
 

 

 
 

 

EQAVET – Cronograma de operacionalização das ações 

 

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 

De julho a dezembro de 
2020 

 ANQEP  Avaliação do processo de alinhamento 

 


