
 

   

Plano de Comunicação  

Fases 
da AA Destinatários Suportes comunicacionais Responsável Data Resultados 
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A
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Conselho Geral Planeamento estratégico da 
avaliação Diretor Julho de 

2012 

Conhecimento da 
forma como se 
pretende desenvolver 
o projeto 

Conselho 
Pedagógico 

Planeamento estratégico da 
avaliação 

Presidente do 
Conselho 

Pedagógico 

Julho de 
2012 

Conhecimento da 
forma como se 
pretende desenvolver 
o projeto 

Departamentos 
Curriculares 

Planeamento estratégico da 
avaliação 

Coordenadores 
de 

departamento 
curricular 

Outubro 
de 2012 

Conhecimento da 
forma como se 
pretende desenvolver 
o projeto 

Coordenação 
dos Diretores de 

Turma 

Planeamento estratégico da 
avaliação 

Coordenador 
dos Diretores de 

Turma 

Outubro 
de 2012 

Conhecimento da 
forma como se 
pretende desenvolver 
o projeto 

Docentes 

Informação síntese dos objetivos 
pretendidos, as vantagens 

alcançáveis e as atividades a 
desenvolver relacionadas com a 

AA 

Equipa de AA Setembro 
de 2012 

Conhecimento da 
forma como se 
pretende desenvolver 
o projeto 

Pessoal não 
docente 

Reunião de apresentação; 
Informação síntese dos 
objetivos pretendidos, as 
vantagens alcançáveis e as 
atividades a desenvolver 
relacionadas com a AA 

Equipa de AA Setembro 
de 2012 

Conhecimento da 
forma como se 
pretende desenvolver 
o projeto 

Associação de 
Pais e 

Encarregados de 
Educação 

Reunião de apresentação Equipa de AA Setembro 
de 2012 

Conhecimento da 
forma como se 
pretende desenvolver 
o projeto 

Associação de 
Estudantes Reunião de apresentação Equipa de AA Setembro 

de 2012 

Conhecimento da 
forma como se 
pretende desenvolver 
o projeto 

C
on

du
çã

o 
da

 A
A

 Conselho Geral 

Informação síntese do trabalho 
desenvolvido e a desenvolver 
relacionadas com a AA 

 

Diretor 

Novembro 
de 2012 e 
Janeiro de 

2013 

Conhecimento da 
forma como o projeto 
está a ser 
implementado 

Conselho 
Pedagógico 

Informação síntese do trabalho 
desenvolvido e a desenvolver 
relacionadas com a AA 

 

Presidente do 
Conselho 

Pedagógico 

Novembro 
de 2012 e 
Janeiro de 

2013 

Conhecimento da 
forma como o projeto 
está a ser 
implementado 

Departamentos 
Curriculares 

Informação síntese do trabalho 
desenvolvido e a desenvolver 
relacionadas com a AA 

Coordenadores 
de 

departamento 
curricular 

Novembro 
de 2012 e 
Janeiro de 

2013 

Conhecimento da 
forma como o projeto 
está a ser 
implementado 



 

 2 

Coordenação 
dos Diretores de 

Turma 

Informação síntese do trabalho 
desenvolvido e a desenvolver 
relacionadas com a AA 

 

Coordenadores 
de diretores de 

Turma 

Novembro 
de 2012 e 
Janeiro de 

2013 

Conhecimento da 
forma como o projeto 
está a ser 
implementado 

Pessoal não 
docente 

Informação síntese do trabalho 
desenvolvido e a desenvolver 
relacionadas com a AA 

 

Equipa de AA 

Novembro 
de 2012 e 
Janeiro de 

2013 

Conhecimento da 
forma como o projeto 
está a ser 
implementado 

Associação de 
Pais e 

Encarregados de 
Educação 

Informação síntese do trabalho 
desenvolvido e a desenvolver 
relacionadas com a AA 
 

Equipa de AA 

Novembro 
de 2012 e 
Janeiro de 

2013 

Conhecimento da 
forma como o projeto 
está a ser 
implementado 

Associação de 
Estudantes 

Informação síntese do trabalho 
desenvolvido e a desenvolver 
relacionadas com a AA 
 

Equipa de AA 

Novembro 
de 2012 e 
Janeiro de 

2013 

Conhecimento da 
forma como o projeto 
está a ser 
implementado 
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s 
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Conselho Geral Relatório final de AA Diretor Março de 
2013 

Conhecimento dos 
resultados 
alcançados 

Conselho 
Pedagógico Relatório final de AA 

Presidente do 
Conselho 

Pedagógico 

Março de 
2013 

Conhecimento dos 
resultados 
alcançados 

Departamentos 
Curriculares Relatório final de AA 

Coordenadores 
de 

departamento 
curricular 

Março de 
2013 

Conhecimento dos 
resultados 
alcançados 

Coordenação 
dos Diretores de 

Turma 
Relatório final de AA. 

Coordenadores 
de diretores de 

Turma 

Março de 
2013 

Conhecimento dos 
resultados 
alcançados 

Pessoal não 
docente Relatório final de AA Equipa de AA Março de 

2013 

Conhecimento dos 
resultados 
alcançados 

Associação de 
Pais e 

Encarregados de 
Educação 

Relatório final de AA Equipa de AA Março de 
2013 

Conhecimento dos 
resultados 
alcançados 

Associação de 
Estudantes 

Relatório final de AA Equipa de AA Março de 
2013 

Conhecimento dos 
resultados 
alcançados 
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