PLANO DE AÇÃO

Nome da entidade formadora
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA NORTE

Morada e contactos da entidade formadora
Escola Secundária com 3.º CEB de Cristina Torres
Rua da Várzea
3080-831 Figueira da Foz
Telefone: 233401700
Email: direcao@aefigueiranorte.pt

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora
Maomede Muagi Cabrá
Diretor do Agrupamento de escolas Figueira Norte
Telefone: 233401700
Email: diretor@aefigueiranorte.pt
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Plano de ação
Id

Refª / Critério
EQAVET

1

P1

Objetivo Estratégico

Promover e oferta de um
Ensino de Qualidade
Promover a articulação
entre a escola e a
comunidade educativa

2

P2; P7 e P8

3

P8

Promover a oferta de um
Ensino de Qualidade

4

P4

Promover a oferta de um
Ensino de Qualidade

5

P6

Promover a articulação
entre a escola e a
comunidade educativa

6

I2

Promover a oferta de um
Ensino de Qualidade

7

I3 e I6

Promover a articulação
entre a escola e a
comunidade educativa

Agrupamento de Escolas Figueira Norte

Descrição do objetivo
operacional/ação
Revisão do PE, com a inclusão de
objetivos/metas, de acordo com o
Quadro EQAVET.

Atividades (se necessário) Indicador de eficácia

Elaborar o Projeto
Educativo (PE).

Implementar
Auscultação dos stakeholders externos questionários de
na definição da oferta formativa.
satisfação às entidades
empregadoras.
Realização de reuniões periódicas com
os encarregados de educação e os
Realizar reuniões
alunos, para monitorização dos cursos periódicas com EE.
profissionais.
Implementação do Quadro EQAVET.

Meta

Projeto Educativo

Data início Data fim

mar/20

jul/20

mai/20

% de questionários
respondidos

50%

abr/20

% de EE presentes nas
reuniões - anual

80%

set/20

Selo EQAVET

Recursos necessários

Estado

Conselho
Conselho Pedagógico/
Pedagógico/
Direção/ Conselho Por iniciar
Direção/Conselho
Geral
Geral
Equipa EQAVET

Equipa EQAVET

Por iniciar

Diretores de
Turma/Diretores
de Curso

Diretores de Turma
EE

Iniciada

Equipa EQAVET

Equipa EQAVET

Iniciada

2020/03

Equipa EQAVET

Equipa EQAVET

Por iniciar

2020/03

Equipa EQAVET

Equipa EQAVET

Por iniciar

2020/04

Equipa EQAVET

Orientadores FCT

Por iniciar

Selo EQAVET a
2019/09
3 anos

Divulgar o sistema de
garantia da qualidade em
uso nas reuniões
Garantia de que o sistema de qualidade periódicas com os
Existência de email
em uso seja explícito e conhecido pelos Encarregados de
Informação no site
stakeholders internos e externos.
Educação, no Site do
Agrupamento e através do
envio de email aos
stakeholders externos.
Auscultar e comunicar ao
Criação de oportunidades para que os Centro de Formação da
Execução de Ações de
professores/formadores desenvolvam Associação de Escolas
Satisfação
Curta ou Longa
as suas competências técnicas e
Beira Mar as necessidades
100%
duração
profissionais.
detetadas através de
questionário.
N.º de questionários
Implementar
Conhecimento das necessidades das
respondidos por curso
questionários de
empresas para um melhor alinhamento
Número de sugestões
satisfação para
entre a formação e a realidade laboral 50% de
implementadas.
identificação das
trabalho prévio de diagnóstico das
questionários
necessidades das
necessidades das empresas, para que
respondidos
empresas em termos de
se possam adequar os conteúdos à
formação dos alunos do
prática empresarial.
ensino profissional.

Responsável

2021/02
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Plano de ação
Id

Refª / Critério
EQAVET

Objetivo Estratégico

8

A2

Promover a articulação
entre a escola e a
comunidade educativa

9

A3

10 Focus Group

11 Indicador 5a)

12 Indicador 6a)

13 Indicador 6a)

Descrição do objetivo
operacional/ação

Atividades (se necessário) Indicador de eficácia

Enviar os resultados dos
Envolvimento dos stakeholders internos
alunos às entidades de
Envio do resultado
e externos na avaliação
estágio.
Realização de reuniões periódicas com
Promover a articulação
os encarregados de educação e os
Realizar reuniões
% de EE presentes nas
entre a escola e a
alunos, para monitorização dos cursos periódicas com EE
reuniões - anual
comunidade educativa
profissionais.
Organizar jornadas
pedagógicas para
promoção do Ensino
profissional e incluir nestas
Realização das
Promover a articulação
casos de sucesso de exPromoção da imagem do Ensino
entre a escola e a
alunos, testemunhos de
jornadas
Profissional na comunidade.
comunidade educativa
entidades que recrutam
Existência dos folhetos
alunos do EP;
Incluir a taxa de sucesso
do EP nos folhetos de
divulgação.
Inserir no Regulamento
Obtenção do feedback dos alunos
dos Cursos Profissionais
Promover a oferta de um
acerca da situação laboral em que se
uma cláusula que vincule
% de respostas
Ensino de Qualidade
encontram
os alunos a manter
contacto com a Escola
Criar parcerias com as
entidades de FCT, por
forma a preparar os alunos
para as necessidades de
cada entidade;
Aumento da percentagem de
Encontrar locais de estágio
alunos/formandos que trabalham em
Promover a oferta de um
que preparem os alunos
% de alunos
profissões diretamente relacionadas
Ensino de Qualidade
para o mercado de
empregados na área
com o curso/área de Educação e
trabalho;
Formação que concluíram
Encontrar locais de estágio
que possam absorver
alunos;
Desenvolver as softskills
dos alunos.
Relação Escola –
Aumento da percentagem de
Criar parcerias com as
% de alunos
Comunidade: Parceria alunos/formandos que trabalham em entidades de FCT, por
empregados na área
educativa
profissões diretamente relacionadas
forma a preparar os alunos
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Meta

Data início Data fim

Responsável

Recursos necessários

Estado

100%

2021/09

Diretores de
Curso

Diretores de Curso

Por iniciar

80%

set/20

Diretores de
Turma/Diretores
de Curso

Diretores de Turma
EE

Iniciada

Jornadas abril/maio
de 2020
Folhetos abril/maio
2020

Direção

100%

2019/09

Equipa EQAVET

Equipa EQAVET
Orientadores FCT
Diretores de Curso

Iniciado

30%

2019/09

Equipa EQAVET

Equipa EQAVET
Orientadores FCT
Diretores de Curso

Iniciado

30%

2019/09

Equipa EQAVET

Equipa EQAVET
Orientadores FCT
Diretores de Curso

Iniciado

Direção e respetivos
Por iniciar
assessores/SPO
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Plano de ação
Id

Refª / Critério
EQAVET

Objetivo Estratégico

Descrição do objetivo
operacional/ação

Atividades (se necessário) Indicador de eficácia

para as necessidades de
cada entidade;
Encontrar locais de estágio
que possam absorver
alunos;
Desenvolver as softskills
dos alunos.
Sensibilizar entidades
empregadoras para a
necessidade de
Promover um conjunto de
responderem a
% de respostas aos
Obtenção do feedback das entidades
14 Indicador 6b) valores de cidadania ativa e
comunicações recebidas questionários
empregadoras.
responsável.
por parte da Escola;
enviados
Implementar questionários
de satisfação às entidades
empregadoras.

Meta

Data início Data fim

Responsável

Recursos necessários

Estado

Equipa EQAVET

Equipa EQAVET
Orientadores FCT
Diretores de Curso

Por iniciar

com o curso/área de Educação e
Formação que concluíram.
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90%

2020/09
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Com o parecer favorável do Conselho Pedagógico de 19 de fevereiro de 2020.

Figueira da Foz, 20 de fevereiro de 2020

O Diretor do Agrupamento de Escolas Figueira Norte

MAOMEDE
MUAGI CABRÁ

Assinado de forma digital por
MAOMEDE MUAGI CABRÁ
Dados: 2020.08.28 09:46:15 +01'00'

___________________________________________________
(Maomede Cabrá)
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