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                        AGRUPAMENTO de ESCOLAS N.º 1 de GONDOMAR 
 

 
 

Plano de Atividades EQAVET 2019-20 
 

Problema identificado Objetivos específicos (2 

máx.) 

Responsável/ 

Proponente(CP

/CG) 

Atividade Tipo 

(interna 

/externa) 

Calendarização Destinatários 

 

Dinamizadores/ 

Intervenientes 

Recursos /Custos Meios de verificação de 

consecução dos objetivos 

Medida 3 

Necessidade de 

construção de 

instrumentos de avaliação 

mais fiáveis e de maior 

articulação interpares 

 
Medida 5 

Desvalorização da 

importância da Escola, 

traduzida no fraco 

envolvimento dos alunos  

1. Apresentar o modelo 

que configura a 

aplicação do Quadro 

EQAVET ao contexto 

escolar; 

 

2. Dar a conhecer as 

orientações e 

instrumentos a observar 

na sua implementação; 
 

EQAVET Sessão de 

divulgação e 

preenchimento de 

inquérito de 

satisfação pelos 

alunos do 11.º e 

12.º anos. 

Preenchimento de 

inquérito de 

expectativas pelos 

alunos do 10º ano. 

Partilha de 
resultados dos 
anos anteriores. 

Interna Setembro 

(Receção aos 

alunos no início 

do ano letivo) 

Stakeholders 

Internos 

(Alunos) 

Equipa Eqavet Auditório Participação do maior 

número de alunos possível 
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Medida 3 

Necessidade de 

construção de 

instrumentos de avaliação 

mais fiáveis e de maior 

articulação interpares 

  
Medida 5 

Desvalorização da 

importância da Escola, 

traduzida no fraco 

envolvimento dos alunos e 

EE   

1. Apresentar o modelo 

que configura a 

aplicação do Quadro 

EQAVET ao contexto 

escolar; 

 

2. Dar a conhecer as 

orientações e 

instrumentos a observar 

na sua implementação; 

 

EQAVET Sessão de 

divulgação. 

Partilha de 

resultados. 

 

Interna Setembro 

(Receção aos 

encarregados 

de educação no 

início do ano 

letivo) 

Stakeholders 

Externos 

(Encarregados 

de educação) 

 

Equipa Eqavet Auditório Participação do maior 

número de encarregados 

de educação possível.  

Medida 3 

Necessidade de 

construção de 

instrumentos de avaliação 

mais fiáveis e de maior 

articulação interpares  

1. Apresentar o modelo 

que configura a 

aplicação do Quadro 

EQAVET ao contexto 

escolar; 

 

2. Dar a conhecer as 

orientações e 

instrumentos a observar 

na sua implementação; 

 

EQAVET Sessão de 

divulgação e 

partilha de 

resultados.   

 

Interna Setembro 

(Reunião geral) 

Stakeholders 

Internos 

(Docentes do 

agrupamento) 

 

Equipa Eqavet Auditório Participação do maior 

número de docentes 

possível 

Medida 3 

Necessidade de 

construção de 

instrumentos de avaliação 

mais fiáveis e de maior 

articulação interpares  

1. Apresentar o modelo 

que configura a 

aplicação do Quadro 

EQAVET ao contexto 

escolar; 

 

2. Dar a conhecer as 

orientações e 

instrumentos a observar 

na sua implementação; 

EQAVET Sessão de 

divulgação e 

partilha de 

resultados dos 

anos anteriores 

 

Interna Outubro 

Novembro 

Stakeholders 

Externos 

(Empresas) 

 

Equipa Eqavet Auditório Participação do maior 

número de stakeholders 

externos possível 
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Medida 3 

Necessidade de 

construção de 

instrumentos de avaliação 

mais fiáveis e de maior 

articulação interpares  

1. Apresentar o modelo 

que configura a 

aplicação do Quadro 

EQAVET ao contexto 

escolar; 

 

2. Dar a conhecer as 

orientações e 

instrumentos a observar 

na sua implementação; 

 

EQAVET Sessão de 

divulgação e 

discussão de 

resultados 

Discussão da 

oferta formativa e 

empregabilidade 

Interna Janeiro 

Fevereiro 

Stakeholders 

Internos e 

Externos 

(empresas e 

docentes) 

 

Equipa Eqavet Auditório Participação do maior 

número de stakeholders 

internos e externos 

possível. 

 
Medida 1 : Reforçando Aprendizagens … para promover a compreensão da leitura e do cálculo 

Défice na compreensão/expressão oral e escrita e no cálculo mental e resolução de problemas, traduzido no elevado índice de insucesso nos 2º, 5º e 7º anos, 

detetados nos processos de autoavaliação e monitorização dos resultados. 

Medida 2 :Reforçando Aprendizagens para …  melhorar a literacia científica e digital 

Insucesso nos resultados da avaliação externa de algumas disciplinas identificado no relatório da IGEC e nos processos de monitorização e autoavaliação do AEG1. 

 

Medida 3 :Reforçando Aprendizagens para... concluir cada ciclo no tempo previsto 

Relevante número de alunos que não conclui o ciclo de ensino no tempo previsto, situação identificada na autoavaliação. 

Medida 4 :Reforçando Aprendizagens para … promover estilos de vida saudáveis 

Défice de sensibilidade estética, criativa e espírito crítico resultante da análise feita nos conselhos de turma 
Défice de hábitos de prática desportiva identificado no baixo número de praticantes de modalidades desportivas. 

Medida 5 : Reforçando Aprendizagens para ...melhorar as competências sociais   

Desvalorização da importância da Escola, traduzida no fraco envolvimento dos alunos e em dificuldades de atenção/concentração identificadas nas atas dos CT. 
 


