PROJETO EDUCATIVO DE
AGRUPAMENTO - ADENDA
2020

ADENDA
A presente adenda foi criada no âmbito da implementação do Quadro de Referência Europeu
de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (EQAVET)
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Domínio B: Liderança e Gestão
Objetivos estratégicos

Objetivos operacionais

Metas

Indicadores

B.1. Reforçar o papel do B.1.3. Promover a imagem do
Agrupamento como polo de Agrupamento junto da comunidade.
desenvolvimento
da
comunidade

 Divulgar, na área dos Cursos  Número
de
atividades
Profissionais todas as atividades
desenvolvidas e divulgadas na
desenvolvidas e/ou em que colaboram.
página do Agrupamento.

B.3. Promover a formação B.3.1. Elaborar e implementar o
contínua do pessoal docente Plano de Formação do Agrupamento.
e não docente

 Assegurar que 80% dos docentes que  Número de docentes, dos
lecionam os Cursos Profissionais
Cursos
Profissionais,
que
frequentam ações de formação.
frequentam ações de formação.
 Assegurar que 80% dos docentes, que  Taxa de partilha na “Biblioteca
lecionam nos Cursos Profissionais,
de Conhecimento” existente na
partilham documentos na “Biblioteca de
Drive.
Conhecimento”.
 Taxa de partilha de saberes
 Assegurar que 60% dos docentes, que
decorrentes de ações de
lecionam nos Cursos Profissionais,
formação.
partilhem saberes decorrentes de ações
de formação que foram frequentadas.

B.4.1. Aperfeiçoar os processos de
gestão/autoavaliação do Agrupamento, com implementação do
modelo CAF Educação e do
Quadro de Referência Europeu de
Garantia da Qualidade para a
Educação e Formação Profissional
- EQAVET.

 Assegurar, anualmente um índice global  Resultados dos inquéritos de
de satisfação de alunos e Encarregados
satisfação
de
alunos
e
de Educação superior a 85%, nos Cursos
Encarregados de Educação dos
Profissionais.
Cursos Profissionais.
 Assegurar um índice de satisfação dos  Taxa de satisfação dos alunos
alunos dos Cursos Profissionais,
dos
Cursos
Profissionais,
relativamente aos docentes de 85%.
relativamente aos docentes.
 Assegurar um índice de satisfação das  Taxa
de
satisfação
das
entidades de acolhimento de FCT de
entidades de acolhimento.
85%.

B.4. Desenvolver políticas de
gestão estratégica conducentes à autoavaliação e
melhoria do desempenho e à
melhoria
das
condições
físicas e materiais do
agrupamento.
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Aprovado em reunião do Conselho Geral de 29 de outubro de 2020
A Presidente do Conselho Geral
___________________________________________
Maria Clara Pereira Fernandes Bernardino
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