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INTRODUÇÃO
O presente documento, MANUAL DE PROCESSOS, PROCEDIMENTOS E GESTÃO DOCUMENTAL
DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - EQAVET - visa sistematizar o conjunto de processos,
procedimentos e gestão da documentação da Escola Secundária de Caldas de Vizela. Organizase e constitui-se como um registo efetivo da organização escolar e da sua aprendizagem
coletiva.



Processos



Procedimentos



Gestão documental
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PROCESSOS
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MAPA DE PROCESSOS
COMUNIDADE
EDUCATIVA

PROCESSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

COMUNIDADE
EDUCATIVA

ESTUDANTES

ESTUDANTES

PLANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO

ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO

ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO

PROFESSORES
COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL
(CIM VALE DO
AVE)
AUTARQUIA

PROFESSORES

PROCESSOS OPERACIONAIS
FORMAÇÃO DE
NÍVEL IV

INSTITUIÇÕES

ENTIDADES
EXTERNAS

INFORMAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

AUTARQUIA

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE
VIZELA – (ACIV)
EMPRESAS

COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL
(CIM VALE DO
AVE)

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE
VIZELA – (ACIV)

PROCESSOS DE SUPORTE
GESTÃO DA
QUALIDADE

COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL

INTEGRAÇÃO
PROFISSIONAL
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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Revisão: 005/01
setembro de 2020

FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO

RESPONSABILIDADES






Formação Nível IV

GESTOR DO PROCESSO

Dinâmicas
 Distribuição de serviço e construção de horários

Diretor
INTERVENIENTES

Direção | Coordenador Cursos Profissionais
Diretores de Curso | Diretores de Turma
Professores | Assistentes Administrativos
OBJETIVOS

 Desenvolver
Formação de Nível
IV

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Assegurar o cumprimento do Documento Base
Assegurar o cumprimento do Plano de Ação
Assegurar o cumprimento da legislação
Assegurar o cumprimento dos planos curriculares aprovados

ENTRADAS

 Inscrições
 Planos de Formação
 Comunidade
Educativa
 Legislação
 Projeto Educativo
 Regulamento
Interno
 Estratégia para a
Cidadania e
Desenvolvimento

 Elaboração do Calendário escolar | Estratégia para a Cidadania e Desenvolvimento
Critérios de Avaliação
 Validação da PAP e FCT
 Aplicação da legislação e regulamentos

AÇÕES
 Promover o sucesso
escolar nas disciplinas da
componente sóciocultural, científica e

tecnológica;

 Reduzir o abandono e
absentismo escolar;
 Intensificar o
relacionamento com os
encarregados de
educação;
 Assegurar e reforçar a
articulação curricular.

DOC. ASSOCIADOS

 Protocolo de Formação;
 Protocolo FCT;
 Processo Individual do
aluno;
 Certificados de
Habilitações;
 Dossiês TécnicoPedagógicos;
 Dossiê da Coordenação
dos Cursos Profissionais.
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SAÍDAS

 Relatório de
avaliação
Trimestral;
 Registo de
Indicadores
EQAVET.
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Qualificar cidadãos com exigência e inovação que
lhes permita um bom desempenho profissional e
que, simultaneamente, responda às exigências do
mercado laboral regional valorizando as atitudes
pessoais e profissionais, potenciando o AECV como
uma entidade de formação de referência a nível
nacional.

METAS

 Taxa de transição
 Taxa de conclusão
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INDICADORES

 Taxa de transição
 Taxa de conclusão
em cursos de EFP
(indicador n.º 4 do
EQAVET)
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FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO

RESPONSABILIDADES

Gestão da Qualidade
GESTOR DO PROCESSO
Diretor
INTERVENIENTES

Direção | Equipa EQAVET
Diretores de Curso | Diretores de Turma
Professores | Assistentes Administrativos
OBJETIVOS
ENTRADAS
 Sensibilizar o AECV para o
EQAVET
 Garantir a melhoria contínua
do AECV;
 Garantir a participação dos
stakeholders.
 Gerir o dossiê de Qualidade
do AECV.
 Garantir que o plano de
ação é revisto em
relatórios de progresso
trimestral, anual e trienal.
 Obter e manter o selo de
qualidade.
 Garantir o cumprimento do
RGPD.

 Documento Base.
 Plano de ação.
 Relatório de
Progresso
Trimestral.
 Relatório de
Progresso Anual.
 Relatório de
Progresso Trienal.
 RGPD.
 Protocolos com
stakeholders.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Posicionar o AECV como uma instituição educativa
 Gerir a implementação do processo de qualidade;
 Assegurar a participação dos stakeholders em todas as fases do ciclo de de referência de qualidade a nível nacional e
internacional.
qualidade;
 Operacionalizar o cumprimento do RGPD.

AÇÕES
• Revisão e avaliação trienal.
• Revisão e avaliação anual.
• Revisão e avaliação
trimestral.
• Reuniões para aferir a
revisão e ajustamento do
processo de qualidade,
nomeadamente: Geral de
Professores, de
Coordenação de Curso e
de Departamento, de
Diretores de Turma, de
Conselhos de Turma, de
Conselho Pedagógico e
de Conselho Geral;
• Controlar o tratamento
dos dados pessoais para
garantir o cumprimento
das regras de privacidade

DOC. ASSOCIADOS

SAÍDAS

METAS

• Relatório de
 Obtenção do Selo de
 Questionários aos
stakeholders internos Progresso Trimestral. Qualidade EQAVET a
três anos;
e externos
• Relatório de

Inexistência de não
Progresso Anual.
 Documento Base.
conformidades.
• Relatório de
 Plano de ação.
Progresso Trienal.
 Relatórios de
progresso trimestral,
anual e trienal
 Atas;
 Registo de não
conformidades.
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INDICADORES
• Certificação EQAVET.
• Nº de não conformidades
identificadas.
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PROCESSO

RESPONSABILIDADES

Planeamento e Desenvolvimento da oferta de EFP
GESTOR DO PROCESSO
Diretor
INTERVENIENTES

Direção | stakeholders | Conselho Geral |
Conselho Pedagógico
OBJETIVOS
ENTRADAS

 Conselho
Municipal de
Educação.
 Conselho
Pedagógico.
 Conselho Geral
Identificar as necessidades  CIMAve
da oferta educativa.
 DGEstE
 SIGO
Identificar as expetativas
 SANQ
dos formandos
 Aviso e documento
Identificar a necessidade de
de candidatura.
recursos físicos e humanos  Documentos
Erasmus+
Apresentar candidaturas a
programas nacionais e/ou
internacionais

 Desenvolver redes para a
captação de alunos;
 Estabelecer protocolos
com parceiros nacionais e
internacionais.





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Candidatar e obter a aprovação da oferta formativa – Formação de

Assegurar a sustentabilidade do AECV através do
desenvolvimento formativo.
Nível IV.
 Assegurar que os objetivos estratégicos da instituição estão alinhados com as Assumir a Escola como instituição alinhada com as
políticas europeias.
políticas europeias, nacionais e/ou regionais para o ensino profissional e
estudos prospetivos disponíveis.
 Aprovação de Candidaturas nacionais e/ou internacionais.

AÇÕES
 Definição da oferta
formativa a candidatar.
 Apresentação da proposta
de oferta formativa na
Reunião da Concertação da
rede da CIMAve|DGEstE
 Submissão da proposta de
oferta formativa junto das
entidades competentes do
Ministério da Educação;
 Preparação e apresentação
de candidatura a apoio
financeiro do POCH.
 Formalização de Protocolos
com entidades parceiras.
 Reunião do Conselho
Municipal de Educação
 Supervisão da
implementação dos
projetos
internacionais.

DOC. ASSOCIADOS
 Atas de reuniões
 Candidatura
Pedagógica no SIGO
 Candidatura
Financeira POCH
 Termos de aceitação
de candidaturas
 Protocolos

Documento Confidencial. Propriedade do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela.
Sempre que impresso este documento é considerado “Cópia não controlada” não sendo sujeito a controlo de atualizações.

SAÍDAS
 Aprovação e
aceitação das
candidaturas
pedagógicas e
financeiras.
 Aprovação das
candidaturas
Erasmus+

REF.
005/01

METAS
 Colocar em
funcionamento 3
turmas de nível IV
(anualmente de 1º
ano).
 100% de colocação
em funcionamento de
turmas sem
penalização
financeira.
 Colocação de 20
formandos em FCT
no estrangeiro;
 Cumprimento dos
resultados
contratualizados em
sede de candidatura
financeira ao POCH
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INDICADORES

 Número de turmas
aprovadas.
 Número de alunos que
realizam parte da FCT no
estrangeiro;
 Taxas de sucesso
 Taxas de conclusão
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FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO

RESPONSABILIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Estabelecer parcerias com stakeholders externos (empresas e
instituições) tendo em vista a formação e empregabilidade.

Integração Profissional
GESTOR DO PROCESSO
Diretor

Assumir o AECV como a primeira resposta às necessidades das
empresas e às expetativas dos Formandos.

INTERVENIENTES

Direção |Coordenador dos Cursos
Profissionais | Diretores de Curso | SPO
OBJETIVOS
ENTRADAS
 Organizar e manter
atualizado o registo
de dados relativos à
colocação de
diplomados.
 Analisar as
necessidades de
empregabilidade
diagnosticadas.
 Promover a
realização de
protocolos com
empresas para
formação.
 Garantir a
realização de
Formação em
Contexto de
Trabalho;
 Promover a
realização de
estágios
profissionais.

AÇÕES

 Intensificar o relacionamento
 ACIV
com as empresas e instituições
 ANQEP
educativas.
 Setor
Empresarial e  Promover uma articulação
estreita entre a DGESTE e a CMV,
institucional.
Associações Comerciais e
 Formandos e
Industriais de Caldas de Vizela.
técnicos
 Aproximar os ex-alunos à escola
 Assegurar e incrementar
parcerias, protocolos e projetos
internacionais
 Adequar do perfil do aluno ao
perfil do local de estágio
 Inovar os conhecimentos
técnicos ministrados na
escola e desenvolver nos
alunos as competências
pessoais e sociais
exigidas pelo mercado
de trabalho

DOC. ASSOCIADOS

SAÍDAS

METAS

INDICADORES

 Protocolos de
 Mapas de procura|  100% de protocolos  Número de protocolos com
ativos realizados
empresas/instituições educativas
parcerias com as
oferta de emprego
com as empresas e  Taxa de colocação após conclusão de
empresas.
 Mapas de
cursos do AECV (Indicador n.º 5 do
instituições
empregabilidade e
 Ficha de contacto com
educativas
EQAVET)
prosseguimento de
ex-alunos.
 100% dos
 Percentagem de alunos/formandos
estudos
 Ficha de
que completam um curso do AECV e
empregadores estão
 Relatório de relação
caracterização da
satisfeitos com os
que trabalham em profissões
Escola | Empresa
empresa.
diretamente relacionadas com o
formandos que
|Aluno.
 Inquérito aos alunos
curso/área de Educação e Formação
completaram um
diplomados
que concluíram (Indicador n.º 6a) do
curso do AECV.
 Inquérito de
EQAVET).
satisfação aos
 Percentagem de empregadores que
empregadores.
estão satisfeitos com os formandos
que completaram um curso do AECV
(Indicador n.º 6b) do EQAVET).
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FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO

RESPONSABILIDADES

Administrativo e Financeiro
GESTOR DO PROCESSO
Diretor
INTERVENIENTES

Direção | Serviços Administrativos
OBJETIVOS
ENTRADAS
 Acompanhar a
execução física e
financeira das
candidaturas
 Promover a
organização
documental.
 Gerir processos
individuais de
alunos.







OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Assegurar os meios financeiros para o desenvolvimento da atividade
pedagógica.
Assegurar o controlo de sustentabilidade e tesouraria da escola.
Organizar os processos documentais.
AÇÕES

Alunos
 Gestão financeira
Processos dos alunos  Gestão
Orçamento anual
administrativa
Normativos POCH
Legislação em vigor

DOC. ASSOCIADOS
 Processos individuais
dos alunos
 Documentos
contabilísticos
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SAÍDAS

Assegurar uma imagem da instituição robusta e organizada

METAS

INDICADORES

 Ver aprovados todos  Controlo financeiro das candidaturas.
os Pedidos de
Reembolso
submetidos ao POCH.
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FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO

RESPONSABILIDADES

Cooperação Internacional
GESTOR DO PROCESSO
Diretor

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Posicionar o AECV como uma organização de referência formativa
na europa

Dinamizar programas de mobilidade internacional

INTERVENIENTES

Direção | Coordenador dos Cursos
Profissionais | Diretores de Turma |
Diretores de Curso | Professores
OBJETIVOS
ENTRADAS
 Promover
candidaturas de
âmbito
internacional
 Estabelecer
parcerias com
entidades
europeias para
mobilidades
Erasmus+
 Avaliar satisfação
da mobilidade.

AÇÕES

 Alunos
 Prospeção e
 Docentes
formalização de
 Encarregados de
protocolos de
Educação
parceria
 Parceiros
internacionais
empresariais
 Elaboração de
nacionais e
candidaturas de
internacionais
âmbito
 Instituições parceiras
da mobilidade
internacional
 Dinamização de
mobilidades
Erasmus+

DOC. ASSOCIADOS
 Cartas de parceria
 Protocolos de
parceria
 Dossiê de
mobilidade
Erasmus+

SAÍDAS

METAS

 Protocolos de
parceria
 Dossiê de
mobilidade
Erasmus+
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 Efetuar 90% das
mobilidades
aprovadas
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INDICADORES
 % de mobilidades efetuadas perante
as mobilidades aprovadas
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PROCESSO

RESPONSABILIDADES

Divulgação e Imagem
GESTOR DO PROCESSO
Diretor

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover a atividade desenvolvida pelo AECV

Conquistar o mercado do ensino profissional

INTERVENIENTES

Direção | Professores | SPO
OBJETIVOS
ENTRADAS
 Divulgar a
atividade do AECV
 Dinamizar sessões
de esclarecimento
em escolas
 Preparar
merchandising
divulgativo
 Promover
reuniões de
trabalho de
divulgação
 Dinamizar redes
sociais e página
web da escola

 Mapa de
recenseamento
escolar
 Material divulgativo
 Redes sociais
 Web site
 Media locais

AÇÕES
 Preparação de
ações de
divulgação
 Divulgação interna
e externa
 Participação em
eventos

DOC. ASSOCIADOS
 Material divulgativo

SAÍDAS

METAS

 Elementos
associados à
divulgação do
AECV
 Publicações nas
redes sociais
 Colocação na
página web do
AECV
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INDICADORES

 Divulgação interna  Visitas a escolas da área geográfica de
influência do AECV
a 100% das turmas

Publicação em redes sociais
do 9º ano
 Publicação de
100% dos projetos
dinamizados no
âmbito dos cursos
profissionais
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PROCEDIMENTOS
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Inscrição de alunos | Gestão do Processo Individual do Aluno
Responsável: Diretor
Elementos envolvidos: Direção | SPO | Equipa EMAEI | Serviços Administrativos | Encarregados de Educação | Aluno
Desenvolvimento do processo:
Reunião entre o SPO e o aluno e
encarregado de educação para
esclarecimento de currículos, RI, PE e
apoios sociais (UE)

Os Serviços Administrativos
procedem à inscrição do aluno em
SIGO | Criação de Processo do Aluno
na Plataforma | Catalogação e
arquivamento do Processo Individual
do Aluno da escola de origem

O aluno e o encarregado de educação
tratam nos Serviços Administrativos:
Registo de Matrícula | Boletim de
Transferência | Política de
Privacidade

O aluno, o encarregado de educação
e o Diretor assinam o Contrato de
Formação Profissional

Os Serviços Administrativos solicitam
à escola de origem o envio do
Processo do Aluno

Processo do aluno é entregue à
Coordenadora da Equipa EMAEI para
análise e posterior elaboração do RTP,
caso tal seja necessário, para
aprovação em sede de Conselho
Pedagógico

O Diretor de Turma mantém
atualizado o Processo Individual do
Aluno, de acordo com a legislação em
vigor

Documentos associados:
Registo de Matrícula |Boletim de Transferência |Contrato de Formação Profissional |Política de Privacidade |Ofício de Pedido de Processo do Aluno |
Registo de entrada e saída de documentos da secretaria - Processos à Equipa EMAEI
Registo de Informação Sumária do Processo do aluno
Processo Individual do Aluno: Contrato de Formação Profissional| Fichas de registo de avaliação | Registos sumário de FCT | Registo sumário de PAP |Relatórios médicos (caso existam) |
Relatório Técnico Pedagógico e Plano Educativo Individual (caso enquadrado) | Registo de participação em atividades escolares
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Sessão de acolhimento aos alunos
Responsável: Direção
Elementos envolvidos: Adjuntos do Diretor | Coordenador dos Cursos Profissionais| Diretores de Curso | Diretores de Turma | SPO
Desenvolvimento do processo:

Convite dirigido aos Encarregados de
Educação para sessão de acolhimento
aos alunos

Sessão de acolhimento com Direção
e o Coordenador dos Cursos
Profissionais esclarecedora do PE, RI
e apoios sociais

Receção aos alunos com Diretor de
Curso e de Turma

Documentos associados:
Convite para a Sessão de AcolhimentoProjeto Educativo
Regulamento Interno
Plano de Estudos
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Distribuição de serviço e construção de horários | Docentes e Alunos
Responsável: Diretor
Intervenientes: Direção | Conselho Geral | Conselho Pedagógico | Coordenadores de Departamento | Diretores de Turma
Desenvolvimento do processo:

Apresentação em Conselho Geral dos
critérios para elaboração de horários.

Aprovação dos critérios para a
constituição das turmas em Conselho
Pedagógico

O Diretor distribui o serviço pelos
docentes e constrói os horários

Reunião Geral de Professores
para distribuição dos horários
dos docentes

Reunião de Diretores de Turma
com Encarregados de Educação e
alunos divulgação dos horários
das turmas

Documentos associados:
Horário Docente
Horário da Turma
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Definição de documentos estruturantes (Anuais) | Calendário escolar | Estratégia para a Cidadania e Desenvolvimento | Critérios de Avaliação | Outros
documentos exigíveis por lei
Responsável: Diretor
Intervenientes: Direção | Coordenadores de Departamento | Coordenadores de Departamento Professores | Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Curso | Diretores de
Turma | Docentes |Serviços Administrativos
Desenvolvimento do processo:

Os Departamentos/Conselhos de Grupo reúnem para
definição dos critérios de avaliação e para a realização
das planificações anuais e definição de propostas de
atividades a integrar o Plano Anual de Atividades

O Coordenador de
Departamento organiza o
Dossiê Pedagógico anual
digital

O Coordenador dos Cursos
Profissionais procede à
organização do Dossiê de
Coordenação digital

O Conselho Pedagógico reúne no início do ano letivo
para analisar e aprovar:

Divulgação da documentação:

Calendário escolar

Docentes – pelos Coordenadores de Departamento

Critérios de Avaliação

Alunos e Encarregados de Educação – Diretores de turma

Estratégia para a Cidadania e Desenvolvimento
Planificações Anuais

Comunidade Escolar – Página do AECV na Internet

Anual
de Atividades
OPlano
Diretor
de Curso
procede
à organização do Dossiê
Técnico-pedagógico de
Turma

O Diretor de Turma procede
à organização do Dossiê de
Direção de Turma

O docente procede à
organização do Dossiê
Técnico-pedagógico de
disciplina

Documentos associados:
Calendário Escolar/Cronograma | Critérios de Avaliação | Planificações Anuais | Estratégia para a Cidadania e Desenvolvimento
Dossiê de Departamento
Dossiê de Coordenação dos Cursos Profissionais
Dossiê Técnico-pedagógico de Turma
Dossiê Técnico-pedagógico de Direção de Turma
Dossiê Técnico-pedagógico de disciplina
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Marcação de reuniões | Conselho Pedagógico | Conselho de Departamento / Grupo Disciplinar | Conselho de Diretores dos Cursos Profissionais |
Conselhos de Turma | Reuniões Gerais | Outras Reuniões
Responsável: Diretor
Intervenientes: Direção | SPO | Equipa EMAEI | Serviços Administrativos | Encarregados de Educação | Aluno
Desenvolvimento do processo:
A Direção emite parecer:
O responsável elabora a convocatória e
submete-a à aprovação da Direção

Se aprovada – o presidente da reunião envia-a
aos elementos intervenientes na reunião
Se não aprovada – é reformulada pelo
presidente da reunião

A Direção elabora a proposta de
calendário das reuniões de Conselho de
Turma intercalares e de avaliação

O Conselho Pedagógico aprova o calendário das
reuniões de Conselho de Turma intercalares e de
avaliação

A Direção envia a convocatória das reuniões a
todos os intervenientes

Documentos associados:
Convocatória de reunião
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Planificação da atividade letiva
Responsável: Diretor
Intervenientes: Direção | Conselho Pedagógico | Coordenadores de Departamento | Coordenadores dos Cursos Profissionais | Diretores de Curso | Diretores de Turma | Equipa EMAEI |
Docentes | Encarregados de Educação | Aluno
Desenvolvimento do processo:
No início do ano letivo, o docente procede
à planificação anual da atividade letiva da
respetiva disciplina

A planificação anual é enviada ao
Coordenador de Departamento para
ratificação em sede de Conselho
Pedagógico

A partir da planificação anual, o docente
elabora a ficha de informação do
módulo/UFCD

Após a ratificação, o docente procede ao
arquivo da planificação anual no dossiê
técnico-pedagógico

A ficha de informação do módulo/UFCD é
submetida à validação pela Direção e pelo
Diretor de Curso

No início de cada módulo/UFCD o docente
entrega a ficha de informação do
módulo/UFCD aos alunos e explicita o
conteúdo da mesma

Documentos associados:
Planificação Anual
Cronograma
Ficha de informação de Módulo/UFCD
Dossiê técnico-pedagógico
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Cumprimento da carga horária pelos docentes | substituições
Responsável: Diretor
Intervenientes: Direção | Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Curso | Serviços Administrativos __________________________________________________________
Desenvolvimento do processo:
O docente procede ao cumprimento
integral da carga horária

Em caso de ausência o docente entrega a
justificação de falta nos serviços
administrativos no prazo estabelecido

O docente regista os sumários das aulas na
plataforma informática

Se a ausência for programada, o docente
deve entregar antecipadamente um plano
de aula, para ser aplicado por docente
destacado para o efeito

O Diretor de Curso elabora mensalmente o Mapa de
Execução Física, envia-o aos docentes do Conselho de
Turma para verificação e posteriormente ao
Coordenador dos Cursos Profissionais
Se a ausência não for programada, o
docente será substituído por outro
destacado que orientará os alunos na
realização de atividades curriculares

Documentos associados:
Justificação de faltas
Livro de ponto eletrónico
Mapa de Execução Física
Plano de aula
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Ausências à aula
Responsável: Diretor
Intervenientes: Direção | Diretores de Curso | Diretores de Turma | Docentes | Serviços Administrativos | Encarregados de Educação | Aluno
Desenvolvimento do processo:
Sempre que o aluno falta à atividade letiva,
o docente procede à marcação da respetiva
falta na plataforma informática

O aluno apresenta a justificação de falta
ao Diretor de Turma no prazo legalmente
estabelecido.

Caso o aluno não apresente justificação no
prazo legalmente estabelecido, o Diretor
de Turma comunica a falta injustificada ao
encarregado de educação

Documentos associados:
Registo de faltas – Livro de ponto eletrónico
Justificação de faltas
Comunicação de falta injustificada
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Mudanças de sala |Saídas ao exterior | Visitas de Estudo
Responsável: Diretor
Intervenientes: Direção | Coordenadores de Departamento | Diretores de Curso | Diretores de Turma | Docentes | Assistentes Operacionais | Serviços Administrativos | Encarregados de
Educação | Alunos_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Desenvolvimento do processo:
Se necessário outro espaço no interior da
escola para a prática letiva, o decente deve
solicitá-lo ao Assistente Operacional

Se necessário outro espaço no exterior da
escola para a prática letiva, o docente deve
solicitar autorização à Direção

No caso de visita de estudo, os docentes
envolvidos elaboram um plano de
pormenor

O plano de pormenor deve ser
apresentado ao coordenador de
Departamento para que seja aprovado em
sede de Conselho Pedagógico

O encarregado de educação autoriza por
escrito a participação do seu educando na
visita de estudo.

Após a realização da visita de estudo, os
docentes envolvidos elaboram o relatório
da mesma, que será aprovado em sede de
Conselho de Departamento

Documentos associados:
Plano de pormenor
Guião da Atividade
Autorização de encarregado de educação
Relatório de atividade
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Avaliação e recuperação de aprendizagens
Elementos envolvidos: Direção | Coordenadores de Departamento | Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Curso | Diretores de Turma | SPO | Equipa EMAEI
Serviços Administrativos | Encarregados de Educação | Aluno
_________________________________________________________________________________
Desenvolvimento do processo:
No final de cada módulo/UFCD o docente
efetua a avaliação do mesmo, tendo por
base a autoavaliação do alunos e as
classificações dos vários instrumentos de
avaliação inicialmente definidos

Se o aluno não obtiver classificação positiva no
módulo/UFCD, o docente dá-lhe uma 1ª
possibilidade recuperação da avaliação, nas duas
semanas subsequentes à primeira avaliação.

O docente procede ao lançamento das
propostas de classificação na plataforma
informática para posterior retificação em
reunião de Conselho de Turma

No final de cada período, o Conselho de
Turma procede à ratificação das
classificações que são lançadas em pauta e
na ficha de informação a entregar ao
encarregado de educação

Se o aluno não obtiver classificação positiva na 1ª
possibilidade de recuperação, terá de se inscrever
para realizar a recuperação em época especial

Se o aluno recuperar a avaliação na época
especial a classificação será lançada na
plataforma informática para posterior
ratificação pelo Conselho de Turma

Após a homologação a pauta das
classificações é afixada na escola

O Diretor de Turma entrega a ficha de
informação da avaliação ao encarregado
de educação em reunião agendada para o
efeito

Documentos associados:

Ficha de Autoavaliação
Grelha de Avaliação
Pauta de Avaliação de Período
Pauta de Avaliação – Época especial
Ficha de Registo de Avaliação – Encarregado de Educação
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Operacionalização da Formação em Contexto de Trabalho (FCT)
Intervenientes: Direção | Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Curso | Diretores de Turma | SPO | Equipa EMAEI | Serviços Administrativos | Encarregados de Educação
Alunos | Entidades de FCT ___________________________
Desenvolvimento do processo:
O diretor de curso faz o reconhecimento da
entidade de formação

Após a ratificação da classificação final da
FCT pelo Conselho de Turma, o Diretor
de Curso procede ao lançamento da
mesma na Ficha de Avaliação Final

A proposta de classificação final é lançada
na plataforma informática pelo Diretor de
Curso para posterior ratificação em
Conselho de Turma

O diretor de curso solicita um encontro com a
entidade de formação para verificar a viabilidade da
mesma e recolher os dados necessários para
elaboração da documentação

Antes de iniciar a formação, o diretor de
curso elabora toda a documentação
inerente à FCT e apresenta o aluno e o
professor orientador à entidade de
formação e respetivo tutor

O Diretor de Curso entrega a Ficha de Avaliação
Final nos Serviços Administrativos para arquivo no
processo individual do aluno

Na posse das avaliações periódicas e do relatório
final de FCT, o professor orientador juntamente com
o tutor procede à avaliação final da formação,
entregando-a depois ao Diretor de Curso

O aluno dá início à formação na entidade
de acolhimento

Durante o processo de formação o
professor orientador faz pelo menos
duas visitas à entidade de formação
para acompanhar o processo

No final do processo de formação o aluno
elabora o relatório final de FCT, com a
supervisão do professor orientador

No final de cada etapa de formação o
professor orientador, em colaboração
com o tutor, procede à avaliação do
desempenho do formando

Documentos associados:
Protocolo de FCT
Plano Individual de FCT
Ficha de Registo de Assiduidade de FCT
Ficha de Avaliação / Autoavaliação Periódica de FCT
Ficha de Avaliação / Autoavaliação do Relatório Final de FCT
Ficha de Avaliação Final de FCT
Pauta de Avaliação
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Operacionalização da Prova de Aptidão Profissional (PAP)
Intervenientes: Direção | Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Curso | Orientadores de FCT | Docentes | Entidades externas convidadas a integrar o júri| Serviços
Administrativos | Encarregados de Educação | Alunos_ ________________________________________________________________________________________________________
Desenvolvimento do processo:
No início do ano letivo, o aluno,
individualmente ou em grupo, escolhe um
tema para o projeto a desenvolver

Após a escolha do tema do projeto, o aluno
elabora o pré-plano de projeto e apresenta-o
ao professor orientador

O professor orientador aprecia a viabilidade
de projeto e dá feedback ao aluno

Se o feedback do professor orientador for
favorável, o aluno elabora o plano do
projeto

Após o feedback do professor orientador, o
aluno faz as reformulações necessárias e
entrega o produto e o relatório final do
projeto nos Serviços Administrativos

Na posse do produto e relatório final do
projeto, o júri reúne para uma primeira
avaliação

O aluno apresenta e defende o projeto
perante o júri que, na posse de todos os
elementos de avaliação do projeto,
procede à avaliação final

Após a elaboração do plano do projeto, o
aluno apresenta-o ao professor orientador
para avaliação

No início do 3º período letivo, o aluno
entrega o produto e o relatório final do
projeto ao professor orientador, para
apreciação

Com base no relatório do aluno e nos
elementos recolhidos durante a orientação,
o professor orientador efetua a avaliação
intermédia da execução do projeto

No 2º período letivo o aluno elabora um
relatório de avaliação intermédia da
execução do projeto e entrega-o ao
professor orientador

O professor orientador avalia o plano do
projeto

Documentos associados:
Pré-plano
Plano | Grelha de avaliação /Autoavaliação
Relatório de Avaliação Intermédia | Grelha de Avaliação / Autoavaliação
Relatório Final do Projeto | Grelha de Avaliação / Autoavaliação
Grelha de Avaliação / Autoavaliação do Produto e do Relatório Final do Projeto
Grelha de Avaliação da Apresentação e Defesa do Projeto
Ata | Pauta de Avaliação da Prova de Aptidão Profissional | Ficha de Registo de Avaliação Individual
Livro de Termos
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Emissão de Certificado de Habilitações | Diploma
Responsável: Direção
Intervenientes: Serviços Administrativos – Área de Alunos | Encarregados de Educação | Alunos |

Desenvolvimento do processo:

O aluno/ encarregado de educação
solicita certificado nos Serviços
Administrativos através do documento
Solicitação de Certificado|Diploma

Os Serviços Administrativos preparam
o Certificado| Diploma que
posteriormente é validado pelo
Diretor

Os Serviços Administrativos
fotocopiam e colocam a cópia no
Processo Individual do Aluno

O original do Certificado|Diploma é
entregue ao aluno/ encarregado
de educação

Documentos associados:
Requerimento de Emissão de Certificado | Diploma
Certificado|Diploma de Curso Profissional
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Processo de equivalência
Responsável: Diretor
Intervenientes: Diretor | Serviços Administrativos – Área de Alunos | Encarregados de Educação | Aluno

Desenvolvimento do processo:

O Aluno / Encarregado de
Educação entrega nos Serviços
Administrativos o documento a
solicitar a equivalência

Os Serviços Administrativos preparam
o processo, de acordo com os
normativos legais em vigor

O Diretor valida as equivalências

Os Serviços Administrativos
procedem à atualização do
processo individual do aluno com as
equivalências validadas

Documentos associados:
Requerimento de equivalência
Documento de Equivalências Disciplinares
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Conselhos de Turma de avaliação
Responsável: Direção
Intervenientes: Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Turma | Diretores de Curso | Docentes | SPO | Equipa EMAEI | Serviços Administrativos

Desenvolvimento do processo:
O Conselho de Diretores dos Cursos
Profissionais reúne os Diretores de
Turma para preparar as reuniões de
Conselho de Turma de Avaliação

Os Conselhos de Turma de Avaliação
são convocados pela Direção,
ordinariamente, no final de cada
período letivo

As reuniões de Conselhos de Turma de
Avaliação realizam-se de acordo com a
Ordem de Trabalhos, sendo a respetiva
ata elaborada, lida e aprovada no final
da reunião.

A Ata é enviada à Direção, via e-mail.
Os Diretores de Turma dão indicação para
que os Serviços Administrativos imprimam a
pauta de avaliação.

Os professores da turma preenchem as
Fichas de Registo de Avaliação para o
Encarregado de Educação e as propostas
de classificação, via software pedagógico

Após ser assinada pelo Diretor de Turma e
homologada pelo Diretor, a pauta é afixada
na escola.

Documentos associados:
Convocatória de Conselho de Turma
Ordem de Trabalhos
Ata de Conselho de Turma de Avaliação
Fichas de Registo de Avaliação para o Encarregado de Educação

Pauta de avaliação
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Ficha de Procedimento
Designação do processo: Conselhos de Turma intercalares
Responsável: Direção
Intervenientes: Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Turma | Diretores de Curso | Docentes | SPO | Equipa EMAEI | Serviços Administrativos
Encarregados de Educação | Alunos

Desenvolvimento do processo:
Os Conselhos de Turma Intercalares
são convocados pela Direção, uma ou
duas vezes, normalmente durante o
primeiro e o segundo períodos letivos.

Os Diretores de Turma
convocam para esta reunião o
Delegado de turma e os
representantes dos
Encarregados de Educação.

Nas reuniões de Conselhos de Turma Intercalares
deverá sempre ser considerado o currículo
lecionado e o volume de formação, umareflexão
sobre o decurso da formação, como educação
inclusiva e cidadania e desenvolvimento,
planificação de DAC e indicação de propostas de
melhoria contínua das aprendizagens

Depois de lida e aprovada na reunião do
Conselho de Turma, a Ata é enviada à
Direção, via e-mail.

Os Diretores de Turma podem convocar os
Encarregados de Educação cujos educandos tenham
sido merecedores de maior nota no decurso da reunião.
do desenvolvimento do perfil de competências.

Documentos associados:
Convocatória de Conselho de Turma
Ata de Conselho de Turma de Avaliação
Convocatória do Representante dos Encarregados de Educação
Convocatória do Representante dos Alunos (Delegado/a)
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Designação do processo: Visitas de Estudo
Responsável: Direção
Intervenientes: Coordenador Responsável da Atividade |Diretor de Curso | Diretor de Turma | Professores | Encarregados de Educação | Aluno

Desenvolvimento do processo:

Os dinamizadores da atividade
preparam e entregam o plano de
pormenor da mesma na Direção.

O Diretor submete o documento ao
Conselho Pedagógico para análise e
aprovação.

Os responsáveis procedem à entrega e
recolha das autorizações dos
encarregados de educação e da
restante documentação
eventualmente necessária.

Os responsáveis procedem à avaliação da
visita através da aplicação de inquéritos a
uma amostra significativa dos
participantes e por via de documento
próprio.

O coordenador de departamento
apresenta o Relatório de Atividade
em reunião de Departamento e
depois leva-a a Conselho Pedagógico.

Os responsáveis elaboram o Relatório da
Atividade e entrega-o ao Coordenador de
Departamento.

Documentos associados:
Plano de Pormenor da Atividade
Declaração de autorização do Encarregado de Educação
Inquérito de Avaliação da atividade
Relatório da Atividade
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Designação do processo: Atividade interna
Responsável: Direção
Intervenientes: Coordenador Responsável da Atividade |Diretor de Curso | Diretor de Turma | Professores | Encarregados de Educação | Aluno

Desenvolvimento do processo:

O responsável da atividade prepara
e entrega o plano de pormenor da
atividade na Direção.

O Diretor submete o documento ao
Conselho Pedagógico para análise e
aprovação.

Os responsáveis procedem à
avaliação da visita através da
aplicação de inquéritos a uma
amostra significativa dos
participantes e por via de documento
próprio.

Os responsáveis elaboram o Relatório
da Atividade e entrega-o ao
Coordenador de Departamento.

A coordenadora de departamento
apresenta o Relatório de Atividade
em reunião de Departamento e
depois leva-a a Conselho Pedagógico.

Documentos associados:
Plano de Pormenor da Atividade
Declaração de autorização do Encarregado de Educação
Inquérito de Avaliação da atividade
Relatório da Atividade
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Designação do processo: Medidas Disciplinares
Responsável: Direção
Intervenientes: Diretores de Turma | Diretores de Curso | Professores | SPO | Assistentes Operacionais | Encarregados de Educação | Aluno

Desenvolvimento do processo:
O membro da comunidade que
identificou a situação reporta ao
Diretor de Turma através da
Participação Disciplinar

O Diretor de Turma analisa e trata a
situação com o aluno, encarregado de
Educação e o Diretor.

Caso necessário aplicação de medida
disciplinar, o Diretor de Turma elabora e
entrega ao Diretor o Relatório da
Participação Disciplinar.

Caso a gravidade assim o exija, o
Diretor instaura um Procedimento
Disciplinar, designando um relator.

Por indicação do Diretor, pode ser convocado
um Conselho de Turma de natureza
disciplinar, para apreciação da situação e
apresentação de uma proposta de medida ao
Diretor.

O relator desencadeia os trâmites
inerentes ao Processo Disciplinar,
apresentando as suas conclusões ao
Diretor

Caso o aluno seja menor deverá ser
dado conhecimento da Medida
Disciplinar ao encarregado de
Educação pelo Diretor de Turma.

O Diretor decide a medida a aplicar.

Documentos associados:
Participação Disciplinar
Relatório da Participação
Despacho da Medida DisciplinarInstauração do Procedimento Disciplinar
Ata do Inquérito/ Conselho de Turma do Procedimento Disciplinar
Relatório do Procedimento Disciplinar
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Designação do processo: Organização Documental
Responsável: Direção
Intervenientes: Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Turma | Diretores de Curso | Professores | SPO | Equipa EMAEI | Serviços Administrativos
Desenvolvimento do processo:
Todos os documentos relacionados com EFP em uso no Agrupamento usam o cabeçalho e rodapé a seguir ilustrados, ambos centrados na página:
Cabeçalho:
(DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO)
Sistema de Garantia da Qualidade Alinhado com o Quadro EQAVET

Rodapé:

Documento Confidencial. Propriedade do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela.
Sempre que impresso este documento é considerado “Cópia não controlada” não sendo sujeito a controlo de atualizações.
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Os mesmos podem ser usados com as imagens a preto e branco, assim como no formato horizontal.
Os documentos serão agrupados por áreas, cabendo à Equipa EQAVET validar e catalogar o documento, alterar o mesmo se for necessário ou torná-lo obsoleto.
Código da área
Designação
Responsável
CCP
Coordenação dos Cursos Profissionais
DC
Direção de Curso
DT
Direção de Turma
DD
Documentação de disciplina
FCT
Formação em Contexto de Trabalho
PAP
Prova de Aptidão Profissional
DE
Documentos EQAVET
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Processo de codificação:
1. A equipa EQAVET preenche a listagem “Codificação Documentos (Designação da Área)”, que se encontra no alojamento OneDrive do EQAVET, atribuindo o código ao
documento.
2. As regras de atribuição do código são: código da área, n.º do documento (três dígitos), seguido de barra (/) e dois dígitos da versão; data da versão (mês ano);
paginação (x de y). Ex: atribuição do código ao modelo de Ata - DT001/00 (DT – Direção de Turma, doc n.º 001, versão 00).
3.

A cada documento em uso é atribuído um código o qual é inserido no rodapé do documento, no centro do mesmo.

4.

O documento é colocado na pasta correspondente à área, no OneDrive do EQAVET.

5. A pasta é partilhada, no início de cada ano letivo, com todos os intervenientes, com a indicação expressa de que não é permitida qualquer alteração à estrutura dos
documentos partilhados. Podem, todavia, ser propostas alterações à Equipa EQAVET, o qual avaliará a pertinência das mesmas e agirá em conformidade.

Arquivo
dos Documentos
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Documentos associados:
Dossiê Técnico-Pedagógico |Dossiê de Direção de Turma (por ciclo de estudos)
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Designação do processo: Organização do Arquivo
Responsável: Diretor
Intervenientes: Coordenador dos Cursos Profissionais | Diretores de Turma | Diretores de Curso | Professores | SPO | Equipa EMAEI
Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento | Serviços Administrativos
Desenvolvimento do processo:
Dossiê de Coordenação dos
Cursos Profissionais
Coordenador dos
Cursos Profissionais
procede à
organização do
Dossiê de
Coordenação dos
Cursos Profissionais:
a)Regimento do
Conselho de
Diretores de Cursos
Profissionais
b) Documentos
regulares
c) Legislação

Dossiê Técnico-Pedagógico, por ciclo de estudos
Coordenador de Curso
procede à organização do
Dossiê de Coordenação por
ciclo de estudos:
Curso
a) Plano Curricular
b) Referenciais de
Formação
c) Turma:
d) Relação de
formandos
e) Horário da formação
f) Protocolos de
formação
g) Equipa técnicopedagógica
h) Registo de contactos
i) Mapa de
disponibilidade para
permutas e
antecipações
j) Processo de
formação

Os professores das
diferentes disciplinas/
UFCDs organizam o
material referente às suas
disciplinas/ UFCDs

a) Cronograma da
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

disciplina
Planificação
Fichas de informação
módulo/ UFCD
Materiais fornecidos aos
alunos:
Textos de apoio
Fichas de trabalho
Guia de aprendizagem
Materiais fornecidos aos
alunos e pro eles
produzidos no âmbito
do processo de
formação:
Teste
Relatório
Trabalho de pesquisa

Dossiê de Direção de Turma

Coordenador de Curso
procede à organização do
Dossiê de FCT

Professor de PAP procede à
organização do Dossiê de
PAP

Diretor de Turma procede à
organização do Dossiê de
DT

a) Cronograma
de
procedimentos
b) Proposta de entidade de
FCT dos formandos
c) Recolha de informação
das
entidades
formadoras
d) Cronograma
de
formação
e) Protocolos
f) Plano individual de
formação
g) Ficha individual de
formação
h) Fichas de assiduidade
i) Justificação de faltas
j) Ficha de registo de
contactos
k) Fichas individuais de
autoavaliação periódica
l) Fichas individuais de

a) Cronograma
de
procedimentos
b) Cronograma de PAP
c) Planos dos projetos
d) Fichas de autoavaliação
dos planos
e) Fichas de avaliação dos
planos
f) Relatórios de avaliação
intermédia do projeto
g) Fichas de autoavaliação
dos intermédia
h) Fichas
de
avaliação
intermédia
i) Roteiro de elaboração do
relatório de PAP
j) Relatório final de PAP
k) Produtos de PAP
l) Fichas de autoavaliação
do produto e relatório
final

a) Regimento Interno do
Funcionamento
do
Conselho de turma
b) Cadastro nominal da
turma
c) Cadastro fotográfico da
turma
d) Ficha de caracterização
socioeconómica
da
turma
e) Registo de contactos
dos alunos (telefone, email…)
f) Horário da turma
g) Planta da sala_1
h) Planta da sala_2
i) Ata de eleição dos
representantes EEs
j) Ata de eleição do
delegado
e
subdelegado de turma
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k) Cronograma geral
l) Mapas de execução
física

m)

Pautas de
avaliação pro
período
n) Atas de conselho de
curso
o) Matriz para a
proposta de DACs/
trabalhos de projeto
p) Planos de pormenor
q) Relatórios de
atividades inter e
transdisciplinares
r) Diversos

l)

Planos de recuperação
da aprendizagem
m) Trabalhos realizados no
âmbito da recuperação
da aprendizagem
n) Materiais fornecidos aos
alunos e pro eles
produzidos na
recuperações
modulares realizadas
nas épocas especiais:
o) Testes
p) Outros materiais
q) Diversos

avaliação periódica
m)Roteiro de elaboração
do relatório de FCT
n) Relatório de FCT
o) Fichas individuais de
autoavaliação
do
relatório
p) Fichas individuais de
avaliação do relatório
q) Ficha
de
avaliação
individual
r) Grelha de avaliação final
da turma
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k) Comunicação
do
horário de atendimento
a EEs
l) Registo de contactos
dos EEs (telefones, emails…)
m) Registo de contactos
com EEs
n) Registo de entrevistas
com EEs
o) Convocatória
de
reuniões com EEs
p) Presenças
EEs
nas
reuniões de EEs
q) Convocatória
de
reuniões para delegado
e subdelegado
r) Convocatória
de
Representante EEs
s) Registos atualizados do
aproveitamento escolar
dos alunos
t) APA – informação EEs
u) Relatório APA
v) SPO: encaminhamento
w) SPO: autorização EEs
x) Cópia
de
registos
disciplinares/
ocorrência
y) Visitas
de
estudo:
autorização dos EEs
z) Arquivo
das
justificações de faltas
aa) Arquivo de relatórios e
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outros
documentos
relativos ao percurso
escolar e formativo dos
alunos
bb) Diversos

Coordenador dos
Cursos Profissionais
procede à
organização do
Dossiê de
Coordenação dos
Cursos Profissionais
a) Documentos
reguladores;
b) Legislação;

Diretor de Curso procede à organização e verificação do Dossiê Técnico-Pedagógico
Dossiê Técnico-Pedagógico de Disciplina

Dossiê Técnico-Pedagógico por ciclo de
estudos
Curso:
a) Instrumentos de divulgação;
b) Plano curricular;
c) Programas disciplinares;
d) Competências do perfil de desempenho profissional;
e) Legislação.
Turma:
f) Relação de formandos;
g) Horário da formação;
h) Protocolos de formação;
Equipa técnico-pedagógica:
i) Composição;
j) Registo de contactos;
k) Mapa de disponibilidade para permutas e antecipações.
Processo de formação:
l) Cronograma geral;
m) Plano de formação geral;
n) Mapas de execução física;
o) Pautas de avaliação de período;
p) Atas de conselho de curso;
q) Planificações e relatórios de atividades
interdisciplinares e transdisciplinares;
r) Avaliação da qualidade pedagógica;
s) Outros.

O Professor procede à sua organização:
a)
b)
c)
d)

Cronograma da disciplina.
Planificação.
Fichas de informação de módulo/UFCD.
Materiais usados no processo de formação e fornecidos aos
alunos:
Textos de apoio;
Fichas de trabalho;
Apontamentos;
Outros.
e) Materiais fornecidos aos alunos e por eles produzidos no
âmbito do processo de formação:
Testes;
Relatórios;
Trabalhos de pesquisa;
Planos de recuperação de
aprendizagem;
Trabalhos realizados no âmbito da
recuperação da aprendizagem;
Outros.
f) Materiais fornecidos aos alunos e por eles produzidos nas
recuperações modulares realizadas nas épocas especiais:
Testes;
Outros materiais.
g) Planificações e relatórios de atividades da disciplina extra-aula;
h) Outros.

Dossiê Técnico-Pedagógico
de FCT
a) Protocolos;
b) Plano Individual de
Formação;
c) Ficha individual de
Formação;
d) Cronograma de
procedimentos;
e) Cronograma de Formação;
f) Fichas de assiduidade;
g) Ficha de registos de
contatos;
h) Fichas individuais de
avaliação e autoavaliação
periódica;
i) Ficha de avaliação individual
final;
j) Grelha de avaliação final da
turma;
k) Fichas de avaliação e
autoavaliação do relatório.

Dossiê TécnicoPedagógico de PAP
a) Planos dos projetos;
b) Fichas de avaliação e
autoavaliação dos
Planos;
c) Relatórios de avaliação
intermédia do Projeto;
d) Fichas de avaliação e
autoavaliação
intermédia;
e) Produtos e relatórios
finais;
f) Fichas de avaliação e
autoavaliação do
produto e relatório
finais;
g) Ficha de avaliação da
apresentação e defesa
dos projetos;
h) Ata de júri;
i) Ficha de avaliação
individual;
j) Pauta.

Diretor de Turma procede à
organização do Dossiê de
Direção de Turma
a) Cadastro nominal e fotográfico da
turma;
b) Ficha de caracterização
socioeconómica da turma;
c) Horário da turma;
d) Listagem dos docentes da turma;
e) Registo da assiduidade de
cada aluno e arquivo das
justificações de faltas;
f) Registos atualizados do
aproveitamento escolar do aluno;
g) Arquivo da correspondência
enviada e recebida;
h) Registo de contactos com
Encarregados de Educação;
i) Arquivo de convocatórias de
reuniões e respetivas atas;
j) Arquivo de relatórios ou outros
documentos relativos ao percurso
escolar e formativo dos alunos;
k) Cópias de registos disciplinares;
l) Outras informações relevantes.

Documentos associados:
Dossiê de Coordenação dos Cursos Profissionais | Dossiê Técnico-Pedagógico: Dossiê de Direção de Curso, Dossiê de Disciplina, Dossiê de FCT, Dossiê de PAP | Dossiê de Direção de Turma
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Organização Documental

Documentação EQAVET
Designação do documento

Referência

Data

Observações

Documento Base

001/01

junho 2019

Plano de Ação

002/01

junho 2019

Plano de Melhoria

003/01

abril 2020

Relatório Operador

004/01

junho 2020

Manual de Processos, Procedimentos e Gestão
Documental

005/01

setembro 2020

Relatório de Progresso Anual

007/01

julho 2021

Regimento da Equipa EQAVET

006/02

setembro 2021

Documentação de Coordenação de dos Cursos Profissionais
Designação do documento

Referência

Data

Regimento do Conselho de Diretores de Cursos
Profissionais

CCP001/01

julho 2021

Referência

Data

Registo de contactos

DC005/01

julho 2021

Mapa de disponibilidade para permutas e antecipações

DC006/01

julho 2021

Cronograma geral

DC007/01

julho 2021

Referência

Data

Cronograma da Disciplina

DD001/01

julho 2021

Planificação da Disciplina

DD002/01

julho 2021

Ficha de informação de Módulo/UFCD

DD003/01

julho 2021

Ficha de trabalho

DD004/01

julho 2021

Observações

Documentação de Direção de Curso
Designação do documento

Observações

Documentação de Disciplina
Designação do documento
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Guia de Aprendizagem

DD005/01

julho 2021

Teste

DD006/01

julho 2021

Relatório

DD007/01

julho 2021

Trabalho de Pesquisa

DD008/01

julho 2021

Plano de Recuperação de Aprendizagem

DD009/01

julho 2021

Ficha de Autoavaliação

DD010/01

julho 2021

Documentação de Formação em Contexto de Trabalho
Designação do documento

Referência

Data

FCT001/01

julho 2021

FCT002/01

julho 2021

FCT003/01

julho 2021

Cronograma de Formação

FCT004/01

julho 2021

Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho

FCT005/01

julho 2021

Plano Individual de Formação

FCT006/01

julho 2021

Ficha Individual de Formação

FCT007/01

julho 2021

Ficha de Assiduidade

FCT008/01

julho 2021

Justificação de Faltas

FCT009/01

julho 2021

Registo de Contactos

FCT010/01

julho 2021

Ficha Individual de Autoavaliação Períodica

FCT011/01

julho 2021

Ficha Individual de Avaliação Períodica

FCT012/01

julho 2021

Roteiro para elaboração de Relatório Final FCT

FCT013/01

julho 2021

Relatório de FCT

FCT014/01

julho 2021

Ficha de Autoavaliação do Relatório de FCT

FCT015/01

julho 2021

Ficha de Avaliação do Relatório de FCT

FCT016/01

julho 2021

Ficha de Avaliação Individual

FCT017/01

julho 2021

Grelha de Avaliação Final da Turma

FCT018/01

julho 2021

Cronograma de Procedimentos
Proposta de Entidade de Formação em Contexto de
Trabalho dos Formandos
Recolha de Informação sobre as Entidades
Formadoras
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Documentação de Prova de Aptidão Profissional
Designação do documento

Referência

Data

FCT001/01

julho 2021

FCT002/01

julho 2021

FCT003/01

julho 2021

Cronograma de Formação

FCT004/01

julho 2021

Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho

FCT005/01

julho 2021

Plano Individual de Formação

FCT006/01

julho 2021

Ficha Individual de Formação

FCT007/01

julho 2021

Ficha de Assiduidade

FCT008/01

julho 2021

Justificação de Faltas

FCT009/01

julho 2021

Registo de Contactos

FCT010/01

julho 2021

Ficha Individual de Autoavaliação Períodica

FCT011/01

julho 2021

Ficha Individual de Avaliação Períodica

FCT012/01

julho 2021

Roteiro para elaboração de Relatório Final FCT

FCT013/01

julho 2021

Relatório de FCT

FCT014/01

julho 2021

Ficha de Autoavaliação do Relatório de FCT

FCT015/01

julho 2021

Ficha de Avaliação do Relatório de FCT

FCT016/01

julho 2021

Ficha de Avaliação Individual

FCT017/01

julho 2021

Grelha de Avaliação Final da Turma

FCT018/01

julho 2021

Referência

Data

Regimento Interno do Funcionamento do Conselho
de turma

DT001/01

julho 2021

Cadastro nominal da turma

DT002/01

OP

Cadastro fotográfico da turma

DT003/01

OP

Ficha de caracterização socioeconómica da turma

DT004/01

OP

Registo de contactos dos alunos (telefone, e-mail…)

DT005/01

Cronograma de Procedimentos
Proposta de Entidade de Formação em Contexto de
Trabalho dos Formandos
Recolha de Informação sobre as Entidades
Formadoras

Observações

Documentação de Direção de Turma
Designação do documento

Documento Confidencial. Propriedade do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela.
Sempre que impresso este documento é considerado “Cópia não controlada” não sendo sujeito a controlo de atualizações.
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MANUAL DE PROCESSOS, PROCEDIMENTOS E GESTÃO DOCUMENTAL
Sistema de Garantia da Qualidade Alinhado com o Quadro EQAVET

Horário da turma

DT006/01

OP

Planta da sala_1

DT007/01

julho 2021

Planta da sala_2

DT008/01

julho 2021

Ata de eleição dos representantes EEs

DT009/01

julho 2021

Ata de eleição do delegado e subdelegado de turma

DT010/01

julho 2021

Comunicação do horário de atendimento a EEs

DT011/01

julho 2021

Contactos dos EEs (telefones, e-mails…)

DT012/01

julho 2021

Registo de contactos com EEs

DT013/01

julho 2021

Registo de entrevistas com EEs

DT014/01

julho 2021

Convocatória de reuniões com EEs

DT015/01

julho 2021

Presenças EEs nas reuniões de EEs

DT016/01

julho 2021

Convocatória de reuniões para delegado e
subdelegado

DT017/01

julho 2021

Convocatória de Representante EEs

DT018/01

julho 2021

Registos atualizados do aproveitamento escolar dos
alunos

DT019/01

APA – informação EEs

DT020/01

julho 2021

Relatório APA

DT021/01

julho 2021

SPO: encaminhamento

DT022/01

julho 2021

SPO: autorização EEs

DT023/01

julho 2021

Cópia de registos disciplinares/ ocorrência

DT024/01

Visitas de estudo: autorização dos EEs

DT025/01

OP

OP
julho 2021

Arquivo das justificações de faltas

documentação variada

Arquivo de relatórios e outros documentos relativos
ao percurso escolar e formativo dos alunos

documentação variada

Diversos

documentação variada

Documento Confidencial. Propriedade do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela.
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