
Agrupamento de Escolas de Maximinos

Nº de Ação Data Origem Objetivo Atividades Responsável Prazo
 Recursos humanos e 

materiais/financeiros
Estado Divulgação ação Metodologia Responsável Quando

Avaliação 

(Data/Resultado)

Identificar a necessidade de melhoria em 

equipamentos informáticos

Subcoordenador grupo 

550
jul/21 Concluído

Analisar verba disponível
Presidente Conselho 

Administrativo
out/21 Concluído

Consulta preliminar ao mercado TOC nov/21 Concluído

Procedimento de consulta prévia TOC nov/21 Concluído

Aquisição e instalação Direção jan/22

Fazer diagnóstico SELFIE Direção jul/21
1 pessoa x 1h 

computador
Concluído

Participar em ações de formação Docentes
janeiro a maio 

de 22
50 horas por docente

Sensibilizar os docentes para aplicar nas 

aulas

Direção / Coordenador 

de Curso
mai/22

1 pessoa x 1h 

computador

Diagnóstico das causas de insatisfação 

com os resultados académicos
Concluído

Elaboração de um programa de 

intervenção (Programa de 

desenvolvimento Pessoal Social e 

Comunitário) com a Educadora social 

Implementação do programa às 3 turmas

Planeamento de capacitação dos alunos 

para entrada no mercado de trabalho 

(elaboração de CV e portefólio e resposta 

a entrevistas)

Concluído

Implementação do planeamento concluído

Plano de Ação

Conselho de Turma

Verificar que todos os 

alunos que 

terminaram o curso 

em 2023 elaboraram 

satisfatóriamente o CV 

e o portefólio.

Coord. EQAVET jul/2304/22 16/03/2022

Reunião para a 

elaboração do 

relatório de 

autoavaliação

Melhorar a capacitação 

dos alunos para o 

mercado de trabalho

Equipa Educativa set/22 9 pessoas * 3 horas

06/10/2022

Reunião Av. 

satisfação 

stakeholders 

7/2021

Melhorar  a média geral 

de satisfação dos alunos 

aumentando a 

capacitação dos docentes 

nas tecnologias

5 pessoas * 5 horas

Docentes: CT/EE

EE: reunião início 2º trim

Alunos: assembleia de 

turma

Não docentes: email

 e outros stakeholders: 

site

Docentes por email e aos 

alunos/EE por classroom e 

oralmente na aula

Verificar que a 

satisfação dos alunos 

com os resultados 

académicos na 

avaliação de 2023 

melhorar para o 

minimo de 1,3.

docentes por email e 

restante comunidade 

escolar no website e redes 

sociais

Verificar que a 

satisfação dos alunos 

em 2022 aumentou 

pelo menos 2%

16/03/2022

Reunião para a 

elaboração do 

relatório de 

autoavaliação

Melhorar a satisfação dos 

alunos com os resultados 

académicos na avaliação 

de 2023

Direção/Educadora 

Social
set/22

Coord. EQAVET2/22

jun/23

Avaliação de Eficácia

Coord. EQAVET jun/22

Verificar que a 

satisfação do alunos, 

docentes e EE em 

2022 aumentou pelo 

menos 2%

jun/22

1/22 06/10/2022

Reunião Av. 

satisfação 

stakeholders 

7/2021

Aumentar a satisfação do 

alunos, docentes e EE 

com melhoria dos 

equipamentos

8 pessoas * 6h

30.000€

Coord. EQAVET-

EQV5 1/


