no mercado de trabalho em área relacionada com a sua formação, 
em área profissional distinta, em formação de nível superior ou desempregados, passado 
vinte e quatro meses, do fim do ciclo de formação 

Instrumentos de verificação  Inquéritos de monitorização do percurso pós secundário 
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PLANO DE AÇÃO – CRONOGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES 

Calendário Responsável Ação 

Julho de 2019  Diretora  Constitui a Estrutura Permanente de Acompanhamento e 
Monitorização dos CP (EPAM-CP) 

Julho / setembro de 2019  EPAM-CP   Sistematiza os resultados obtidos em 2018/2019 

 Elabora questionários 

 Elabora do modelo CONTRATO/COMPROMISSO 

 Setembro de 2019  Diretor de curso em 
artic. c/ diretor de turma 

 Aplica o questionário de início do ano aos alunos e encarregados 
de educação 

  Conselho de turma  Elabora o plano de turma, prevendo o desenvolvimento de 
iniciativas de natureza cultural e de promoção da cidadania ativa 

 Adequa a Estratégia de educação para a Cidadania do AESM para 
o contexto da turma 

  Diretora  Constitui a bolsa de professores e disponibiliza horas para apoio a 
alunos com módulos em atraso  

Novembro de 2019  Diretor de curso  Reúne com o conselho consultivo de curso 

Até dezembro de 2019  EPAM-CP  Elabora os questionários de satisfação 

Ao longo do ano  Diretor de CP e/ou coord. 
em artic. c/ diretor de 
turma 

 Implementa os CONTRATOS/COMPROMISSOS 

 Define estratégias específicas para cada aluno com vários módulos 
em atraso ou faltas injustificadas 

  Conselho de Turma  (Re)define linhas de ação para a turma 

  Psicóloga  Acompanha alunos com reincidência de comportamentos 
perturbadores e/ou com problemas de absentismo  

  Escola Sá de Miranda  Promove workshops específicos para os alunos dos CP 

  EPAM  Implementa questionários aos ex-alunos que terminaram o ciclo 
formativo 

  Diretor de CP  Reúne com o conselho consultivo de curso  

Final de cada período letivo  EPAM-CP 

 Escola Sá de Miranda 

 Monitoriza os resultados de conclusão de módulos 

 Publica o quadro de mérito ALUNO 100% 

Março de 2020  Diretor de CP   Reúne com o focus group de curso 

Abril de 2020  Diretor de curso em 
artic. c/diretor de turma 

 Aplica questionário intermédio de satisfação aos alunos e 
encarregados de educação 

Após conclusão do período 
de realização da FCT 

 Diretor de CP em articu-
lação com os orientado-
res de FCT 

 Realiza inquérito ou recolhe opinião das empresas/instituições que 
possibilitaram a FCT para avaliar o grau de satisfação do 
desempenho dos alunos 

Junho de 2020  EPAM-CP  Elabora o relatório da implementação do plano de melhoria 

Julho de 2020  Escola Sá de Miranda  Entrega do diploma ALUNO 100% TOTAL 

 Publica o quadro de mérito ALUNO 100% e ALUNO 100% TOTAL 

  Conselho pedagógico  Analisa o relatório. Elabora e/ou aprova propostas e estratégias de 
melhoria para o ano seguinte 

  Conselho geral  Analisa o relatório. Produz recomendações de melhoria para o ano 
seguinte, se assim o considerar 

 


