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1. Enquadramento  

O Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo das várias escolas da Jobra Educação 

foi pensado tendo por base as iniciativas estratégicas das várias escolas definidas em 

sede de Balanced Scored Card que é a ferramenta de gestão que a Jobra Educação utiliza 

para conhecer os seus objetivos, executar atividades, estabelecer indicadores e avaliar 

resultados. Não faz sentido pensarmos no nosso sistema sem que haja uma relação 

estreita e sem que se considere a comunidade envolvente e todos os envolvidos neste 

processo.  

 

1.1 Caracterização da Academia de Artes da Jobra 
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1.1.1. Comunidade envolvente 

A Academia de Artes da Jobra encontra-se sediada na Região Centro (zona do Baixo-

Vouga), no Concelho de Albergaria-a-Velha, na freguesia da Branca.  

Relativamente ao concelho no qual se situa a sede das escolas, Albergaria-a-Velha, 

analisando os indicadores da cultura e desporto no município, no ano de 2018, 

ressalvam-se os seguintes dados:  

- Albergaria-a-Velha foi o município do distrito de Aveiro com maior despesa total das 

câmaras municipais em atividades culturais e criativas por habitante, em atividades e 

equipamentos desportivos por habitante e em cultura e desporto no total de despesa; 

- Foi despendido mais de 1,2 milhão de euros em Artes do Espetáculo no município e 

mais de 1,5 milhões de euros em atividades e equipamentos desportivos, sendo o 4º 

concelho do distrito de Aveiro com mais despesas correntes neste setor;  

- Foi o 3º município com maior nº de espetadores por habitante no que respeita a 

Espetáculos ao Vivo, apenas atrás dos concelhos de Aveiro e Ílhavo;  

-  Foi o 4º município com maior nº de Espetadores no que respeita a Espetáculos ao Vivo, 

apenas atrás dos concelhos de Aveiro, Estarreja e Ílhavo, ainda que possua apenas uma 

sala de espetáculos.  

Albergaria-a-Velha tem-se destacado, desta forma, como um município extremamente 

atento à cultura e ao desporto, que se reflete no investimento que tem vindo a ser feito 

em ambos os setores, o que beneficia e, de alguma forma, tem sido beneficiado pelas 

escolas da Jobra Educação. 

 

1.1.2. Comunidade escolar 

 

Na Jobra Educação é cultivado o espírito de comunidade, que exige uma ação 

concertada onde o contributo dos órgãos de gestão pedagógica, docentes, pessoal não 

docente, alunos e encarregados de educação é fundamental. Esta prática tem permitido 

que a Jobra Educação esteja perfeitamente integrada no meio em que se insere, 

desenvolvendo diversas iniciativas de índole cultural abertas à população em geral.  

 

Colaboradores  
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Colaboram com a Made in J 19 docentes, dividindo-se pelas seguintes áreas funcionais: 

Direção; Coordenação Pedagógica, Equipa Docente, Serviços de Front Office (Espaço do 

Aluno). 

 

Não docentes 

A Jobra Educação dispõe de diversos serviços de suporte organizados entre si e que 

visam corresponder às expetativas e necessidades dos seus alunos. Estes serviços são 

assegurados por pessoal não docente, devidamente habilitado e capaz de corresponder 

profissionalmente e com prontidão às várias solicitações da comunidade escolar.  

A equipa é detentora de competências técnicas especificas e necessárias ao bom 

desempenho da sua função. No dia a dia, é notória a partilha de valores comuns, da 

missão e visão da instituição, estando sempre presentes valores fundamentais como o 

sentido de família, amizade, responsabilidade e respeito pela diferença.   

Esta ideia de escola como lugar onde se gosta de estar é cultivada em toda a 

organização, contribuindo para o bom ambiente e saudável convivência dentro e fora 

da comunidade escolar. 
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Docentes 

Atualmente a Made in J integra um total de 19 docentes dedicados às Artes 

Performativas e outras áreas. Para integrar os melhores profissionais, as escolas 

recorrem anualmente ao mercado de trabalho, no sentido de identificar professores 

com elevada expertise na temática de lecionação e portfólio profissional ou artístico 

nacional e internacional. A grande maioria dos docentes possui habilitações ao nível do 

ensino superior e habilitação profissional para a docência, mantendo-se ligados a 

projetos artísticos e profissionais ou lecionando em Entidades do Ensino Superior de 

renome.  

A equipa de docentes da Jobra Educação é diversificada e multidisciplinar. São critérios 

para a sua admissão as habilitações comprovadas e adequadas, as competências 

técnicas e humanas, a ética e o alinhamento com os valores da instituição, o gosto pelas 

artes performativas e pelo desporto e a paixão por acompanhar e assistir a espetáculos 

de Música, Dança e Teatro, Produções Áudio, Realizações Desportivas e outras áreas de 

interesse. Ao longo dos últimos anos, muito orgulha a instituição assistir a uma cada vez 

maior integração de ex-alunos que iniciaram o seu percurso formativo na Jobra 

Educação e prosseguiram a sua carreira artística, escolhendo novamente as nossas 

escolas para o exercício da sua carreira docente.  

 

Todos os colaboradores participam no processo de avaliação anual, através de 

preenchimento de questionário e participação em grupos de trabalho, manifestando a 

sua opinião acerca de todos os aspetos fundamentais da sua atividade e do contexto de 

formação. Do cruzamento dos diversos inputs resultam indicadores muito importantes 

para a gestão escolar e pedagógica, servindo de suporte à tomada de decisão. 

 

Alunos 

Enquanto escolas vocacionadas para o ensino de Artes Performativas e Desporto, a 

Jobra Educação assume estratégias e metodologias pedagógicas diversificadas e 

adequadas à prossecução do sucesso dos seus alunos, respeitando a especificidade de 
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cada um, geradoras de autonomia, criatividade e inovação e que permitam o 

desenvolvimento global das suas competências.  

Entende-se, assim, a escola como o espaço de excelência para a transmissão de 

conhecimento, para a formação integral dos alunos e para a apropriação de diferentes 

linguagens artísticas pelos discentes, através da prática intensiva nas Artes 

Performativas e Desporto. 

A Jobra Educação privilegia e atende sempre à identidade individual dos seus alunos. 

Há, contudo, aspetos comuns e fundamentais que se procuram fomentar e desenvolver, 

o que permite traçar um perfil de aluno, cimentado nos valores da escola e no conteúdo 

deste projeto educativo. Pretende-se que o aluno da Jobra Educação seja:  

- Atento. Busque em si a vocação e conheça as suas aptidões para a aprendizagem 

artística; 

- Criativo e competente na sua área de estudo, usando da melhor forma a liberdade 

imprescindível à criação e à inovação e as competências técnicas adquiridas através do 

estudo, do empenho e da dedicação necessários ao seu desenvolvimento;  

- Um músico, um bailarino ou um ator em potencial. Tenha gosto pelo palco e uma 

enorme vontade de partilhar. Seguro e confiante na abordagem aos mais diversos 

repertórios.  

- Culto e promotor das artes e do desporto. Formador de públicos e divulgador de 

atividades. Contagiante pela sua qualidade de execução, interpretação e criação, bem 

como pelo seu envolvimento e paixão.  

- Autónomo e responsável, flexível e polivalente, capaz de compreender os diversos 

contextos da sua vida quotidiana e de agir em conformidade.  

- Ambicioso, empreendedor e com iniciativa própria, privilegiando o bem-estar comum 

e a solidariedade. Fazer mais e melhor, conquistar, ter mérito, cumprir.  

- Crítico, participativo e tolerante, reconhecendo e aceitando as diferenças existentes 

na sociedade, com um sentido ético desenvolvido, conhecedor dos valores individuais e 

coletivos.  

- Generoso e solidário. Resiliente e com espírito de abnegação. Atento às necessidades 

sociais e impulsionador de uma cidadania defensora dos direitos humanos. 
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Caracterização dos alunos 

No ano letivo de 2021/2022, ao nível da população escolar foram 179 alunos que 

frequentaram a Made in J - Academia de Artes da Jobra. 

 

 Dados relativos ao sucesso escolar 

Na Made in J, dependendo dos cursos poderá ou não haver lugar a uma avaliação formal 

quantitativa. Privilegia-se a adequação da formação dos alunos à sua idade, intenção e 

competências adquiridas, bem como a preparação para a realização de objetivos de 

sucesso na progressão de estudos ou realização de exames externos.   

 

 

 

 

Situações de indisciplina e/ou de risco 

Não foram identificadas, até ao momento, situações de indisciplina e/ou de risco na 

Academia de Artes da Jobra. 

 

 

 



   

 
Centro Cultural da Branca | Aptd. 2 | 3854-908 Branca | T. 234 541 300 (Chamada para a rede fixa nacional) 

comunicacao@jobra.pt | www.jobra.pt 

 

NIF JOBRA: 501685596 | IBAN JOBRA: PT50 0045 3310 4021 0512 2289 7 

 

 

A Escola onde os sonhos acontecem. 

MOD065-MJ-02 

A Escola onde os sonhos acontecem. 

1.2. Boas práticas da Jobra Educação 

 

1.2.1. Serviço de Apoio ao Aluno 

 

A Jobra Educação integra um Serviço de Apoio ao Aluno que visa contribuir para 

a igualdade de oportunidades dos alunos no que respeita ao seu sucesso educativo, 

promovendo a existência de respostas pedagógicas diversificadas e adequadas às suas 

necessidades específicas e ao desenvolvimento global. O Serviço de Apoio ao Aluno tem 

vindo a desenvolver a sua ação em diferentes eixos, visando uma intervenção integrada 

e integradora, que complemente e seja complementada por todos os restantes serviços 

da Escola Profissional de Artes Performativas da Jobra, com vista ao objetivo de 

promoção do bem-estar integral do aluno. Este Serviço integra profissionais de Serviço 

Social, Psicologia, Educação e Ciências da Educação, sendo esta a equipa que realiza a 

permanente articulação entre jovens e família, família e escola e jovens e escola. 

Tendo em conta os objetivos que regem a ação do Serviço de Apoio ao Aluno, 

definiram-se 3 eixos de intervenção prioritários, sendo que, para cada um os eixos 

definiram-se objetivos gerais que guiam as respetivas tipologias de ação, nas quais cada 

eixo se insere, nomeadamente: 

 

Eixo 1 – Educação Inclusiva 

 

 

Eixo 2 – Serviço de Psicologia 

 

Promoção da Inclusão Educativa e Social

Promoção do acesso ao sucesso educativo

Promoção da autonomia e estabilidade emocional

Promoção de igualdade de oportunidades

Preparação para integração socioprofissional

Prestação de apoio psicológico e psicopedagógico na conceção e
implementação de medidas educativas que visem o combate ao
abandono escolar

Promoção da integração no sistema de relações interpessoais da
comunidade escolar e da sociedade envolvente
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Eixo 3 - Ação Social 

 

 

Os objetivos dos eixos de intervenção do Serviço de Apoio ao Aluno são atingidos tendo 

em conta diferentes tipologias de ação, que permitem não só a melhor definição e 

operacionalização de objetivos específicos e respetivas atividades, mas também a 

articulação entre diferentes eixos de intervenção. 

 

 

 

O principal objetivo da tipologia “Pela diferença” é a criação de condições para 

acolher a diversidade, constituindo-se como uma resposta orientada para a promoção 

do sucesso educativo, assente numa lógica de inclusão social, geradora de igualdade de 

Promoção da inclusão social dos alunos e suas famílias;

Deteção de situações de risco social

Dar resposta a necessidades especificas e prementes

Potenciar a melhoria das condições de vida dos alunos
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oportunidades. Ao assumir o princípio ético de que a escola é de todos e para todos, o 

“Pela diferença” pretende auxiliar a ativação dos recursos necessários e a definição de 

planos educativos adequados ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, 

em harmonia com o consagrado no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 julho.  

Nesta tipologia enquadra-se a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, 

constituída por membros permanentes (Psicólogas, Professora de Educação Especial, 

Diretores Pedagógicos da Jobra Educação e representantes de coordenadores de cursos 

e docentes), mas com recurso a outros, sempre que pertinente (pais, outros docentes, 

membros da comunidade como da área da saúde).  À equipa multidisciplinar cabe um 

conjunto de atribuições e competências de apoio à operacionalização da educação 

inclusiva: por um lado, propor o apoio à sua implementação e respetivo 

acompanhamento e monitorização da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem; 

por outro lado, cabe-lhe o aconselhamento dos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas, o acompanhamento do centro de apoio à aprendizagem e a 

sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva, através de ações 

diversas.  
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No quadro das suas competências a equipa multidisciplinar tem ainda um papel de 

aconselhamento aos docentes, propondo ações de sensibilização para a educação 

inclusiva, partilhando saberes em articulação com a comunidade educativa. A equipa 

multidisciplinar tem um papel crucial na sensibilização para a educação inclusiva 

assegurando que a escola adota uma visão estratégica, missão, princípios e valores 

orientados para a inclusão. A dinamização de espaços de reflexão e formação, 

envolvendo toda a comunidade educativa, assim como a identificação de práticas 

coerentes e fundamentadas já desenvolvidas pelas equipas pedagógicas da escola 

podem constituir-se como meio potenciador de práticas inclusivas. De facto, 

anualmente são implementadas ações de formação estratégicas, para docentes e não 

docentes, no sentido de formar e sensibilizar para diferentes temáticas relacionadas 

com a inclusão. 

 

Na tipologia “Prepara-te” definiu-se como principal objetivo a criação das condições 

essenciais e necessárias para se garantir um maior sucesso educativo. Pretende-se 

apoiar e despertar os alunos para a valorização das suas capacidades e para a superação 

dos seus problemas quotidianos, que possam afetar o seu desempenho, sucesso e 

integração escolar, mas também promover o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais. Explorar estilos de aprendizagem, promover o desenvolvimento de 

competências para o estudo e fomentar o treino para o trabalho autónomo e a 

motivação revelam-se dimensões fundamentais para aumentar a probabilidade de 

sucesso escolar dos alunos. Assim, frequentemente são dinamizadas sessões em turma 

ou pequenos grupos de alunos, para concretizar esta tipologia. 

 

Na tipologia “Acompanha-te” o objetivo fundamental passa por potenciar a estabilidade 

emocional e relacional dos alunos e suas famílias. Procura-se promover o sucesso 

escolar, identificando dificuldades e necessidades que estão na base de problemas de 

aprendizagem, desenvolvendo-se, igualmente, intervenções dirigidas a alunos e/ou 

turmas com dificuldades de relacionamento interpessoal/emocional e problemas de 

comportamento. As principais ações desta tipologia são: 
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1. Apoio aos alunos no seu processo de aprendizagem: 

a. Prestar apoio de natureza psicológica a alunos e apoio psicopedagógico 

a alunos. 

b. Avaliar situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, 

dificuldades de aprendizagem, competências e potencialidades 

específicas; 

c. Auxiliar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade 

pessoal e do seu projeto de vida;  

d. Identificar e analisar as causas de insucesso e abandono escolar e propor 

as medidas tendentes à sua eliminação; 

e. Encaminhar alunos para serviços de saúde, no caso de apresentarem 

problemáticas de foro psicológico/psiquiátrico que necessitem de 

acompanhamento especializado. 

2. Análise de situações de carência e realizar o respetivo acompanhamento ao nível 

do serviço social: 

a. Articular com diferentes serviços (sociais e de saúde), no sentido de 

garantir que os alunos tenham o acompanhamento necessário, tendo em 

vista o seu bem-estar físico, psíquico e social. 

 

Na tipologia “Envolve” o objetivo fundamental é o envolvimento de toda a comunidade 

escolar nas vivências da JOBRA, promovendo-se a partilha de experiências e 

idiossincrasias de cada pessoa que desta organização faz parte. Formar cidadãos 

humanistas e participativos revela-se, desta forma, como missão central e fundamental 

na ação do Serviço de Apoio ao Aluno, pelo que esta tipologia incide sobre a promoção 

de uma cultura solidária que se coaduna com o espírito humanista da Instituição. 

Procura-se, nesta tipologia, desenvolver as seguintes ações:  

1. Promoção do espírito de solidariedade em toda a comunidade escolar, com o 

desenvolvimento de atividades/ações de partilha. 

2. Mobilização da comunidade escolar, no sentido de partilha de experiências, 

através de dias temáticos, nos quais se possam partilhar experiências e vivências 

dos alunos/corpo profissional docente e não docente. 
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3. Desenvolvimento de parcerias com diversas organizações, no sentido de 

assegurar a melhor integração dos alunos, não só na escola, mas também na 

comunidade, como por exemplo a Unidade de Saúde local para os alunos 

deslocados. 

 

A tipologia “Sem papas na língua” tem por objetivo promover uma consciência coletiva, 

empática e atenta sobre temas que estão na origem de graves problemáticas no âmbito 

escolar. Estas temáticas foram sendo percecionadas, ao longo de anos letivos 

anteriores, quer pela equipa do Serviço de Apoio ao Aluno, quer também pelo corpo 

docente e não docente, como estando na origem de situações que geram angústia aos 

alunos ou que, de alguma forma, os afetam. Desta forma, nesta tipologia integram-se 

ações e atividades que, de forma criativa e original, consigam cativar não só os alunos, 

como também a restante comunidade escolar e não escolar (nomeadamente os pais 

e/ou encarregados de educação). O principal objetivo é a promoção do envolvimento 

de toda a comunidade escolar e não escolar em torno de temáticas que se assumem 

como relevantes e “sem papas na língua”, isto é, sem tabus. Desta forma, como ações 

desta tipologia incluem-se, por exemplo, dinamização de tertúlias/sessões temáticas, 

como bullying, violência no namoro, consumo de substâncias psicoativas, perturbações 

de aprendizagem, entre outras. 
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Independentemente dos eixos de intervenção e tipologias de ação específicas ao 

trabalho do Serviço de Apoio ao Aluno, existem atividades que fazem parte da sua 

estrutura e que atravessam outros departamentos da Instituição e o trabalho em 

parceria com outras instituições. Assim, o Serviço de Apoio ao Aluno assume como 

fundamental para a sua intervenção a cooperação para garantir o bem-estar dos alunos, 

bem como o envolvimento em diferentes atividades realizadas pela Jobra Educação. 

 

Perante todas as boas práticas até aqui descritas, a construção de um Plano Estratégico 

de Promoção dos Direitos e Proteção das Criança e Jovens para a Academia de Artes da 

Jobra surgiu de forma natural e como uma preocupação convergente e agregadora. A 

candidatura ao Selo Protetor constituiu, pois, a oportunidade de autoanálise do trabalho 

em desenvolvimento pelas escolas, com o objetivo de criar uma estratégia clara para 

gestão do risco e de intervenção planeada sobre os fatores identificados como 

potenciadores de situações de perigo.  
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2. Plano Estratégico de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 

 

2.1. Metodologia 

A Elaboração do presente plano partiu da seguinte metodologia:  

- Criação de uma equipa de trabalho constituída por diversos elementos da comunidade 

educativa, que representam diferentes setores da Jobra Educação (Direção geral, 

Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica, Direção de Turma, Back Office – 

Recursos Humanos e Front Office – Espaço do Aluno). Esta equipa procedeu a reuniões 

periódicas entre os seus elementos e também a: 

• Debate com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Albergaria-a-Velha 

sobre as necessidades identificadas na comunidade escolar e definição de 

estratégias centradas na promoção dos direitos e proteção dos nossos alunos; 

• Análise documental sobre a caracterização das escolas que compõe a Jobra 

Educação; 

• Audição dos elementos da comunidade educativa; 

• Reflexão conjunta sobre os eixos de intervenção prioritários do plano e a 

estratégia de promoção e proteção dos alunos da Escola Profissional de Artes 

Performativas da Jobra. 

 

2.2. Plano Estratégico 

Para a construção do Plano Estratégico, para além das ações já desenvolvidas 

pela Academia de Artes da Jobra, e anteriormente descritas, foram identificadas as áreas 

fundamentais para novas ações: 

• Promover um maior conhecimento do Sistema de Promoção e Proteção, através 

de Ações de Formação, para que seja do domínio comum de todos os 

colaboradores da escola; 

• Melhorar as políticas e procedimentos e instrumentos utilizados na gestão de 

situações de Risco e Perigo; 
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• Construir instrumentos para levantamento de necessidades nestas matérias e 

instrumentos que facilitem a articulação interinstitucional e no seio do Sistema 

de Gestão do Risco em contexto escolar; 

• Desenhar ações que concorram para o aumento das competências pessoais, 

sociais e de cidadania ativa das nossas crianças e jovens; 

• Promover ações de aproximação das famílias às escolas. 

 

 

 

2.3. Eixos Estratégicos do Plano 

Com a finalidade de pôr em prática o plano estratégico, apresentam-se de seguida 

estratégias de acordo com as diferentes necessidades:  

 

a) Articulação Escola/Família: 

• Potenciar o cargo de Coordenador de Curso como instrumento de captação da 

participação de Pais/Encarregados de Educação na vida da escola; 

• Apoiar os Encarregados de Educação no processo de envolvimento das famílias 

na vida das escolas; 



   

 
Centro Cultural da Branca | Aptd. 2 | 3854-908 Branca | T. 234 541 300 (Chamada para a rede fixa nacional) 

comunicacao@jobra.pt | www.jobra.pt 

 

NIF JOBRA: 501685596 | IBAN JOBRA: PT50 0045 3310 4021 0512 2289 7 

 

 

A Escola onde os sonhos acontecem. 

MOD065-MJ-02 

A Escola onde os sonhos acontecem. 

• Desenvolver ações de sensibilização, na forma de sessões de esclarecimento e 

palestras, sobre a importância da participação de Pais/Encarregados de 

Educação para o sucesso escolar e desenvolvimento socioemocional dos seus 

educandos; 

• Rentabilizar o recurso às novas TIC no estabelecimento de canais de 

comunicação céleres e eficazes entre escola/família. 

  

b) Articulação Escola/Comunidade: 

• Desenvolver projetos que fomentem as parcerias com o meio envolvente; 

• Valorizar a participação dos alunos em projetos/atividades desenvolvidas pelas 

instituições locais, que se revelem de interesse para a Jobra. 

 

c) Desenvolvimento cívico: 

• Incluir no Plano Anual de Atividades iniciativas promotoras da Educação para a 

Cidadania de forma transversal a todo o Currículo;  

  

  

d) Clima de segurança; disciplina / indisciplina: 

• Divulgar e fazer cumprir, por todos os elementos da comunidade educativa, as 

normas constantes no Regulamento Interno das escolas, nos Estatutos do Aluno, 

do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente; o Código de conduta de 

promoção e proteção de crianças e jovens; e a declaração de compromisso. 

• Sinalizar os alunos mais problemáticos, os quais deverão ser alvo de um plano 

de ação concertado; 

• Criar canais de comunicação que permitam, no imediato, informar e solicitar a 

intervenção dos Encarregados de Educação em situações de indisciplina dos seus 

educandos; 

• Articular entre a escola e a família respostas educativas convergentes, perante 

determinados comportamentos; 

• Incluir no Plano de Formação do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente 

ações no âmbito da gestão/mediação de conflitos e da segurança; 



   

 
Centro Cultural da Branca | Aptd. 2 | 3854-908 Branca | T. 234 541 300 (Chamada para a rede fixa nacional) 

comunicacao@jobra.pt | www.jobra.pt 

 

NIF JOBRA: 501685596 | IBAN JOBRA: PT50 0045 3310 4021 0512 2289 7 

 

 

A Escola onde os sonhos acontecem. 

MOD065-MJ-02 

A Escola onde os sonhos acontecem. 

• Melhorar o controlo de acesso nas portarias e a vigilância nas escolas das 

escolas; 

• Realizar exercícios de proteção civil nas várias escolas para interiorização das 

normas e dos planos de segurança em situações de emergência; 

• Verificar, regularmente, os níveis de segurança dos equipamentos. 

 

e) Saúde, desporto e cultura: 

• Desenvolver iniciativas de divulgação do património cultural e histórico local de 

forma transversal a todo o Currículo. 

 

 

2.4. Operacionalização do Plano 

  

Na Made in J as atividades previstas são mais focadas na aprendizagem em aulas 

especificas de matérias especificas escolhidas por cada aluno. Estes alunos apenas estão 

na escola o tempo de duração da aula especifica que está a frequentar e muitas das 

vezes estão acompanhados pelos encarregados de educação.  

 

O mais importante é o facto de sabermos que os colaboradores estão formados e 

capacitados para responder caso haja alguma situação de risco de algum dos alunos.  

Todas as atividades previstas neste plano serão objeto de avaliação.  

 

Este plano terá duas avaliações intermédias, no final do primeiro e segundo períodos, e 

uma final, no término do ano letivo. A sua elaboração está a cargo da Equipa 

Coordenadora do Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo e tem por base as fichas 

de avaliação de atividades/projetos realizadas pelos colaboradores responsáveis pelas 

mesmas e outros documentos/informações que se considere relevantes incluir. Estes 

relatórios serão submetidos à apreciação/aprovação do Diretor Pedagógico e da direção 

da Jobra Educação. 

Com estas avaliações pretende-se obter informação relevante, possibilitadora de 

reajustamentos em tempo oportuno, de modo a tornar o Plano mais eficiente e eficaz, 
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bem como permitir a otimização das planificações de ações futuras, num processo de 

desenvolvimento contínuo e sustentável da atividade escolar. 

 

10 de novembro de 2022 

 


