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1. Introdução Pág. 3

O presente plano de ação foi elaborado na sequência das opções que foram explicitadas no Documento Base sobre o processo de 

alinhamento da EPADD com o quadro de referência do EQAVET.

Assim, foram definidas três ações de melhoria a executar numa primeira fase que traduzem as mudanças a implementar até maio de 

2021 no sistema de garantia da qualidade já existente na escola com o intuito de colmatar as lacunas existentes face aos referentes do 

processo de alinhamento com o Quadro EQAVET.

Este plano foi elaborado com a contribuição dos diversos stakeholders  no âmbito da Equipa de Autoavaliação. 
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2. Fichas de planificação Pág. 4

2.1. Ação 1

Designação da ação

Divulgação da Escola

Coordenador Responsáveis (funções/cargos) 

Tiago Gouveia

Rosa Fernandes - Instagram / Facebook / Jornal 

Elsa Loff - Design gráfico e Audiovisual

Tânia Galrão - Feiras e Visitas

Elsa Machado - Feiras e Projetos

Diretores de Curso - Feiras e Visitas (consoante necessidade)

Tiago Gouveia - Página Web

Ana Rosa - Lojinha

Estado atual

Data Estado

set/21 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

Melhoria da comunicação externa

Divulgação da oferta educativa

Divulgação das atividades internas para o exterior

Divulgação/Venda dos produtos EPADD

Objetivos estratégicos

Promover ações de divulgação da EPADD

Comercializar  os produtos da escola

Participar em Feiras de divulgação/Mostras de divulgação da oferta formativa

Reforçar a relação com o exterior e comunidade escolar
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Atividades Metas Resultados esperados (evidências)

Comunicação através do Instagram
1000 seguidores / 20 comunicações 

por mês
Aumento do Nº de seguidores / comunicações

Realização de vídeos promocionais 1 vídeo geral e 1 por curso
Aumento do nº Visualizações Youtube / 

Facebook

Vídeos de promoção dos produtos 1 vídeo por categoria Nº Visualizações Youtube / Facebook

Criação da Loja online 10 encomendas por mês Nº deVendas Lojinha

Remodulação da Loja física 10 clientes exteriores à EPADD Aumento das Vendas em Loja Física

Reformulação da página oficial da EPADD no Facebook 3000 seguidores Nº de seguidores 

Realização do "Dia Aberto"
2 "Dias Abertos" com maior nº 

participantes
Aumento da procura de novos candidatos

jul/22

Metas gerais da ação relacionadas com os objetivos

Participação em 2 ou mais feiras/mostras de divulgação da oferta formativa 

Aumentar em 10% a comercialização dos produzidos na EPADD 

Prazos

Aumentar em 5% a comunicação com o exterior através de publicações nas redes sociais e outras 

jul/22

jul/22

jul/22

jul/22

jul/22

jul/22

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Existência de um Técnico especializado para a criação de conteúdos Falta de equipamento audiovisual

Elevada procura dos produtos da EPADD Encargos com a reformulação da loja física

Nº de participações em feiras e certames de oferta educativa

Data de início Data de conclusão

set/21 jul/22

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

AOs, Professores e Alunos 5 000 €

Registos de participações em feiras, certames, Dias Abertos jul/22

Revisão e avaliação da ação

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Nº de interações (likes, partilhas, nº de visualzações…) jul/22

Registos de vendas (Contabilidade) jul/22
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2. Fichas de planificação Pág. 5

2.2. Ação 2

Promover o reconhecimento da instituição pela comunidade civil

Designação da ação

Reforço da Identidade da Escola

Coordenador Responsáveis (funções/cargos) 

Tiago Gouveia

Elsa Loff - Design gráfico e Audiovisual

Elsa Machado - Projetos

Graça Dias - Projetos

Tânia Galrão - Projetos

Sérgio Neves - Desporto

AOs - Requalificação

Estado atual

Data Estado

set/21 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

Melhoria dos espaços exteriores da EPADD

Aumento do nº de atividades/projetos promotores  de bem-estar na comunidade escolar

Envolvimento da comunidade educativa e civil

Objetivos estratégicos

Dinamizar projetos escolares relacionados com o bem-estar/ambiente/lazer

Promover a participação da comunidade escolar (Associação de estudantes/Associação Antigos Alunos/Associação de Pais)

Divulgar casos de sucesso profissional de ex-alunos

Metas gerais da ação relacionadas com os objetivos

Aumento em 5% do grau de satisfação da comunidade escolar perante a EPADD
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Atividades Metas Resultados esperados (evidências)

Reorganização do pátio escolar
Duplicar o espaço de lazer dos 

alunos 
Maior presença de alunos no pátio escolar 

Criação de Mural (Street Art) 1 mural pintado Mural 5x3 pintado por artista

Jardinagem e melhoria dos Espaços Verdes Recuperação de  2 espaços Perceção de espaços mais amplos e agradáveis

Dinamização da Quintinha da Paiã 200 visitantes Nº de visitantes

Testemunho e partilha de casos de sucesso profissional de Ex-

alunos (vídeos)
3 testemunhos de Ex-alunos Nº de Visualizações Youtube /Facebook

Atividades Temáticas (Jantar de Natal, Dia da Escola, Festivais 

Hípicos…)
3 atividades partilhadas Aumento do Nº de participantes nas atividades

Projeto Eco-escolas Manter a bandeira ABAE
Manter a dinâmica de sensibilização na 

comunidade escolar

dez/21

Valorização de Espaços Exteriores 

Prazos 

Aumentar em 5% o número de atividades que promovam o envolvimento da comunidade educativa

jul/22

jul/22

jul/22

jul/22

dez/22

jul/22

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Condições físicas da EPADD Recursos Humanos - Sensibilização e envolvimento da comunidade escolar

Data de início Data de conclusão

dez/21 dez/22

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Atas, registos, relatórios de atividades. jul/22

AOs, Professores, Alunos 8 000 €

Revisão e avaliação da ação

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização
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2. Fichas de planificação Pág. 6

2.3. Ação 3

Atividades Metas Resultados esperados (evidências)

Sessões de trabalho da equipa de autoavaliação (GTA) 2 ou mais reuniões anuais
Documentos produzidos (Plan. Estratégico, Doc. 

Base, Plano de Ação, Escolha de Indicadores)

Designação da ação

Sensibilizar e promover o envolvimento dos stakolders

Coordenador Responsáveis (funções/cargos) 

Filomena Silva

Filomena Silva - Empresas e PND

Candida Ganhão - Pais/EE, PD

Rosa Fernandes - Alunos, SPO

Estado atual

Data Estado

set/21 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

Promover a participação e o envolvimento dos stakolders na vida da escola

Divulgar o Documento Base e o Plano de Ação junto dos stakolders

Promover a aprovação dos documentos pelos stakolders

durante o ano letivo

Objetivos estratégicos

Consolidar as práticas de autoavaliação na EPADD

Reforçar a participação dos stakolders

Metas gerais da ação relacionadas com os objetivos

Obter o selo EQAVET

Realizar, pelo menos, 2 encontros anuais com os stakolders

Prazos

Aumentar ou manter o grau de satisfação dos elementos da comunidade educativa
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Divulgação (por e-mail) aos stakolders do Documento Base e do 

Plano de Ação
Envio de e-mails E-mails recebidos

Reunião do GTA com os stakolders para discussão e aprovação dos 

referidos documentos
Aprovação dos documentos Ata

Divulgação na página da EPADD do Documento Base e do Plano de 

Ação
Divulgar os documentos Página da EPADD

Realização de sessão plenária, para divulgação do processo de 

alinhamento com o quadro EQAVET
Sessão plenária Ata

final de março de 2022

maio de 2022

maio de 2022

julho ou setembro 2022

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Recetividade dos stakolders às iniciativas da EPADD Dificuldade de envolvimento dos stakolders externos

Data de início Data de conclusão

set/21 set/22

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

EAA

Revisão e avaliação da ação

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Ata da runião da EAA (GTA+stakolders) 11/mai

Ata da sessão plenária de divulgação do Processo de Alinhamento com o 

Quadro EQAVET. 
setembro (dia a determinar)
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