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Nota Introdutória
A implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade implicou a necessidade de
mudança de paradigma na construção dos Planos Anuais de Atividades, assim de documentos
com objetivos vagos, não quantificados, sem definição de tarefas e responsáveis das mesmas
temos de passar para um modelo em que o Plano Anual de Atividades seja verdadeiramente
um instrumento de gestão, funcionando como guião para todos os colaboradores da escola.
Por outro lado, o Plano Anual de Atividades, deve permitir (através de indicadores) que seja
feita uma avaliação da sua execução e a partir da mesma estabelecer medidas de melhoria
para o ano seguinte, numa lógica de melhoria contínua.
Na construção deste Plano de Atividades foram consideradas três grandes linhas orientadoras:
1 - Consolidar as alterações introduzidas pelo processo de fusão das duas escolas; 2 - Introduzir
as metodologias preconizadas pelo SGQ, nomeadamente o conceito de melhoria contínua e a
necessidade de aumentar a participação de todos os stakeholders nos processos de tomada de
decisão; 3 - O contexto de pandemia.
A partir do Balanço do ano letivo 2019-2020 e da avaliação do mesmo, estabeleceram-se a
metas para o ano letivo 2020/2021. A forma de atingir as metas definidas foi estabelecida no
Plano de Melhorias para 2020/2021, constituindo-se este como a base de trabalho e o ponto
de partida para a construção deste Plano de Atividades.
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Organograma
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Estrutura
Responsáveis pelos diferentes serviços/órgãos
Função/ Serviço

Responsável

Direção Geral

Joaquim Carraco

Direção Pedagógica

Isabel Morais Garcia

Direção Administrativa e Financeira

Joaquim Carraco

Direção Desenvolvimento

Joaquim Carraco

Conselho Consultivo

Manuel Carraco (Presidente)

Conselho Pedagógico

Isabel Garcia (Presidente)

Serviço de Psicologia e Orientação

Soraia Guardado

Formação Adultos

Helena Cadima

Serviços Administrativos e Financeiros

Catarina Ribeiro

Exploração Agrícola

Francisco Dias

Serviço Informática

Jorge Valente

Serviço de Comunicação e Imagem

Rita Coelho

Projetos Internacionais

Florbela Leite

Assessoria Jurídica

Hernâni Rama

Serviço Qualidade

Jorge Valente

Corpo Docente
Vínculo

Funções / Tarefas Atribuídas

Adélia Maria Fernandes

Contrato sem Termo

Horas letivas + não letivas - 989 h

António Jorge Valente Chasqueira

Contrato sem Termo

Horas letivas + não letivas - 520 h
Responsável Serviço Qualidade
Responsável Serviço Informática

Contrato sem Termo

Horas letivas + não letivas - 992 h
OET - Turma MK
OET - Turma MM
OET - Turma ASB
OET - Turma MIA

Contrato sem Termo

Horas letivas + não letivas - 1009 h
Coordenadora Curso Produção Agropecuária
OET - Turma TPA11
OET - Turma TPA12
OET - Turma TPA13
Responsável Serviço “Projetos Internacionais”

Helena Maria Carnaz Cadima

Contrato sem Termo

Horas letivas + não letivas - 1062 h
Coordenadora Curso Auxiliar de Saúde
Coordenadora Curso EFA Qualidade
OET - Turma C2H
Responsável Serviço “Formação Adultos”

Joaquim José Galvão Carraco dos Reis

Contrato sem Termo

Horas letivas + não letivas - 167 h
Direção Geral
Direção Desenvolvimento

Cândida Augusta Rente

Florbela Carvalho F. Malheiro Leite

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021

Página 5 de 39

Rita Isabel Arrobas Sansão Coelho

Contrato sem Termo

Horas letivas + não letivas - 981 h
Coordenadora Curso Multimédia
OET - Turma ML
OET - Turma ASC
Responsável Serviço Comunicação e Imagem

Isabel Cristina Morais Garcia

Contrato sem Termo

Horas letivas - 638 h
Coordenadora Curso Mecatrónica
Diretora Pedagógica

Alexandre Moreno Coelho

Prestação de Serviços

Horas letivas - 368,5 h

Amândio Martins Henriques

Prestação de Serviços

Horas letivas - 129,5 h

Cláudia Sofia Cavaleiro Canoso

Prestação de Serviços

Horas letivas - 290 h

Hugo Manuel Ramos Rocha

Prestação de Serviços

Horas letivas - 75 h

Isaura Maria Quintela Marques Leal

Prestação de Serviços

Horas letivas - 344,5 h

João José Marques Pimentel Leal

Prestação de Serviços

Horas letivas - 200 h

Paulo Jorge Mota Lopes

Prestação de Serviços

Horas letivas - 309,5 h

Ricardo Jorge Monteiro de Carvalho

Prestação de Serviços

Horas letivas - 312 h

Sara Susana Travassos Cordeiro

Prestação de Serviços

Horas letivas - 222 h

Licínio Manuel Cardoso Afonso

Prestação de Serviços

Horas letivas - 84 h

António Francisco Moreira Dias

Prestação de Serviços

Horas letivas - 134 h
Responsável Exploração Agrícola

Carlos M. Plácido Sequeira da Silva

Prestação de Serviços

Horas letivas - 109 h

Paulo José Bento de Oliveira

Prestação de Serviços

Horas letivas - 100 h

Daniel dos Reis Nunes

Prestação de Serviços

Horas letivas - 20 h

Amélia Sofia Cardoso Ribeiro

Prestação de Serviços

Horas letivas - 180 h

Tiago Silva

Prestação de Serviços

Horas letivas - 50 h

António Bento

Prestação de Serviços

Horas letivas - 55 h

Susana Milene Moreira Oliveira

Prestação de Serviços

Horas letivas - 125h

Prof. ISEC

Prestação de Serviços

Horas letivas - 100 h

Prof. a designar (Desenho Técnico)

Prestação de Serviços

Horas letivas - 30 h

Corpo Não Docente
Vínculo

Funções / Tarefas Atribuídas

Maria Isabel Mendes Figueiredo Capinha

Contrato sem Termo

Serviços Administrativos e Financeiros

Rui Manuel da Fonseca Gaspar

Contrato sem Termo

Serviços Administrativos e Financeiros

Luis Alberto Amaral da Silva

Contrato sem Termo

Serviços Gerais

Fernanda Maria Cruz Jesus Morgado

Contrato sem Termo

Serviços Gerais

Maria Aline Carvalho Ferreira Moreno

Contrato sem Termo

Serviços Administrativos e Financeiros

Amândio Oliveira Alves Cantante

Contrato sem Termo

Exploração Agrícola
Transportes

Daniel Filipe Sousa Soares

Contrato sem Termo

Transportes
Exploração Agrícola

Catarina Alexandra Cecílio Ribeiro

Contrato sem Termo

Direção Administrativa e Financeira

Jorge Manuel Correia Antunes

Contrato sem Termo

Horas letivas + não letivas - 809 h
Coordenador Curso EFJ Operador Informática
Serviço de Informática

Soraia Micaela Carvalho Guardado

Prestação de Serviços

Responsável Serviço Psicologia e Orientação

Hernâni Óscar Pires da Costa Rama

Prestação de Serviços

Assessoria Jurídica
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Corpo Discente
Turma

Ano

Nº Alunos

Turma MK

3º ano

8

Turma ML

2º ano

13

Turma MM

1º ano

17

Turma ASB

3º ano

7

Turma ASC

2º ano

9

Turma MIA

2º ano

13

Turma TPA11

3º ano

9

Turma TPA12

2º ano

9

Turma TPA13

1º ano

14

Turma C2H

2º ano

15

Turma EFA3

---

13

Cursos Profissionais

Técnico de Multimédia

Técnico Auxiliar de Saúde
Técnico de Manutenção Industrial / Mecatrónica

Técnico de Produção Agropecuária

Cursos de Educação e Formação de Jovens
Operador de Informática
Cursos de Educação e Formação de Adultos
Técnico de Qualidade

TOTAL

127

Fonte: dBGEP - 26-02-2021
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Calendário letivo
Calendário Escolar
Apresentação dos novos alunos/novas turmas - 15 de Setembro 2020
Início das aulas - 17 de Setembro 2020
Períodos letivos
1º período letivo - 17 de Setembro 2020 a 18 de Dezembro 2020
2º período letivo - 4 de Janeiro de 2020 a 24 de Março 2021
3º período letivo - 6 de Abril 2021 a 16 Julho de 2021
Interrupções letivas
1ª interrupção - 21 de Dezembro 2020 a 31 de Dezembro 2020
2ª interrupção - 15 de Fevereiro 2021 a 17 a 17 de Fevereiro 2021
3ª interrupção - 25 de Março de 2021 a 5 de Abril 2021

Estágios
Turma MK (estágio do 2º ano) - 7 Setembro a 30 Outubro 2020
Turma ASB (estágio do 2º ano) - 7 Setembro a 30 Outubro 2020
Turma TPA11 (estágio do 2ºano) - 7 Setembro a 30 Outubro 2020
Turma MK (estágio do 3º ano) - 1 Março a 14 Maio 2021
Turma ASB (estágio do 3º ano) - 1 Março a 14 Maio 2021
Turma TPA11 (estágio do 3º ano) - 1 Março a 3 Maio 2021
Turma ML (estágio do 2º ano) - 17 Maio a 14 Julho 2021
Turma ASC (estágio do 2º ano) - 17 Maio a 14 Julho 2021
Turma TPA12 (estágio do 2º ano) - 20 Maio a 09 Julho 2021
Turma MIA (estágio do 2º ano) - 17 Maio a 14 Julho 2021
C2H (estágio final) - 4 Janeiro a 12 Fevereiro 2021
EFA3 (estágio final) - 15 Março a 27 Abril 2021

Provas de Aptidão Profissional
Definição dos projetos - Dezembro 2020
Elaboração das PAP´s - 1 de Janeiro a 10 Junho
Apresentação pública - 3ª semana de Julho
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Metas para o ano letivo de 2020/2021
Com a criação de um Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com a norma EQAVET,
assumimos a responsabilidade de medir os resultados da nossa atividade através de
indicadores quantitativos, assumindo ainda os princípios da melhoria contínua como
metodologia de base para a gestão da escola. A partir análise dos resultados destes

indicadores, ainda em julho, foram definidas as metas a atingir no final do ano letivo
2020/2021. Os indicadores adotados dividem-se em três grandes grupos:
1 - Os Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o término da
mesma), calculados e avaliados anualmente entre Janeiro e Fevereiro, estes indicadores
medem fundamentalmente a taxa de conclusão dos cursos, a empregabilidade e satisfação dos
empregadores. São calculados um ano e seis meses após a data de conclusão dos
cursos/turmas. Em fevereiro de 2020 foram calculados pela primeira vez e o resultado é o que
consta da tabela seguinte:
Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o término da mesma)

Ciclo de formação 2015 / 2018 (Turma MH - Curso Técnico de Multimédia e Turma TPA8 - Curso Técnico de Produção Agrária)

Resultados

Metas
2020/2021

4 a) Taxa de conclusão dos cursos

64,3%

72%

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto

64,3%

70%

INDICADORES

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto

0,0%

2%

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho

58,3%

74,0%

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem

33,3%

50,0%

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria

0,0%

2,0%

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais

2,8%

2,0%

Taxa de diplomados à procura de emprego

22,2%

20,0%

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos

33,3%

21,0%

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior

8,3%

15,0%

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário

25,0%

6,0%

5 a) Taxa de diplomados noutras situações

8,3%

5,0%

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida

0,0%

0,0%

6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o
curso/AEF

33,3%

50,0%

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF

5,6%

35,0%

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF

27,8%

15,0%

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores

83,3%

90%

6 b3) Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados

100,0%

100%

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões
relacionadas com o curso/AEF
Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não
relacionadas com o curso/AEF
6 b3) Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados

100,0%
100,0%
3,6

3,6

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões
3,8
relacionadas com o curso/AEF
Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não
3,5
relacionadas com o curso/AEF
* (a escala de satisfação integra 4 níveis: 1. Insatisfeito, 2. Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito, sendo que no
apuramento da média só são considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito satisfeito")
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2 - Os indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante o processo
formativo). Estes indicadores foram definidos para avaliar os principais parâmetros que
contribuem para o sucesso educativo. São avaliados trimestralmente ao longo dos 3 anos de
duração de um ciclo formativo (cursos profissionais), permitindo a definição de medidas
corretivas. Foram calculados pela primeira vez em julho de 2020 e o resultado é o que consta
da tabela seguinte:
Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante o processo formativo)
Dados referentes ao ano letivo 2019 / 2020
Data de recolha da informação - Julho 2020

Indicadores

Fórmula de cálculo

Absentismo

(total horas faltas/ volume formação
dado)

Ultrapassagem do
(Nº alunos que ultrapass. o limite de
limite de faltas em pelo
faltas / Nº alunos efetivos)
menos uma disciplina
Taxa de Desistência

Nº de alunos desistentes / nº alunos
no início do curso

Taxa de Sucesso

(nº alunos sem módulos em atraso /
nº alunos no inicio do curso)

Comportamento /
indisciplina

(nº horas faltas disciplinares/nº horas
lecionadas)

Taxa de Conclusão

Taxa de execução
pedagógica

(nº de alunos que concluíram / nº de
alunos no inicio do curso)

Valor
Jul 2020

Metas
2020/2021

8,3%

7,0%

39,5%

30,0%

25,6%

22,0%

33,1%

45,0%

0,1%

0,1%

Cursos Profissionais
(MJ e TPA10)

61,2%

70,0%

Cursos CEFJ
(C2G e OA4)

32,4%

Curso EFA
(EFA3)

0,0%

Global

48,8%

70,0%

90,1%

95%

97,8%

100%

64,3%

10%

Âmbito

Turmas:
ASB, ASC, MJ, MK,
ML, MIA, TPA10,
TPA11, TPA12, C2G,
C2H, OA4 e EFA3

(mód. lecionados e avaliados / mód.
previstos)

Taxa de execução física Horas dadas / Horas previstas
Módulos com execução
física diferente da
prevista

Turmas:
Todas as turmas

3 - O terceiro grupo de indicadores, Outros Indicadores que medem a qualidade do processo
formativo medem fundamentalmente o grau de satisfação dos diferentes stakeholders e ainda
as taxas de execução dos principais instrumentos de planeamento. São calculados anualmente
e foram calculados pela primeira vez em julho de 2020. O resultado é o que consta da tabela
seguinte:
Nota: Para alguns indicadores (indicados a azul) não foi possível ainda determinar o valor
porque ou os instrumentos de planeamento ainda não existiam ou porque ainda não tinha
sido possível definir a forma de cálculo dos mesmos.
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Outros Indicadores que medem a qualidade do processo formativo
Dados referentes ao ano letivo 2019 / 2020
Data de recolha da informação - Junho e Julho 2020

Indicadores

Âmbito
Taxa de Satisfação

Grau de Satisfação dos Alunos

Média de Satisfação
Taxa de Participação

Grau de Satisfação dos
Professores
Grau de Satisfação Outros
Colaboradores
Grau de Satisfação dos
Pais/Encarregados de
Educação
Grau de Satisfação dos Alunos
relativamente aos Estágios

Turmas:
Todas as turmas

Valores
Julho 2020
87,8%
3,38
74

Taxa de Satisfação
3,42

Taxa de Participação

20

Taxa de Satisfação
Média de Satisfação

2,55

Taxa de Participação

6

Taxa de Satisfação
Média de Satisfação

3,25

Taxa de Participação

13

Média de Satisfação
Taxa de Participação

Grau de Satisfação das
Empresas acolhedoras de
Estágios

Taxa de Satisfação

Grau de Satisfação
Empresas/Instituições
participantes em júris das PAP

Taxa de Satisfação

88%
3,4

49,0%

80%

70,7%

Média de Satisfação

Taxa de Satisfação

Metas
2020/2021

Turmas:
MJ, TPA10
e OA4

62,5%

80%

48,3%

60%
3

60,0%

80%

89,3%

90%
3,3

10,3%

30%

81,9%

83%

3,48
27

Média de Satisfação

3,77

Taxa de Participação

7

75%
3,45

3,5
67,5%

80%

100,0%

100%
3,78

28,0%

50%
85%

Média de Satisfação

3,5

Taxa de Participação

90%

Taxa de execução Plano Anual
Organizações
Taxa de Execução do Projeto
Educativo

Ano letivo
2019/2020

Taxa de execução do Plano de
Atividades
Taxa de Execução do Plano de
Formação para Colaboradores
Cursos Profissionais
Evolução da Oferta Formativa
e da Procura

Cursos Educação e
Formação Jovens
Cursos Educação e
Formação Adultos

Ano letivo
2019/2020

Visibilidade em meios de
comunicação e nas redes
sociais

Ano letivo
2019/2020

Valorização institucional

Ano letivo
2019/2020

43

45

15

15

18

16

A partir análise dos resultados destes indicadores, ainda em julho, foram definidas as metas a
atingir no final do ano letivo 2020/2021. Já em setembro de 2020, foi elaborado um Plano de
Melhorias para o ano letivo 2020/2021 contemplando as ações consideradas necessárias para
atingir as metas definidas e cuja síntese se apresenta na tabela seguinte:
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Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização
(Plano de Melhoria - Set 2020)
Área de
Melhoria

Ação

Descrição da Ação a desenvolver

Data Início
(mês/ano)

Data
Conclusão
(mês/ano)

1

Implementar um mecanismo de tutorias que permita uma deteção
precoce da desmotivação dos alunos

Out 2020

Jul 2021

2

Rever os mecanismos de alerta em relação ao absentismo,
atribuindo aos OET´s um papel fundamental no alerta precoce de
situações anómalas e resolução do problema em parceria com os
pais/encarregados de educação, psicóloga e/ou tutor

Out 2020

Out 2020

3

Rever os mecanismos de compensação de faltas (Planos de
Recuperação de Faltas) envolvendo mais professores e
simultaneamente criar a possibilidade de a recuperação de faltas
também feita através da utilização da plataforma de e-learning

Out 2020

Out 2020

4

Rever os mecanismos de recuperação de módulos contemplando a
possibilidade de utilizar a plataforma de e-learning para esse
efeito

Out 2020

Out 2020

5

Estabelecer protocolos plurianuais com empresas que permitam
criar uma relação de maior proximidade com as mesmas e que
permitam na divulgação da oferta formativa mostrar quais as
empresas associadas a cada curso

Out 2020

Jul 2021

6

Realizar periodicamente sessões com representantes das
empresas e os alunos (“aula.com”)

Out 2020

Jul 2021

7

Efetuar visitas regulares a empresas para apresentação da escola e
conhecimento das suas necessidades de formação

Out 2020

Jul 2021

8

Criar um serviço de apoio à integração dos alunos na vida ativa

Out 2020

Dez 2020

9

Criar uma “newsletter” em suporte digital e envio regular da
mesma para todos os stakeholders.

Out 2020

Jul 2021

10

Assegurar o regular funcionamento dos Conselhos Consultivo e
Pedagógico, integrando representantes dos diferentes
stakeholders

Out 2020

Jul 2021

11

Criar mecanismos alternativos com disponibilização (quando
necessário) de equipamentos para preenchimento dos inquéritos
de satisfação

Out 2020

Out 2020

12

Definir o organograma, mapa de funções e a distribuição de
serviço

Out 2020

Out 2020

13

Criar um Plano de Formação para os colaboradores da ADA

Out 2020

Out 2020

14

Elaborar um plano de melhoria das condições de segurança e
medicina no trabalho

Out 2020

Dez 2020

15

Melhorar os canais de comunicação internos e externos. Criação
de mails institucionais para todos os funcionários e
disponibilização dos contactos no site da ADA.

Out 2020

Out 2020

16

Efetuar uma avaliação regular da execução física ajustando os
horários em função dos desvios detetados

Out 2020

Jul 2021

17

Eliminar as aulas com duração de 1,5 horas nos novos horários a
elaborar

Set 2020

Set 2020

18

Concluir o processo de operacionalização para todos os
indicadores

Set 2020

Nov 2020

19

Melhorar a divulgação das atividades desenvolvidas ao longo do
ano

Out 2020

Jul 2021

20

Divulgar casos de sucesso de ex-alunos

Out 2020

Jul 2021

21

Intensificar a cooperação com os países de língua oficial
portuguesa

Out 2020

Jul 2021

AM1

AM2

AM3

AM4

AM5

AM6
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Atividades planeadas
Direção Geral (responsável - Joaquim Carraco)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Outubro 2020

Documento
“Organograma, Descrição de Competências e
Tarefas para o Ano Letivo 2020/2021”

Elaborar o Plano de Atividades reunindo os
contributos de cada um dos responsáveis dos
diferentes serviços

Outubro 2020

Plano de Atividades para o Ano Letivo
2020/2021

Preparar a auditoria externa EQAVET

Outubro 2020

Definição dos elementos participantes

Rever o Regulamento Interno

Outubro a
Dezembro 2020

Proposta de Regulamento Interno

Escolher/Aprovar a nova imagem corporativa

Dezembro 2020

Logotipo e Manual de Normas Gráficas

Janeiro 2021

Proposta de Oferta Formativa para o Ano Letivo
2020/2021

Definir o modelo de gestão da EPDRBM
Definir as competências para cada um dos órgãos /
Serviços
Nomear os responsáveis por cada serviço

Refletir sobre a Oferta Formativa para o Ano Letivo
2020/2021
Definir estratégias para aumentar as receitas
próprias

Ao longo do ano
letivo

Acompanhar a execução das obras em curso

Agosto 2020 a
Agosto 2021

Otimizar a utilização dos espaços em função das
necessidades atuais e futuras

Obras concluídas
Proposta de reafectação dos espaços

Setembro e Outubro
2020

Documento
“Organograma, Descrição de Competências e
Tarefas para o Ano Letivo 2020/2021” e Mapa
de Distribuição do Serviço Docente para o Ano
Letivo 2020/2021

Reforçar a participação em redes, colóquios,
congressos e outros fóruns que abordem
temáticas relacionadas com o ensino e formação
profissional, assim como a participação em
Associações, Uniões e Federações de âmbito
regional e nacional

Ao longo do ano
letivo

------

Estabelecer protocolos plurianuais com empresas
que permitam criar uma relação de maior
proximidade com as mesmas e que permitam na
divulgação da oferta formativa mostrar quais as
empresas associadas a cada curso

Ao longo do ano
letivo

Pelo menos 5 protocolos estabelecidos com
empresas por área de cada curso

Efetuar visitas regulares a empresas para
apresentação da escola e conhecimento das suas
necessidades de formação

Ao longo do ano
letivo

6 Visitas realizadas

Criar um serviço de apoio à integração dos alunos
na vida ativa

Outubro 2020 a
Dezembro 2020

Intensificar a cooperação com os países de língua
oficial portuguesa

Ao longo do ano
letivo

Assegurar uma correta e eficaz gestão dos recursos
humanos

10 alunos acolhidos

Divulgação dos serviços que podemos prestar no
domínio da formação junto dos associados da
ADA, empresas e outras instituições

Plano de divulgação, materiais de divulgação

Aumento da participação e o envolvimento efetivo
de colaboradores na tomada de decisão

Entre outras, reativação do Conselho Pedagógico

Negociação junto dos associados da ADA e outros
parceiros relevantes, de benefícios para os
colaboradores da ADA.

Plano de Benefícios

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021
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Conselho Consultivo (presidente - Manuel Carraco)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Fevereiro 2021

Ata Reunião

Realizar a reunião anual:
Apresentação da nova realidade da ADA
Ponto da situação relativamente à
implementação do SGQ
Análise dos indicadores mais relevantes
Pareceres sobre:
Plano de Atividades 2020/2021
Regulamento Interno
Oferta formativa para 2021/2022

Serviço Qualidade (responsável - Jorge Valente)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Elaborar o Plano de Melhoria para 2020/2021

Setembro 2020

Plano de Melhoria para 2020/2021

Rever do Documento Base EQAVET

Setembro 2020

Documento Base
Versão 6 de 25/09/2020

Elaborar o Relatório do Operador

Setembro 2020

Relatório do Operador

Efetuar o pedido de Certificação EQAVET

Setembro 2020

Pedido efetuado a 28 de Setembro de 2020

Elaborar proposta para Documento
“Organograma, Descrição de Competências e
Tarefas para o ano letivo 2020/2021”

Outubro 2020

Proposta Documento “Organograma,
Descrição de Competências e Tarefas para o
ano letivo 2020/2021”

Elaborar proposta Plano de Formação
Colaboradores para 2020/2021

Outubro 2020

proposta Plano de Formação Colaboradores
para 2020/2021

Elaborar proposta Plano de Atividades
2020/2021

Outubro 2020

proposta Plano de Atividades 2020/2021

Rever o Plano Ação EQAVET para 2020/2021

Outubro 2020

Revisão do Plano Ação EQAVET para
2020/2021

Preparar e acompanhar a visita dos auditores
externos

Outubro 2020

Visita realizada

Realizar Inquérito Satisfação alunos FCT Turmas ASB, MK e TPA11 e Inquérito de
Satisfação Empresas Acolhedoras de Estágios

Novembro 2020

Inquéritos aplicados

Definir as fórmulas de cálculo e processo de
recolha de dados para os indicadores que faltam

Novembro 2020

Fórmulas de cálculo e processo de recolha de
dados para os indicadores que faltam

Recolher os dados para indicador 4a) - Ciclo de
Formação 2017-2020
Turmas MJ e TPA10

Janeiro 2021

Dados recolhidos por via telefónica

Recolher os dados para indicadores 4a), 5a), 6a)
e 6b3) - Ciclo de Formação 2016-2019
Turmas IV, MI, ASA, TPA9 e TAR5

Janeiro 2021

Dados recolhidos por via telefónica

Elaborar o Balanço Intermédio (final do 1º
período)

Janeiro 2021

Balanço Intermédio do 1º período do ano
letivo 2020/2021

Fevereiro e Março 2021

Reorganização dos Dossiers Técnico
Pedagógicos, definição do circuito documental
e criação de modelos documentais

Reformular o circuito documental e sistema de
arquivo

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021
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Tarefa

Calendarização

Resultado

Março 2021

Relatório Anual Indicadores EQAVET

Elaborar o Balanço Intermédio (final do 2º
período)

Abril 2021

Balanço Intermédio do 2º período do ano
letivo 2020/2021

Realizar Inquéritos Satisfação Alunos,
Professores, Outros Colaboradores,
Pais/Encarregados de Educação e Levantamento
Necessidades de Formação

Maio 2021

Inquéritos aplicados

Realizar Inquérito Satisfação alunos FCT
Inquérito de Satisfação Empresas Acolhedoras
de Estágios

Junho 2021

Inquéritos aplicados

Realizar Inquérito de Satisfação
Empresas/instituições participantes em Júris de
PAP

Julho 2021

Inquéritos aplicados

Recolher dados para outros indicadores

Julho 2021

Dados recolhidos

Elaborar o Balanço do Ano Letivo 2020/2021

Julho 2021

Balanço do Ano Letivo 2020/2021

Elaborar o Relatório de Atividades 2020/2021

Julho 2021

Relatório de Atividades 2020/2021

Ao longo do ano letivo

Dados atualizados e corretos

Elaborar o Relatório Anual Indicadores EQAVET

Gerir a informação existente no programa
dBGEP e plataforma SIGO

Direção Pedagógica (responsável - Isabel Garcia)
Tarefa
Definir a Distribuição de Serviço Docente e
Elaborar os horários
Supervisionar as Inscrições na Oferta Formativa
Supervisionar o Processo de Matriculas

Calendarização
Setembro 2020

Resultado
Mapa de distribuição do serviço docente;
Horários;
Dados introduzidos no dBGEP.

Junho a Setembro

Dados inseridos no SIGO e dBGEP

Setembro

Dados inseridos no SIGO e dBGEP

Otimizar as propostas de atividades dos
diferentes cursos procurando criar atividades
mais transversais

Outubro 2020

Contributo para o Plano de Atividades Anual
2020/2021

Definir a composição, elaborar o Regulamento
de funcionamento e realizar a eleição dos
membros do Conselho Pedagógico

Outubro 2020

Regulamento de Funcionamento do Conselho
Pedagógico
Ata de Tomada de Posse

Convocar os Conselhos de Turma

Outubro 2020
--Dezembro 2020
Abril 2021

Mapa Reuniões de Avaliação
--Convocatórias

Analisar os resultados intermédios e proposta de
medidas de melhoria

Dezembro 2020
Abril 2021

Reunião Com Coordenadores e OET´s para
análise dos Balanços Intermédios do 1º e 2º
períodos letivos

Analisar os resultados de cada ano letivo e
proposta de medidas de melhoria

Julho 2021

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021

Reunião Com Coordenadores e OET´s para
análise dos Balanço Final do ano letivo e
elaboração do Plano de Melhorias para o ano
letivo seguinte
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Tarefa

Calendarização

Resultado

Participar na definição da Oferta Formativa para
2021/2022

Janeiro 2021

Proposta de Oferta Formativa para 2020/2021

Estágios - Definir dos professores
acompanhantes
Estágios - Efetuar a Avaliação Global

No início de cada
período de estágio
No final de cada período
de estágio

Mapa professores acompanhantes
Análise dos indicadores de satisfação
e dos resultados da avaliação

PAP´s - Participar nos júris

Julho 2021

Atas dos Júris

PAP´s - Efetuar a Avaliação Global

Julho 2021

Análise dos indicadores de satisfação
E dos resultados da avaliação

Promover o conhecimento e reflexão sobre
novas práticas pedagógicas estudando a
possibilidade de utilização das mesmas

Ao longo do ano letivo

Supervisionar a Execução do Plano de Formação
para colaboradores

Ao longo do Ano Letivo

Avaliar a execução "física" e reformulação dos
horários

Ao longo do ano letivo

Escolher a plataforma informática de ensino à
distância e definição das regras de utilização

Outubro 2020

Elaborar as candidaturas a novos cursos /
turmas (parte pedagógica)

Abril/Maio 2021

Visitas a escolas, Sessões de formação,
Participação em Colóquios e Conferências

Novos horários
Plataforma escolhida e regulamento de
funcionamento
Candidatura submetida

Implementar um mecanismo de tutorias que
permita uma deteção precoce da desmotivação
dos alunos

ao longo do ano letivo

Regulamento Interno

Rever os mecanismos de alerta em relação ao
absentismo, atribuindo aos OET´s um papel
fundamental no alerta precoce de situações
anómalas e resolução do problema em parceria
com os pais/encarregados de educação,
psicóloga e/ou tutor

Outubro 2020

Regulamento Interno

Rever os mecanismos de compensação de faltas
(Planos de Recuperação de Faltas) envolvendo
mais professores e simultaneamente criar a
possibilidade de a recuperação de faltas
também feita através da utilização da
plataforma de e-learning

Outubro 2020

Regulamento Interno

Rever os mecanismos de recuperação de
módulos contemplando a possibilidade de
utilizar a plataforma de e-learning para esse
efeito

Outubro 2020

Regulamento Interno

Exercer a ação disciplinar nos discentes

Ao longo do ano letivo

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021

Instrução de Processos disciplinares, quando
necessário
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Conselho Pedagógico (presidente - Isabel Garcia)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Analisar os seguintes documentos: Balanço do
Ano Letivo 2019/2020; Plano de Melhorias
2020/2021; Relatório do Operador EQAVET 2020
Parecer: Plano de Atividades 2020/2021

Outubro 2020

Ata da reunião

Parecer: Regulamento Interno e Oferta
Formativa 2021/2022

Janeiro 2021

Ata da reunião

Julho 2021

Ata da reunião

Analisar o Balanço do Ano Letivo 2020/2021
Propostas para o Plano de Melhorias para o ano
letivo 2021/2022

Coordenação Cursos
Tarefa

Calendarização

Resultado

Definir a composição modular das disciplinas de
cada curso e as respetivas cargas horárias anuais

Setembro 2020

Planificação curricular por curso / turmas

Elaborar uma proposta de afetação dos
professores da área técnica aos diferentes
módulos

Setembro 2020

Distribuição de serviço por turma

Elaborar uma proposta de atividades anual curso
a curso. Inclui calendarização dos estágios e
Planificação das PAP's

Outubro 2020

Proposta Plano de Atividades por Curso

Elaborar lista de necessidades de equipamentos

Outubro 2020

Lista de necessidades de equipamentos

Estágios - Selecionar das empresas

Lista das empresas e respetivos técnicos
acompanhantes

Estágios - Acompanhar os estágios

Ficha de acompanhamento FCT

Estágios - Avaliar Individualmente os estagiários

Nota de Estágio

PAP´s - Aprovar os projetos finais

Lista projetos aprovados

PAP´s - Acompanhar a elaboração das PAP’s
PAP´s - Avaliar a Apresentação Final

Maio a Julho 2021

Relatórios Acompanhamento

Julho 2021

Nota de PAP

Participar na elaboração do Plano de Atividades
para 2020/2021 e na revisão do Regulamento
Interno

Outubro a Dezembro
2020

Atas reuniões

Discutir os Relatórios de Atividades Intermédios
e propostas de melhoria

No final de cada período
letivo

Participar na elaboração da proposta de Oferta
Formativa

Janeiro 2021

Proposta de Oferta Formativa para 2021/2022

Participar no processo de recolha de dados para
os indicadores EQAVET 4a, 5a, 6a e 6b3

Janeiro 2021

Dados inseridos no dBGEP

Realizar periodicamente sessões com
representantes das empresas e os alunos
(“aula.com”)

Ao longo do ano letivo

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021

Plano de Melhorias

1 sessão por curso
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Orientações Educativas de Turma
Tarefa

Calendarização

Resultado

Combater os principais problemas detetados na
análise dos indicadores, nomeadamente à
desistência e abandono escolares, assiduidade e
questões disciplinares

Ao longo do ano letivo

Registos de reuniões / contactos telefónicos /
envio de informação para: Pais e encarregados
de educação, Técnicos CPCJ, SS e Tribunais

Avaliar os Indicadores de desempenho individual
dos alunos durante o ciclo formativo e propostas
de medidas de melhoria

No final de cada período
letivo

Conselhos de Turma
--Pautas; Propostas de Medidas de Melhoria

Divulgar os resultados dos Indicadores de
desempenho individual dos alunos durante o
ciclo formativo

No final de cada período
letivo

Envio e afixação da informação resultante dos
Conselhos de Turma para os alunos e /ou
Encarregados de Educação

Discutir o Relatório de Atividades Intermédio e
propostas de melhoria

No final de cada período
letivo

Relatório de Atividades Intermédio e
Propostas de Melhoria aprovados

Participar na elaboração dos Planos de Melhoria
e Relatórios de Progresso Anual EQAVET

Registo presenças; Propostas dos diferentes
documentos para aprovação

Professores
Tarefa

Calendarização

Resultado

Participar na definição da composição modular
das disciplinas de cada curso e as respetivas
cargas horárias anuais, na elaboração da
proposta de objetivos e metas a atingir nas
disciplinas das turmas onde lecionam e na
elaboração de uma proposta de atividades anual
por curso

Início do ano letivo

Reuniões de Coordenação de Curso

Setembro a Julho com as
interrupções letivas
previstas

Sumários no dBGEP

No final de cada
período letivo

Conselhos de Turma
--Atas das reuniões

Lecionar as aulas e realizar as atividades
propostas em plano
Avaliar quantitativa e qualitativa dos resultados
dos alunos e propor as estratégias a
implementar para atingir as metas definidas
Aplicar as medidas de melhoria aprovadas

Ao longo do ano letivo

Contribuir para a elaboração/revisão do Projeto
Educativo, Regulamento Interno, e Plano de
Atividades Anual, Documento Base, Plano de
Ação EQAVET e Planos de Melhoria EQAVET

Ao longo do ano letivo

Reuniões Gerais de Escola
--Registo presenças

Através dos seus representantes, dar parecer
sobre o Projeto Educativo, Regulamento Interno,
Plano de Atividades, Documento Base e Plano de
Ação EQAVET e Oferta Formativa

Ao longo do ano letivo

Conselho Consultivo
--Atas das reuniões

Através dos seus representantes, dar parecer
sobre o Plano e Relatório de Atividades Anuais,
Plano de Melhoria e Relatório de Progresso
Anual EQAVET e Oferta Formativa

Ao longo do ano letivo

Conselho Pedagógico
--Atas das reuniões

Responder aos inquéritos de satisfação e de
necessidade de formação

Maio 2021

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021

Inquéritos preenchidos
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Serviço de Psicologia e Orientação (responsável - Soraia Guardado)
Tarefa

Calendarização

Efetuar avaliações psicológicas

Set/2020 – Jun/2021

Elaboração de Relatórios Técnico Pedagógicos
e/ou Projetos Educativos Individuais

Set/2020 – Jun/2021

Elaborar Relatórios Circunstanciados

Final do ano letivo

Resultado
Identificação de alunos com necessidades
educativas
Relatórios Técnico Pedagógicos e Projetos
educativos Individuais dos alunos com
necessidades educativas
Relatórios Circunstanciados de Avaliação das
medidas implementadas

Efetuar contactos diretos (reuniões) e/ou
indiretos (telefonema; e-mail) com
pais/encarregados de educação

Set/2020 – Jun/2021

Registo de contacto

Reunir com orientadores educativos das várias
turmas

Set/2020 – Jun/2021

Registo de reunião

Realizar sessões de Apoio psicológico/
psicopedagógico a alunos sinalizados

Set/2020 – Jun/2021

Relatório de acompanhamento

Efetuar contactos diretos (reuniões) e/ou
indiretos (telefonema; e-mail) com entidades
como CPCJ, técnicos de assessoria ao Tribunal de
Família e Menores, entre outros.

Set/2020 – Jun/2021

Registo de contacto

Realizar sessão sobre Métodos e Hábitos de
Estudo
Implementar um Programa de Treino de
Competências Sociais

Nov/2020
Jan/2021 – Mar/2021

Registo da Sessão
Questionários de satisfação por sessão;
Relatório de análise dos resultados a partir da
aplicação do questionário de pré e pós teste.

Realizar Sessão de Esclarecimento sobre o
Processo de Orientação escolar e Vocacional
para alunos

Jan/2021

Registo da Sessão

Realizar Sessão de Esclarecimento sobre o
Processo de Orientação escolar e Vocacional
para pais/encarregados de educação

Fev/2021

Registo da Sessão

Administrar testes de avaliação dos interesses
profissionais, aptidões e personalidade

Jan/2021 – Mar/2021

Relatório de avaliação

Participar na divulgação da oferta formativa e
auxílio na procura de cursos/instituições para
acesso ao ensino superior

Abr 2021/ - Jun 2021

Atividades de Divulgação

Acompanhar os alunos no processo de
candidatura ao Acesso ao Ensino Superior

Jun/2021

Registo das Sessões

Formação de Adultos (responsável - Helena Cadima)
Tarefa

Calendarização

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021

Resultado
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Direção Administrativa e Financeira (responsável - Catarina Ribeiro)
Tarefa

Calendarização

Desenvolver e integrar no Sistema de Gestão da
Qualidade, os processos e procedimentos da
área financeira

Ao longo do ano letivo

Resultado
Indicadores criados

Elaborar das candidaturas a novos cursos /
turmas (parte financeira)

Junho / Julho

Candidatura submetida

Definir anualmente as necessidades de
equipamentos

Outubro 2020

Plano de aquisições

Definir as regras gestão, manutenção e
utilização dos equipamentos

Abril 2021

Regulamento de Utilização

Criar medidas de flexibilização dos horários de
trabalho para um mais adequado equilíbrio
entre a vida pessoal e profissional

Março

Avaliar as competências dos colaboradores
definindo objetivos individuais de desempenho

Até final do ano letivo

Definição do modelo de avaliação

Elaborar um plano de melhoria das condições de
segurança e medicina no trabalho

Até final do ano letivo

Plano aprovado

Promover a elaboração dos documentos
previsionais anuais de gestão adotados;

Elaborar, dentro dos prazos legais, o projeto de
relatório de contas referentes ao exercício
anterior;
Processar os subsídios dos alunos
Contabilidade Financeira – Classificar
documentos e introduzi-los no programa de
contabilidade
Processar os salários e encargos sociais

Novembro 2020

Março 2021
Mensalmente ao longo
do ano
Ao longo do ano
Mensalmente ao longo
do ano

Nova distribuição de Serviço do pessoal não
docente

Orçamento para 2021

Relatório de Contas 2020

Subsídios processados e pagos

Contabilidade atualizada
Salários processados e pagos assim como as
contribuições para a Segurança social

Gerir a tesouraria e efetuar transferências
bancárias

Ao longo do ano

Pagamentos efetuados

Emitir faturas

Ao longo do ano

Faturas emitidas

Contabilidade específica dos projetos –
Classificar documentos e introduzi-los nas
plataformas de gestão dos mesmos

Ao longo do ano

Contabilidade dos projetos atualizada

Realizar Pedidos de Reembolso e Pedidos de
Saldo dos projetos

Ao longo do ano

Pedidos de Reembolso e Pedidos de Saldo dos
projetos efetuados

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021
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Serviços Administrativos e Financeiros (responsável - Catarina Ribeiro)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Atender e informar corretamente todos quantos
se lhe dirijam

Ao longo do ano

Tratar do expediente em geral

Ao longo do ano

Assegurar a atualização dos Dossiers TécnicoPedagógicos

Ao longo do ano

Dossiers Técnico-Pedagógicos atualizados

Assegurar a introdução dos dados necessários ao
bom funcionamento da escola no programa de
gestão pedagógica dBGEP e plataforma SIGO

Ao longo do ano

Dados atualizados no programa dBGEP e
plataforma SIGO

Promover a emissão de todos os documentos de
carácter institucional, legais e outros relativos à
atividade da Escola

Ao longo do ano

Documentos emitidos

Receber e processar os justificativos de faltas
dos alunos;

Ao longo do ano

Justificações de faltas dos alunos introduzidas
no dBGEP

Enviar a correspondência;

Ao longo do ano

Correspondência enviada

Encaminhar a correspondência recebida para os
respetivos destinatários;

Ao longo do ano

Encaminhamento efetuado

Promover a substituição de professores em caso
de falta introduzindo as alterações no programa
dBGEP

Ao longo do ano

Alterações registadas no programa dBGEP

Prestar apoio de teor informativo à Associação
de Pais e Encarregados de Educação, sempre
que solicitado;

Ao longo do ano

Informações prestadas

Assessorar o Diretor Geral, Diretor Pedagógico e
Diretor Administrativo e Financeiro em tudo que
for solicitado;

Ao longo do ano

Resposta atempada às solicitações

Cumprir todas as disposições previstas na lei
para o funcionamento dos serviços.

Ao longo do ano

Cumprimento estrito das disposições legais
aplicáveis

Mensalmente ao longo
do ano

Salários e subsídios pagos atempadamente

Área Administrativa
Atendimentos realizados

Área da Contabilidade
Processamento de salários e subsídios
Efetuar pagamentos a fornecedores e ao estado

Ao longo do ano

Pagamentos efetuados atempadamente

Manter atualizada e devidamente organizada a
contabilidade da instituição

Ao longo do ano

Contabilidade organizada

Elaborar todos os documentos contabilísticos e
de prestação de contas a que esteja obrigada
por lei e/ou regulamento específico e
decorrente das atividades desenvolvidas.

Ao longo do ano

Cumprimento nos prazos determinados das
obrigações legais aplicáveis

Manter atualizados os processos individuais dos
colaboradores da ADA

Ao longo do ano

Processo permanentemente atualizados

Gerir os procedimentos inerentes aos Contratos
Individuais de Trabalho dos Colaboradores

Ao longo do ano

Contratos assinados e arquivados nos
processos individuais

Emitir a Declaração Anual de Tempo de Serviço

Anualmente

Área dos Recursos Humanos

Proposta Plano de Atividades 2020/2021 - 10 Março 2021

Declarações emitidas
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Tarefa
Receber e processar as Justificações de Faltas
dos colaboradores

Calendarização
Ao longo do ano

Resultado
Justificações de Faltas dos colaboradores
processadas

Área dos Serviços Gerais
Assegurar a limpeza e higiene do espaço escolar

Diariamente ao longo do
ano

Instalações limpas e higienizadas

Assegurar a vigilância dos alunos

Diariamente ao longo do
ano

Instalações devidamente vigiadas

Diariamente ao longo do
ano de acordo com o
calendário escolar

Transportes efetuados

Área dos Transportes
Assegurar o transporte dos alunos nos horários e
percursos definidos
Assegurar a limpeza e gerir a manutenção das
viaturas

Ao longo do ano

Viaturas operacionais e limpas

Direção Desenvolvimento (responsável - Joaquim Carraco)
Tarefa

Calendarização

Supervisionar os serviços afetos a esta direção
Definir a imagem corporativa da EPDRBM

Resultado
Reuniões periódicas

Dezembro 2020

Logotipo e Manual de Normas Gráficas

Articular a relação dos serviços de
desenvolvimento com a restante estrutura

Reuniões periódicas

Acompanhar o desenvolvimento dos diversos
projetos em curso

Reuniões periódicas

Reforçar a participação em redes, colóquios,
congressos e outros fóruns que abordem
temáticas relacionadas com o ensino e formação
profissional

Ao longo do ano letivo

2 Participações

Estabelecer protocolos plurianuais com
empresas que permitam criar uma relação de
maior proximidade com as mesmas e que
permitam na divulgação da oferta formativa
mostrar quais as empresas associadas a cada
curso

Ao longo do ano letivo

Pelo menos 5 protocolos estabelecidos com
empresas por área de cada curso

Efetuar visitas regulares a empresas para
apresentação da escola e conhecimento das
suas necessidades de formação

Ao longo do ano letivo

6 Visitas realizadas anualmente
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Exploração Agrícola (responsável - Francisco Dias)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Planificação das atividades agrícolas a
implementar nas parcelas da EPDRBM

Anual

Plano de exploração 2021

Candidatar a EPDRBM aos apoios agrícolas a que
a tenha direito.

Anual

Candidatura IFAP

Providenciar os fatores de produção necessários
às atividades da exploração agrícola.

Ao longo do ano

Aquisição dos fatores de produção necessários

Providenciar a colocação no mercado dos
produtos resultantes da exploração agrícola.

Ao longo do ano

Batata – 40ton/ha
Milho – 13,5ton/ha
Arroz – 6ton/ha

Promover a segurança alimentar.

Ao longo do ano

Correto acondicionamento dos produtos
agrícolas

Articular as atividades da exploração com as
aulas práticas.

Ano letivo

Planificações das aulas práticas

Colocar à disposição dos alunos e professores os
meios necessários que garantam a qualidade e
segurança das aulas práticas.

Ano letivo

Disponibilização dos meios necessários à
concretização das aulas práticas

Antes dos estágios

Realização de contactos para a colocação de
alunos ema estágio

Julho 2021

Fichas de Avaliação dos alunos

Anual

Caderno de campo

Implementar, práticas agrícolas que promovam
a proteção dos solos, da água e do ar e que
visem a produção de alimentos que garantam a
segurança alimentar e a satisfação do
consumidor.

Ao longo do ano

Caderno de campo

Desenvolver e implementar ensaios, na
exploração, de carater técnico-científico de
interesse para as comunidades escolar e agrícola
da região.

Ao longo do ano

Folhetos de divulgação
Realizar 1 dia de Campo

Atividades Produtivas

Atividades Pedagógicas

Colaborar na colocação dos alunos em FCT
Participar na avaliação dos projetos de PAP dos
alunos. Integrar o Júri das Provas de Aptidão
Profissional.
Atividades de Investigação e Desenvolvimento
Dar cumprimento à aplicação das normas da
PRODI nas culturas da EPDRBM.

Atividades Transversais

Executar o Projeto de investimento PDR 2020

2021/2022

Aquisição de 6 equipamentos
(1º semestre 2021)
Aquisição e instalação de hangar, armazém de
produtos fitofarmacêuticos e bacia de
retenção
(2º semestre 2021)

Gerir e zelar pelo estado de conservação dos
equipamentos da escola afetos à área agrícola.

anual

Equipamentos disponíveis e em bom estado
de funcionamento
Ficha de registo de verificações periódicas
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Serviço Informática (responsável - Jorge Valente)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Outubro 2020

Proposta de Aquisição de Material Informático

Outubro e Novembro
2020

Software e hardware atualizados

Organizar a informação existente nos servidores
e redefinição das permissões de acesso

Novembro 2020

Nova organização dos conteúdos dos
servidores

Efetuar a manutenção periódica dos servidores

Dezembro 2020 a Julho
2021

Intervenção mensal para correção de
anomalias, atualização de software e
alterações nas configurações

Assegurar a manutenção dos equipamentos das
Salas e Gabinetes

Setembro 2020 a Julho
2021

Resolução de problemas de hardware sempre
que necessário

Garantir apoio técnico aos utilizadores

Setembro 2020 a Julho
2021

Resolução de problemas de software sempre
que solicitado

Dezembro 2020

Software e hardware atualizados

Outubro 2020

Plataforma pronta a funcionar

Gerir a plataforma de e-learning

Novembro 2020 a Julho
2021

Software atualizado e a funcionar
corretamente

Gerir o software de gestão pedagógica dBGEP

Setembro 2020 a Julho
2021

Software atualizado e a funcionar
corretamente

Melhorar os canais de comunicação internos e
externos.

Outubro 2020

Criação de mails institucionais para todos os
funcionários.

Elaborar proposta de aquisição de material
informático
Efetuar uma revisão dos servidores ao nível do
hardware e software

Rever a rede Wireless
Instalar e configurar a plataforma de e-learning

Nota: A planificação apresentada para o Serviço de Informática pressupõe o estabelecimento
de uma avença com um eng. Informático para dar apoio em algumas das tarefas identificadas,
tal como foi proposto já no final do ano letivo anterior.

Serviço Comunicação e Imagem (responsável - Rita Coelho)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Outubro a Dezembro
2020

Novo logotipo

Reformular o site da ADA

Outubro 2020

Site reformulado

Melhoria dos canais de comunicação internos e
externos.

Outubro 2020

Disponibilização dos contactos profissionais
dos professores e responsáveis dos diferentes
serviços no site da ADA.

Outubro 2020 a Julho
2021

Aumentar o nº de visitas e “likes”

Criação da imagem corporativa da EPDRBM

Gerir os conteúdos da página e redes sociais
institucionais nomeadamente a inserção de
notícias e outras informações úteis
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Tarefa

Calendarização

Resultado

Outubro 2020 a Julho
2021

Publicação de pelo menos XX notícias em
órgãos de comunicação regional

Novembro 2020

Newsletter #1

Janeiro a Março 2021

Manual Normas Gráficas

Fevereiro 2021

Newsletter #2

Março 2021

Conceção e montagem e dinamização do
stand

Criação de materiais informativos e
promocionais de divulgação da oferta formativa
para 2021/2022

Abril 2021

Materiais promocionais

Lançamento da Newsletter #3

Abril 2021

Newsletter #3

Maio a Julho 2022

Conceção e montagem e dinamização das
ações

Julho 2021

Newsletter #4

Preparar e enviar informação relevante para
órgãos de comunicação social.
Lançamento da Newsletter #1
Apoiar a consolidação da utilização da imagem
da EPDRBM pelos diferentes serviços, no sentido
de assegurar o uso/divulgação coerente da
mesma em todos os documentos e suportes de
circulação interna e externa
Lançamento da Newsletter #2
Participação no Festival do Arroz e Lampreia

Ações de Divulgação da Oferta Formativa para
2021/2022
Lançamento da Newsletter #4

Projetos Internacionais (responsável - Florbela Leite)
Tarefa

Calendarização

Resultado

Gerir o projeto ERASMUS+
“On the way to Europe, for a Greener Future II”
2019-1-PT01-KA102-060570

Junho 2019 a Julho 2021

Concretização de 16 Mobilidades de
Estudantes e 4 Mobilidades de Staff
(Docentes)

Gerir o projeto ERASMUS+
“On the way to Europe, for a Greener Future III”
2020-1-PT01-KA102-078125

Junho 2020 a Julho 2021

Concretização de 6 Mobilidades de Estudantes
e 1 Mobilidade de Staff (Não docente)
Plano de Formação para o Técnico Vegan Food
Industry (VFI)

Gerir o Projeto ERASMUS+
“European Qualifications & Competences for the
Vegan Food Industry” (EQVEGAN)

Dezembro 2020 a
Novembro 2023

Acreditação da formação
Aliança para o Sector Skills Alliance para a
Indústria Alimentar Vegan.

Disseminar os resultados dos projetos “On the
way to Europe, for a Greener Future” na
comunidade educativa, nos Pais e Encarregados
de Educação, nos Stakeholders identificados nas
candidaturas, nas escolas convidadas e na
comunidade em geral.

Julho 2021
“Dia Mundial da
Competência dos
Jovens”

Apresentação pública dos projetos.

Adquirir novas competências para trabalhar nas
diferentes plataformas de gestão destes
projetos. Melhorar o conhecimento dos
objetivos e metas a atingir em novas
candidaturas.

Ao longo do ano letivo

Participação em Reuniões/Webinars
dinamizados pela Agência Nacional Erasmus+.
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Conceber um projeto enquadrável no programa
europeu Horizonte Europa (2021-2027) e
estabelecer contactos para uma possível
parceria.

A partir de
março 2021

Proposta de projeto
Estabelecimento do consórcio.
Identificação das calls chave para candidatura.

Submeter os relatórios finais dos projetos “On
the way to Europe, for a Greener Future”.

outubro 2021

Aprovação final do orçamento.
Avaliação do Projeto

Submeter a candidatura de Acreditação ao
Programa Erasmus+

setembro 2021

Acreditação da Escola
.

Apresentar uma candidatura ao programa
Horizonte Europa (2021-2027)

setembro 2021

Candidatura submetida
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Atividades dirigidas aos alunos e/ou comunidade escolar
Atividades transversais envolvendo toda a comunidade escolar
Tarefa / Atividade

Calendarização

Responsável

Teste aos procedimentos a adotar em caso de emergência
(simulacro)

Junho 2020

Helena Cadima e Proteção Civil de
Montemor-o-Velho

Comemoração do Dia da Floresta

2º Período

????

Festa brava

3º Período

Isabel Garcia

Atividades diretamente relacionadas com os cursos
Tarefa / Atividade

Calendarização

Turmas

Prof. Responsável

1º Período
(22 novembro)

Turmas MK, ML e
MM

Rita Coelho

Participação e cobertura fotográfica e
videográfica de eventos: castelo Mágico;
Carnaval; Feira do Arroz e da Lampreia; Feira
do Ano.

Todo o ano

Turmas MK, ML e
MM

Rita Coelho

Visita de estudo à Casa-estúdio Carlos Relvas e
ao MIMO – Museu da Imagem em Movimento

2º Período

Turmas ML e MK

Rita Coelho

Exposição de trabalhos fotográficos dos alunos

2º Período

Turma MM

Maio

Turma MM e TPA12

Participação no Encontro Viana Cinema e
Vídeo – Viana do Castelo

3º Período

Turmas ML e MK

Participação no BGREEN Film Festival

3º Período

Turma ML

Técnico de Multimédia
Visita à Lisboa Games Week

Visita de Estudo à FÁBRICA - Centro Ciência
Viva - Aveiro

Jorge Valente
Helena Cadima
Rita Coelho
Ricardo Carvalho

Técnico Auxiliar de Saúde
Seminários na área da Saúde
Atividades na área ambiental

Ao longo do ano
letivo
Ao longo do ano
letivo

Visita de Estudo ao Centro Terapêutico
Peroneo

Abril

Turmas ASB e ASC

Helena Cadima

Turma ASC

Helena Cadima

Turma ASC

Helena Cadima

Técnico de Manutenção Industrial / Mecatrónica
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Técnico de Produção Agropecuária
Visita de Estudo ao Exploratório - Coimbra

Junho

Turma TPA11

Helena Cadima

Visita de Estudo aos Laboratórios da Escola
Superior Agrária de Coimbra

Novembro

Turma TPA11

Helena Cadima

Vindima e vinificação na EPAAD

1º Período letivo

Turma TPA12

Isabel Garcia
Francisco Dias

Visita aos campos de ensaio do Loreto DRAPC

1º Período letivo

Turma TPA12

Isabel Garcia

Participação no projeto iMontemor 4G

1º Período letivo

Turma TPA11

Joaquim Carraco
Rita Coelho

Visita à Unidade de Reprodução Animal da
ESAC - Coimbra

2º Período letivo

Turma TPA11

Isabel Garcia

Visita de Estudo às Caves Primavera

2º Período Letivo

Turma TPA13

Florbela Leite

Visita a Fruticultores e Estação Frutícola

2º Período letivo

Turma TPA12

Isabel Garcia

Visita à Estação Agrometeorológica da ESAC e
Exploração de Agricultura Biológica

2º Período letivo

Turma TPA13

Isabel Garcia

Visita à empresa Benjamim Limede Carapinheira

2º Período letivo

Turma TPA12

Isabel Garcia

Participação no Seminário da Cooperativa
Agrícola de Montemor-o-Velho

2º Período Letivo

Turma TPA11

Francisco Dias

Visita de Estudo a empresa de venda e
distribuição de produtos fitofarmacêuticos

2º Período letivo

Turma TPA12

Isabel Garcia

Participação no Encontro de Escolas
Profissionais Agrícolas

3º Período letivo

Turmas TPA11,
TPA12 e TPA13

Alexandre Coelho

Visita à Feira Nacional de Agricultura Santarém

3º Período letivo

Turmas TPA11,
TPA12 e TPA13

Mário Pardal, Florbela Leite,
Isabel Garcia e Joaquim Carraco

Visita a exploração de bovinos de leite Maiorca

3º Período letivo

Turma TPA13

Isabel Garcia

Visita a um aviário - Cantanhede

3º Período letivo

Turma TPA13

Isabel Garcia

Maio

Turma MM e TPA12

Helena Cadima

Maio

Turma C2H

Helena Cadima

Visita de Estudo à FÁBRICA - Centro Ciência
Viva - Aveiro

Operador de Informática
Visita de Estudo ao Exploratório - Coimbra
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ANEXO

Plano de Formação para Colaboradores
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Plano de Formação
para os Colaboradores da ADA
Ano Letivo 2020/2021

(aprovado em reunião da Direção da ADA em 03/03/2021)
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NOTA INTRODUTÓRIA

Pela primeira vez na história desta escola se intenta a definição de um plano de formação para
os seus colaboradores.
Embora reconhecendo-se a importância que a formação tem/pode ter na melhoria dos
processos e dos resultados e simultaneamente num maior grau de satisfação dos
colaboradores, o atual momento de indefinição que se vive, onde um vasto conjunto de
questões assume uma relevância maior, lança um manto de incerteza sobre a sua
concretização.
Não estão ainda alocados recursos à execução deste plano nem sequer está definido quem é o
responsável pela execução do mesmo, pelo que este documento é apenas um ponto de
partida para a discussão.
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LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
(Julho 2020)

Universo

Respostas

Taxa de
Participação

Professores internos

9

6

66,7%

Professores externos

22

15

68,2%

Outros Colaboradores

8

2

25,0%

39

23

59,0%

Total

1. NECESSIDADES FORMATIVAS
1.1 - Costuma frequentar ações de formação profissional?
Nunca

1

Raramente (menos que
1 vez/ano)

9

Algumas vezes (pelo
menos uma vez/ano)

10

Muito (pelo menos 2
vezes/ano)

3

13%

4%

Nunca

39%

Raramente (menos que
1 vez/ano)
Algumas vezes (pelo
menos uma vez/ano)

44%

Muito (pelo menos 2
vezes/ano)

1.2 - Está disponível para frequentar ações de formação na ADA?
Sim

20

Não

3

Talvez

0

0%
13%
Sim
Não
Talvez
87%
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1.3 - Qual é o principal motivo que o leva a frequentar uma ação de formação profissional?
Ajudar-me a progredir
na carreira

2

Ajudar-me a obter uma
certificação profissional

0

Valorizar-me do ponto
de vista pessoal
(aprender mais)

14

Ajudar-me a aumentar
a minha produtividade

7

9%

0%

Ajudar-me a progredir
na carreira
Ajudar-me a obter uma
certificação profissional

30%

61%

Valorizar-me do ponto
de vista pessoal
(aprender mais)
Ajudar-me a aumentar a
minha produtividade

1.4 - Quais as áreas de formação pretendidas?

Áreas de formação pretendidas

Nº de Respostas

Gestão e organização dos cursos profissionais (Modalidades, técnicas e instrumentos de avaliação;
Organização dos Cursos; Legislação; Coordenação)

8

Prática letiva (Estratégias pedagógicas que promovam o sucesso; Metodologias de trabalho; Articulação
interdisciplinar e/ou transdisciplinar; Pedagogia diferenciada; Educação em valores)

14

Relação pedagógica (Promoção da motivação dos alunos; Gestão de conflitos; Relacionamento entre
alunos e professores; Psicologia do desenvolvimento; Relacionamento entre os alunos)

17

Indisciplina e abandono escolar (Formas de motivação para minorar o abandono escolar; Formas de
atuação para minorar a indisciplina; Gestão de conflitos entre pares)

14

Avaliação dos alunos (Técnicas a usar para recolha de dados; Instrumentos de avaliação; Modalidades de
avaliação)

8

Gestão de Informação Digital (Planeamento; Criação, captura e recolha; Organização; Avaliação;
Armazenamento; Uso e disseminação; Manutenção e preservação)

8

Técnicas de Comunicação (comunicação verbal e não verbal; ferramentas de apoio à comunicação)

3

Ferramentas de Produtividade Pessoal (Word, Excel)

5

Imagem digital (técnica e estética fotográfica)

4

Socorrismo em meio escolar

6

Voz - Instrumento de trabalho do docente

1

Ensino à distância, plataforma moodle

8

Outras Sugestões:
Plataformas LMS (Schoology, teams, classroom)
Razões da violência no meio escolar e soluções
Reciclagem em:
- Fertilização em milho e arroz.
- Sistemas de rega em milho (influência na produção).
- Mecanização agrícola (equipamentos de precisão).
- Horticultura (novas culturas - aspetos relevantes na sua condução)
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2 - ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
2.1 - Que modalidade(s) de curso(s) prefere:
Formações Modulares
certificadas no âmbito
do Catálogo Nacional
de Qualificações (25 a
50 horas)
Workshops, seminários,
conferências e
formações de muito
curta duração (até25h)

11
48%
52%

Formações Modulares
certificadas no âmbito
do Catálogo Nacional de
Qualificações (25 a 50
horas)
Workshops, seminários,
conferências e
formações de muito
curta duração (até25h)

12

2.2 - Indique o modelo de formação que prefere:
Formação Presencial
(em sala)

7

B-Leaning (presencial e
à distância -Internet)

11

E-Learning (à distância,
sem sessões presenciais
em sala)

5

Formação Presencial (em
sala)
22%

30%

B-Leaning (presencial e à
distância -Internet)
E-Learning (à distância,
sem sessões presenciais
em sala)

48%

2.3 - Qual a sua disponibilidade preferencial para frequentar a Formação Profissional?
Horário Laboral
(durante o horário de
trabalho)

7

Pós-Laboral (após o
horário de trabalho)

5

Pós-Laboral (após o
horário de trabalho,
incluindo sábados)

7

Não tem preferência

4

Horário Laboral (durante
o horário de trabalho)
17%
31%

30%
22%
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PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DO CENTRO DE COMPETÊNCIAS
“ENTRE MAR E SERRA”
O projeto “Plataformas LMS nas Escolas: integração do Office 365 e a Moodle” é um projetopiloto da Microsoft Portugal e do CCTIC “Entre Mar e Serra” (CCEMS) em parceria com a
Direção-Geral da Educação (DGE), Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE),
Direcção-Geral da Administração Educativa (DGAE) e Centros de Formação de Associação de
Escolas.
Este projeto decorre de uma iniciativa internacional da Microsoft de promoção da integração
da sua plataforma Office 365 com a plataforma Moodle. O desafio da Microsoft Portugal ao
CCTIC “Entre Mar e Serra” (CCEMS) para o desenvolvimento de um projeto desta natureza
decorre da disponibilização gratuita da sua plataforma às escolas portuguesas e da experiência
do CCEMS no apoio técnico e pedagógico às escolas/agrupamentos portugueses na utilização
educativa da plataforma Moodle em contextos pedagógicos e organizacionais.
A implementação deste projeto, conta com a parceria das três direções-gerais do Ministério da
Educação com competências no âmbito das suas áreas de intervenção: i) o currículo e os
modos de ensinar e aprender (DGE), ii) apoio à organização e funcionamento das escolas e
agrupamento de escolas (DGEsTE) e iii) gestão e formação de recursos humanos (DGAE). São
também parceiros os Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) cujas áreas de
influência integrem Escolas e Agrupamentos de Escola da rede pública e do ensino particular e
cooperativo que venham a aderir ao projeto.
São objetivos deste projeto:
• Promover a integração das TIC na renovação dos contextos pedagógicos e organizacionais
das escolas e agrupamentos de escolas.
• Potenciar as funcionalidades das plataformas LMS na reorganização do modo como se ensina
e aprende e como nos organizamos para o fazer.
• Promover uma visão ampla e integrada do modo como utilizamos a tecnologia, favorecendo
a emergência de práticas pedagógicas mais flexíveis e diversas.
• Promover uma aprendizagem mais significativa, através de metodologias ativas com práticas
de reconstrução da informação na criação do conhecimento.
• Potenciar a formação de professores na renovação dos contextos de aprendizagem e das
práticas de cooperação entre pares.
• Criar condições para o desenvolvimento de comunidades de prática, que favoreçam a
partilha de experiências e materiais, entre docentes de diferentes escolas e contextos
geográficos e sociais.
• Incentivar as famílias a uma maior participação na vida escolar dos seus educandos.
• Racionalizar recursos pela integração de abordagens tecnológicas complementares.
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Âmbito e estratégias de intervenção
Em termos gerais, pretende-se aferir as vantagens, organizacionais e pedagógicas, da
integração de uma das mais antigas plataformas LMS com um desenvolvimento em “código
aberto” (open source) ligado ao software livre, a Moodle, com uma plataforma proprietária
mais recente, desenvolvida pela Microsoft, a Office 365, que integra as tradicionais e
populares aplicações de produtividade, organização, comunicação e planeamento, a que se
juntaram novas aplicações desenvolvidas para apoiar contextos de aprendizagem mediados
pela tecnologia.
Dimensão e diversidade das escolas participantes
O número de escolas/agrupamentos participantes foi cuidadosamente equacionado tendo em
conta duas condicionantes de efeito contraditório: por um lado, a necessidade de diversidade
das escolas e dos seus contextos geográficos e sociais, que tendencialmente faz aumentar o
seu número e, por outro, as reais condições de apoio, acompanhamento e monitorização, que
recomendam a sua redução. Optamos por considerar, como referência, para o ano letivo 202021, 60 unidades orgânicas (escolas não agrupadas e agrupamentos de escolas) da rede pública
e do ensino particular e cooperativo, geograficamente distribuídas por todas as regiões do
país, atendendo a critérios de representatividade das regiões, mas também a critérios ligados à
diversidade geográfica e social do meio em que se inserem e de discriminação positiva para as
escolas dos meios sociais mais desfavorecidos.
Medidas a implementar
1 - Disponibilização das plataformas Moodle e Office 365
Às escolas e agrupamentos de escolas que aderirem ao projeto, que ainda não as tenham,
serão disponibilizadas gratuitamente pela Microsoft Portugal as plataformas Office 365. Em
relação à plataforma Moodle, o CCEMS disponibilizará uma plataforma Moodle na versão mais
atualizada e dará apoio à implementação de medidas técnicas de integração no domínio de
cada escola/agrupamento, e à implementação de medidas estruturais de articulação com a
plataforma Office 365 (autenticação de utilizadores, sincronização, etc.). Para as escolas agrupamento que o desejarem, será ainda disponibilizado gratuitamente o módulo de apoio à
gestão de atividades e recursos educativos GARE, assim como materiais de apoio à sua
utilização
2 - Formação de administradores de plataformas LMS
As escolas/agrupamentos têm diferentes tradições e conhecimentos de utilização de
plataformas LMS e, por isso, consideramos dois níveis em que a participação dos
administradores das plataformas LMS Moodle e Office 365 deve ser equacionada em cada
escola, em função dos recursos humanos afetos ao projeto e das necessidades da sua
atualização. Consideramos para o primeiro nível a modalidade de Curso de Formação, com
duração de 25 horas e uma forte componente de abordagens práticas e operacionais. Para um
segundo nível, em que participam todos administradores de plataformas que participam no
projeto, a formação terá como foco a implementação e exploração das potencialidades da
integração das plataformas Moodle e Office 365. Escolhemos a modalidade de Oficina de
Formação, pela necessidade de complementar a formação presencial (15 horas) com trabalho
autónomo (15 horas) que potencie uma intervenção em contexto (elaboração de materiais de
apoio para professores, realização de atividades de formação e informação para docentes e
não docentes, etc.).
3 - Aplicações pedagógicas das plataformas LMS
A formação de docentes é outro aspeto fundamental em qualquer projeto de intervenção. No
que concerne às temáticas, devemos considerar em simultâneo a circunstância de um futuro
incerto, decorrente da evolução da pandemia e do seu impacto na organização do próximo
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ano letivo, e as estratégias decorrentes da expetativa de que, mais tarde ou mais cedo, as
plataformas LMS terão como principal função apoiar a utilização das TIC em contextos de
aprendizagem presencial.
Em termos metodológicos, propomos uma abordagem que intercale o desenvolvimento de
competências e a exploração de funcionalidades das plataformas LMS com práticas reais dos
professores nos seus contextos de intervenção. Procuramos, assim, que a formação não seja
uma ação a realizar sobre os professores, mas, fundamentalmente, se assuma como uma
estratégia de apoio a práticas partilhadas, em que as experiências de cada um são valorizadas
e integradas na formação de todos.
A implementação desta formação será proposta para ser executada pelos Centros de
Formação de Associações de Escola (CFAEs) para as escolas da sua área de influência que
venham a aderir ao projeto, com recurso ao cofinanciamento comunitário do POCH. Contudo,
e em nome de uma rede de escolas geograficamente equilibrada, poderemos ter de considerar
a mobilização de apoios para os CFAEs das regiões do país não elegíveis para beneficiarem
destes apoios (Algarve e Lisboa e Vale do Tejo).
4 - Formação de suporte à decisão e liderança
A Microsoft Portugal tem uma ampla experiência no âmbito de iniciativas de formação para as
Lideranças e Inovação, realizadas em articulação com o Ministério da Educação e em que, para
além das escolas, participam representantes da tutela e da administração educativa,
investigadores e outras personalidades que possam dar contributos relevantes para as
temáticas a abordar.
Está previsto um ciclo de seminários, de âmbito nacional, em que participam os
representantes das escolas (direção, lideranças intermédias e coordenadores de projeto), as
equipas de coordenação nacional do projeto, os representantes da tutela e da administração
educativa e as referidas personalidades cujo contributo tenha relevância para as temáticas
abordadas.
Duração do projeto-piloto
Este projeto-piloto está a ser concebido e vai ser implementado num dos períodos mais
extraordinários da história da Educação em Portugal e no mundo, caraterizado por alterações
profundas dos modos de organização e funcionamento das escolas, das práticas de ensino e
aprendizagem e das interações sociais em geral. Em tempos de profunda incerteza e rápidas
mutações, é normal que as escolas tenham prioridades que decorrem das condições especiais
deste tempo de pandemia.
É fundamental que o projeto possa contribuir, por um lado, como uma resposta mais eficaz
das escolas aos desafios decorrentes da pandemia e, por outro, se assuma como uma opção
estratégica para os anos subsequentes.
Consideramos, por isso, o projeto-piloto para dois anos letivos (2020-21 e 2021-22), sendo
planeado para o próximo ano letivo com a flexibilidade necessária para se ajustar às
prioridades das escolas e à evolução que se vier a observar, e que determinará o planeamento
do 2.º ano do projeto, em que poderemos vir a ter uma ampliação do número de escolas
participantes e um ajustamento das estratégias e medidas, em função da avaliação produzida
e das dinâmicas decorrentes da evolução da pandemia.
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O PLANO DE FORMAÇÃO
Da análise do levantamento de necessidades de formação resulta que a maioria das
preferências aponta para três grandes áreas:
Área 1
Prática letiva (Estratégias pedagógicas que promovam o sucesso; Metodologias de trabalho;
Articulação interdisciplinar e/ou transdisciplinar; Pedagogia diferenciada; Educação em valores)
Relação pedagógica (Promoção da motivação dos alunos; Gestão de conflitos; Relacionamento
entre alunos e professores; Psicologia do desenvolvimento; Relacionamento entre os alunos)
Indisciplina e abandono escolar (Formas de motivação para minorar o abandono escolar;
Formas de atuação para minorar a indisciplina; Gestão de conflitos entre pares)
Área 2
Gestão e organização dos cursos profissionais (Modalidades, técnicas e instrumentos de
avaliação; Organização dos Cursos; Legislação; Coordenação)
Avaliação dos alunos (Técnicas a usar para recolha de dados; Instrumentos de avaliação;
Modalidades de avaliação)
Gestão de Informação Digital (Planeamento; Criação, captura e recolha; Organização;
Avaliação; Armazenamento; Uso e disseminação; Manutenção e preservação)
Área 3
Ensino à distância, plataforma moodle
Em relação à primeira área, dado não existirem recursos humanos internos para ministrar
formação nestas matérias, irão a desenvolver-se contactos para a organização de uma ou
várias ações de formação.
Em relação à segunda área prevê-se a conceção de um curso com recurso a pessoal interno e
assim que seja possível será efetuada a calendarização do mesmo, previsivelmente a decorrer
durante o segundo período letivo.
Em relação à terceira área, através da nossa participação no projeto “Plataformas LMS nas
Escolas: integração do Office 365 e a Moodle” estão previstas para já as seguintes ações:
- Administradores da Office 365/Teams, um curso de 25 horas que se prevê arranque no
próximo mês de novembro. Inscrições até 31/10/20201 em: http://cf.ccems.pt/acao/228
- Administradores da plataforma Moodle (Curso de 25 horas), previsivelmente em fevereiro
de 2021. Inscrições até finais de novembro de 2010 em: http://cf.ccems.pt/acao/229
Estas duas formações têm como destinatários exclusivos os docentes que exercem funções de
administração destas plataformas. Para os docentes em geral, e sobre as aplicações
pedagógicas das plataformas LMS, brevemente seremos informados das ações e sua
calendarização.
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