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1. Enquadramento  

O Plano Anual de Atividades do IPTrans, assume-se como um documento de planeamento, 

sendo orientador do trabalho a realizar pela comunidade escolar ao logo do presente ano letivo, 

definindo os objetivos, identificando as responsabilidades pela dinamização, organização e 

acompanhamento das atividades, bem como os indicadores e metas para a sua avaliação. 

  Nele, são apresentadas as atividades de diferente âmbito, que prevemos desenvolver, 

sendo um documento dinâmico e flexível, permeável às circunstâncias que surjam e se revelem 

pertinentes como instrumentos de ensino e aprendizagem para todos os intervenientes no 

processo educativo.  

Teremos em consideração a crise pandémica em que estamos envolvidos, recorrendo a 

estratégias que nos ajudem a dar continuidade à implementação das atividades propostas no 

plano anual de atividades, alcançando os seus objetivos e indo de encontro aos dos documentos 

orientadores da nossa prática.  

 

1.1. Operacionalização  

Após a análise e avaliação do PAA do ano anterior, realizamos uma reflexão, da qual emerge 

o presente documento que consideramos um instrumento de gestão que articula e potencia a 

realização de atividades destinadas aos diferentes cursos e anos de escolaridade, em estreita 

articulação os documentos orientadores. Nesta linha orientadora, o IPTrans entende que os 

objetivos definidos nos documentos orientadores devem enquadrar a elaboração do presente 

plano. Assim, relembram-se os referidos objetivos e as respetivas prioridades:  

 

Objetivos Estratégicos 

 Fomentar o interesse dos alunos e adultos do concelho e dos concelhos limítrofes para 

as áreas de transporte e logística;  

 Posicionar a Escola como a principal opção dos alunos e adultos para os cursos das áreas 

de transporte e logística; 

 Garantir o sucesso escolar e educativo; 



 
 

4 
 

 Potenciar a inclusão profissional e social; 

Objetivos Operacionais 

 Aumentar a Taxa de Conclusão dos Cursos; 

 Aumentar a Taxa de Colocação no Mercado de Trabalho; 

 Taxa de Diplomados a prosseguir estudos no mínimo de 25%; 

 Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso no mínimo de 50%;  

 Média de Satisfação dos empregadores superior a 3 (satisfeito); 

 Assegurar o crescimento da média de satisfação dos stakeholders internos;  

 Assegurar o crescimento da média de satisfação dos stakeholders externos;  

 Promover a realização de Projetos de diferente âmbito (local, nacional e internacional); 

 Promover a notoriedade da marca IPTrans e a interação da Escola com a comunidade; 

 Aumentar o número de alunos inscritos nas áreas de transportes e logística;  

 Cumprir o Plano de Formação para pessoal docente e outros colaboradores.  

 

O plano anual de atividades é constituído por todas as atividades que permitam, em 

contextos diversos, alcançar os objetivos referidos acima, dando especial relevo à melhoria do 

sucesso educativo. A promoção do sucesso educativo passa, assim, pela criação deste 

mecanismo regulador que compromete os stakeholders internos e externos no 

desenvolvimento holístico dos alunos.  

 Deste conjunto de propostas, deverão fazer parte todos acontecimentos esporádicos com 

finalidade educativa que se desenvolve em articulação com a comunidade ou com a participação 

de diferentes parceiros, bem como todos os acontecimentos que se realizam de forma 

organizada num espaço alargado de tempo com uma finalidade educativa e com propósito 

curricular (Projetos de curso ou clubes/oficinas). Podem, ainda, ser incluídas atividades pontuais 

que, neste momento, são impossíveis de prever, às quais poderão surgir por iniciativa de 

parceiros da escola, por iniciativa da Associação de Estudantes e/ou outros intervenientes.  

As datas apresentadas para a realização de algumas atividades podem sofrer alterações, por 

motivos alheios à vontade de quem as propõe, sendo que, analogamente, algumas atividades 

ainda se encontram sem data definida, por dependerem da articulação com outras entidades. 

Daqui decorre a inevitável atualização do PAA ao longo do ano letivo. Genericamente, o mesmo 

visa contribuir decisivamente para a consecução da missão, visão e valores da nossa instituição, 

com destaque para a pragmatização do currículo como corpo de múltiplas influências e 
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vivências, técnicas, científicas, artísticas e desportivas, em prol da cidadania ativa, inclusão social 

e sustentabilidade. 

A implementação das atividades é da inteira responsabilidade dos seus promotores, sendo 

que à data da realização das mesmas devem ser ponderados todos os aspetos, logísticos e outros 

que poderão condicionar a sua concretização. Caberá à cada promotor articular e dar 

consistência ao processo de tomada de decisão e à direção pedagógica a aprovação final de cada 

atividade, assim como dos respetivos encargos e fontes de financiamento.  

 

1.2. Avaliação 

Durante o planeamento das atividades, os promotores das mesmas deverão estabelecer 

indicadores e metas, que servirão para a avaliação. A avaliação de cada atividade será efetuada 

no final da sua concretização, pelos promotores responsáveis e/ou pelos 

intervenientes/participantes.  

A avaliação geral do PAA- IPTrans, ocorrerá no final do ano letivo e será da responsabilidade 

da direção pedagógica. O relatório final de avaliação deverá incluir um balanço das atividades 

realizadas (previstas e não previstas), uma apreciação geral dos resultados obtidos e 

perspetivar-se-á a continuidade das atividades consideradas mais relevantes. A presente 

reflexão crítica lançará os fundamentos para o plano anual de atividades para o ano letivo 

subsequente. Da reflexão e avaliação, teremos melhoria e evolução! 

 

 

1.3. Divulgação e Acompanhamento  

 

Após aprovação do PAA- IPTrans, este será divulgado a toda a comunidade educativa e 

disponibilizado nos seguintes locais: 

- Página Web da escola; 

- Facebook da escola; 

- Arquivo informático de acesso aos professores; 

- Gabinete de apoio à Direção executiva/pedagógica; 

- Centro de Recursos António Gedeão; 
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O acompanhamento será realizado através da realização de relatórios de avaliação das 

atividades (a elaborar pelos promotores pela atividade e que o disponibiliza no arquivo A - 

servidor). Paralelamente, nos conselhos de turma (intercalar/final) os Orientadores Educativos 

e Professores da turma partilham a informação de como decorreram as atividades da turma, o 

que pode ser melhorado e perspetivam atividades futuras – esta informação constará da ata da 

reunião. 

 

2. Plano de Atividades 

De seguida apresentamos a tabela com as atividades previstas para o presente ano letivo.  

 

Com o envolvimento de todos o sucesso estará
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Atividades Destinatários Parcerias Data  Promotores Indicadores Metas 

Receção aos alunos “Bem-

Vindo ao IPTrans” 

Peddy-paper « Mais que uma escola, 

um percurso de vida» 

Todos os alunos N/A 16/9/2021 

Diretora Pedagógica 

Coordenadores de Curso 

Diretores de Turma 

N.º de alunos 

participantes; 

 

Superior a 90% 

Dia Internacional da Paz Todos os alunos N/A 21/9/2021 Docente da turma 
N.º de alunos 

participantes; 

 

Superior a 90% 

Projeto PEople and Planet Todos os alunos 
CM Loures 

IMVF 
Todo o ano Diversos 

Nº de ações 
Nº de participantes  

 
5 ações  

90% dos alunos 

 
Dia Europeu do Desporto nas 

Escolas 

Todos os alunos N/A 24/09/2021 
Docente 

Gonçalo Sequeira 
N.º de alunos 
participantes; 

 
Superior a 90% 

 
 

Dia Mundial da Música 
Todos os alunos 

 

N/A 

 

1/10/2021 
Docente da turma 

 

N.º de alunos 

participantes; 

 

Superior a 50% 

Dia Mundial dos Castelos 
Todos os alunos 

 

N/A 

 

(06/10/ 2021) 

e 7/10/2021 

Docente da turma 

 

N.º de alunos 

participantes 

 

 

Superior a 90% 
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Vozes ao alto e canetas em 

punho: Maratona de cartas pelos 

Direitos Humanos 

Todos os alunos 
Amnistia 

Internacional 

Ao longo do 

ano 
Coordenador/a de Cidadania 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

1 sessão por mês 

Participação dos alunos 

superior a 85% 

Comemoração do Halloween  Todos os alunos 
N/A 

29/10/2021 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

Orientadores de Turma 

Percentagem de turmas 

participantes; 

 

Superior a 90% 

São Martinho – Magusto Todos os alunos N/A 

 
11/11/2021 Comunidade Educativa 

Percentagem de turmas 

participantes; 

 

Superior a 90% 

 

Comemoração do Dia 

Internacional da Cidade 

Educadora 

Todos os alunos 
CML 

novembro 

2021 

Diretora Pedagógica  

Coordenador/a de Curso de 

TAE 

 

N.º de alunos 

participantes; 

 

70% dos alunos; 

Visitas de Estudo ao Museu do 
Dinheiro 

A definir 
CM Loures 
(autocarro) 

 
 

novembro  
 
 

Mónica Filipe 
Isabel Gomes 

N.º de alunos 

participantes; 

 
 

As turmas completas  

Dia Universal dos Direitos das 

Crianças Todos os alunos 
Mundos de Vida 

 

19/11/2021 

 

Comunidade Educativa 

 

Percentagem de turmas 

participantes; 

 

 

Superior a 90% 

 

«Ação de sensibilização 
Estrada Segura» 

Alunos de 3ºs 
anos 

PSP de Loures 16/11/2022 Docentes da turma 
Percentagem de alunos 

participantes 

 
Superior a 90% 
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Recolha de bens a favor das 

instituições “ 

Comunidade 

educativa 
A definir 

Época 

Natalícia 
Docente de Área de 

Integração 

Percentagem de alunos 

participantes; 

Participação dos alunos 

superior a 75% 

Visitas de estudo 
Teatro Politeama Lisboa 

 
TAE 

CM Loures 
(autocarro) 

12/ 2022 
Docentes da turma 

Carla Ferreira 
Ana Sousa 

Percentagem de alunos 
participantes 

 
Participação dos alunos 

superior a 75% 

Decorações de Natal da escola  

Concurso de Mesas de Natal e 

Receitas Natalícias  

Todos os alunos 
N/A 

dezembro 

2021 
Docentes Área Técnica 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 80% 

Dia Internacional das Pessoas 

com Deficiência 

“Vamos falar sobre inclusão…” 

Todos os alunos N/A 3/12/2021 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento;  

Docente da turma 

Percentagem de turmas 

participantes; 

 

Superior a 95% 

 

Dia internacional da Aviação 

Civil 
Todos os alunos GROUNDFORCE 7/12/2021 

Coordenador/a de curso TTAE 

Turmas TTAE 

N.º de alunos 

envolvidos das turmas 

de TTAE; 

Percentagem de alunos 

participantes; 

30 alunos envolvidos;  

Participação de 50% dos 

alunos da escola; 

Comemoração Dia de Reis Todos os alunos N/A 6/1/2022 

Coordenadora de CD; 

 Docentes Sociocultural e 

Técnica 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 50% 

Sessões de informação de 
acesso ao ensino superior  

 

Alunos dos 2ºs e 
3ºs anos 

N/A 
Entre 10 a 

12/01/ 2022 
A definir 

Percentagem de alunos 
participantes; 

 
100% 
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Comemoração Dia de São 

Valentim 
Todos os alunos N/A 14/2/2022 

Docentes de Português e 

Inglês 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 70% 

Dia Internacional da Língua 

Materna 
Todos os alunos N/A 21/2/2022 Todos os docentes 

Percentagem de alunos 

participantes; Superior a 70% 

Dia Internacional da Mulher Todos os alunos PSP Loures 8/3/2022 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

Todos os docentes 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 80% 

Dias Mundiais da Árvore, da 

Criatividade Artística, da 

Poesia 

Todos os alunos N/A 21/3/2022 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 80% 

Dia Mundial do Teatro 1º e 3º TAE PSP Loures 27/03/2022 
Docentes 

Ana Sousa, José Rosa 
Percentagem de alunos 

participantes; 
 

Superior a 80% 

Carnaval - Concurso de 
Máscaras de Carnaval;  

Todos os alunos N/A 28/2/2022 Todos os docentes 
Percentagem de alunos 

participantes; 

Superior a 75% 

 

Março Jovem - Teatro «Nem 
muito simples, nem demasiado 

complicado». 

A definir CM Loures 07/03/2022 A definir 
Percentagem de alunos 

participantes; 
Superior a 75% 

Abril 2021 

Mês da prevenção maus tratos 

na infância 

Comunidade 

Educativa 
CPCJ Loures abril 2022 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

 Todos os docentes 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 90% 
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Dia Mundial da Arte “Florir o 

IPTrans” 

Todos os alunos N/A 15/4/2022 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

Diretores de Turma 

Percentagem de alunos 
participantes; 

 

Superior a 85% 

O Património Azujelar e a 

Geometria 
Todos os alunos N/A 6/5/2022 Docentes Matemática 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 90% 

Dia da Terra 
22 abril  

Todos os alunos N/A 26/04/2022 Docentes do IPTrans  
Percentagem de alunos 

participantes; 

 
Superior a 90% 

Comemorações  
25 abril 

Todos os alunos CM Loures  25/04/2022 
Professores de área de 

Integração  
Percentagem de alunos 

participantes; 

 
Superior a 90% 

Semana da Europa Europe’s 

Week 

Todos os alunos 

 

Embaixadas 

Multinacionais 

Casa da Europa 

Semana 9 a 

13 maio 2022 
Maioria dos Docentes 

Percentagem de: 

- Alunos envolvidos; 

 

Superior a 95% 

Dia Internacional da Família 

“Como represento a família em 

arte” 

Todos os alunos   

 

N/A 

 

13/5/2022 

 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

 Orientadores de Turma 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

 

Superior a 95% 

 

Comemoração do Dia da Espiga Todos os alunos   N/A 26/5/2022 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

 Diretores de Turma 

 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 90% 

Dia Mundial da Criança UNICEF Todos os alunos   N/A 1/6/2022 
Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

Percentagem de alunos 

participantes; 
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“Mural IPTrans – quando eu 

era criança…” 

Superior a 90% 

Dia Mundial dos Oceanos Todos os alunos 
N/A 

8/6/2022 

Coordenadora CD 

 Docente da turma 

Percentagem de alunos 

participantes; 

Superior a 95% 

Projeto (In)Forma-te 
Todos os alunos 

 

CM Loures 

 

A definir 
 

Coordenadora CD 

 

Percentagem de alunos 

participantes; 

Superior a 95% 

 

Visita de estudo Transportes 
Luís Simões 

Todas as turmas 
de 

 TGT/ TL 

Transporte Luis 
Simões  

29/03/2022 
Hugo Alves 

Pedro Neves 
Número de 

participantes 

 
Turmas participantes  

Km ’s Solidários 
Comunidade 

Educativa 

IPSS do 

concelho 
A definir Diversos 

Número de 

participantes 

 

15 participantes  

Sessões divulgação CTeSP 3.º ano 
Institutos 

Politécnicos 
11 maio Coordenadores de curso Números de sessões  

 

3 sessões  

Feira de Ensino Superior 
Pavilhão António Feliciano 

Bastos – Loures 

3ºs anos CM Loures 31 maio Ana Nóbrega 
Percentagem de 

participantes 

 

Total de alunos do 3º ano 

Rota de Água 
Prémio da semana Europa 

A definir CM Loures A definir  Vários  
Percentagem de 

participantes 

 

90% dos alunos 

Torneio Inter-turmas de Futsal 
 

Todas as turmas 
Pavilhão 

Feliciano Bastos 
- Loures 

A definir  
Responsáveis pelo desporto 

escolar 

Percentagem de alunos 

participantes 

 
80% da comunidade escolar 
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Atividades Destinatários Parcerias Data  Promotores Indicadores Metas 

Projetos de Curso Todos os alunos A definir  
Ao longo do 

ano. 
Coordenadores de curso 

N.º de projetos 

realizados; 

N.º de turmas 

envolvidas; 

Realização de 4 projetos de 

curso; 

90 % das turmas envolvidas; 

Sessão Sensibilização 

Bullying 

Violência no Namoro 

CEF;  

Todos os 1.º 

anos 

 

PSP - Escola 

Segura de Loures; 

 

outubro 2021 

 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

 

 

Superior a 85% 

 

Lisboa Games Week 

 

OPI; 

TIG 

N/A 
novembro 

2021 
Formador/a Informática 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 90% 

Realização de Brindes 
promocionais para 

divulgação de feiras diversas  

TAE e CCJ N/A 

11/02/2022 
 

15/02/2022 
 

17/02/2022 
02/03/2022 
03/03/2022 

Docentes 
Ana Sousa, Márcia Amado e 

Carla ferreira 

Percentagem de alunos 
participantes;  

 

 
 
 

Superior a 90% 

Projeto Não te Risques do 

Mundo 

“Movimento Associativo 

Estudantil” 

CEF;  

Todos 1.ºs anos 

CMLoures 

Data a 

programar 1.º 

semestre 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

Percentagem de turmas 

participantes; 

 

 

Superior a 90% 
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Projeto Não te Risques do 

Mundo 

Projeto LouresJovem360º  

“Ética no Desporto” 

Todos 1.ºs anos 

 

CMLoures 

 

 
25 maio* 
27 maio* 

31 maio** 
 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

 

Percentagem de turmas 

participantes; 

 

 

 

Superior a 90% 

 

Comemoração do Dia 

Mundial do Livro TAE 
N/A 

 

abril 2022 

 

Docentes Área técnica e 

sociocultural 

N.º de sessões 

realizadas; 

N.º de alunos 

participantes de forma 

assídua; 

 

Superior a 90% 

Concursos “Site Star”; “Ação 

07! – Festival de Vídeo 

Escolar” 

Turmas/ alunos 

a definir 
N/A 

Ao longo do 

ano 
Formador/a Informática 

N.º de sessões 

realizadas;  

N.º de alunos 

participantes de forma 

assídua;  

 

Superior a 80% 

Conversa sobre Direitos 

Humanos 
TAE; 

TTAE 

Amnistia 

Internacional 

Ao longo do 

ano 

 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento 

 

Percentagem de alunos 

participantes 

 

 

Participação dos alunos 

superior a 85% 

 

“Palestra, recolha de 

brinquedos, distribuição 

pelas instituições” 

 

TAE 
N/A 

 

Ao longo do 

ano 

 

Coordenador/a de Curso; 

Orientadores de Turma 

 

Percentagem de alunos 

participantes 

 

 

Realizado em várias sessões   
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Projeto “Foca a tua mente” Todos os alunos N/A 
Ao longo do 

ano 
Formador/a de Mindfulness 

N.º de sessões 

realizadas; 

N.º de alunos 

participantes de forma 

assídua; 

 

25 sessões realizadas; 

 

15 alunos com participação 

assídua; 

Projeto de Mobilidade 

Internacional   
2º TGT Escola Francesa Ao longo do 

ano 
Docente de Inglês 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 95% 

Sessões de divulgação de 

cursos superiores 
Alunos finalistas 

Várias instituições 

de ensino 

superior 

Ao longo do 

ano. 
Professores a definir. 

N.º de sessões 

realizadas; 

N.º de turmas 

envolvidas. 

3 sessões realizadas; 

4 turmas envolvida; 

Projeto Inspiring Future 

“Proatividade, Mercado do 

Trabalho e Acesso ao Ensino 

Superior” 

Ensino 

Profissional 
CM Loures A definir Docentes da turma 

Percentagem de turmas 

participantes; 

 

Superior a 90% 

"Futurália" |  

Dia Nacional do Estudante  

Todos os 3.ºs 

anos 
CM Loures A definir  Coordenadores de Curso 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

Superior a 90% 

VI Mostra de Ofertas 
Profissionais e Educativas de 

Odivelas 

A definir Odivelas Maio 2023 Diversos  
Número de 

participantes 

 
Todos 
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Profissionaliza-te: mostra de 
cursos profissionais 2022 

A definir Moscavide Abril 2023 Diversos  
Número de 

participantes  

 
Todos  

Dia do Especialista   Todos os cursos 

Vários 

stakeholders  

Externos 

24 junho – Dr. 

José Costa 

Faria | Escola 

Náutica  

 

Coordenadores de curso 

Nº de especialistas por 

curso; 

Percentagem de alunos 

a assistir de cada curso; 

4 especialistas 

90% dos alunos de cada curso 

Arraial IPTrans Toda a 

Comunidade  

N/A 

 

1/7/2022 

 

Coordenador/a de Cidadania 

e Desenvolvimento 

 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

 

Superior a 85% 

 

 

Baile de Finalistas 

 

Turmas 

finalistas 

 

N/A 

 

julho de 2022 

 

Associação de estudantes 

 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

 

90% dos alunos finalistas   

 

 

Atividades Destinatários Parcerias Data  Promotores Indicadores Metas 

 

Competências Básicas 

 

Alunos que 

ingressam na 

escola 

N/A 
9/9/2021 a 

14/9/2021 

Docentes de Português e 

Matemática 

N.º de alunos 

participantes 

 

Superior a 95% 

Clube de Programação e 

Robótica 
Todos os alunos N/A 

Ao longo do 

ano 
Formador informática 

N.º de sessões 

realizadas; 

25 sessões realizadas; 
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N.º de alunos 

participantes de forma 

assídua; 

15 alunos com participação 

assídua; 

Oficina de Matemática - 

MAAC 
Alunos a definir  N/A 

Ao longo do 

ano Docentes de Matemática 

N.º de sessões 

realizadas; N.º de 

alunos participantes de 

forma assídua; 

25 sessões realizadas; 

15 alunos com participação 

assídua; 

Oficina de Transportes e 

Logística 

 

Alunos que 

frequentam os 

cursos de 

transporte e 

logística 

 

N/A 

Ao longo do 

ano 

 

Coordenadores de Curso de 

Transportes e Logística 

N.º de sessões 

realizadas; 

N.º de alunos 

participantes de forma 

assídua; 

 

 

25 sessões realizadas; 

15 alunos com participação 

assídua; 

 

Oficina de Português para 

falantes de outras línguas 

Alunos e 

cidadãos 

estrangeiros 

com 

dificuldades na 

Língua 

Portuguesa 

 

 

N/A 

 

Ao longo do 

ano 

 

Docente de Português: 

Vânia Nunes, Cláudia Cabral 

 

N.º de sessões 

realizadas; 

 

N.º de alunos 

participantes de forma 

assídua; 

 

 

25 sessões realizadas; 

 

15 alunos com participação 

assídua; 

 

Oficina de Inglês | Fix Tips 
Todos os alunos 

 

N/A 

 

Ao longo do 
ano 

José Rosa, Sílvia Cerejeira 

realizadas; 
 

N.º de alunos 
participantes de forma 

assídua; 

 

25 sessões realizadas; 

15 alunos com participação 

assídua; 
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Oficinas Experimentais 

“Passaporte das Oficinas” 

Todos os alunos 

 

N/A 

 

A definir 
Docente de Matemática 

 

Percentagem de alunos 

participantes; 

 

 

 

Superior a 50% 

 

Atividades Destinatários Parcerias Data  Promotores Indicadores Metas 

Reunião de Docentes 
Todos os 

Docentes 
N/A 

Ao longo do 

ano 
Diretora Pedagógica 

N.º de reuniões 

realizadas; 

 

Nº de docentes 

Mais de 3 reuniões; 

 

90% dos docentes 

 

Reuniões com EE 
EE de cada 

turma 
N/A Semestral Orientador Educativo 

N.º de reuniões 

realizadas; 

N.º de EE presentes 

3 reuniões; 

85% dos EE 

Assembleias de AE Alunos  CML 
Ao longo do 

ano Associação de Estudantes 

N.º de Assembleias; 

Nº de alunos; 

3 Assembleias; 

70% dos alunos. 

Assembleia geral de alunos Alunos   N/A Semestral  Diretora Pedagógica   

Nº de assembleias; 

Nº de alunos 

participantes; 

2 assembleias;  

80% de alunos. 
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Reunião de trabalhadores 

Todos os 

trabalhadores 

IPTrans   
N/A Semestral Direção IPTrans 

Nº de reuniões; 

Percentagem de 

participantes; 

2 reuniões; 

90% dos trabalhadores. 

Reunião de Empresa, como 

Turma 
A definir 

N/A 
Ao longo do 

ano. 
Diretora Pedagógica 

N.º de reuniões; 

N.º de alunos 

participantes; 

Mais de 3 reuniões;  

90% dos alunos. 

Conselhos Pedagógicos 

Coordenadores 

de Curso; 

 

Representante 

dos Professores 

N/A Semestral 

Diretora Pedagógica; 

 

 

N.º de reuniões; 

N.º de docentes 

participantes; 

 

 

2 reuniões; 

90% dos docentes. 

Conselho de Orientação 

Estratégica 

 

Coordenadores 

de Curso;  

 

Stakeholder’s 

externos  

setembro anual 
Diretora Pedagógica; 

Coordenador geral  

N.º de reuniões; 

N.º de docentes 

participantes; 

 

1 reuniões; 

90% dos convocados 

 

          A Direção Pedagógica 

 

                    Ana Teixeira  

            (Diretora pedagógica)   


