Plano de Melhoria 2020-2021
Área de

Descrição da Área

Melhoria

de Melhoria

Descrição do Objetivo e Metas a
Objetivo

Conclusão dos Cursos

Ações

O2

Aumentar as taxas de conclusão com
sucesso dos ciclos de formação.

Reduzir a taxa de abandono escolar nos
ciclos de formação.

Melhorar o sucesso educativo dos alunos e
A1

questões relacionados com o sucesso

Atuar precocemente junto de alunos com
A2

Chamar à Escola os EE dos alunos com dificuldades
A3

que vá ao encontro das necessidades do

A5

pessoal docente e não docente.
O6
AM3

Taxa de colocação no
mercado de trabalho

Continuar a informar sobre ofertas de
emprego/estágios profissionais.

A6

mercado de trabalho e incentivá-lo para uma

A7

procura ativa de emprego.
O8
AM4

Divulgação da Escola
O9

Continuar com as estratégias de divulgação
da Escola e da oferta formativa.
Melhorar o envolvimento do conjunto de
stakeholders.

(mês/ano)

setembro de
2020

setembro de
2020

setembro de
2020

Definir e realizar novas ações de formação para a

setembro de

capacitação do pessoal docente e não docente.

2020

Continuar a informar os alunos sobre as

setembro de

oportunidades de emprego/estágios profissionais.

2020

Data
conclusão
(mês/ano)

julho de 2021

julho de 2021

julho de 2021

julho de 2021

julho de 2021

Dotar os alunos de ferramentas úteis para uma

Preparar os alunos para a entrada no
O7

na conclusão dos módulos/UFCD e solicitar a sua
colaboração/consciencialização.

Implementar um plano de formação interno
O5

dificuldades na conclusão de módulos/UFCD e junto
de alunos com excesso de faltas.

educativo dos seus educandos.

Formação

frequentar a formação, adequando as planificações
à turma e dando apoio individualizado aos alunos.

Aumentar o envolvimento dos EE nas
O3

AM2

Descrição da Ação a Desenvolver

o ponto de partida)

O1

AM1

Alcançar (quando disponível, indicar

Data início

procura de emprego mais eficaz, promovendo um

setembro de

melhor conhecimento sobre a postura no mercado

2020

julho de 2021

de trabalho e em entrevistas de emprego.
A8

Aumentar o investimento no plano de divulgação da

setembro de

Escola e da atividade formativa.

2020

Envolver todos os stakeholders
A9

(alunos/professores/empresas) na dinamização das
atividades da Escola e na sua divulgação.

1/1

setembro de
2020

julho de 2021

julho de 2021

