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Preâmbulo 

Devidamente enquadrado no Projeto Educativo, há a necessidade de proceder à criação de um Plano Anual 

de Atividades (PAA) que promova a integração de todos os intervenientes no processo educativo. A promoção 

do sucesso educativo passa assim, pela criação deste mecanismo regulador que compromete as estruturas 

diretivas, administrativas e pedagógicas no desenvolvimento das atividades devidamente enquadradas ao 

perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória. 

Para ser eficaz, procura-se que o PAA seja um instrumento simples, prático, flexível e criativo e que reúna 

todas as atividades letivas e não letivas a desenvolver ao longo do presente ano letivo. 

O PAA deve constituir um incentivo à participação de todos os intervenientes da Comunidade Educativa, 

visando uma troca de aprendizagens e experiências indispensáveis para o desenvolvimento intelectual, social 

e afetivo dos nossos alunos e restante comunidade escolar. 

Pautado por princípios de rigor, qualidade e excelência, o presente documento integra atividades de 

enriquecimento curricular, de apoio psicopedagógico, social e de orientação vocacional, espaços de estudo e 

pesquisa, visitas de estudo, exposições, projetos e outras atividades pertinentes para o pleno 

desenvolvimento dos alunos, tendo em conta a particularidade de cada um, os seus interesses, expectativas 

e contextos. 

Enquanto documento dinâmico, mobilizador e aglutinador de vontades, o plano anual de atividades que a 

seguir se apresenta, poderá portanto, estar sujeito a eventuais reformulações ou melhorias. No final do ano 

letivo, será elaborado um relatório crítico final de avaliação da eficácia do presente plano. 

 Objetivos estratégicos 

 O PAA da Escola Profissional da Nervir assume-se como o documento delineador do trabalho da comunidade 

escolar ao longo do ano, que apresenta as atividades e projetos a desenvolver pelos vários intervenientes da 

comunidade educativa. 

Este documento é um instrumento de gestão que articula e potencia a realização de atividades e projetos 

destinadas aos diferentes cursos lecionados na escola, em estreita coordenação com o Projeto Educativo. 

O presente plano de atividades reúne um conjunto de eixos de atuação e estratégias de ação com a finalidade 

de nortear e motivar os intervenientes, de modo a atingir os objetivos estratégicos enquadrados no Projeto 

Educativo, sendo estes: 

(OE1) Promover o sucesso e a qualidade educativa; 

(OE2) Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico regional e nacional; 
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(OE3) Promover a aproximação entre a escola e o meio envolvente; 

(OE4) Estimular a cidadania ativa e a coesão social; 

(OE5) Incentivar o pensamento crítico e a criatividade 

(OE6) Promover e participar em ações e iniciativas de dinamização das atividades sociais e 

económicas locais, regionais e nacionais 

(OE7) Melhorar a eficiência na diversificação e aumento da formação ao longo da vida. 
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ATIVIDADES 

Objetivos 
Estratégicos 
do Projeto 
Educativo 

Designação da 
Atividade 

Objetivos Específicos Calendarização Espaço Dinamizadores Público-Alvo 
Orçamento 
Provisório 

Instrumentos 
de Avaliação 

OE1 
Reunião geral 
de professores 

e colaboradores 

Efetuar o acolhimento ao pessoal 
docente e não docente; 
Transmitir as linhas gerais a ter 
em conta no novo ano letivo. 

07/Setembro Escola 
Comissão Executiva 

e Direção 
Pedagógica 

Pessoal 
Docente e não 

docente 
n.a Ata 

OE1 
Reunião da 

Direção 
Pedagógica 

Definir as linhas orientadoras para 
o novo ano letivo. 

07/Setembro Escola Direção Pedagógica 
Pessoal 
Docente 

n.a Ata 

OE1 
Reunião do 
Conselho 

Pedagógico 

Definir as linhas orientadoras para 
o novo ano letivo. 

07/Setembro Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Conselho 
Pedagógico 

n.a Ata 

OE1 
Reunião dos 
Diretores de 

Curso 
Planear o novo ano letivo 08/Setembro Escola 

Coordenador dos 
Diretores de Curso 

Diretores de 
Curso 

n.a Ata 
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OE1 
Reunião dos 
Diretores de 

Turma 
Planear o novo ano letivo 07/Setembro Escola 

Coordenador dos 
Diretores de Turma 

Diretores de 
Turma 

n.a Ata 

OE1 
Reuniões de 
Direções de 

Curso 

Transmitir as orientações a ter em 
conta durante o ano letivo 

08 e 
09/Setembro 

Escola Diretores de curso 
Professores de 

cada curso 
n.a Ata 

OE1 
Reuniões de 

Grupos 
Disciplinares 

Definir as linhas orientadoras para 
o novo ano letivo. 

07/Setembro Escola 
Responsável do 

Grupo 
Professores de 

cada grupo 
n.a Ata 

OE1 

Reunião de 
receção aos 
alunos do 

Ensino 
Profissional 

Acolher os alunos e encarregados 
de educação; 
Transmitir as normas de 
funcionamento da EPN 
fornecendo o Manual de 
Acolhimento do Aluno; 
Dar a conhecer o RI. 

11/Setembro Escola Diretores de Turma 
Encarregados 
de Educação e 

alunos 
n.a Atas 

OE1 Início das Aulas Dar início às atividades letivas 14/Setembro Escola Professores Alunos n.a Sumários 
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OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Setembro Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1, OE4,  
OE5 

Comemoração 
do “Dia 

Europeu das 
Línguas” 

Divulgar a cultura de diferentes 
países; 
Promover a Escola como centro 
de irradiação cultural global; 
Sensibilizar os alunos para a 
importância da utilização da 
língua 
português/inglesa/francesa; 

26 de setembro Escola 
Grupo Disciplinar 

das Línguas 
Comunidade 

Educativa 
50€ 

Relatório 
Questionários 

OE4, OE5 

Projeto de 
Cidadania e 

Desenvolviment
o – “Os Direitos 

Humanos” 

Permitir que os alunos conheçam 
a Carta Universal dos Direitos 
Humanos (CUDH); 
Desenvolver nos alunos o 
interesse pelo cumprimento dos 
Direitos Humanos; 
Desenvolver o sentido critico dos 
alunos para saberem refletir 
acerca dos comportamentos 
sociais; 
Incentivar a criatividade dos 
alunos 

Ao longo do 
ano letivo 

Escola Carlos Bento 
Comunidade 

Educativa  
150€ 

Relatórios 
Questionários 

OE1, OE3,  
OE4, OE5, 

OE6 

Projeto “O 
Jornal vai à 

Escola” 

Estimular a literacia para a 
comunicação social; 
Dotar os alunos de um 
conjunto de competências e 

Ao longo do 
ano letivo 

Escola 

E 
Semanár
io A Vóz 

Diretores de Turma 
e Curso com a 

colaboração da Vóz 
de Trás-os-Montes 

Todos os 
alunos  

1o0€ 
Relatórios 

Questionários 
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conhecimentos que lhes 
permita adotar uma utilização 
consciente e informada dos 
meios de comunicação social; 
Sensibilizar os alunos para a 
importância dos jornais; 
Conhecer o trabalho 
desenvolvido num jornal; 
Melhorar o sucesso escolar; 

de Trás-
os-

Montes 

OE1, OE4, 
Feira 

Gastronómica 

Dar a conhecer aos alunos os 
produtos regionais na área do 
turismo gastronómico; 

Ao longo do 
ano letivo 

Escola 
Rosa Cramez e 
alunos do 1º de 

Turismo 

Comunidade 
Educativa  

n.a 
Relatórios 

Questionários 

OE1, OE4, 
OE5 

Caixa de 
Sugestões 

Criar nos alunos um sentido de 
pertença em relação à escola; 
Motivar os alunos para a 
aprendizagem e frequência 
escolar; 
Permitir que os alunos 
apresentem sugestões de 
atividades de desenvolver; 

Ao longo do 
ano letivo 

Escola Professores 
Comunidade 

Educativa  
n.a 

Relatórios 
Questionários 

OE1, OE3, 
OE5 

Projeto 
“Empreendedor

ismo” 

Incentivar o espírito criativo e 
empreendedor dos alunos; 
Motivar os alunos para o ensino 
de uma forma mais prática; 
Conhecer empreendedores 
nacionais e regionais 

Ao longo do 1º 
período 

Escola 

Professores das 
disciplinas de Área 

de Integração, 
Técnicas 

Administrativas e 
Legislação, 

Alunos do 2º e 
3º ano 

Administrativo 
n.a 

Relatórios 
Questionários 
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 Comercia, Fiscal e 
Laboral 

OE1, OE5 

Os indicadores 
nacionais – 

distribuição e 
tendências 

Conhecer a realidade estatística 
da população portuguesa; 
Desenvolver o pensamento critico 
e criativo dos alunos; 

Ao longo do 1º 
período 

Escola 

Professores das 
disciplinas de Área 

de Integração e 
Economia 

Alunos do 2º e 
3º ano 

Administrativo 
n.a 

Relatórios 
Questionários 

OE1, OE3, 
OE4, OE5, 

OE6 

Projeto “Natal 
Doce” 

Desenvolver o espírito solidário 
de partilha; 
Pensar a quadra de Natal como 
um momento em que se pode 
colaborar para o bem estar de 
quem se encontra em situações 
menos favoráveis; 
Aprender de uma formar 
construtiva; 
Colaborar para a resolução de 
problemas sociais da região; 

Ao longo do 1º 
período 

Escola 
Diretores de 

Turma e de Curso 

Instituições 
de 

Solidariedade 
Social e 
Alunos 

200€ 
Relatórios 

Questionários 

OE1; OE5; 
Frei Luís de 

Sousa 

Motivar para a leitura e 
desenvolver o gosto pelo teatro 
dramático 

Ao longo do 1º 
ou 2º período 

Teatro de 
Vila Real 

Grupo Disciplinar 
das Línguas 

Comunidade 
Educativa 

5€/aluno 
Relatório 

Questionários 
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OE1; OE5; 
Farsa de Inês 

Pereira 

Promover a consolidação de 
saberes relativos aos domínios do 
texto dramático: Gil Vicente; 

Ao longo do 1º 
ou 2º período 

Teatro de 
Vila Real 

Grupo Disciplinar 
das Línguas 

Comunidade 
Educativa 

5€/aluno 
Relatório 

Questionários 

OE1 
Reunião do 
Conselho 

Pedagógico 

Aferir sobre o desenvolvimento da 
atividade educativa; 
Analisar e aprovar os documentos 
estruturantes; 

Outubro Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Conselho 
Pedagógico 

 Ata 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Outubro Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1 
Reuniões de 
Direções de 

Curso 

Aferir sobre o trabalho 
desenvolvido até ao momento; 
Traçar linhas de orientação de 
forma a dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido; 

Outubro Escola Diretores de curso 
Professores de 

cada curso 
n.a Ata 
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OE1; OE4 
Celebração do 

Dia de 
Halloween 

Promover a tolerância e a 
cooperação intercultural; 
Divulgar a língua e a cultura 
inglesa; 

outubro Escola 
Grupo Disciplinar 

das Línguas 
Comunidade 

Educativa 
n.a 

Relatório 
Questionários 

OE1 

Reunião 
Conselhos de 

Turma 
intercalar 

Aferir sobre aquisição de saberes 
e competências dos alunos; 
Agilizar os mecanismos de 
recuperação modular, de combate 
ao insucesso escolar e às saídas 
precoces; 
Promover o acompanhamento 
regular dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem; 

Outubro/nove
mbro 

Escola Diretores de Turma 
Professores da 

turma 
n.a Ata 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Novembro Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1 
Reunião do 
Conselho 

Pedagógico 

Aferir sobre o desenvolvimento da 
atividade educativa; 
Analisar e aprovar os materiais 
necessários ao desenvolvimento 
da atividade educativa; 

Novembro Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Conselho 
Pedagógico 

n.a Ata 
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OE1, OE2, 
OE3 

Reunião do 
Conselho 

Consultivo 

Dar parecer sobre o Projeto 
Educativo; 
Dar sugestões sobres os cursos a 
ministrar; 
Informar sobres iniciativas a 
serem desenvolvidas no meio 
envolvente pelos elementos deste 
conselho. 

Novembro Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Conselho 
Consultivo 

n.a Ata 

OE1, OE3, 
OE5 

Workshop “O 
corpo também 

fala” 

Reconhecer expressões feitas 
pelo ser humano e interpretar 
o seu significado 

11 de 
novembro 

Escola André Gomes 
1º ano de 
Turismo 

n.a 
Relatório 

questionários 

OE1, OE3, 
OE4 

Mensagem de 
Natal 

Permitir que os Encarregados 
de Educação como elemento 
da Escola; 
Partilhar a versão dos 
Encarregados de Educação 
sobre a quadra natalícia; 

Dezembro Escola 
Diretores de 

Turma e Curso 
Encarregados 
de Educação 

100€ 
Relatório 

questionários 

OE1, OE3,  

Visita ao centro 
Informático do 
CHTAM ou ao 

Centro 
Informático da 

Dar a conhecer aos alunos a 
estrutura de uma rede de 
computadores numa grande 
empresa 

Dezembro Exterior 
Carlos Almeida 

Francisco Carvalho 
1º Ano Gpsi n.a 

Relatório 
questionários 
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Universidade 
de Tás-s-

Montes e Alto 
Duro 

OE1 
Reuniões de 
Direções de 

Curso 

Aferir sobre o trabalho 
desenvolvido durante o 1º 
período; 
Traçar linhas de orientação a 
implementar no próximo período; 

Dezembro Escola Diretores de curso 
Professores de 

cada curso 
n.a Ata 

OE1 

Reuniões de 
Conselhos de 
Turma fim de 

período 

Aferir sobre aquisição de saberes 
e competências dos alunos; 
Agilizar os mecanismos de 
recuperação modular, de combate 
ao insucesso escolar e às saídas 
precoces; 
Promover o acompanhamento 
regular dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem; 

Dezembro Escola Diretor de Turma 
Todos os 

professores 
das turmas 

n.a Ata 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Dezembro Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1 
Reunião com os 

Encarregados 
de Educação 

Promover a aproximação dos 
pais/encarregados de educação 
na vida escolar dos seus 
educandos; 
Informar sobre o percurso escolar 
dos seus educandos; 

Janeiro Escola Diretor de Turma 
Encarregados 
de Educação 

n.a 
Lista de 

presenças 
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OE1, OE3, 
OE4 

Formação em 
Contexto de 

Trabalho 

Desenvolver e aperfeiçoar 
competências técnicas, relacionais 
e organizacionais relevantes para 
o perfil de saída do curso; 

Janeiro 
Instituiçõ

es 

elementos do 
Gabinete da 

Formação em 
Contexto de 

Trabalho 

alunos 3.º ano n.a 
Cadernetas de 

FCT 
Relatórios 

OE1 
Reunião do 
Conselho 

Pedagógico 

Avaliar o processo ensino e 
aprendizagem referente ao 1º 
período; 
Traçar linhas metodológicas a 
desenvolver de acordo com a 
avaliação efetuada; 

Janeiro Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Conselho 
Pedagógico 

 Ata 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Janeiro Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1, OE4 
Workshop 
“Internet 
segura” 

Dar a conhecer aos alunos os 
perigos da internet e de que 
forma nos podemos prevenir 

11 de Fevereiro Escola 
Francisco Carvalho 

Nuno Cruz 
Todos n.a 

Relatório 
Questionários 
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OE1; OE4;  
OE5 

Celebração do 
Dia de S. 
Valentin 

Promover os afetos e as relações 
interpessoais; 
a tolerância e a cooperação; 
Fazer apreciar a língua enquanto 
veículo de interpretação e 
comunicação do/com o mundo 
que os rodeia 

14 de fevereiro Escola 
Grupo Disciplinar 

das Línguas 
Comunidade 

Educativa 
n.a 

Relatório 
Questionários 

OE1 

Reuniões de 
Conselhos de 

Turma 
intercalares 

Aferir sobre aquisição de saberes 
e competências dos alunos; 
Agilizar os mecanismos de 
recuperação modular, de combate 
ao insucesso escolar e às saídas 
precoces; 
Promover o acompanhamento 
regular dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem; 

Fevereiro Escola Diretor de Turma 
Professores da 

Turma 
n.a Ata 

OE1, OE4, 
OE5 

Competição de 
programação 

Criar aos alunos o gosto pela 
programação 

Fevereiro Escola Francisco Carvalho Todos n.a 
Relatório 

Questionários 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Fevereiro Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 
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OE1, OE5 
Workshop 

sobre Gestão 
de redes sociais 

Dar a conhecer aos alunos como 
devem gerir a informação que 
colocam nas redes 

Março Escola 
Francisco Carvalho 

Gilberto Vilela 
Todos n.a 

Relatório 
Questionários 

OE1; OE4;  
OE5 

Celebração do 
Patrick`s Day 

Promover a tolerância e a 
cooperação intercultural; 
Divulgar a língua e a cultura 
inglesa; 

Março Escola 
Grupo Disciplinar 

das Línguas 
Comunidade 

Educativa 
n.a 

Relatório 
Questionários 

OE1 
Reunião do 
Conselho 

Pedagógico 

Analisar e avaliar o processo 
ensino-aprendizagem e 
estabelecer novas diretrizes 

Março Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Conselho 
Pedagógico 

 Ata 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Março Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1 
Reuniões de 
Direções de 

Curso 

Analisar e avaliar o trabalho 
desenvolvido durante o 2º 
período; 
Implementar novas estratégias; 

Março Escola Diretores de curso 
Professores de 

cada curso 
n.a Ata 

OE1 

Reuniões de 
conselhos de 
turma fim de 

período 

Aferir sobre aquisição de saberes 
e competências dos alunos; 
Agilizar os mecanismos de 
recuperação modular, de combate 
ao insucesso escolar e às saídas 
precoces; 

Março Escola Diretor de Turma 
Todos os 

professores 
das turmas 

n.a Ata 
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Promover o acompanhamento 
regular dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem; 

OE1 
Reunião com os 

Encarregados 
de Educação 

Promover a aproximação dos 
pais/encarregados de educação 
na vida escolar dos seus 
educandos; 
Informar sobre o percurso escolar 
dos seus educandos; 

Abril Escola Diretor de Turma 
Encarregados 
de Educação 

n.a 
Lista de 

presenças 

OE1, OE3, 
OE5 

Experimenta e 
aprende 

Proporcionar aos alunos 
experiências diversificadas de 
aprendizagem; 
Perceber que a ciência está 
presente no dia a dia; 
Despertar nos alunos o interesse 
pelas ciências; 

Abril 
Centro de 

Ciência 
Viva 

Professoras de 
Matemática e Fis. e 

Química 
1º GPSI n.a 

Relatórios 
Questionários 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Abril Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1, OE3, 
OE4 

Formação em 
Contexto de 

Trabalho 

Desenvolver e aperfeiçoar 
competências técnicas, relacionais 
e organizacionais relevantes para 
o perfil de saída do curso; 

abril/maio 
Instituiçõ

es 

elementos do 
Gabinete da 

Formação em 
Contexto de 

Trabalho 

alunos 2.º ano n.a 
Cadernetas de 

FCT 
Relatórios 
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OE1 
Reunião do 
Conselho 

Pedagógico 

Analisar e avaliar o processo 
ensino-aprendizagem e 
estabelecer novas diretrizes 

Maio Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Conselho 
Pedagógico 

n.a Ata 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Maio Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1, OE3, 
OE4, OE5 

Defesa das 
PAP`s 

Apresentar os projetos 
desenvolvidos pelos alunos; 
Avaliar o desempenho e a 
evolução gradual do aluno 

Junho Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Júri 
n.a 

Pautas 
Ata 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Junho Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 

OE1 

Reuniões 
Conselhos de 
Turma de fim 
de ano letivo 

Aferir sobre aquisição de saberes 
e competências dos alunos; 
Agilizar os mecanismos de 
recuperação modular, de combate 
ao insucesso escolar e às saídas 
precoces; 
Promover o acompanhamento 
regular dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem; 
Avaliar os resultados globais da 
atividade formativa 

Junho/Julho Escola Diretor de Turma 
Todos os 

professores 
das turmas 

n.a Ata 
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OE1 
Reunião com os 

Encarregados 
de Educação 

Promover a aproximação dos 
pais/encarregados de educação 
na vida escolar dos seus 
educandos; 
Informar sobre o percurso escolar 
dos seus educandos; 

Junho/Julho Escola Diretor de Turma 
Encarregados 
de Educação 

n.a 
Lista de 

presenças 

OE1 
Reuniões de 
Direções de 

Curso 

Analisar e avaliar o percurso feito 
ao longo do ano letivo 
apresentando sugestões de 
melhoria 

Julho Escola Diretores de curso 
Professores de 

cada curso 
n.a Ata 

OE1 
Conselho 

Pedagógico 

Analisar e avaliar o percurso feito 
ao longo do ano letivo 
apresentando sugestões de 
melhoria 

Julho Escola Direção Pedagógica 
Elementos do 

Conselho 
Pedagógico 

 Ata 

OE1 
Avaliação 

Interna 

Realizar inquéritos aos 
diplomados, alunos, 
pais/encarregados de educação, 
empresários, pessoal docente e 
pessoal não docente de forma a 
avaliar o grau de satisfação de 
todos os intervenientes; 

Junho Escola 
Coordenação 
Pedagógica 

Comunidade 
Educativa 

n.a 
Inquéritos 

taxas de grau 
de satisfação 

OE1 

Reunião do 
Grupo 

Dinamizador da 
Qualidade 

Aferir o trabalho desenvolvido; 
Traçar linhas orientadoras para o 
trabalho seguinte; 

Julho Escola 
Coordenador do 

GDQ 
Elementos do 

GDQ 
n.a Ata 
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