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PLANO DE AÇÃO  

 

 
 

Nome da entidade formadora  
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira (EMJGO) 

Morada e contactos da entidade formadora 
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver outras 
unidades orgânicas) 

Quinta do Amparo, Marrazes, 2415 - 525, Marrazes - Leiria 

Telefone: 244 – 855010 - Extensão 1 

Email: emjgo@sapo.pt 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 

 

Paulo Alexandre de Jesus Clemente  
Presidente e Administrador Financeiro 

Telefone: 244 855 010 – Extensão 3 
Email: aec-direcao@outlook.pt ou  efsocial.rural@gmail.com (secretaria)  
 

(Inserir, a partir da página seguinte, o Plano de Ação para o alinhamento com o Quadro EQAVET, datado 
e assinado, considerando na sua elaboração as orientações presentes no Guia para o Processo de 
Alinhamento com o Quadro EQAVET, ANQEP, I.P., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
mailto:aec-direcao@outlook.pt
mailto:efsocial.rural@gmail.com
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  PLANO DE AÇÃO  

Indicador n.º 4  “Taxa de Conclusão dos Cursos” 

Objetivo Estratégico  

1 - REDUZIR O ABANDONO ESCOLAR 

Taxa de alunos que abandonam a escola 
 

Situação Atual – 2018/2019 – 10 % 
 

Metas a tingir – 2019/2020– 8% | 2020/2021 – 6% | 2021/2022– 4% 

Ação(ões) a desenvolver 

Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

 

Monitorização 
Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Identificar e registar elementos de risco (disciplinas em 
atraso, falta de assiduidade, registo de ocorrências 
disciplinares, situação socioeconómica); 

- Acompanhamento pelo diretor de turma (DT),  

- Reuniões periódicas com os encarregados de educação 
(EE); 

- Diversificação e ajuste contínuo de práticas pedagógicas, 
objetivando responder aos desafios da heterogeneidade da 
população escolar. 

- Diretor Pedagógico 

- Diretor de curso 

- Diretor de turma 

- Funcionário administrativo 

De acordo com a 

periodicidade da 

monotorização do mapa 

de indicadores (uma vez 

por período) 

 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências): Taxa de abandono escolar; Taxa de alunos que excederam 

injustificadamente os limites de faltas. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 4  “Taxa de Conclusão dos Cursos” 

Objetivo Estratégico  

2 - REDUZIR A TAXA DE ABSENTISMO ESCOLAR 

Taxa de absentismo escolar 
 

Situação Atual – 2018/2019 – 6,5 % 
 

Metas a tingir – 2019/2020– 4,5 % | 2020/2021 – 3,5% | 2021/2022 – 2,5% 

Ação(ões) a desenvolver 
Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Registos de assiduidade efetuados no INOVAR; 

-Contactar com os Encarregados de Educação, quando o 

aluno atinge o limite de faltas, permitido em RI, às disciplinas; 

-Comunicação semanal com os Encarregados de Educação, de 

modo a informar as faltas por aluno; 

- Intervenção rápida do DT e no caso deste assim o entender da 

Direção Pedagógica da EMJGO ; 

- Fomentar aulas mais atrativas, através da utilização de 

metodologias pedagógicas ativas que envolvam os alunos 

nas suas aprendizagens e levem em conta as suas 

necessidades e a individualidade de cada um; 

- Promover visitas de estudo de âmbito interdisciplinar ou 
disciplinar. 

- Diretor de turma 

- Docentes 

- Encarregados de Educação; 

- Funcionário administrativo 

 

De acordo com a 

periodicidade da 

monotorização do mapa 

de indicadores  (uma vez 

por período ) 

 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências):  Ata Conselho Turma; Mapa de faltas Justificadas/ injustificadas 

(programa INOVAR); Registo de contactos com EE e funcionário(s) administrativo(s). 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 4  “Taxa de Conclusão dos Cursos” 

Objetivo Estratégico  

3 - MANTER E/OU MELHORAR O SUCESSO ESCOLAR E A DE 

CONCLUSÃO DA PAT/PAP 

Taxa de conclusão das disciplinas 
 

Situação Atual – 2018/2019 – 93,5 % 
 

Metas a tingir – 2019/2020– 94,5% | 2020/2021 – 95,5% | 2021/2022 – 96,5% 
 

•  Manter a taxa de sucesso na PAT/PAP (Situação atual – 100%) 

Ação(ões) a desenvolver 
Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

-  Realizar os momentos de avaliação necessários, de acordo 

com o estipulado no Regulamento Interno; 

-  Proceder a diferentes metodologias de avaliação, adequando-

as o mais possível às especificidades de cada aluno;  

- Implementar a avaliação por competências, de modo a que o 

aluno possa compartimentar as formas de avaliação tendo em 

conta as competências que pretenda ver avaliadas; 

- Fomentar o desenvolvimento de competências transversais, 

através da realização de atividades multidisciplinares e 

incentivar a melhoria dos resultados mediante a inserção nos 

quadros de mérito e/ou de excelência; 

- Proporcionar aulas de apoio e acompanhamento aos alunos 

com maiores dificuldades; 

- Acompanhar de perto o desenvolvimento das PAPs/ PATs  

- Docentes das disciplinas; 

-  Diretor de Turma; 

- Orientadores do curso e 

PAT/PAP; 

- Responsável pela 

operacionalização; 

 

De acordo com a 

periodicidade da 

monotorização do mapa 

de indicadores (uma vez 

por período) 

 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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motivando permanentemente, de modo a progredir e a fazer 

bem feito;  

- Elaborar um registo periódico (quinzenal) de progressão do aluno 

no trabalho de PAP/ PAT, envolvendo o Diretor de Curso e/ou 

Professor Orientador,  o   DT  e o  Encarregado de Educação 

sempre que essa progressão fique aquém do definido 

previamente no plano de trabalho; 

-    Promover a formação periódica dos docentes, DTs e Diretor 

de Curso. 

 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências): Grelha de Avaliação Intercalar; Registo de presenças e de 

validação de competências nas aulas de apoio; Relatório(s)  do SPO; Relatório de formação; Relatórios intermédios de PAT/ PAP; Registo periódico 

(quinzenal) da evolução do trabalho de PAP/ PAT e Registo Final das avaliações das PAT/ PAP. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 4  “Taxa de Conclusão dos Cursos” 

Objetivo Estratégico  

4 - Intensificar o relacionamento com os Encarregados de 
Educação 

Taxa de Encarregados de Educação que estão presentes em reuniões 
 

Situação Atual – 2018/2019 – 28% 
  

Metas a tingir – 2019/2020– 40% | 2020/2021 – 50% | 2021/2022 – 60% 
 

Ação(ões) a desenvolver 

Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

 

Monitorização 
Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Manter um sistema de aviso regular das ausências dos 
alunos; 

- Manter as reuniões trimestrais da entrega das avaliações 
como momento privilegiada de relacionamento com os EE; 

 - Estabelecer, sempre que necessário, contactos 
telefónicos ou reuniões com os EE, registando cada 
contacto; 

- Promover a flexibilidade no horário de atendimento nos 
EE; 

- Fazer anualmente, pelo menos, um evento da Escola que 
seja direcionado à participação dos EE. 

- Diretor de turma 

- Encarregados de Educação; 

- Diretor Pedagógico; 

 

De acordo com a 

periodicidade da 

monotorização do mapa 

de indicadores (uma vez 

por período) 

 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências): d) Percentagem de presenças nas reuniões  com DTs e  Registo 

de contactos com EE. 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 4  “Taxa de Conclusão dos Cursos” 

Objetivo Estratégico  

5 – AUMENTAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS STACKEHOLDERS 

INTERNOS 

Taxa de Satisfação Muito Bom 
 

Situação Atual – 2018/2019 – sem dados  
 

Metas a tingir – 2019/2020– 80 % | 2020/2021 – 85% | 2021/2022 – 90% 

Ação(ões) a desenvolver 
Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Registos de assiduidade efetuados no INOVAR; 

-Contactar com os Encarregados de Educação, quando o 

aluno atinge o limite de faltas, permitido em RI, às disciplinas; 

-Comunicação semanal com os Encarregados de Educação, de 

modo a informar as faltas por aluno; 

- Intervenção rápida do DT e no caso deste assim o entender da 

Direção Pedagógica da EMJGO ; 

- Fomentar aulas mais atrativas, através da utilização de 

metodologias pedagógicas ativas que envolvam os alunos 

nas suas aprendizagens e levem em conta as suas 

necessidades e a individualidade de cada um; 

- Promover visitas de estudo de âmbito interdisciplinar ou 
disciplinar. 

- Diretor de turma 

- Docentes 

- Encarregados de Educação; 

- Funcionário administrativo 

 

De acordo com a 

periodicidade da 

monotorização do mapa 

de indicadores  (uma vez 

por período ) 

 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências):  Ata Conselho Turma; Mapa de faltas Justificadas/ injustificadas 

(programa INOVAR); Registo de contactos com EE e funcionário(s) administrativo(s). 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 5  “Taxa de Colocação após conclusão de cursos de EFP” 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

6 – INTENSIFICAR O RELACIONAMENTO COM AS EMPRESAS DE 

FORMA A FACILITAR A INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS NO MERCADO 

DE TRABALHO  

Taxa de sessões técnicas por turma finalista 
 

Situação Atual – 2018/2019 – sem dados 
 

Metas a tingir – 2019/2020– 5% | 2020/2021– 10% | 2021/2022– 15% 
 

• Realizar pelo menos um simulação de entrevista de emprego por turma finalista. 

• Acompanhar a elaboração por parte da(s) turma(s) finalista(s) dos CV em 
Português e Inglês . 

Ação(ões) a desenvolver 
Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Uma sessão por turma sobre técnicas de procura de 

emprego no âmbito da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento; 

- Realização dos Curriculum Vitae (CV) Europass ( em 

português nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, em 

inglês nas aulas da disciplina); 

- Simulação de pelo menos uma entrevista de emprego em 
cada turma finalista, por ano letivo. 

- Diretor de Curso  

 

- Docente de Cidadania e 

Desenvolvimento; 

- Docente de Inglês; 

 

Anual 
Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências): O registo de realização das sessões de técnicas de procura de 

emprego e das entrevistas de emprego nos sumários digitais  da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e  O registo de realização das sessões de 

técnicas de procura de emprego e das entrevistas de emprego nos sumários digitais  da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e  O CV em português e 

inglês dos alunos do 12.º ano. 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 5  “Taxa de Colocação após conclusão de cursos de EFP” 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

7 – RECOLHER AS SUGESTÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS 

POR ENTIDADES PARCEIRAS 

Realizar, pelo menos, um Conselho Consultivo por ano. 

Ação(ões) a desenvolver 
Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Endereçar convites às entidades que compõem o 

Conselho Consultivo; 

- Proceder à recolha das sugestões e/ou recomendações 

apresentadas pelos parceiros; 

- Potenciar a reflexão sobre as mesmas em sede de 

Conselho Pedagógico. 

 

- Direção da EMJGO 

- Diretor Pedagógico; 

-  Responsável pela 

operacionalização.   

 

 

Reunião Anual do 

Conselho Consultivo e 

reunião do Conselho 

Pedagógico Consecutiva 

àquela. 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências): c) Convocatória para reunião de Conselho Consultivo; Ata de 

reunião do Conselho Consultivo e Ata de Pedagógico. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 6   “Utilização das Competências Adquiridas no Local de Trabalho” 

Indicador6.a) percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o 

curso/ área de educação e Formação que concluíram 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

8 – ADEQUAR O PERFIL DO ALUNO AO PERFIL DO LOCAL DE ESTÁGIO, 

TENTANDO POTENCIAR AO MÁXIMO A SUA EMPREGABILIDADE E/OU 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR. 

 

Taxa de Satisfação Muito Satisfeito 

Situação Atual – 2018/2019 – Sem Dados 

Metas a atingir – 2019/2020 – 85% | 2020/2021 – 90% | 2021/2022 – 95% 

Ação(ões) a desenvolver 
Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Elaborar o perfil técnico dos alunos e das entidades em 

FCT; 

- Manter/intensificar contacto com as entidades parceiras 

no sentido de aferir a sua intenção de contratar novos 

colaboradores;  

- Análise das avaliações da FCT, no sentido de dai retirar 

conclusões em nome de uma melhoria contínua. 

 

- Diretor de Curso  

- Professor Orientador da FCT 

- Responsável pela 

operacionalização.    

 

Avaliação no final do ano 

letivo 

 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências):- Avaliações da FCT e Registo de contactos efetuados com 

entidades parceiras. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 6   “Utilização das Competências Adquiridas no Local de Trabalho” 

Indicador6.a) percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o 

curso/ área de educação e Formação que concluíram 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

9 – RECORRER AO APOIO DO GIP DA CML COMO SUPORTE DO ENCONTRO 

ENTRE OFERTA E PROCURA DE TRABALHO NAS DIFERENTES ÁREAS 

PROFISSIONAIS. 

 

Situação Atual – 2018/2019 – Sem Dados 

Realizar contactos com o GIP da CML, pelo menos uma vez por período 

letivo. 

Ação(ões) a desenvolver 
Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Informar o GIP da CML sobre os alunos que concluíram 

ou forem concluindo o(s) curso(s); 

- Intervir ativamente na ligação entre alunos que 

concluíram o(s) curso(s) e as ofertas de trabalho 

disponíveis; 

- Colaborar na atualização do Relatório Anual de 
empregabilidade dos ex-alunos. 

- Diretora Pedagógica; 

- Diretor de Curso ; 

- Professor Orientador da FCT; 

- Responsável pela 

operacionalização .   

 

Avaliação intermédia no 

final de cada período 

letivo e uma avaliação 

anual no  final do ano 

letivo 

 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências): Registos de emails trocados. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Indicador n.º 6   “Utilização das Competências Adquiridas no Local de Trabalho” 

Indicador6.b3) percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os alunos/formandos que completaram um curso de 
EFP 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

1. 10 – INTENSIFICAR A RELAÇÃO DA ESCOLA COM AS EMPRESAS/ENTIDADES 

EMPREGADORAS DOS EX-ALUNOS. 

Taxa de Satisfação Muito Satisfeito 
 

Situação Atual – 2018/2019 – sem dados 

Metas a atingir – 2019/2020 – 85% | 2020/2021 – 90% | 2021/2022 – 95% 

Convidar, pelo menos, uma empresa empregadora de ex-alunos por curso em 

funcionamento e por ano para realizar uma aula com sessão técnica e/ou visita de 

estudo às suas instalações. 

Ação(ões) a desenvolver 
Envolvidos (agentes de 

operacionalização) 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

-  Realizar anualmente os inquéritos de satisfação aos 

empregadores dos ex-alunos; 

- Convidar empresas empregadores de ex-alunos para vir 

à Escola ou promover visitas de estudo às instalações das 

mesmas. 

- Diretor de Curso;  

- Professor Orientador da FCT; 

- Responsável pela 

operacionalização.  

 

Avaliação intermédia no 

final de cada período 

letivo e uma avaliação 

anual no final do ano 

letivo. 

Diretora 

Pedagógica 
3 anos letivos 

 Mecanismos de controlo (indicadores de avaliação/documentos de apoio e/ou evidências): inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-alunos 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                  
      

PA/(EMJGO)                                                            Página 1 de 14 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx

