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Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar, ações a desenvolver e sua calendarização 

Área de 
Melhoria  

Descrição da 
Área de 

Melhoria 
Objetivo 

Descrição do objetivo e metas 
a alcançar 

Ações Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 
(mês/ano) 

Data 
Conclusão 
(mês/ano) 

AM1 Absentismo  O1 

Reduzir a Taxa de Absentismo 
para um valor igual ou inferior 
a 10% no ano letivo de 
2021/2022. 

Ponto de partida é de 18,9%, 
referente ao ano letivo de 
2020/2021. 

A1 
Consolidar os processos de monitorização e 
acompanhamento dos alunos aplicando 
metodologias de aproximação diferenciada. 

10/2021 07/2022 

A2 

Desenvolver ferramentas de motivação e de 
aquisição integrada de conteúdos junto dos alunos 
com tendência ao absentismo, numa dinâmica 
interativa entre o aluno, o gabinete de apoio ao 
aluno, a coordenação de ano e os encarregados de 
educação, num esforço conjunto para manter os 
alunos e famílias comprometidas com o 
cumprimento modular e com o projeto-escola. 

10/2021 07/2022 

AM2 Desistências  O2 

Reduzir a Taxa de Desistências 
para um valor igual ou inferior 
a 9% no ano letivo de 
2021/2022. 

Ponto de partida é de 17,6%, 
referente ao ano letivo de 
2020/2021. 

A3 

Implementar estratégias de divulgação da escola 
mais agressivas e sistematizadas de forma a 
selecionar candidatos com perfil motivacional mais 
adequado aos cursos e assim influenciar 
favoravelmente a diminuição das desistências. 

12/2021 09/2022 

A4 

Implementar práticas interdisciplinares e por 
projeto como motivação para os alunos 
cumprirem, com a regularidade desejável, o elenco 
modular. 

07/2021 09/2022 

A5 
Monitorizar e acompanhar a evolução do aluno 
com metodologias de aproximação diferenciada 
junto de cada um. 

07/2021 09/2022 
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Área de 
Melhoria  

Descrição da 
Área de 

Melhoria 
Objetivo 

Descrição do objetivo e metas 
a alcançar 

Ações Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 
(mês/ano) 

Data 
Conclusão 
(mês/ano) 

AM3 
Participação dos 
stakeholders  

O3 

Aumentar a Taxa de 
Participação dos stakeholders 
na gestão da EPAOE para um 
valor de 60% no ano letivo de 
2021/2022. 

Ponto de partida é de 50%, 
referente ao ano letivo de 
2020/2021. 

A6 

Envolver os stakeholders em vários momentos 
para além dos institucionais nomeadamente 
promovendo a sua participação/intervenção em 
workshops de cariz técnico artístico, nos 
espetáculos realizados ao longo do ano e nas 
provas de avaliação profissionais (PAP), como júri. 

07/2021 09/2022 

AM4 
Publicitação da 
Informação  

O4 

Disponibilizar a informação 
pública de uma forma 
periódica e sistemática 

A7 

Consolidar a prática de sistematizar a divulgação 
da informação de forma periódica relacionada com 
indicadores, melhoria contínua e outra entendida 
por relevante relacionada com EQAVET. 

07/2021 09/2022 

AM5 
Plataforma de 
Gestão Escolar  

O5 

Fortalecer a rede de 
comunicação e de gestão 
escolar com suporte no 
programa informático Inovar+. 

A8 

Consolidar a utilização da plataforma de gestão 
escolar Inovar+ em toda a atividade docente e 
administrativa associada à formação. 07/2021 09/2022 

AM6 
Plano de 
Formação  

O6 
Tornar o Plano de Formação 
mais estruturado A9 

Elaborar Plano de formação para docentes e 
outros colaboradores estruturado, exequível e 
adequado às necessidades e objetivos da EPAOE. 

09/2021 10/2022 

 


