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I- APRESENTAÇÃO DO PLANO DE MELHORIA 2014/2016 E DOS RESULTADOS OBTIDOS 
 

QUADRO 1: PLANO DE MELHORIA E RESULTADOS 

PLANO DE MELHORIA 2014-2016 

 PROBLEMA  DOMÍNIO  OBJETIVO   ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS  RESULTADOS 
2014/2015 

RESULTADOS 
2015/2016 

Taxa de  
desistência 
escolar   

DESISTÊNCIA 
ESCOLAR 

-Continuar a 
redução da taxa 
global de 
desistência 
escolar  
  
 

.Sinalização atempada de situações passíveis de 
desistência com intervenção rápida dos vários 
agentes educativos/serviços de apoio; 
.Diversificação das experiências de aprendizagem;  
.Reforço das estratégias de diferenciação 
pedagógica tendo em conta os percursos escolares 
dos alunos, 
.Promoção de aulas de caráter mais prático;  
.Diversificação e inovação das atividades e visitas de 
estudo;  
.Implementação de atividades de enriquecimento 
curricular que vão de encontro aos interesses dos 
alunos;  
.Promoção de projetos que mobilizem e fixem os 
alunos na Escola. 

Taxa de desistência escolar 
global da escola - 13,6% 
 
Verificou-se um aumento da 
taxa de desistência escolar 
global da escola para 13,6%, 
o que significou um aumento 
de 9,03% em relação à taxa 
do ano letivo 2013/2014 
(4,57%). 

Taxa de desistência escolar 
global da escola – 8,34% 
 
Verificou-se um decréscimo 
da taxa de desistência escolar 
global neste ano letivo, que 
se situa nos 8,3%, o que 
significou uma diminuição de 
5,3% em relação ao ano letivo 
2014/2015 (13,6%) 

Redução das 
taxas de 
conclusão de  
curso  

RESULTADOS 
ESCOLARES 

-Elevar as taxas 
de conclusão de 
curso  
  

.Reforço da implementação dos planos de 
recuperação modular;  
.Diversificação das estratégias de apoio;  
.Acompanhamento das medidas de apoio 
disponibilizadas aos alunos de modo a avaliar a sua 
eficácia e o seu contributo para o sucesso dos 
alunos; 

Taxas de conclusão de 
curso: 
TPA: 42% 
TT: 75% 
TTAR: 94% 
Verificou-se um aumento das 
taxas de conclusão dos três 

Taxas de conclusão de 
curso: 
TPA: 50% 
TT: 75% 
TTAR: 64% 
Verificou-se o aumento da 
taxa de conclusão do curso 
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.Reajustamento periódico das medidas de apoio de 
acordo com a avaliação efetuada; 
.Incentivo à participação e assiduidade dos alunos 
nos apoios educativos;  
.Reforço da divulgação das taxas de 
empregabilidade dos cursos ministrados junto dos 
alunos; 
.Promoção de atividades que evidenciem o sucesso 
profissional dos alunos diplomados pela Escola; 
.Promoção da inovação e das novas 
técnicas/tecnologias que se encontram ao serviço 
do mundo agrícola e que potenciam novas 
oportunidades profissionais para os jovens técnicos. 

cursos em relação ao ano 
letivo 2013/2014 (TPA - 32%: 
+ 10%; TT - 64%: + 11%; e 
TTAR -77%: + 17%).  
  

TPA (+ 8%). A taxa de 
conclusão do curso TT 
manteve-se inalterada (75%). 
A taxa de conclusão do curso 
TTAR diminuiu 30%. 

Alguns alunos 
ainda 
apresentam um 
elevado número 
de módulos em 
atraso  

RESULTADOS 
ESCOLARES 

-Promover a 
recuperação 
modular 

-Continuação da diversificação das estratégias de 
recuperação modular;  
-Reforço da implementação dos planos de 
recuperação modular;  
-Continuação da aplicação da estratégia iniciada no 
ano letivo anterior de inscrição automática dos 
alunos com módulos em atraso nas épocas 
extraordinárias de avaliação; 
- Dar mais visibilidade às estratégias de 
diferenciação pedagógicas adotadas 
-Reforço do envolvimento dos pais/EE no processo 
de recuperação modular  
-Reforço da visibilidade da atribuição do Prémio de 
superação de dificuldades ou de recuperação 
modular; 

Aumento do nº de módulos 
em atraso da escola: 
.Curso TT – 69; 
.Curso TTAR – 73; 
.Curso TPA – 266; 
Total de módulos em atraso 
da escola - 408. 
1ºTT: 32 módulos 
2ºTT: 37 módulos 
1ºTTAR: 49 módulos 
2ºTTAR: 24 módulos 
1ºTPA: 97 módulos 
2ºTPA: 126 módulos 
3ºTPA: 43 módulos 
 

Aumento do nº de módulos 
em atraso da escola: 
.Curso TT - 159;  
.Curso TTAR - 84;  
.Curso TPA – 410.  
Total de módulos em atraso 
da escola - 654. 
1ºTT: 105 módulos 

2ºTT: 54 módulos 
1ºTTAR: 25 módulos 
2ºTTAR: 59 módulos 
1ºTPA: 191: módulos 
2ºTPA: 146: módulos 
3ºTPA: 73 módulos 
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Desempenho 
nas 
competências 
de escola  

RESULTADOS 
ESCOLARES 

-Melhorar a 
qualidade do 
desempenho dos 
alunos nas quatro 
competências de 
escola 

-Implementação de estratégias que possibilitem o 
desenvolvimento, com mais qualidade, das 
competências de escola;  
 
-Reforço das atividades de investigação, de 
cooperação, de intervenção e publicação da 
informação;  
 

Não se verificou uma 
melhoria do desempenho 
dos alunos ao nível das 
quatro competências de 
escola 

O desempenho dos alunos ao 
nível das quatro 
competências de escola, 
continua a situar-se no nível 
“suficiente”, não tendo sido 
registada melhoria neste 
quesito.  

Aumento dos 
focos  
de Indisciplina   

ENSINO 
APRENDIZAGEM   
   
   

-Reduzir os focos 
de indisciplina 
escolar   

-Divulgação do RI junto dos alunos e respetivos EE;   

-Divulgação dos direitos e deveres consignados no 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar;   

-Reforço do envolvimento dos agentes educativos 
na deteção e correção das situações de 
indisciplina;   
-Adoção de momentos de reflexão para partilha 
de experiências e estratégias para a resolução dos 
problemas de indisciplina;   

   Outras…   

Verificou-se um aumento dos 
focos de indisciplina: 

. Em 198 alunos tivemos 6 
alunos suspensos. No total 14 
dias de suspensão. (3,03% 
dos alunos) 

Foram aplicados 34 dias de 
realização de tarefas e 
atividades de integração 
escolar (limpeza de sala de 
aula) 

Verificou-se a manutenção 
dos níveis de indisciplina do 
ano letivo anterior: 
. Em 180 alunos tivemos 6 
alunos suspensos. No total 14 
dias de suspensão. (3,33%) 
Foram aplicados 22 dias de 
realização de tarefas e 
atividades de integração 
escolar (limpeza de sala de 
aula) 

Pouco 
envolvimento 
dos pais e 
encarregados de 
educação na 
vida escolar dos 
seus educandos   

ARTICULAÇÃO 
COM O MEIO   
   

-Aumentar a 
presença e 
participação dos 
pais e 
encarregados de 
educação na 
vida escolar dos 
seus educandos  
-Alargar os 

-Promoção da participação dos Pais/Encarregados 
de Educação em projetos/atividades da 
Escola/Turma;   
-Divulgação junto dos Pais/Encarregados de 
Educação do email dos Diretores de Turma e do site 
da Escola;   
-Realização de sessões de sensibilização dos 
Pais/Encarregados de Educação para a 
necessidade e importância de acompanharem a 
vida escolar dos seus educandos;   

Verificou-se um aumento da 
presença de Pais e 
Encarregados de Educação 
na escola, nomeadamente 
nos momentos de 
preparação da Formação em 
Contexto de Trabalho. 
Ao longo do ano letivo, pelo 
menos 50% dos pais e 
encarregados de educação 

Manteve-se o nível de 
participação dos 
Pais/Encarregados de 
Educação na vida escolar 
dos seus educandos. 
Ao longo do ano letivo, pelo 
menos 50% dos pais e 
encarregados de educação 
comparecem na escola para 
uma ação. 
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canais de 
comunicação 
com os pais e 
encarregados de 
educação   

-Criação de momentos de encontro da comunidade 
educativa para apresentação sucessos;   

comparecem na escola para 
uma ação. 

Desatualização 
dos materiais e 
equipamento 
de TIC ao 
serviço da 
escola   

PLANEAMENTO 
E GESTÃO   

-Adquirir e 
atualizar os 
equipamentos 
informáticos    

- Persistência na reivindicação superior, de 
recursos para garantir a aquisição e atualização 
dos equipamentos informáticos;    

Foram adquiridos alguns 
equipamentos informáticos 
(PCs E Tablets), bem como 
programas de apoio à 
atividade letiva (Protel e 
Mercúrio) 
Seis salas de aula têm um 
computador fixo e um 
projetor multimédia 

 Foi Instalado um computador 
fixo e um projetor 
multimédia em 8 salas de 
aula; 

 Foi operacionalizado o 
programa escolaPro.org 

Subaproveitame

nto do espaço 

da Biblioteca 

Escolar  

PLANEAMENTO 
E GESTÃO  

-Implementar a 
dinamização da 
Biblioteca Escolar 
tendo em conta a 
sua inclusão na 
RBE  

-Constituição da BE como um espaço de recursos 
importante para o enriquecimento curricular e 
cultural dos alunos;  
Biblioteca;  
-Implementação da articulação dos departamentos   
Curriculares com a BE;  
-Dar maior visibilidade e funcionalidade à utilização 
da biblioteca  

A Biblioteca escolar foi 
integrada na RBE e tornou-se 
num espaço de efetivo apoio 
às aprendizagens e ao 
trabalho escolar de 
professores e alunos. 

  A BE está completamente 
instalada, sendo um recurso 
educativo ao serviço da 
comunidade escolar 

Supervisão da 
prática letiva  

ENSINO   
APRENDIZAGEM 

-Garantir uma 
monitorização e 
avaliação 
sistemática do 
ensino e 
aprendizagem 
que permita a 

-Conceção de um mecanismo voluntário de 
observação de aulas tendo em vista a 
experimentação de práticas de avaliação formativa;  
-Construção de instrumentos de registo.  
  

A supervisão da prática letiva 
(avaliação diagnóstica) foi 
realizada tendo por base a 
aplicação das 
entrevistas/questionários a 
metade do universo dos 
professores de cada 

A supervisão da prática letiva 
(avaliação diagnóstica e 
diferenciação pedagógica) 
foi realizada tendo por base 
a aplicação das 
entrevistas/questionários a 
metade do universo dos 
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melhoria do 
processo  

departamento e a 10% dos 
alunos por docente, 
conforme decisão do 
conselho pedagógico. 

professores de cada 
departamento e a 10% dos 
alunos por docente, 
conforme decisão do 
conselho pedagógico. 

Resposta às 
necessidades de 
formação da 
escola pelo 
centro de 
formação da 
área   

DESENVOLVI-
MENTO  
PROFISSIONAL  
   

-Dar resposta às 
necessidades de 
formação do 
pessoal docente 
e não docentes 
identificadas   

-Continuação da organização e realização de ações 
de formação de curta duração centradas na Escola 
e, dentro do possível, com recursos internos;   
-Reforço de parcerias/protocolos com outras 
entidades que possibilitem a formação na Escola;   

Ação de formação sobre 
diferenciação pedagógica; 
Ação de formação sobre 
literacia estatística e 
PORDATA, entre outras.  

Ação de formação sobre 
literacia Financeira; 
Ação de formação sobre a 
utilização do programa  
escolaPro.org; 
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II- APRESENTAÇÃO DE DADOS ESCOLARES 
 

QUADRO 1: Taxas de desistência dos cursos profissionais 
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Gráfico 1- Comparação das Taxas de desistência dos cursos profissionais   

Técnico de Turismo Técnico de Turismo Ambiental e Rural Técnico de Produção Agrária

 

CURSO 
ANO LETIVO 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 

TT 6,3% 10% 0% 0% 12%* 5,56% 20% 13,3% 7,7% 6,3% 8,3% 7,7% 

TTAR 0% 15% 0% 7,1% 0% 0% 0% 28,6% 0% 0% 6,7% 10% 

TPA 29,2% 29,4% 7,14% 4,3% 16,7% 16,7% 9,66% 21,7% 6,7% 11.5% 10% 11.1% 
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QUADRO 2: Taxa de desistência dos cursos CEF ano letivo 2013/2014 
 

CEF MCG 0% 

CEF OMA 0% 

 
 
QUADRO 3: Taxa de desistência dos cursos Vocacionais 
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Gráfico 2- Taxa de desistência dos cursos Vocacionais 

VOC 1 VOC 2

 2014/2015 2015/2016 

VOC 1 9,5% 8% 

VOC 2 27,3%  
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QUADRO 4: Taxa de desistência global da escola 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

12,5% 4,57% 13,6% 8,3% 
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Gráfico 3- Taxa desistência global da escola 
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QUADRO 5: Taxa de conclusão modular anual. 
 

 
CURSO 

ANO LETIVO 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 

TT 94% 93,5% 95% 92,9% 96,7% 94,3% 91% 94% 100% 84.9% 91.4% 100% 

TTAR 99,5% 100% 100% 85% 94% 100% 93% 96% 100% 96.5% 92.7% 100% 

TPA 88,1% 86,7% 96,8% 92,8% 88,8% 95,8% 92,5% 89,5% 93,4% 80.2% 88.0% 93.4% 

VOC 1       95.1%   100%   

VOC 2       98.1%      
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Gráfico 4- Comparação das taxas de conclusão modular anual dos cursos por ano letivo 

Técnico de Turismo Técnico de Turismo Ambiental e Rural Técnico de Produção Agrária Curso vocacional 1 Curso vocacional 2
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QUADRO 6: Taxa de Conclusão dos Cursos profissionais por ciclo de formação (nº de alunos no 1º ano e o nº de alunos no 3º ano) 

CICLO DE FORMAÇÃO 

CURSO 2010/2013 2011/2014 2012/2015 2013/2016 

TT 60% 64% 75% 75% 

TTAR 72,2% 77,3% 93,3% 64% 

TPA 52,4% 32% 41% 50% 
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Gráfico 5- Comparação das taxas de conclusão dos cursos profissionais por 
ciclo de formação

Técnico de Turismo Técnico de Turismo Ambiental e Rural Técnico de Produção Agrária
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Gráfico 6- Evolução das taxas de conclusão de curso ciclo de formação 

2010/2013 2011/2014 2012/2015 2013/2016
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Quadro 7: Taxas de conclusão dos cursos CEF ano letivo 2013/2014 
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Gráfico 7- Taxas de Conclusão dos cursos CEF
Curso CEF MCG 96% 

Curso CEF OMA 96,2% 
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Quadro 8: Taxas de conclusão dos cursos VOC 2014/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2014/15 2015/16

81,00%
92,00%

59,10%

Gráfico 8- Taxa de conclusão dos cursos Vocacionais 

VOC 1 VOC 2

 2014/2015 2015/2016 

Curso VOC 1 PAHF 81% 92% 

Curso VOC 2 PAA 59.1%*  
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QUADRO 9: Taxa de conclusão de Provas de Aptidão Profissional  

 
CURSO 

Ano Letivo  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

TT 100% 100% 100% 100% 

TTAR 100% 100% 100% 100% 

TPA 92,3% 90% 85,7% 81.3% 
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Gráfico 9- Taxa de conclusão de Provas de Aptidão Profissional 

Técnico de Turismo Técnico de Turismo Ambiental e Rural Técnico de Produção Agrária
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QUADRO 10: Taxa de conclusão da FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

 
CURSO 

Ano Letivo  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 

TT 100% 100% 92%  95.7% 

TAR 100% 100% 100% 100% 

TPA 97,6% 100% 98,3% 100% 
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Gráfico 10- Taxa de conclusão da FCT – Formação em Contexto de Trabalho

Técnico de Turismo Técnico de Turismo Ambiental e Rural Técnico de Produção Agrária
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Quadro 11: Número de módulos em atraso por curso e por ano letivo 

 
CURSO 

Ano Letivo  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

TT 162 134 69 159 

TTAR 13 125 73 84 

TPA 259 219 266 410 

TOTAL 434 478 408 653 
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GRÁFICO 11- módulos em atraso por curso e por ano letivo

Ano Letivo  2012/2013 Ano Letivo  2013/2014 Ano Letivo  2014/2015 Ano Letivo  2015/2016
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 QUADRO 12: disciplinas com módulos em atraso                              
 

 

CURSO TT 

 DISCIPLINAS 2015/2016 

Português  9 

Inglês  3 

COM. Francês  3 

HCA  36 

Integração  3 

Geografia  9 

TCAT  1 

TIAT  12 

OTET  18 

Ed. Física 44 

TIC  5 

Matemática  15 

FCT 1 

Síntese/total  159 

CURSO TTAR 

Disciplinas 2015/2016 

Português 5 

Inglês 0 

Francês 0 

Com. Francês 0 

Com. Inglês 0 

HCA 26 

Integração 2 

Geografia 3 

TTG 5 

TAA 2 

ADR 8 

Ed. Física 19 

TIC 5 

Matemática 9 

Síntese/total 84 

CURSO TPA 

Disciplinas 2015/2016 

Português 41 

Inglês 25 

Francês 0 

Integração 20 

TIC 18 

Ed Física 45 

Matemática 38 

Biologia 21 

Química 75 

Mecanização Agrícola 22 

Produção Agrícola 72 

Agricultura Geral  

Produção Vegetal  

Produção Animal  

Transformação 25 

EGA 6 

PAP 3 

Síntese/total 410 
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Quadro 13- Recuperação modular em avaliação extraordinária no ano letivo 2015/2016 

CURSOS MOMENTOS DE AVALIAÇÃO MÓDULOS CONCLUIDOS MÓDULOS NÃO CONCLUIDOS FALTAS 

PROFISSIONAIS Início do 2º trimestre 48,1% 27,9% 24% 

Início do 3º trimestre 20,4% 43,4% 36,3% 

VOCACIONAIS Início do 2º trimestre 25% 62,5% 12,5% 

Início do 3º trimestre 13,6% 54,6% 31,8% 
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Gráfico 12: módulos concluídos/não concluídos e faltas da avaliação extraordinária 
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III – CONCLUSÕES 

Quadro 14: Áreas de melhoria a ter em consideração nas prioridades da Escola segundo a avaliação externa (IGEC, 2014) 

  
 

Reajustamento das estratégias delineadas por forma a aumentar as taxas de conclusão dos cursos, sobretudo o de Técnico de Produção 
Agrária, com o objetivo de alcançar progressos mais sustentados; 
 O curso de TPA aumentou a taxa de conclusão 
 O curso de TT aumentou e manteve a taxa de conclusão 
 O curso de TTAR aumentou a taxa de conclusão e desceu neste ano letivo. (gráfico 6) 

 

  Adequação do plano de ação com vista a uma redução significativa e consistente nas taxas de desistência dos cursos profissionais, sobretudo 
no 1.º ano de formação;  
As taxas de desistência escolar diminuíram no período em análise, nomeadamente no 1º ano de formação. (gráfico 1) 

 

  Monitorização das medidas de promoção do sucesso implementadas, nomeadamente os apoios educativos, de modo a incrementar-se a sua 
eficácia, sobretudo no 2.º ano dos cursos profissionais;  
Realizou-se a monitorização dos apoios educativos, os apoios individualizados aos alunos com NEE resultaram em taxas elevadas de 
conclusão modular elevadas. As medidas/estratégias de integração e promoção do sucesso escolar propostas (documente em anexo) não 
se traduziram na melhoria da conclusão modular.  
 

  Instituição de mecanismos sistemáticos de supervisão da prática letiva em sala de aula, enquanto processo destinado ao desenvolvimento 
profissional docente e, consequentemente, à melhoria das aprendizagens e dos resultados;   
Iniciou-se o processo de supervisão da prática letiva em sala de aula através da construção e aplicação de instrumentos de monitorização 
da avaliação diagnóstica e da diferenciação pedagógica 
 

  Reforço das ações dinamizadoras do espaço da biblioteca para enriquecimento do ensino dos conteúdos curriculares e do trabalho autónomo 
dos alunos;   
A BE está completamente instalada, constituindo um recurso educativo ao serviço da comunidade escolar, enriquecimento do ensino dos 
conteúdos curriculares e do trabalho autónomo dos alunos;   
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Incremento das ações dirigidas a pais e encarregados de educação para que seja promovida a sua maior cooperação na vida da Escola  
Verificou-se um aumento da presença de Pais e Encarregados de Educação na escola, nomeadamente na sessão de abertura do ano letivo, 
nos momentos de preparação da Formação em Contexto de Trabalho, na entrega dos prémios de mérito, na apresentação das PAP, nos 
seminários organizados pelos Cursos TPA e TT/TTAR e em várias atividades realizadas ao longo do período em análise. 
 

 

Recomendações: 

 Os relatórios do PAA 2015/2016 e do Plano de Melhoria 2014/2016 devem ser apresentados e analisados em sede de Departamento 

Curricular, no início do próximo ano letivo, devendo essa análise e discussão ser visível nas atas; 

 Nas reuniões trimestrais de departamento deverá ser feita uma monitorização dos módulos lecionados e avaliados e a aferição dos 

momentos de avaliação, por forma a evitar a sua concentração no último trimestre; Esta deverá ser devidamente justificada pelos 

docentes;  

 Os docentes devem evidenciar na sua prática letiva um maior cuidado com o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos nos 

documentos estruturantes da escola, devendo estes ser os princípios orientadores da sua atividade pedagógica; 

 Os docentes deverão reforçar os mecanismos de recuperação modular, nomeadamente em sala de aula; 

 Os instrumentos de avaliação dos módulos devem se diversificados, por forma a registarem o maior número possível de elementos para 

a avaliação do trabalho dos alunos; 

 Cada módulo deverá ter pelo menos três instrumentos de avaliação, explicitados nas planificações modulares; 

 No final de cada módulo devem ser aplicadas listas de verificação de aprendizagens, que orientem os alunos sobre os conhecimentos já 

adquiridos e em falta; 
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 Os docentes deverão apresentar aos alunos um documento com os diferentes instrumentos/momentos de avaliação de cada módulo 

para permitir aos alunos ter uma noção do trabalho desenvolvido e em falta, como forma de regular as aprendizagens realizadas; 

 Os docentes deverão intensificar o apoio aos alunos em contexto de sala de aula;  

 Deverá realizar-se uma mais rigorosa monitorização da assiduidade dos alunos, bem como a justificação das faltas e consequente 

compensação das mesmas;  

 Reforço do desenvolvimento da componente prática na lecionação das aulas dos diferentes cursos; 

 Diversificar o leque das atividades práticas proporcionadas aos alunos, tendo em conta as Inteligências Múltiplas e consequente 

distribuição de atividades a desenvolver; estes documentos deverão constar das planificações e ser visíveis nos documentos produzidos 

pelos professores;  

 Estimular o profissionalismo e o empreendedorismo nos nossos futuros técnicos; 

 Continuar a desenvolver atividades em que a consciência da sustentabilidade ambiental seja promovida; 

 Estimular práticas inovadoras de agricultura sustentável tendo em vista a proteção ambiental; 

 Reforço da divulgação e aplicação das regras de conduta em sala de aula e no espaço escolar; 

 Elaborar o plano de formação da escola com propostas diversificadas e inovadoras tendo em conta os interesses e necessidades da escola 

e dos stakeholders.
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