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Designação da Ação: Implementação do sistema EDUQ – sistemas de qualidade na educação: ISO 9001 para processos 

educativos e EQAVET 

Modalidade: Curso de Formação 

Duração: 25 horas presenciais 

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial 

Área de formação D - Administração escolar e administração educacional 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-104108/19 

 

Razões justificativas da ação:  

As atuais políticas educativas sobre a qualidade e inovação educativas aportam a exigência de implementação de sistemas de 
gestão de qualidade e melhoramento em processos educativos, particularmente no que respeita o ensino profissional e 
qualificante. O modelo EDUQ® - sistemas de qualidade na educação constitui um a resposta de intervenção integrada em 
contexto escolar na implementação de tais sistemas. Assim, a necessidade da adoção nas Escolas públicas, particularmente 
naquelas com oferta formativa qualificante, torna-se determinante a formação especializada por parte das Lideranças e 
Professores das mesmas. 

 

Objetivos: 

Conhecimento aprofundado da implementação de sistemas de Gestão de Qualidade e de Melhoramento em Processos 

Educativos. 

Conteúdos: 

1. Os Sistemas de Qualidade e Melhoramento – NORMAS ISO 9001 e EQAVET 

2. Principais Benefícios das Normas da Qualidade e Melhoramento 

3. A Melhoria Contínua e o melhoramento contínuo  

4. Linhas de Orientação para a Implementação de Sistemas da Qualidade em Processos Educativos, alinhados com o quadro 

EQAVET. 

 

Metodologias de realização da ação 

1. Apresentação teórica dos principais conceitos 

2.Trabalho prático para discussão no grupo 

- Fomentar-se-ão atitudes participativas, empenhadas e intelectualmente enriquecedoras: 

- Será promovida a articulação entre os diferentes conteúdos abordados; 

- Apelar à capacidade crítica dos formandos e à partilha de experiências dos profissionais. 
 

 

Regime de avaliação dos formandos: 

Trabalhos realizados no âmbito da formação. A avaliação será feita tendo em conta os critérios gerais definidos pela legislação 

em vigor relativamente às ações de formação e as orientações do CCPFC.  

 
Critérios de avaliação: 

A avaliação final expressa-se de acordo com a escala quantitativa de 1 a 10 valores, acompanhada uma menção qualitativa 

(Insuficiente; Regular, Bom, Muito Bom e Excelente). conforme indicado no Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio. 
 

Bibliografia fundamental 

Normas ISO 9001 e EQAVET. 
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