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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo de Escola (PEE) consubstancia-se como o instrumento por excelência do exercício efetivo 

da autonomia das escolas, tal como consagrado na Lei de Bases do Sistema Educativo, reforçado pelo 

Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº224/2009, de 11 de Setembro, 

e Decreto-Lei nº137/2012 de 2 de julho, que apoia a tomada de “decisões nos domínios da organização 

pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão 

estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe 

estão atribuídos.” (ponto 1 do art.º 8º do Decreto-Lei 75/2008). Trata-se de um documento estratégico para 

espelhar a política e dinâmica organizacional que, numa perspetiva integradora, explicita os princípios, os 

valores, as estratégias e as metas a desenvolver na/pela escola, para um horizonte de três anos. 

Este Projeto Educativo respeitante ao triénio 2019-2022 tem como seus objetivos principais a aplicação das 

linhas fundamentais da política educativa e de ensino; a orientação da atividade educativa; a promoção de um 

espaço de reflexão e participação de todos os intervenientes no processo educativo; a adequação das 

características e recursos da escola e, por último, constituir-se como uma referência para a criação dos vários 

documentos que balizam a atividade educativa da escola, nomeadamente as prioridades educativas, planos 

anuais de atividades, regulamento interno e projetos parcelares. Finalmente, o Projeto Educativo deve ser um 

documento que deve estar atento às necessidades e solicitações da comunidade e que deve permitir à escola 

aproximar-se o mais possível da realidade em que esta se encontra, entendendo-se esta no seu sentido mais 

lato (social, económico, profissional e cultural).   

Na base da conceção deste documento estiveram o anterior Projeto Educativo de Escola e a sua avaliação, 

o Projeto de Candidatura da Diretora, o relatório da Avaliação Externa da Inspeção Geral de Educação (abril 

de 2014), assim como os dados obtidos através dos processos de autoavaliação desenvolvidos pela escola e 

nos quais estão envolvidos todos os elementos da comunidade educativa. Toma ainda por referência as 

características socioeconómicas e culturais do meio em que se insere, retomando domínios e prioridades, 

introduzindo outras, como resultado dos contributos da autoavaliação e do plano de ação em que toda a 

comunidade educativa participou. Pretende dar resposta a um conjunto de problemas e desafios que são 

prevalecentes na vida da escola, e outros que surgiram, decorrentes das alterações sociais verificadas no 

decorrer da sua vigência. A sua estrutura, entre outros aspetos, reforça a implementação de estratégias que 

visam a melhoria de resultados escolares, no âmbito das aprendizagens dos alunos, assim como as que se 

relacionam com a valorização e plena utilização dos recursos disponíveis, do envolvimento e desenvolvimento 

das pessoas e da efetiva participação dos pais/Encarregados de Educação e da comunidade na vida da 

escola.  

É ainda neste documento que a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola assume o seu 

compromisso com a garantia da qualidade da sua oferta formativa, alinhada com o Quadro EQAVET.   

O presente documento está organizado em quatro partes. Na primeira caracteriza-se, em linhas gerais, a 

Escola e o(s) seu(s) contexto(s), percursos e a sua identidade, tal como é entendida no presente. Na segunda 
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parte faz-se uma breve síntese dos resultados da avaliação do projeto educativo anterior e traça um 

diagnóstico situacional da escola. Na terceira parte são definidos os princípios orientadores do 

desenvolvimento do projeto educativo e as áreas de intervenção a concretizar em metas e estratégias 

orientadoras. Por fim, na quarta parte são contempladas as estratégias de operacionalização, avaliação e 

divulgação do documento. 

A concretização dos princípios consagrados neste Projeto requer um compromisso de responsabilidade 

partilhada e empenho por parte de toda a comunidade educativa, espelhado numa atitude de colaboração e 

cooperação, cujo objetivo último é o sucesso educativo e a construção de uma escola de qualidade e 

excelência, que ambicionamos. 
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PARTE I 

 

1. A ESCOLA E SEU CONTEXTO 

 

1.1. A EPDRG como instituição de educação e formação 

A marcada ruralidade do concelho e da região, o passado histórico do ensino técnico e agrícola em Grândola, 

as perspetivas de desenvolvimento económico, o deficit sentido na formação de técnicos capazes de 

integrarem a vida ativa, associados aos interesses políticos e económicos de âmbito nacional e comunitário 

mobilizaram os agentes locais e o próprio Ministério da Educação para a criação, em 1990, da Escola 

Profissional Agrícola de Grândola (EPAG). Constituída como entidade pública regida pelas normas de direito 

privado, o contrato programa foi celebrado a 24 de agosto de 1990, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 

de janeiro, entre o Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional (GETAP), a Escola Secundária de 

António Inácio da Cruz, a Grandolacoop – Cooperativa Agrícola de Comercialização de Consumo e Serviços, 

a Associação de Agricultores e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Foi na área vocacional da agro-pecuária 

que construiu, numa primeira fase, a sua identidade, lecionando cursos profissionais de nível III na área de 

formação da agro-pecuária. Os paradigmas do desenvolvimento rural evoluíram, entretanto, no sentido de 

explorar todas as potencialidades da região e as necessidades sentidas no tecido empresarial conduziam-

nos, passados poucos anos, para a criação de novas oportunidades de emprego e de revitalização de espaços 

rurais, levando à inclusão na oferta formativa de outros cursos profissionais, nomeadamente nas áreas do 

Turismo. 

Sempre atenta à sua missão, de contribuir para elevar o nível de escolarização e qualificação profissional da 

população em áreas cruciais do desenvolvimento, a escola, numa visão prospetiva, decide, estrategicamente 

e em consequência, ajustar a identidade às novas vertentes de ensino que passou a integrar no seu projeto 

educativo. Assumindo os valores de responsabilidade social e ética, solidariedade e serviço público é no meio 

envolvente que explora recursos, identifica necessidades formativas e é nele que se movimenta, se articula e 

encontra parceiros, sendo hoje uma referência regional. 

Em resultado da mudança de visão estratégica do Ministério da Educação relativamente a este subsistema 

de ensino e do interesse que as dinâmicas criadas nas escolas profissionais despertaram, através da 

qualificação profissional de jovens em áreas de potencial interesse para a região, também esta escola 

profissional passou a integrar a rede pública do MEC em 2000, com a publicação da Portaria n.º 269/2000, de 

18 de maio, com a designação de Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Esta escola 

passou então a ter natureza pública, integrando-se na rede oficial de estabelecimentos de ensino do ministério 

da educação, dado o contributo do seu projeto pedagógico para a formação de jovens, não exclusivamente 

na área agrícola, e para o desenvolvimento económico e social da região. Esta mudança de paradigma e de 
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visão estratégica levou a que poucos anos mais tarde a escola passasse a ter a designação que ainda hoje 

perdura - designar-se por Escola Profissional de Desenvolvimento Rural. 

Enquanto escola pública, a EPDRG assume os princípios gerais sobre educação presentes na Constituição 

da República Portuguesa e na Lei de Bases do Sistema Educativo, designadamente, o respeito do direito de 

todos no acesso à educação e à cultura, a promoção da democratização do ensino e a garantia do direito a 

uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no sucesso escolar. 

     1.2- Contexto físico e socioeconómico 
 

Localizada a sul da vila de Grândola e inserida numa exploração agro-pecuária de 23 ha, esta Escola 

Profissional partilha a sua entrada principal, na Av. António Inácio da Cruz, com a Escola Secundária. Serve 

um concelho e uma região do litoral cujo cenário sócio - económico está longe de ser o desejável, tal como 

em todo o Alentejo: uma região de baixa literacia, de altas taxas de abandono escolar e de absentismo, de 

taxas de analfabetismo e de nível de escolarização situados, ainda hoje, nos piores patamares em relação ao 

panorama do país.  

O Concelho de Grândola, com uma área de 825,9 Km2, tem uma frente atlântica de 45 Km com boas praias, 

desde Tróia até à Freguesia de Melides, potencialidades que começam agora a ser exploradas na vertente 

turística e ambiental, de uma forma sustentável. Segundo os dados dos Censos 2011, apresenta uma baixa 

densidade populacional (18,0 hab/Km2), com cerca de 14 826 habitantes distribuídos por 4 freguesias, muito 

rurais, 3 das quais distando em mais de 20 Km da sede de concelho (Melides, Carvalhal, Azinheira de Barros), 

residindo cerca de 40% da população na sede de concelho e/ou em lugares com mais de cinco mil habitantes. 

A população apresenta-se envelhecida, com baixas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade, 

registando-se 51,1% da população na situação de pensionistas. 

Relativamente à população residente, 51,1% são pensionistas, havendo uma evolução negativa na população 

relativamente ao último censo. A taxa de analfabetismo é muito elevada no concelho e na região do litoral 

alentejano, situando-se em 12,5%, (o dobro da taxa média do país, que é de 5,2% em 2011). Ainda em 2011, 

a distribuição da população residente por nível de escolaridade era a seguinte: 1º ciclo – 28.7%, 2º e 3º ciclo 

- 30,5 %, ensino secundário – 14,3% e 7,3% ensino superior. 

Os jovens procuram noutras regiões as oportunidades de emprego que aqui não têm encontrado, pois os 

dados disponíveis mostram, que mais recentemente tem havido uma evolução negativa, no que respeita à 

população residente. Espera-se, todavia, que os empreendimentos preconizados para a região e a formação 

profissional possam atrair mais jovens, criar novas oportunidades de emprego e assim inverter aquela 

tendência. A taxa de atividade era de 48,5% e a taxa de desemprego situava-se nos 11,1%, situação que 

parece não ter melhorado, pois os alunos que frequentam esta escola dependem muito dos subsídios 

atribuídos para continuar a estudar e têm, muitos deles, que trabalhar em part-time. Na atividade económica, 

o sector terciário contribui, atualmente, com mais postos de trabalho, representando cerca de 71,6% da 

população empregada. Os sectores primários e secundário, que já foram no passado os principais sectores 
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de atividade, nomeadamente nas indústrias extrativas, contribuem hoje com cerca de 28,5% (respetivamente 

8,2% e 20,3%) do emprego. Na última década o concelho atraiu alguma imigração oriunda do Brasil, países 

de leste e africanos em busca de novas condições de vida. Em consequência da crise económica e social que 

se vive, o panorama das famílias, no que toca aos seus rendimentos, não terá melhorado. Embora não haja 

dados recentes sobre o concelho e a região, os indicadores colhidos, anualmente, na escola, mediante a 

aplicação aos alunos de questionários socioeconómicos e afetivos e pela apreciação do IRS das famílias para 

a atribuição de subsídios, são, de certo modo, o espelho da vida das famílias dos nossos alunos. O nível de 

vida das famílias e o nível de escolarização são, sem dúvida, fatores que influenciam as expectativas das 

famílias em relação aos filhos e têm o seu impacte na participação na vida escolar. Regista-se um reduzido 

acompanhamento e participação dos pais no processo educativo dos filhos, assim como um fraco 

envolvimento nos projetos e atividades da escola. A experiência mostra-nos que o investimento dos pais na 

educação dos filhos depende fortemente do seu capital social, cultural e económico. 

Enquanto escola pública, a EPDRG assume os princípios gerais sobre educação presentes na Constituição 

da República Portuguesa e na Lei de Bases do Sistema Educativo, designadamente, o respeito do direito de 

todos no acesso à educação e à cultura, a promoção da democratização do ensino e a garantia do direito a 

uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no sucesso escolar. 

Para além destes princípios gerais que norteiam a ação da escola, a EPDRG também privilegia princípios 

organizativos relacionados com a oferta formativa definida na portaria da sua criação, que visam desenvolver 

nos alunos competências específicas para o trabalho, baseadas numa sólida formação geral complementada 

com uma formação técnica e tecnológica que permitam a inserção na vida ativa e a participação na 

organização económica da sociedade, em particular em relações de trabalho inovadoras, com capacidade 

para trabalhar em equipa, de forma responsável e crítica. 

Por outro lado, a EPDRG também está comprometida com os objetivos educativos Plano Nacional de 

Reformas - Qualificar os portugueses, cujo objetivo é até 2020, alcançar a meta de frequência de 50% dos 

alunos do ensino secundário em percursos de dupla certificação, bem como dos projetos que, a nível 

internacional, o estado português assume.  

Quanto ao programa da União Europeia EF2020, um dos objetivos é assegurar que o maior número possível 

de alunos complete a sua educação e formação, definindo-se como meta a alcançar, até 2020, uma 

percentagem inferior a 10% de alunos que abandonam o ensino e a formação. Outro objetivo é garantir que, 

pelo menos, 82% dos jovens entre os 20 e os 34 anos que concluíram, pelo menos, o ensino secundá rio 

encontram emprego no espaço de 1 a 3 anos. 

Os objetivos do programa da OEI para 2021 são, essencialmente, dois: aumentar a taxa de inserção 

profissional dos alunos dos cursos profissionais e cursos de educação e formação em áreas associadas à 

respetiva formação e aumentar o número de jovens que terminam o ensino secundário. O primeiro objetivo 

tem como meta que, entre 50% e 75% dos jovens que terminam aquelas formações, sejam inseridos no 
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mercado de trabalho em áreas associadas às formações frequentadas; o segundo objetivo visa garantir que, 

até 2021, entre 60% a 90% de jovens terminam o ensino secundário.  

Finalmente, segundo dados do Pordata, em 2016, a população portuguesa que entre os 18 e 24 anos deixou 

de estudar sem completar o ensino secundário, apresentava a nível nacional uma média de 13,6%, superior 

à média europeia 10,8% e de novo, muito distante das metas do Quadro Estratégico e das Metas Educativas, 

pelo que consideramos que o combate ao abandono escolar precoce se constitui também como um dos 

propósitos da ação da EPDRG. 

1.3- Missão e Visão Estratégica 

A EPDRG é uma Escola profissional pública, que de acordo com o DL 92/2014 de 20 de junho, é um 

estabelecimento de ensino predominantemente vocacionado para a oferta de cursos de ensino e formação 

profissional dual, no âmbito do ensino não superior, que funciona na dependência do Ministério da Educação 

e integra a rede pública de estabelecimentos de ensino. 

No quadro das suas responsabilidades, são conferidas às escolas profissionais, e inclusive a esta, as 

seguintes atribuições: 

“a) Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a sua inserção 

socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos; 

b) Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação e formação que 

constituem a sua oferta formativa; 

c) Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências profissionais de caráter 

sistemático; 

d) Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e 

culturais, da respetiva região e ou setor de intervenção, tendo em vista a adequação da oferta formativa às 

suas necessidades específicas e a otimização dos recursos disponíveis; 

e) Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular da região onde se localizam e 

dos setores de atividade, através de uma formação de qualidade dos recursos humanos.” 

É, pois, neste contexto de responsabilidades, assentes numa interação sistemática com os agentes do 

desenvolvimento socioeconómico da região, que a EPDRG define a sua trajetória, as opções da sua política 

educativa e orienta a sua linha de ação estratégica definida pela sua Missão e Visão Estratégica, num quadro 

de Valores que defende e que procura transmitir aos jovens formandos, tal como enunciados de seguida: 

Visão estratégica: “Atenta às mudanças de paradigma do desenvolvimento regional, visa reafirmar a 

identidade na região e reforçar a ligação com o meio envolvente, com o meio empresarial, com a ambição de 

ser reconhecida pela formação de qualidade que proporciona e que a distingue – constituir-se, em suma, como 

uma Referência Regional”; 

 

Missão: “Contribuir para elevar o nível de escolarização e qualificação profissional dos jovens e da população 

em áreas de potencial interesse no tecido económico e empresarial regionais, proporcionado uma formação 
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profissional de reconhecido valor que promova não só o desenvolvimento de competências técnicas e 

científicas, mas também um desenvolvimento global e equilibrado da pessoa do aluno, capaz de pensar e 

agir, de resolver problemas, que facilitem a sua integração dinâmica no mercado de trabalho, capaz de 

responder às necessidades nacionais.” 

                

Valores: “Desempenhar o seu papel na sociedade, cumprindo a sua missão de serviço público com ética e 

responsabilidade, num espaço de diálogo e reflexão permanente, de espírito de equipa, de cidadania e de 

solidariedade.” 

 

Nesta perspetiva, é fundamental organizar a escola, planear o ensino e a aprendizagem, valorizando-se a 

qualidade da educação e da formação profissional que se proporciona aos jovens formandos, com a 

consciencialização do lugar que esta Escola Profissional ocupa na região e com a responsabilidade do 

contributo que poderá dar no desenvolvimento socioeconómico. Nesse sentido, a Missão, a Visão estratégica 

e os Valores que subscreve constituem os três pilares do projeto educativo que importa aqui destacar e, a 

partir dos quais, se configura o modelo de organização e o modelo de ensino, por estrutura modular, desta 

Escola Profissional que, assumindo a perspetiva de educação inclusiva, deverão conduzir ao sucesso 

educativo. 

 

1.4. O modelo formativo da EPDRG 

Tendo em conta o modelo organizativo dos currículos e desenho curricular da tipologia dos cursos lecionados, 

o modelo formativo da EPDRG é a estrutura ou sistema modular, surgido no sistema educativo português no 

final dos anos 80 com a criação das escolas profissionais, integrado nas modalidades especiais de educação 

escolar. O modelo baseia-se numa organização aberta e flexível do currículo, com recurso a três elementos 

fundamentais − uma orientação educativa diferenciada, um apoio personalizado e uma dimensão formativa 

da avaliação – para estimular e potenciar o sucesso escolar e educativo dos alunos.  

O modelo assenta numa perspetiva humanista da educação, está ancorado em princípios pedagógicos ligados 

ao construtivismo e apresenta como caraterística fundamental a flexibilidade, concretizada num currículo 

concebido como matriz, suscetível de ser contextualizado consoante a realidade da escola e as caraterísticas 

dos alunos. Assim, o módulo constitui a unidade de aprendizagem fundamental, que permite a um aluno ou 

grupo de alunos adquirir, segundo o seu ritmo próprio, saberes e competências, mediante a realização de uma 

série de experiências de aprendizagem cuidadosamente concebidas e geridas pelos professores. 

A implementação da estrutura modular exige condições específicas ao nível do desenvolvimento curricular, 

das práticas pedagógicas, da organização da escola e da profissionalidade docente, (Figura 1). 
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Figura 1 – Modelo de formação da EPDRG 

Assim, ao nível do desenvolvimento curricular, a escola está comprometida com a proposta curricular de base, 

da responsabilidade da administração central (ME e ANQEP), reconstruindo-a para o seu contexto específico, 

considerando as competências consubstanciadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

o Perfil Profissional e referenciais de formação para cada um dos cursos ministrados e as Aprendizagens 

essenciais para cada componente de formação. Para cada tipologia de curso e em acordo com as orientações 

que vão surgindo, as matrizes curriculares são configuradas a partir do referencial de organização do currículo 

proposto no Catálogo Nacional de Qualificação (CNQ), particularmente no que se refere às componentes 

técnica/tecnológica dos cursos e perfis de competências e de saída profissional.  

Ao nível da organização, a escola valoriza o projeto educativo como o referencial de identidade e do projeto 

pedagógico que desenvolve, bem como a necessidade de definição de metas claras, do trabalho em equipa 

dos professores e do seu compromisso na prossecução de objetivos comuns, além da flexibilidade na 

organização do tempo e do espaço, da participação, da liderança efetiva e partilhada e da abertura ao exterior. 

Finalmente, quanto à profissionalidade docente, a escola acentua um perfil profissional baseado na posse, 

pelos professores, de competências de gestão do currículo e de grupos heterogéneos em sala de aula, da 

animação de atividades pedagógicas, de orientação e facilitação da aprendizagem e de investigação reflexiva 

e criativa sobre a própria prática, tendo em vista melhorar as aprendizagens dos alunos. 
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1.5 - Oferta formativa – Justificação e enquadramento 

Tal como se refere no ponto 1.3, a matriz formativa da EPDRG contempla, na sua essência, os cursos de 

ensino e formação profissional dual de jovens. Em conformidade com a visão estratégica da escola e a sua 

missão, e face aos recursos físicos e humanos existentes, a oferta formativa é orientada para áreas que 

permitem seguir uma linha de especialização vocacional e profissional, capaz de complementar e competir 

com as demais escolas da região e oferecer uma formação de qualidade e excelência.  

Em resultado da auscultação dos agentes locais e regionais de desenvolvimento e de um conjunto de fontes 

europeias, nacionais e regionais, tais como Employment  and Social Developments in Europe 2019, 

Automação e futuro do emprego em Portugal, (McKinsey&Company janeiro 2019), Estratégia do Turismo 

2027 (setembro 2017), Alentejo 2030, desafiar o futuro - Contributo regional para a estratégia nacional 

Portugal 2030, Associação de Empresários do Alentejo Litoral, a oferta formativa centra-se em cursos 

profissionais de nível IV em duas áreas consideradas pelos parceiros socioeconómicos e tutela como cruciais 

para o desenvolvimento da região: Produção Agrícola e Animal e Turismo e Laser. Trata-se de duas áreas 

que atualmente refletem as potencialidades de desenvolvimento socioeconómico do concelho e da região 

conjugadas com as respetivas necessidades em mão de obra qualificada (Fig. 2). 

Conhecedores da realidade económica e social da região, assim como da possibilidade de emergência de 

novas áreas profissionais identificadas nas políticas de desenvolvimento em vigor (Portugal 2020), 

pretendemos, enquanto escola, alargar a oferta a cursos de dupla certificação noutras áreas que se 

considerem de interesse, dando resposta aos vários públicos.  

A par dos cursos profissionais, a EPDRG tem vindo a incluir na sua oferta formativa cursos de educação e 

formação de jovens de nível II, 3º ciclo, 9º ano, nas áreas de agricultura, como resposta educativa a jovens 

do concelho e da região que necessitam de reorientar o seu percurso formativo e procuram, mais cedo, as 

áreas formativas que esta escola proporciona. 
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Figura 2- Oferta Formativa  

 
Os cursos a integrar na oferta formativa da escola são todos os anos submetidos a apreciação e aprovados 

nas reuniões da rede da Região do Alentejo Litoral (ME, ANQEP, IEFP, Autarquias, representantes das CIM 

e escolas da região) que definem as áreas prioritárias e os cursos a ministrar.  

1.6. Evolução da população escolar 

Em cada ano letivo, a oferta formativa revela a intenção clara da escola em dar resposta aos stakeholders, 

satisfazendo as solicitações do mercado de trabalho e necessidades da população da região, especialmente 

ao nível da formação e qualificação dos jovens. Enquanto estrutura qualificante da região CIM Alentejo litoral, 

esta EP tem tido uma constante procura, tal como o Quadro 1 demonstra.  

Quadro 1- Evolução da população escolar no último triénio 

POPULAÇÃO ESCOLAR 

TIPO DE OFERTA 

2017/18 2018/19 2019/20 

Cursos profissionais (CP) nível IV 156 138 142 

Cursos de Educação e Formação Jovens (CEF), Nível II -- 16 14 

Total da população escolar 156 154 156 

 

A população escolar tem estabilizado nos últimos anos letivos, em função da capacidade máxima da escola, 

limitada pelas condições físicas e infraestruturas, fixando-se nos 156 alunos.  
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1.7. Características da população escolar 

O conhecimento das caraterísticas pessoais, socioeconómicas e o percurso escolar dos alunos que 

frequentam a escola é fundamental para identificar problemas e fazer os diagnósticos corretos com vista à 

adequada seleção de estratégias pedagógicas promotoras do sucesso dos alunos. 

O histórico da escola revela que, apesar de ligeiras oscilações de ano para ano, os alunos que frequentam 

esta escola são, em larga maioria (95,5%), da região do Alentejo Litoral, tal como o revela a Figura 3.  

 

Figura 3- Origem dos alunos no ano letivo 2019/2020 

Esta procura pela escola revela a importância que esta tem na região e o contributo que tem vindo a dar na 

escolarização e qualificação em áreas consideradas de interesse na região e para o país. No entanto, há que 

registar que a maioria dos alunos (75%) pertence ao concelho de Grândola (Figura 4) 

 

Figura 4- Origem dos alunos por concelho em 2019/2020 

No presente, a população escolar distribui-se com marcada vantagem para o sexo masculino (Figura 5). 
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Figura 5- População escolar, por género, em 2019/2020 

No entanto, são os rapazes a frequentar preferencialmente os cursos enquadrados nas áreas formativas de 

Produção Agrícola e Animal, enquanto as raparigas preferem os cursos nas áreas do Turismo e Lazer (Figura  

6). 

 

Figura 6- Representatividade do género por área de formação, em 2019/20 (%) 

Já no que se refere à deslocação para a escola, há que referir que a maioria dos alunos desloca-se 

diariamente, usando os transportes escolares (59,6%) (Figura 7). A compatibilização dos horários letivos com 

os da rede de transportes escolares implica para muitos dos alunos, que residem na periferia do concelho ou 

noutros concelhos, estar mais de 12 horas diárias fora de casa, levantando-se muito cedo, antes da 7 horas 

da manhã e regressando a casa para além das 19 horas. Por outro lado, o cumprimento das enormes cargas 

curriculares dos cursos de formação dual, associados ao calendário de funcionamento dos transportes 

escolares que só funciona até final de junho, obriga a uma excessiva carga letiva semanal nos horários dos 

alunos, (com pelo menos 40 tempos de 50 minutos semanais), pelo que apenas têm 1 tarde livre durante 

curtos períodos de tempo. Este constitui um handicap ao desenvolvimento de tarefas escolares fora dos 

horários letivos, o que impõe o recurso a atividades didáticas realizadas quase exclusivamente em período 

letivo e dentro da escola. Regista-se também o facto de todos os anos, entre 3 a 6% dos alunos se encontrar 

deslocado da sua residência por residirem a mais de 50 Km e não terem transporte escolar compatível, 

estando alojados em residências particulares. 
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Figura 7- Deslocação diária dos alunos para a escola (%) 

Atualmente, no universo da população escolar total, considerando as idades no início do ano letivo, verifica-

se que 33% dos alunos são maiores de idade (Figura 8). No entanto, como 25% dos alunos têm 17 anos à 

data da matrícula e irão completar os 18 anos durante o ano letivo, significará que cerca de 58% dos alunos 

atingirão a maioridade e, em consequência, serão os próprios encarregados de educação. Este constitui, 

muitas vezes, um problema para a escola, tendo em conta que os pais e encarregados de educação se 

desligam do acompanhamento da vida escolar dos educandos logo que estes atingem a maioridade, o que 

conduz, não raras vezes, ao problema da decisão de desistência escolar. No entanto, comparativamente ao 

último triénio, registamos uma evolução positiva no sentido de a escola vir a ser frequentada por alunos cada 

vez mais novos, o que pode indiciar que, perante um percurso escolar normal, a escolha por um curso 

profissional está a ser, muitas vezes, a primeira opção. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Distribuição percentual dos alunos da escola por idades, no ano letivo 2019/20  

Ainda no que se refere às idades dos alunos que frequentam a escola em 2019/20, cursos profissionais mais 

curso de educação formação (CEF-1 ano, 9º ano), distribuem-se conforme ilustra o gráfico da Figura 9, sendo 

a média de idades de 16, 88 anos e a moda os 17 anos. 
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Figura 9- Frequência de idades da população escolar em 2019/2020 

A análise do gráfico da Figura 9 permite-nos verificar ainda que a faixa etária entre os 15 e os 18 anos 

representa 82,7% da população escolar desta escola e que, ainda assim, apenas 67,3% dos alunos estão 

dentro da escolaridade obrigatória.  

No entanto, como são os cursos profissionais os cursos no qual se centra essencialmente a oferta formativa 

desta escola, representando regularmente cerca de 91% da população escolar, e aqueles que são alvo de 

observação no que respeita aos indicadores de avaliação do modelo alinhado com o EQAVET, consideramos 

pertinente caraterizar essa parte da população escolar, separadamente. Assim, no que se refere às idades 

dos alunos que frequentam os cursos profissionais, com ciclos de formação de 3 anos, o gráfico da distribuição 

etária da Figura 10, mostra que é a faixa etária dos 14 aos 18 anos que concentra a maioria dos alunos, 

representando 83,8% dos alunos. 

 

Figura 10- Frequência de idades dos alunos dos cursos profissionais em 2019/2020 

O panorama das idades nos cursos profissionais está em linha com o que se disse anteriormente sobre as 

idades da população escolar, revelando a distribuição de frequência de idade, ilustrada na Figura 11, que no 
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1º ano, ciclo de formação 2019/2022, estão dentro da escolaridade obrigatória 89,86% dos alunos, no ciclo de 

formação 2018/21 reduz para 57,14% e no ciclo 2017/20 cifra-se apenas em 23,68%.  

 

Figura 11- Frequência de idades dos alunos dos cursos profissionais, por ano curricular, em 2019/2020 

A idade dos alunos à entrada dos cursos profissionais, conjugada com as idades de frequência dos anos 

curriculares no tempo próprio, permite-nos, também, identificar situações de retenção ou reprovação durante 

o percurso escolar, informação que revela, não raras vezes, dificuldades de aprendizagem e mesmo o 

desinteresse dos alunos pela Escola.  

O estudo mais pormenorizado do percurso escolar dos alunos dos cursos profissionais que frequentam a 

escola no ano letivo 2019/2020 é revelador do insucesso escolar na região em anos de escolaridade 

anteriores, tantas vezes associado ao absentismo e ao abandono/desistência escolar. 

A escola confronta-se todos os anos com a elevada percentagem de alunos que, no universo dos alunos dos 

cursos profissionais que frequentam esta escola, já reprovaram pelo menos 1 vez durante o seu percurso 

académico. Tal como se ilustra na Figura12, considerando os três ciclos formativos em análise, a taxa de 

reprovação dos alunos que frequentam os cursos profissionais, no presente, cifra-se nos 41,55%, verificando-

se, no entanto, ligeira melhoria em relação ao passado recente, em linha com o que atrás ficou dito em relação 

às idades dos alunos à entrada nos cursos profissionais, isto é, há cada vez mais alunos mais jovens a 

escolher um curso profissional, especialmente no ciclo 2019/21. As taxas de reprovação dos alunos em ciclos 

anteriores e antes de ingressarem nos cursos profissionais são, regra geral, sempre acima dos 40%, em 

qualquer dos ciclos formativos, o que não deixa ainda assim de ser preocupante relativamente ao insucesso 

e situações de potencial risco de abandono.  
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Figura 12- Situação dos alunos relativamente ao (in) sucesso escolar à entrada dos cursos profissionais 

O estudo do número de repetências dos alunos em ciclos anteriores é muito semelhante nos alunos que, neste 

momento, frequentam os três ciclos de formação (2017/20, 2018/21, 2019/22), tal como se pode constar pela 

análise do gráfico da Figura 13, muito embora se denote uma relativa melhoria na faixa etária dos alunos à 

entrada no ciclo formativo 2019/2022, tal como atrás já ficou dito. 

 

Figura 13- Situação dos alunos relativamente ao (in) sucesso escolar à entrada dos cursos profissionais 

É possível verificar que 12,7% dos alunos dos cursos profissionais (18 alunos) já reprovaram ou repetiram 

pelo menos 2 vezes durante o seu percurso académico. Naqueles ciclos de formação, a percentagem de 

alunos com duas ou mais repetências em ciclos anteriores varia entre os 7,25% e os 20%. Incluem-se nas 

repetências os alunos que ingressaram noutros cursos, designadamente em áreas de prosseguimento de 
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estudos e que, por problemas de insucesso interromperam aquela via e reorientaram o seu percurso escolar, 

optando por frequentar um curso profissional. 

O percurso escolar dos alunos em ciclos anteriores constitui um indicador imprescindível de orientação do 

processo educativo dos cursos profissionais desta escola, sendo o seu conhecimento o ponto de partida neste 

modelo formativo para o trabalho pedagógico a desenvolver com o aluno, com vista ao sucesso final do curso 

que frequenta.  

1.8. Infraestruturas e serviços 

A Escola situa-se a sul da vila de Grândola, e inscreve-se numa agradável paisagem rural. É composta por 

dois núcleos distintos mas intimamente ligados: o núcleo dos edifícios escolares propriamente dito e de 

serviços, denominado Centro-Escola e o núcleo das explorações agropecuárias designado Centro-

Exploração. 

O Centro-Escola/Edifício escolar é constituído pelos espaços que se descriminam no Quadro 2, e por Zonas 

de Recreio/Jardins/Arruamentos e Parque de Estacionamento e Estação Meteorológica. 

Quadro 2- Espaços Escolares do Centro-Escola/Edifício Escolar 

Bloco A Bloco B Bloco C Bloco D 

a) Receção 
b) Direção 
c) Gabinete de Diretores de 
Turma 
d) Sala de Reuniões 
e) Serviço de Psicologia e 
Orientação 
f) Casa de banho 

a)Serviços 
Administrativos 
b) Reprografia 
c) Sala de 
Professores 
d) Casa de banho 
 

a) Residência 
b) Salas de aula (nºs 1,2,3) 
c) Sala de Audiovisuais 
d) Anfiteatro 
e) Bar/Bufete 
f) Átrio/Sala de convívio dos 
alunos 
g) Casas de banho/Balneário dos 
alunos 
h) Sala de informática (1 e 2) 

a) Biblioteca Escolar 
b) Salas de aula (nºs 
4,5,6,7,8,9) 
c) Laboratório de 
Química/Biologia 
d) Vestiário dos alunos 
e) Arquivo 
f) Residência  
g) Loja de venda de 
produtos 
 

 

O Centro-Exploração/Cerrado do Arraial, com cerca de 23 ha e o Centro-Exploração Herdade da Apaúla, com 

aproximadamente 69 ha são compostos pelos espaços que constam do Quadro 3, constituindo importantes 

recursos didático-pedagógicos. 

Quadro 3 - Espaços Escolares do Centro Exploração Cerrado do Arraial e Herdade da Apaúla 

Cerrado do Arraial - Bloco E Herdade da Apaúla 

a) Oficina 
b) Sala de Mecanização 
c) Museu Agrícola 
d) Parque de Máquinas 
e) Sala de Indústrias Agrícolas 
f) Ovil 
g) Aviário 
h) Exploração agrícola (sectores: hortícola, frutícola, culturas arvenses) 
i) Zona de recreio/jardins/arruamentos e estacionamentos. 

a) Salas de aulas (nºs 1,2) 
b) Casa de Banho 
c) Monte/Sala de Convívio dos alunos 
d) Armazéns Agrícolas 
e) Setor arvense 
f) Setor hortofrutícola 
g) Setor florestal 
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Todas as salas de aula dispõem de PC, projetor de vídeo e programa para gestão do currículo e com sumários 

digitais. 

A Biblioteca da escola, devidamente equipada com mobiliário e reestruturada de modo a melhor servir a 

população escolar, está integrada na Rede de Bibliotecas Escolares 

A biblioteca escolar (BE) é um espaço educativo integrador de muitas literacias (digital, da leitura, da 

informação, dos media,…), que pretende apoiar e colaborar com o processo ensino-aprendizagem. Detém 

recursos pedagógicos diversificados e condições físicas para o desenvolvimento de trabalhos autónomos ou 

orientados, em prol das aprendizagens curriculares teóricas e práticas dos cursos administrados na escola.  

Para que os jovens sejam bem-sucedidos, tanto na sua vida pessoal como na escolar e consequentemente 

na profissional, têm hoje, não só de dominar os saberes convencionais, mas também, um conjunto de 

conhecimentos e de capacidades transversais, consideradas fulcrais para vivências e exigências dos tempos 

atuais. 

Assim sendo, cabe à BE continuar a dar resposta a estas necessidades formativas e às dinâmicas necessárias 

para a construção de cidadãos funcionais e ativos na sociedade. 

É essencial que seja, também, um parceiro dinâmico e cooperante com as atividades/projetos 

transdisciplinares da escola, um apoio estrutural e pedagógico no âmbito da recuperação modular, e também, 

que promova e divulgue o seu trabalho, como o da própria escola, na comunidade escolar e local.  

Nas aulas práticas de Educação Física utilizam-se os equipamentos da autarquia (piscinas e polidesportivo), 

sendo também utilizado o espaço do Cerrado do Arraial para atividades de Orientação e Corta-Mato. 

Devido à inexistência de refeitório é utilizado o do Agrupamento de Escolas de Grândola, no entanto a escola 

tem um pequeno Bar/Bufete.  

Subsistem ainda na escola, os respetivos serviços administrativos, a reprografia/centro de recursos e os 

Serviços de Psicologia e Orientação que são assegurados pela partilha da Psicóloga com o Agrupamento de 

Escolas de Grândola, disponibilizando esta duas tardes do seu horário. 

Existem ainda 2 carrinhas de 9 lugares que estão ao serviço dos alunos em visitas de estudo, nas deslocações 

para as empresas em Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e nas atividades do Desporto Escolar.  

Há grande diversidade de espaços escolares, adequados à oferta formativa e população escolar, num 

razoável a bom estado de conservação. Os espaços verdes envolventes ao edifício escolar, construídos nas 

aulas práticas pelos alunos e professores, estão ajardinados e cuidados, e são locais que atraem os alunos 

quando as condições atmosféricas o permitem. Há uma cultura de limpeza, responsabilização e preservação 
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dos espaços escolares que todos respeitam e que os próprios alunos assumem assim que se integram na 

comunidade.  

A disposição do edifício permite uma boa segurança, possuindo câmaras de videovigilância, e uma portaria 

que é partilhada com o Agrupamento de Escolas de Grândola, controlando-se assim as entradas e saídas. 

Existe também um parque de estacionamento que está a necessitar de ser intervencionado. 

 Promovem-se periodicamente atividades integradas no Plano de Prevenção, ações de sensibilização para a 

segurança e testa-se a capacidade de resposta a eventuais acidentes através de simulacros. Os espaços 

escolares dispõem de extintores e sinalética adequada.  

 

1.9. Os recursos humanos 

1.9.1. Pessoal Docente e Pessoal Não Docente 

No presente, a composição dos recursos humanos é a que se apresenta na Quadro 4.  

Quadro 4 – Composição dos recursos humanos em 2019/2020 

PESSOAL DOCENTE PESSOAL NÃO DOCENTE 

Quadro da Escola * 12 Psicóloga 1 (atribuído meio 
horário) Contratado c/ Vinculo 1 

QE mobilidade interna noutra 
escola/Instituição 

4 Assistentes técnicos 
QE 

5 

QA mobilidade interna na 
EPDRG  

2 Assistentes 
operacionais QE 

10 

Contratados  17 Assistentes 
operacionais- contrato  

0 

TOTAL DE PROFESSORES AO 
SERVIÇO NA EPDRG 

28  TOTAL 15 

 
*Quatro docentes QE estão em mobilidade noutras escolas, sendo os lugares ocupados normalmente por professores contratados. 

** Variável de ano para ano 

 

O corpo docente ao serviço da EPDRG no ano letivo 2019/2020, é constituído por 28 professores distribuídos 

pelos vários departamentos, dos quais 12 são do Quadro de Escola (42,9%), os restantes contratados 

(Necessidades Transitórias, Reservas de Recrutamento e Contratação de Escola), possuindo 99,9% uma 

licenciatura, 13,8% mestrado, e 82,1% são profissionalizados, sendo 17,9% técnicos especializados para 

formação. Têm mais de 15 anos de experiência pedagógica cerca de 69% dos professores, sendo a média de 

idade é de 49 anos. 

No que se refere ao pessoal não docente, designadamente aos assistentes operacionais, a escola tem 

carência de funcionários, não só para o desempenho de tarefas de auxiliares da ação educativa no edifício 

escolar, como também para o desempenho das múltiplas tarefas a desempenhar na exploração agrícola da 



 
EPDRG:Uma Escola de Referencia Regional 

22 
PEE/00 

escola. De salientar o facto da Portaria 272-A/ 2017, que determina a fórmula de cálculo das necessidades de 

pessoal não docente nas escolas da rede pública do ME, prever para as escolas profissionais uma dotação 

que deve excluir o nº de funcionários das explorações agrícolas, mas que neste momento os 10 AO existentes 

incluem 3 funcionários da exploração agrícola, o que reduz para apenas 7 os AO para afetar ao edifício 

escolar, nº claramente insuficiente e quase metade do que deveria existir para estas funções.  

O pessoal não docente é constituído por 1 Coordenador Técnico, 4 Assistentes Técnicas, 10 Assistentes 

Operacionais, pertencendo todos ao Quadro de Escola. Dos funcionários ao serviço, 46,7 % possuem o Ensino 

Secundário e/ou Licenciatura, e 86,7% têm mais de 15 anos de serviço, sendo a sua média de idades de 54 

anos. 

1.10. Estrutura Organizacional 

Em termos organizacionais e funcionais, a Escola possui, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 

137/2012 de 2 de julho, as estruturas que permitem coordenar e gerir as atividades desenvolvidas. O 

organigrama funcional encontra-se em anexo e pretende ilustrar de um modo rápido e simples, a estrutura 

organizacional existente na EPDRG.  

1.11. Recursos Financeiros 

O sistema financeiro da escola enquadra-se no Regime de Autonomia Administrativa aplicado aos serviços 

integrados no Estado, sendo planificado de acordo com o Orçamento da Escola e concretizado na sua conta 

de gerência. O Estado (IGeFE) e Fundo Social Europeu (POCH) são as principais fontes de financiamento, 

prestando-se-lhe contas periódicas e anuais. São também fontes de receita a Exploração Agrícola, o Bar e 

projetos a que a escola se candidata, tais como o Desporto Escolar. 

1.12. Stakeholders e envolvimento na vida da escola 

A EPDRG, enquanto instituição de educação e formação profissional que prima pela qualidade, dá especial 

importância aos seus Stakeholders, partes interessadas nas ações e desempenhos da escola. Em 

consequência, desenvolvem-se mecanismos que asseguram a sua participação ativa na vida da escola, de 

modo a que as suas expetativas e necessidades sejam conhecidas e consideradas para se alcançar o sucesso 

educativo e formativo. No que se refere aos Stakeholders Internos (órgãos de gestão da escola como 

Conselho Geral, Direção, Conselho Administrativo, Conselho Pedagógico, Serviços de Administração Escolar, 

alunos, professores/formadores, funcionários e outros profissionais), há um natural compromisso e 

envolvimento na vida da escola. Todavia, dada a natureza da Missão e Visão estratégica da escola e a política 

educativa, os Stakeholders Externos desempenham um papel de extrema importância no desenvolvimento do 

Projeto Educativo e contribuem, claramente, para a melhoria da qualidade da educação e formação 

profissional nesta escola profissional. Entre os parceiros externos, a escola dá uma especial atenção à 

representação dos pais e encarregados de educação nas estruturas e órgãos da escola e enquanto elo de 

ligação privilegiado na relação escola- aluno-família, com vista ao sucesso escolar. No entanto, os parceiros 
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Sociais/Institucionais e os Empregadores desempenham um papel colaborativo fundamental no 

desenvolvimento do Projeto Educativo da Escola. Os empregadores/entidades de acolhimento de FCT 

colaboram diretamente com a escola no desenvolvimento dos currículos, proporcionando experiências de 

aprendizagem reais em contexto de trabalho e colaboram na inserção na vida ativa, contribuindo, deste modo, 

para a garantia da qualidade da educação e formação profissional dos jovens. A EPDRG tem protocolos de 

cooperação e parcerias com entidades/instituições que visam por exemplo, a continuação dos estudos, o 

reconhecimento do mérito escolar, o apoio socioeducativo e a inclusão, e todos os anos estabelece com 

empresas/entidades da região novos protocolos, nas diversas áreas e com diversos fins. 

1.13. Projetos 

1.13.1. Desporto Escolar 

A prática desportiva constitui um instrumento de grande relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e 

de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Complementarmente, o Desporto Escolar promove 

estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e permite o desenvolvimento 

da prática desportiva. Na escola são dinamizadas, as seguintes modalidades: Futsal, Badminton, Bitoque 

Rugby, Ténis de Mesa, Basquetebol, Atletismo (Corta-Mato e Mega-Sprint), Jogos Tradicionais e Multiatividades 

ao Ar Livre, Desportos de Natureza. 

1.13.2. Cidadania e Desenvolvimento 

Educação para a Saúde  

A Promoção e Educação para a Saúde (PES) em meio escolar é um processo contínuo que visa o 

desenvolvimento de competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontarem-se positivamente 

consigo próprios, construir um projeto de vida e serem capazes de fazer escolhas individuais, conscientes e 

responsáveis. A promoção da educação para a saúde na escola tem, também, como missão criar ambientes 

facilitadores dessas escolhas e estimular o espírito critico para o exercício de uma cidadania ativa. A PES tem 

um papel fulcral no desenvolvimento de cidadãos e sociedades saudáveis, sustentáveis e felizes, razão pela 

qual contribui para as metas e objetivos definidos pela Organização Mundial de Saúde para a Saúde e Bem 

Estar na Europa – Saúde 2020, para a Estratégia da EU2020, no que respeita ao crescimento sustentável e 

à educação inclusiva e para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações 

Unidas. A educação para a saúde tem como objetivos: Promover a literacia em saúde; Promover atitudes e 

valores que suportem comportamentos saudáveis; Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida 

saudáveis; Criar condições ambientais para uma Escola Promotora de Saúde; Universalizar o acesso à 

educação para a saúde em meio escolar; Qualificar a oferta da educação para a saúde em meio escolar. 

Neste contexto, a PES (Promoção e Educação para a Saúde) será implementada em articulação com o Projeto 

Educativo da Escola, dando continuidade ao trabalho desenvolvido, numa lógica de transversalidade e 
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transdisciplinaridade, adequada aos diferentes níveis etários, dinamizada em articulação com o Centro de 

Saúde de Grândola e sempre que possível, em colaboração com outras entidades externas. 

Programa Eco-Escolas 

A escola participa no Programa Eco-Escolas há oito anos letivos, tendo conquistado oito Bandeiras Verdes. 

Foi distinguida pela Associação Bandeira Azul da Europa, seção portuguesa da Fondation for Environmental 

Education, com o Diploma de Excelência, no Seminário Nacional Eco-Escolas 2016 que decorreu em Leiria, 

em 22 de Janeiro de 2016. 

Este reconhecimento de excelência, bem como as bandeiras verdes conquistadas é, sem dúvida, um estímulo 

e um desafio à continuidade e qualidade do trabalho efetuado na escola no âmbito da Educação Ambiental e 

comprometemo-nos por isso a continuar a dinamizar ações na escola, que concorram para a melhoria do 

desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade. Pretende-se sobretudo 

estimular o hábito de participação e cidadania dos nossos alunos e restante comunidade educativa, 

relativamente às questões ambientais, através da apropriação e adoção de comportamentos sustentáveis no 

quotidiano. O Programa inclui também as parcerias entre a Escola, a Câmara Municipal de Grândola e a 

Ambilital, pretendendo-se alargar a outras instituições, procurando contribuir assim para um maior 

envolvimento e participação na construção de um Desenvolvimento Sustentável do Concelho. 

 

EPDR +Solidária 

O Projeto EPDR+Solidária, dinamizado por professores alunos e funcionários, tem como objetivo sensibilizar 

toda a comunidade escolar para a necessidade de praticar uma cidadania ativa e participada na procura do 

bem comum, fomentar ideais de solidariedade, contribuir para o desenvolvimento da consciência cívica dos 

alunos e reforçar atitudes de ajuda e partilha. Procura também dar resposta a situações pontuais de fragilidade 

social, e desenvolve ações para angariação de fundos e procura apoios junto de instituições da comunidade. 

1.13.3. Jornal “O Semeador” 

A edição do jornal escolar “O Semeador” é uma prática com fortes e consolidadas tradições na nossa escola, 

uma vez que tem sido trimestralmente publicado, ininterruptamente, desde há 26 anos. Sendo um projeto de 

carácter transversal e interdisciplinar, produzido pelos alunos e professores, o jornal pretende ser um 

instrumento privilegiado de comunicação e divulgação das atividades realizadas na escola e fora dela, junto 

da comunidade educativa. É também uma forma de promover a leitura e a escrita. 
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PARTE II 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS ESCOLARES 

 
1.1. Resultados escolares  

Tendo em conta o relatório de avaliação do anterior Projeto Educativo elaborado pela Equipa de Avaliação 

Interna, seguem-se alguns quadros e considerações sobre os resultados escolares obtidos no triénio em 

análise. 

As taxas de conclusão modular mantiveram-se elevadas nos anos analisados, conforme se pode observar no 

Quadro 5, tendo-se registado melhores resultados no 3º ano dos cursos. Com o objetivo de se conseguir 

melhorar estas taxas de conclusão modular funciona na escola a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAI), bem como a Equipa de Apoio da Biblioteca Escolar que proporcionam apoios a todos os 

alunos que necessitam de recuperar módulos, assiduidade, e aprendizagens. 

Quadro 5 - Taxa de Conclusão Modular Anual (%) 

 
 

Cursos 

ANO LETIVO 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 
1ºano 
 

 
2ºano 

 
3ºano 

 
1ºano 
 

 
2ºano 

 
3ºano 

 
1ºano 

 
2ºano 

 
3ºano 

Técnico de Turismo 90 91,40 100 97,5 91,62 100 100 100 100 

Técnico de Produção 
Agrária 

96,88 90,53 95 95,72 97,18 92,60 97,22 100 98,66 

Técnico de Turismo 
Ambiental Rural 

95,78 99,76 95 81,40 94,67 99,54 100 94,77 100 

 

No Quadro 6, estão calculadas as taxas de conclusão dos cursos por ciclos de formação, em conformidade 

com os critérios de seleção do POCH, ou seja, tendo em conta os alunos que se matricularam no primeiro ano 

e que concluem o terceiro ano. No Quadro 7, registam-se as taxas de conclusão dos cursos por ciclos de 

formação, tendo em conta o nº de alunos que iniciaram o 3º ano e terminaram com sucesso no final do ano 

letivo respectivo e no Quadro 8 inscrevem-se as taxas de desistência/abandono escolar nos três ciclos de 

formação. Da análise dos três quadros pode concluir-se que de acordo com os critérios de seleção do POCH, 

as taxas de conclusão dos cursos profissionais sofreram oscilações entre o baixo (< 70%) e o médio (>=70% 

e <75%) nos diferentes cursos, estando estreitamente correlacionadas com as elevadas taxas de desistência 

e abandono escolar,  (transferências, anulações de matrículas, excesso de faltas) sobretudo nos primeiros 

anos dos cursos, comprometendo-se assim logo no início dos ciclos de formação as futuras taxas de 

conclusão dos cursos. No entanto, as taxas de conclusão dos alunos que se matriculam e terminam o 3ºano, 

são elevadas nos três ciclos e nos três cursos, fruto do trabalho pedagógico e das equipas de apoio junto dos 

alunos no sentido de recuperação de módulos e assiduidade, confirmando-se assim que é sobretudo no 
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primeiro ano dos cursos que ocorrem desistências e abandono escolar, decorrentes de constrangimentos que 

a escola não tem conseguido consegue obviar. 

Quadro 6- Taxa de Conclusão dos Cursos Profissionais por ciclos de formação (%) * 

 
Cursos 

 

CICLO DE FORMAÇÃO 

 
2014/2017 

 
2015/2018 

 
2016/2019 

Técnico de Turismo 66,67 72,22 60,00 

Técnico de Produção Agrária 72,73 57,69 63,33 

Técnico de Turismo Ambiental e 
Rural 

75,00 68,75 72,00 

TOTAL 71,88 65,00 65,00 
          * Nº de alunos que iniciaram o 1ºano, e que concluíram o 3º ano 

 

Quadro 7- Taxa de Conclusão dos Cursos por ciclos de formação (%)** 

 
Cursos 

 

CICLO DE FORMAÇÃO 

 
2014/2017 

 
2015/2018 

 
2016/2019 

Técnico de Turismo 90,90 92,9 83,23 

Técnico de Produção Agrária 85,71 78,9 95,00 

Técnico de Turismo Ambiental e 
Rural 

85,71 91,7 100 

           ** Nº alunos que iniciaram e que terminaram o 3ºano 

 

Quadro 8 -Taxas de Desistência/Abandono escolar nos cursos profissionais 

 
Cursos 

 

CICLO DE FORMAÇÃO 

 
2014/2017 

 
2015/2018 

 
2016/2019 

Técnico de Turismo 33.33 27.78 40.00 

Técnico de Produção Agrária 21.21 30.77 33.33 

Técnico de Turismo Ambiental e 
Rural 

12.50 25.00 28.00 

TOTAL 21.88 28.33 33.75 

 

As taxas de conclusão das PAP são calculadas tendo em conta os alunos que frequentam o 3ºano e que 

entregam, discutem e por isso concluem as suas PAP. Observa-se no Quadro 9, que estas taxas são elevadas 

em todos os cursos e excelentes no curso de Turismo e Turismo Ambiental e Rural. Nos cursos TPA, as taxas 

obtidas refletem o facto de haver alunos que ainda não apresentaram e discutiram os seus relatórios apesar 

de o poderem fazer em momentos próprios, e da escola diligenciar no sentido da sua entrega.  
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Quadro 9 - Taxa de Conclusão das PAP (%) (alunos do 3ºano) 

 
Cursos 

 

ANO LETIVO 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
2018/2019 

Técnico de Turismo 
 

100 90 100 

Técnico de Produção Agrária 92,9 80 95 

Técnico de Turismo Ambiental e 
Rural 

92,3 90 100 

 

A Formação em Contexto de Trabalho é efetuada nos cursos de Técnico de Turismo e Técnico de Turismo 

Ambiental e Rural no segundo e terceiro anos. No curso Técnico de Produção Agrária é realizada ao longo 

dos três anos. Registaram-se taxas de conclusão da FCT de 100% três ciclos de formação analisados. 

Com o objetivo de verificar e aferir a qualidade do sucesso, foram calculadas as médias das classificações 

obtidas na componente sociocultural, científica e técnica, bem como as médias finais de cada curso, nos 

últimos três ciclos de formação, Quadro 10. Calcularam-se também as médias dos resultados obtidos nas 

Provas de Aptidão Profissional e Formação em Contexto de Trabalho. Verifica-se assim, que não existem 

grandes diferenças entre os resultados das classificações das três componentes nos diferentes cursos, 

oscilando em média entre os 13 e 14 valores. Os resultados obtidos nas PAP e FCT, e que integram e têm 

em consideração as avaliações dos monitores das empresas, vertente externa da avaliação, são de um modo 

geral 2 ou 3 valores superiores às classificações obtidas na componente técnica dos cursos, validando assim 

os bons desempenhos dos alunos. 

Quadro 10- Médias finais das classificações por componente de formação 

 
CICLO DE FORMAÇÃO 

COMPONENTES DA 
FORMAÇÃO 

2014/2017 2015/2018 2016/2019 

TT TTAR TPA TT TTAR TPA TT TTAR TPA 

Sociocultural 13,4 12,9 12,7 13,3 14,3 13,1 13,5 13,6 13,6 

Científica 13,0 11,8 12,2 12,7 14,3 12,7 12,8 13,0 13,2 

Tecnológica 14,4 13,2 13,0 13,4 14,4 13,8 12,8 13,3 14,7 

FCT 16,1 15,4 15,1 15,9 16,8 16,3 16,9 17,4 15,5 

PAP 15,3 14,3 12,5 14,2 16,2 14,3 14,9 14,7 14,5 

Média Final do Curso 14,3 13,4 12,9 13,7 15,0 13,8 13,9 14,0 14,2 

 

O observatório de acompanhamento do percurso dos alunos após a conclusão dos cursos, permite calcular 

as taxas de empregabilidade, bem como as taxas de prosseguimento de estudos, por ciclos de formação, 

tendo em conta o nº de alunos que concluem os cursos profissionais, conforme se pode observar nos Quadros 

11 e 12. De acordo com os critérios de seleção do POCH, no que diz respeito à Taxa de 

Empregabilidade/Prosseguimento de estudos considera-se que as taxas alcançadas são boas e elevadas.  
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Quadro 11- Taxa de Empregabilidade (%) 

 
Cursos 

 

CICLO DE FORMAÇÃO 

2014/2017 2015/2018 2016/2019 

Técnico de Turismo 90,0 92,3 93,3 

Técnico de Produção Agrária 87,5 80,0 94,7 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 83,3 72,7 72,2 

 

Quadro 12- Taxa de Prosseguimento de estudos (%) 

 
Cursos 

 

CICLO DE FORMAÇÃO 

 
2014/2017 

 
2015/2018 

 
2016/2019 

Técnico de Turismo 0,0 7,8 0,0 

Técnico de Produção Agrária 4,2 20,0 5,3 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 0,0 18,2 11,1 

 

Os quadros 13 e 14, apresentam as taxas de conclusão e de desistência dos cursos CEF, nos anos letivos 

2016/2017 e 2018/2019. No ano letivo 2016/2017 matricularam-se 20 alunos no curso CEF Operador 

Agrícola, 2 alunos anularam a matrícula (taxa de desistência escolar de 10%), 5 alunos não 

concluíram o curso e apenas 13 alunos concluíram com sucesso, o que representa uma taxa de 65%. 

Relativamente ao ano letivo 2018/2019, matricularam-se 16 alunos, 8 no curso CEF Operador de Máquinas 

Agrícolas e 8 alunos no curso CEF Operador Agrícola. Apenas 1 aluno do curso CEF OMA não concluiu com 

sucesso.  

Quadro 13- Taxas de Conclusão dos Cursos Educação Formação (%) 

 
Cursos 

 

ANO LETIVO 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
2018/2019 

CEF (OA + OMA) 
 

65,00 --- 93,75 

  

Quadro 14 - Taxas de desistência/Abandono escolar dos Cursos Educação Formação (%) 

 
Cursos 

 

ANO LETIVO 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
2018/2019 

CEF (OA + OMA) 
 

10,00 --- 6,25 

 

 

1.2. Sistema de garantia da Qualidade/resultados da Autoavaliação     

A Avaliação Interna enquanto processo de auto-regulação de práticas e processos, orientada para a melhoria 

dos resultados dos nossos alunos, tem sido uma prática constante ao longo dos últimos anos na Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola (EPDRG). Para a realização dessa autoavaliação a 

EPDRG possui uma Equipa de Avaliação Interna (EAI), formada por docentes, alunos, representantes do 
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pessoal não docente, pais/EE, empresários, que adopta um modelo de auto-avaliação, definido por um plano 

de ação definido anualmente. Neste plano de ação já se atenta numa evolução de adaptação para o sistema 

de garantia da qualidade alinhado com o Modelo EQAVET através da inclusão dos quatro indicadores 

selecionados pela ANQEP. No sentido de guiar o trabalho da EAI, foi concebido um referencial de análise a 

usar durante o processo avaliativo, onde constam os domínios, e respetivas metas, bem como os indicadores 

de análise, instrumentos de avaliação, e a calendarização dos momentos avaliativos tendo em conta não só 

os Planos Anuais de Atividades e o Projeto Educativo, bem como os quatro indicadores referenciados no 

Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET) e 

recomendados pela ANQEP, a saber, nº4, Taxa de conclusão em cursos EFP, nº5,Taxa de colocação após 

conclusão de cursos EFP, e nº6, Utilização das Competências adquiridas no local de trabalho, que por sua 

vez se divide em duas alíneas, 6a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso EFP e que 

trabalham na respetiva área profissional, e 6b3) Percentagem de empregadores de um determinado 

setor que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso EFP. A todos os 

departamentos, órgãos e setores, são solicitados trimestralmente relatórios e balanços da atividade realizada 

e a análise da informação avaliativa, acerca do funcionamento e dos resultados da escola, tendo em conta os 

domínios e metas postulados no PEE e Planos Anuais de Atividade. Foi aplicado à comunidade educativa um 

questionário de satisfação que permitiu um diagnóstico dos pontos fortes e fracos da escola. São ainda fontes 

de informação o Programa Informático de Alunos, sinópticos da MISI após exportação dos dados, e os 

resultados anuais dos questionários resultantes do Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino 

Secundário (OTES). Os relatórios produzidos trimestralmente e anualmente por esta EAI, são apresentados 

e analisados pormenorizadamente no Conselho Pedagógico, Conselho Geral e divulgados a toda a 

comunidade educativa. Os dados obtidos, e as reflexões/conclusões produzidas por todos os intervenientes, 

no âmbito deste processo sistemático de avaliação, permitem assim, obter uma visão global da escola e 

consolidar um diagnóstico nas suas múltiplas vertentes, aprofundando os pontos fortes, as debilidades, mas 

também os constrangimentos e oportunidades que se nos colocam. 

A EPDR possui um Observatório de Emprego, coordenado também pela EAI, cujo objetivo é acompanhar 

periodicamente o percurso dos alunos após a conclusão dos seus cursos. Decorrente dos contactos com os 

diplomados, são calculadas taxas de empregabilidade, taxas de empregabilidade na área da formação, taxas 

de prosseguimentos de estudos e outras formações. Este contacto sistemático com os nossos ex-alunos tem 

sido também uma forma de dar respostas a solicitações de ofertas de emprego que alguns empresários 

fazem junto da escola.  

Decorrente de uma candidatura aprovada ao POCH, foi constituída em 01 de Abril de 2019, uma equipa 

EQAVET constituída por professores, alunos, pessoal não docente, pais/EE, consultor externo e empresários 

para proceder ao processo de alinhamento com o quadro EQAVET. Esta equipa tem como missão executar 

todos os procedimentos necessários ao processo de alinhamento com o quadro EQAVET que terá como 
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objetivo final a obtenção do selo EQAVET, que comprova que o sistema de garantia da qualidade da EPDRG 

se encontra alinhado com o Quadro Europeu. Constituiu-se assim uma oportunidade para estabelecer as 

mudanças a implementar nas práticas/processos em uso na EPDRG, considerando os princípios EQAVET e 

as práticas de gestão da EFP a observar, bem como os indicadores a utilizar, concorrendo para uma melhoria 

efetiva da qualidade da EFP ministrada na escola. 

Resultados da Autoavaliação      

Extraído do relatório de avaliação interna do anterior Projeto Educativo, e como ponto de partida para a 

conceção de um plano de melhoria e a construção deste novo PEE, apresenta-se no quadro 15 uma análise 

SWOT da escola, onde se identificam os pontos fortes, os pontos fracos, os constrangimentos e as 

oportunidades, de uma forma sistematizada. 

Quadro 15- Pontos Fortes, Pontos Fracos, Constrangimentos e Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pontos fortes Pontos fracos 

 

• Elevado grau de execução dos PAAs; e Elevado número de visitas de estudo e 
atividades de contacto com o exterior; 

• Boas relações com a autarquia e as associações locais; 

• Divulgação das atividades da escola através da página de Facebook e Jornal “O 
semeador”; 

• Implementação e desenvolvimento de atividades de diferenciação pedagógica. 
Promoção da interdisciplinaridade e articulação de conteúdos e competências; 

• Envolvimento da comunidade escolar no desenvolvimento de atividades 
diversificadas, diferentes e propiciadoras de aprendizagens relevantes para os 
alunos, bem como o seu pleno desenvolvimento pessoal e cívico;  

• Boa articulação entre a gestão da exploração agrícola e as atividades pedagógicas; 

• Elevada percentagem de aulas práticas ou práticas simuladas nos Cursos TPA, TT 
e TTAR;  

• Implementação de novas variedades agrícolas na exploração agrícola da escola; 

• Disponibilidade da escola na resposta aos problemas socioeconómicos e familiares 
dos alunos; e Apoios educativos; 

• Capacidade de responder com rapidez e qualidade às solicitações externas, por 
parte de parceiros institucionais e da tutela; 

• Capacidade de articulação entre as várias estruturas e órgãos da Escola na 
resposta, organização e dinamização das atividades; 

• Usufruto das oportunidades/atividades que vão surgindo ao longo do ano letivo, 
com o objetivo de desenvolver as competências constantes dos perfis de 
desempenho dos cursos ministrados na escola;  

• Colaboração em atividades culturais do concelho, promoção do conhecimento e da 
cultura local e regional; 

• Taxas de sucesso de cada módulo das diferentes disciplinas; Taxas de conclusão 
modular anual por turma dos Cursos Profissionais; 

• Sucesso escolar das turmas do curso 9ºCEF; Baixa taxa de desistência dos Cursos 
CEF; 

• Elevado número de alunos transitados para o 12ºano dos profissionais cursos sem 
módulos em atraso (ano letivo 2018/2020); 

• Diminuição significativa do número de módulos em atraso da escola 

• Taxa de conclusão dos alunos matriculados nos 12º anos dos Cursos profissionais; 

• 100% de taxa de sucesso dos apoios educativos fora da sala de aula nos Cursos 
Profissionais e CEF; 

• Níveis médios de desempenho dos alunos dos Cursos Profissionais na FCT 
atribuídos pelos empregadores de Muito Bom; 

• 100% dos empresários/orientadores de estágio atribuíram classificações iguais ou 
superiores a 14 valores o que representa uma menção qualitativa de BOM;  

 

• Subida da taxa de desistência escolar; 

• Descida das taxas de conclusão dos cursos profissionais; 

• Desempenho nas competências de escola ao nível de suficiente; 

• Inconsistência das classificações obtidas pelos alunos nas PAP; 

• Ainda alguns problemas de índole disciplinar; 

• Dificuldade de cumprimento, por parte de alguns alunos, das 
regras de conduta definidas e difundidas pela Escola; 

• Irregular participação dos pais e encarregados de educação na 
vida escolar dos seus educandos; 

• Algumas dificuldades de integração de alguns alunos nas 
entidades de FCT, nomeadamente nos cursos Profissionais de 
Turismo; 

• Alunos com fragilidades ao nível do desempenho escolar anterior 
e de saberes prévios;  
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• Contributo relevante das aulas práticas/FCT/ECT para o desenvolvimento das 
competências constantes nos Perfis de Desempenho dos Cursos; Locais de estágio 
escolhidos maioritariamente pelos alunos; 

• Reforço do envolvimento da Escola com a comunidade e diversificação dos 
protocolos estabelecidos com entidades parceiras no âmbito da FCT/ECT (Número 
de novos protocolos); Rede abrangente e diversificada de parcerias e protocolos 
com entidades públicas e privadas;  

• Aumento significativo das disciplinas que incluíram nas suas planificações 
articulação com a BE no âmbito do desenvolvimento curricular; 

• Capacidade de adesão à mudança e inovação (aquisição do programa Newhotel); 

• Desenvolvimento de projetos de PAP que traduzem o espírito empreendedor e a 
adequação às realidades económicas e de desenvolvimento da região em termos 
agrícolas e turísticos; 

• Eficiência e eficácia dos mecanismos de recuperação modular; Elevada taxa de 
recuperação modular (ano letivo 2019/2020); 

• Diversificação dos instrumentos de avaliação utilizados nos módulos avaliados; 
Fomento da avaliação formativa; 

• Promoção da educação ambiental e do desenvolvimento rural sustentável nas 
atividades realizadas; Valorização das diferentes culturas e saberes; 

• Participação ativa dos alunos no Desporto Escolar; e prémios alcançados pelos 
alunos; 

• Acolhimento/receção/integração aos novos alunos; Atividades do PES; 

• Oferta formativa adequada às exigências do mercado de trabalho; 

• Articulação entre as várias estruturas e órgãos; 

• Taxas de empregabilidade dos ex-formandos; 

• Participação ativa dos alunos nas atividades desenvolvidas, tais como: visitas de 
estudo, comemorações de datas importantes, projeto Eco-Escola, ações de 
divulgação dos cursos e atividades da escola, feiras e certames; 

Constrangimentos Oportunidades 

 

• Dificuldades económicas das famílias que levam os alunos, assim que atingem a 
maioridade, a abandonarem a escola para iniciar uma atividade profissional 
(mesmo quando estão no 12º ano dos cursos profissionais); 

• Alunos com algumas fragilidades ao nível dos desempenhos escolares e pré-
requisitos e com repetências no seu percurso escolar; 

• Necessidade de requalificação e ampliação do edifício escolar; 

• Número insuficiente de assistentes operacionais; 

• Inexistência de instalações desportivas; 

• Alguma Instabilidade do corpo docente. 

• Alguns alunos sem objetivos académicos definidos e com um manifesto 
desinteresse pela vida escolar, bem como falta de horizontes profissionais; 

• Colocação de professores de alguns professores muito depois do mês de setembro; 

• Inexistência de candidatos para alguns horários incompletos que vão a concurso 
(TIC; Português, Francês, entre outras disciplinas); 

• Não foram desenvolvidas ações no âmbito do EQAVET por falta de orientações 
superiores. 

 

• Consolidação de protocolos e parcerias com instituições e 
empresas, direcionando-se para novas ofertas educativas; 

• Empreendimentos turísticos e empresas agrícolas da região; 

• Candidaturas a novos projetos; 

• Reforço das relações institucionais e de colaboração com 
entidades locais e regionais. 

• Novas parcerias com a Câmara Municipal e outras entidades 
locais (Centro de Saúde, Santa Casa da Misericórdia, Junta de 
Freguesia, IP Beja, IP Setúbal, entre outras); 

• Capitalização das entidades empresariais ligadas às áreas de 
formação da Escola; 

• Utilização do espaço da BE como espaço de valorização da 
vivência escolar; 

• Requalificação dos espaços exteriores da Escola com a criação 
de um espaço esplanada;  

• Nova sala de informática com 15 computadores novos; 

• Aquisição de material de apoio às atividades letivas (grade de 
discos, cadeiras, mesas, estantes, computadores, impressoras, 
fotocopiadora, ferramentas, …)  

• Contratualização de um forno para diversificar a oferta do bar 
(produtos à hora) melhoria do ambiente escolar com mais alunos 
a conviver no espaço escolar durante os intervalos 

• Contratualização da empresa ANOTHER Step para consultoria 
no âmbito do modelo nacional de garantia da qualidade na 
educação e formação profissional em alinhamento com o Quadro 
EQAVET; 

• Decreto-Lei nº 55 de 6 de Julho de 2018; 

• Decreto-Lei nº 54 de 6 de Julho de 2018; 

• Atribuição pela tutela de meio horário para um psicólogo; 

• Orçamento Participativo 
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1.3. Mapeamento e identificação das áreas de melhoria 
 
Ainda de acordo com os dados e as considerações observadas no relatório de avaliação do anterior projeto 

educativo, e dos relatórios produzidos por todas as estruturas e órgão bem como fragilidades identificadas em 

sede de conselho pedagógico, foi possível identificar fragilidades sobre as quais é necessário intervir. Essas 

fragilidades foram categorizadas em três eixos estratégicos, a saber: Ensino-Aprendizagem; Lideranças e 

Gestão; Imagem da Escola e Garantia da Qualidade da Educação, sobre os quais vai assentar e ser 

desenhado o Projeto Educativo 2019-2022. 

 
FRAGILIDADES 
IDENTIFICADAS 

 
OBJETIVO 

 
ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 
 ÁREA DE 

MELHORIA 

 
 
Taxa de 
desistência 
escolar   

 
 
Reduzir a 
taxa global 
de 
desistência 
escolar 

▪ Sinalização atempada de situações passíveis de desistência com intervenção 
rápida dos vários agentes educativos/serviços de apoio/psicólogo; 

▪ Diversificação das experiências de aprendizagem;  
▪ Reforço das estratégias de diferenciação pedagógica tendo em conta os 

percursos escolares dos alunos, 
▪ Promoção de aulas de caráter 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 

 
-Ensino-
Aprendizagem 
 
-Lideranças e 
Gestão 

 
 
 
Redução das 
taxas de 
conclusão de  
curso 

 
 
 
 
Elevar as 
taxas de 
conclusão 
de curso  
 

▪ Continuação da utilização dos mecanismos 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; 

▪ 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. 

-Ensino-
Aprendizagem 
 
-Lideranças e 
Gestão 
 
-Imagem da 
Escola e 
Garantia da 
Qualidade da 
Educação 

Desempenho 
nas 
competências 
de escola 

Melhorar a 
qualidade 
do 
desempenh
o dos 
alunos nas 
quatro 
competênci
as 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;  

▪ Definir competências dos alunos em linha com o Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória/Aprendizagens Essenciais/perfil profissional 

Ensino-
Aprendizagem 
 
-Imagem da 
Escola e 
Garantia da 
Qualidade da 
Educação 

Focos  
de Indisciplina   

Reduzir os 
focos de 
indisciplina 
escolar   

▪ Divulgação do RI e do Código de Conduta 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  
▪ Diversificação das atividades do Projeto de Cidadania da Escola 

-Lideranças e 
Gestão 
 
-Imagem da 
Escola e 
Garantia da 
Qualidade da 
Educação 
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FRAGILIDADES 
IDENTIFICADAS 

 
OBJETIVO 

 
ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 
 ÁREA DE 
MELHORIA 

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

Aumentar a 
presença e 
participação 
dos 
Pais/EE na 
vida escolar 
dos seus 
educandos 
 

▪ Promoção da participação dos Pais/Encarregados de Educação em 
projetos/atividades da Escola/Turma; 

▪ Divulgação junto dos Pais/Encarregados de Educação do e-mail 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; 

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

-Ensino-
Aprendizagem 
 
-Lideranças e 
Gestão 
 
-Imagem da 
Escola e Garantia 
da Qualidade da 
Educação 

 
 
 
Supervisão da 
prática letiva 

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

▪ Conceção de um mecanismo voluntário de observação de aulas tendo em 
vista a experimentação de práticas de avaliação formativa; 

▪ Observação da aplicação dos instrumentos de avaliação diagnóstica; 
▪ Observação da implementação sistemática das práticas de diferenciação 

pedagógica;  
 
 
 
 

-Ensino-
Aprendizagem 
 
 
-Lideranças e 
Gestão 

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

 
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; 

-Ensino-
Aprendizagem 
 
-Lideranças e 
Gestão 
 
-Imagem da 
Escola e Garantia 
da Qualidade da 
Educação 
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PARTE III 

 

1. EIXOS ESTRATÉGICOS, ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PRIORIDADES 

 

1.1- Identificação dos eixos estratégicos 

Continuamos alinhados pelos grandes objetivos estratégicos da escola definidos no triénio anterior e cuja 

pertinência se mantém, tendo em conta a missão e visão, os resultados alcançados e o atual perfil de alunos 

que frequentam a escola. A análise dos pontos fracos, das fragilidades e a identificação dos aspetos a 

melhorar, conciliados, por sua vez, com os modelos de avaliação externa da escola, quer com o modelo da 

IGEC quer com o modelo configurado pelo Quadro de Referência Europeu da Qualidade para a Educação e 

Formação Profissionais (Quadro EQAVET) que visa a implementação do sistema de garantia de qualidade 

dos processos formativos e dos resultados, tal como refere o artº 60º do Decreto-Lei nº 92/2014 de 20 de 

junho, permitiram-nos estabelecer 3 categorias de problemáticas que requerem uma maior reflexão, um 

trabalho mais interventivo e aprofundado e nos serviram de base para desenhar este novo Projeto Educativo 

para o horizonte de três anos: Ensino-Aprendizagem, Liderança e Gestão e Imagem e Qualidade da 

Educação. Logo, neste triénio, continuam a colocar-se à Escola os seguintes desafios: 

1- Como alcançar melhores patamares de sucesso e melhores resultados académicos e profissionais 

com o perfil de alunos que chegam a esta escola profissional? 

2- De que modo a gestão e as lideranças, sobretudo as intermédias, deverão atuar para que os 

objetivos subsumidos em 1) possam ser alcançados? 

3- A escola dá visibilidade das suas práticas e dos resultados e dispõe de mecanismos fiáveis que 

garantam a qualidade da educação e formação profissional sendo reconhecida pelos stakeholders 

como uma escola de referência? 

Estas problemáticas, que prosseguem o mesmo fim e se complementam, permitem-nos definir os três eixos 

estratégicos considerados, no contexto atual, como determinantes para superar as fragilidades, alcançar os 

patamares de sucesso desejados e cumprir a missão da Escola, e que são os seguintes: 

E1- Ensino aprendizagem orientado para o sucesso 

E2- Lideranças e gestão eficazes 

E3- Imagem da Escola e Garantia da Qualidade da Educação 

Estes três Eixos Estratégicos (Figura 3) representam, assim, os grandes objetivos estratégicos deste 

triénio, a partir dos quais se definem as áreas de intervenção prioritária, se definem prioridades e as 
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estratégias a desenvolver, se configura, em suma, o plano de ação estratégico que desenvolvemos nos pontos 

seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Eixos Estratégicos do Plano de Ação 

 

 

1.2- Áreas de Intervenção, Objetivos estratégicos e Prioridades 

Para alcançar aqueles três grandes objetivos foram identificadas as áreas em que é preciso intervir e dentro 

destas estabeleceu-se prioridades, definindo as estratégias a implementar, desenhando assim o plano de 

ação estratégico. 

Assim, movidos pela ambição de continuar o trabalho realizado até aqui, sempre no sentido da melhoria das 

práticas pedagógicas e dos resultados, e de continuar a trabalhar para que a EPDRG seja efectivamente 

considerada Uma Escola de Referência Regional, pretende-se, por um lado, manter os bons resultados já 

alcançados e, por outro, chegar, se possível, a um patamar de resultados superior ao da partida, garantindo 

a qualidade dos processos e dos resultados, em suma, garantindo a qualidade da educação e formação 

profissional. 

Acredita-se, por outro lado, que para melhorar os resultados é preciso investir mais no processo educativo, 

conhecer melhor a situação de partida, o perfil de cada aluno à entrada, para, de seguida, intervir eficazmente 

ENSINO-

APRENDIZAGEM 

ORIENTADO PARA O 

SUCESSO 

 

PLANO DE AÇÃO 

ESTRATÉGICO 

 

LIDERANÇAS E 

GESTÃO EFICAZES 

 

IMAGEM DA ESCOLA 

E GARANTIA DA 

QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO 

 



 
EPDRG:Uma Escola de Referencia Regional 

36 
PEE/00 

no ensino- aprendizagem, orientando-o para o sucesso individual dos alunos. As medidas e estratégicas a 

implementar ou aprofundar devem continuar a incidir nas práticas pedagógicas ativas, nos métodos e técnicas 

de ensino mais adequados capazes de dar resposta às reais necessidades individuais dos alunos, de modo 

a despertar as suas capacidades intrínsecas e a desenvolver as competências, construindo-se o perfil 

esperado à saída nos cursos profissionais. Paralelamente há que melhorar os procedimentos no que toca à 

identificação atempada do perfil de risco dos alunos e procedimentos de atuação consequentes ao nível das 

estruturas intermédias e equipas da educação inclusiva, considerando a probabilidade de abandono escolar, 

pois verificamos que as altas taxas de abandono condicionam a obtenção de melhores taxas de conclusão 

dos cursos. Por outro lado, há que garantir a qualidade do processo educativo e das práticas pedagógicas, 

reforçar a supervisão e monitorização do processo formativo, reforçar as lideranças intermédias, apostando 

nas relações de proximidade dos alunos, pais e encarregados de educação e das empresas, aprofundando o 

trabalho colaborativo e a partilha de responsabilidades na gestão da vida escolar, de modo a garantir mais 

eficácia nas medidas de promoção do sucesso escolar adotadas. É importante, por isso, fazer uma gestão 

eficiente dos recursos, quer humanos quer materiais, optimizando os desempenhos dos profissionais, com 

impacto positivo nos resultados e, assim, elevar o nível de qualidade e satisfação dos stakeholders. 

 

1.3-Plano de ação estratégico 2019/2022  

 

O plano de ação estratégico que se apresenta de seguida é assim, configurado a partir de 3 eixos estratégicos 

que, no contexto atual e conjugados articuladamente, como mostra a Fig. 3, consideramos determinantes para 

melhorar o sucesso educativo dos alunos e para a imagem da escola e da garantia da qualidade da educação 

e formação, em alinhamento com o Quadro EQAVET. Para cada um dos eixos estratégicos (E) são 

identificadas as áreas de intervenção (AI), definidas as prioridades (P) ou campos de atuação com as medidas 

a implementar (M) alinhando os objetivos estratégicos (OE) e as metas/estratégias a alcançar (M/E). 
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PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO DO PE 2019/2022 
 

 

 
(E) EIXO ESTRATEGICO I- ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 

AREA DE 
INTERVENÇÃO 

MEDIDAS PRIORIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS METAS A ALCANÇAR (M) /ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI1- Resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 
M1- 
Valorização do 
sucesso 
socioeducativo 
e profissional 
dos alunos. 

 

P1- Resultados 

académicos 

 

 
➢ OE1-Melhorar os resultados académicos dos alunos, com 

impacto nas taxas de conclusão dos cursos; 
 

➢ OE2- Melhorar a qualidade das aprendizagens e os 
desempenhos dos alunos tendo em conta o perfil de 
competências à entrada e à saída da escolaridade obrigatória 
e os perfis profissionais 

•  M1- No final do triénio, obtenção taxas de conclusão dos cursos profissionais, no tempo 
próprio, superior a 70%  

• M2- Situar as médias de classificação finais das componentes de formação sociocultural e 
científica ” dos cursos profissionais – maior ou iguais 12 valores em 90% dos alunos. 

• M3- Situar as médias de classificação finais da componente de formação técnica” dos cursos 
profissionais – maior ou iguais 14 valores a 80% dos alunos. 

• M4- Obtenção de taxas de conclusão dos CEF acima de 80% 

• M5- Obtenção de taxas de prosseguimento de estudos dos CEF em cursos da escola acima 
de 80% 

• M6- Situar as taxas anuais de conclusão modular dos alunos com RTP acima dos 90% 

• E1 – Construção e Desenvolvimento do perfil de competências dos alunos dos cursos 
profissionais e profissionalizantes tendo em conta o perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória e as competências profissionais a desenvolver e as aprendizagens essenciais 

 

P2- Resultados 

Sociais 

 

 
➢ OE3- Promover a Educação Inclusiva e melhorar os 

resultados de socialização dos alunos, de integração na 
comunidade educativa, no respeito pelos outros e por si 
próprio, através da assunção de um referencial de valores 
partilhado e da ativa participação dos pais e EE; 

•  M7- No final do triénio, situar as taxas de abandono e desistência escolar dos cursos 
profissionais abaixo dos 10%. 

• M8- Situar o desempenho dos alunos dos CP e CEF na área de competências “SABER SER 
E SABER ESTAR” – maior ou igual a Suficiente- 90% dos alunos. 

• E2 – Melhoramento dos níveis de assiduidade dos alunos e aperfeiçoamento das estratégias 
de recuperação das aprendizagens. 

• E3-Desenvolvimento de estratégias de Cidadania e Desenvolvimento e de responsabilização 
dos alunos na vida académica, através da assunção do Código de Ética e de Conduta dos 
Alunos como referencial de valores e de boas práticas, promovendo a harmonia e o bem 
estar pessoal e social na comunidade educativa; 

• E4-Desenvolvimento de estratégias que mobilizem a participação dos Pais/EE na vida 
escolar dos seus educandos e de outros stakeholders. 

• E5- Aperfeiçoamento dos mecanismos de identificação do perfil de risco de alunos e formas 
e processos de atuação preventiva do abandono.  

 
P3- Resultados 
Profissionais 

 

 
➢ OE4- Desenvolver e profundar parcerias e os mecanismos de 

interação da escola com as empresas, propiciadores da 
integração dos jovens no mercado de trabalho, valorizando o 
contributo do tecido empresarial na introdução de melhoria 
do processo educativo e da vida escolar. 

•  M9- No final do triénio, situar as Taxas de empregabilidade e de prosseguimento de estudo 
acima dos 70%. 

• M10 – Grau de satisfação dos empresários com o desempenho dos alunos em FCT – 
avaliação média superior a 14 valores – 80 % dos alunos 
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➢ OE5- Desenvolver mecanismos facilitadores de inserção dos 
alunos no mercado de trabalho e/ou no prosseguimento de 
estudos 

• M11- No final do triénio, Nível médio de desempenho dos alunos na PAP superior a 14 
valores- 60% dos alunos 

• E6- Aperfeiçoamento dos mecanismos de mediação e de apoio à inserção profissional dos 
formandos. 

• E7- Aperfeiçoamento dos mecanismos de monitorização da empregabilidade/ Observatório 
para a empregabilidade. 

 
P4- 
Reconhecimento 
da comunidade 
 

 
➢ OE6- Aperfeiçoar as estratégias de reconhecimento do 

mérito dos alunos envolvendo toda a comunidade e os 
parceiros socioeconómicos; 

➢ OE7- Aprofundar as relações de colaboração com todos os 
agentes locais e regionais com vista ao desenvolvimento da 
comunidade  

 

• E8- Reconhecimento do mérito dos alunos da EPDRG na comunidade, e divulgação através 
da organização de eventos, página da escola, e outros meios. 

• E9 – Estabelecimento de parcerias com empresas/entidades patrocinadoras para atribuição 
de prémios de mérito aos alunos que se destaquem pelos resultados obtidos. 

• E10 – Colaboração entre EPDRG e entidades da comunidade no desenvolvimento da 
comunidade 

 

 
(E) EIXO ESTRATEGICO I- ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 

 
AREA DE 

INTERVENÇÃO 
MEDIDAS PRIORIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS META A ALCANÇAR/ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI2. Prestação do 
Serviço Educativo 

M2- 
Aperfeiçoamento 
dos mecanismos 
de apoio ao 
desenvolvimento 
pessoal e bem 
estar dos alunos   

P5- Autonomia e 
responsabilidade 

➢ OE8- Fomentar a autonomia e a responsabilidade dos 
alunos, incentivando à participação ativa na vida da 
escola.  

• E11- Desenvolvimento de atividades no PAA de iniciativa dos alunos com responsabilidade pela 
sua organização e dinamização  

• E12- Organização de sessões de trabalho com representantes dos alunos com vista à 
participação ativa na vida da escola 

P6- Bem estar, 
saúde e ambiente 

➢ OE9- Reforçar medidas de apoio ao desenvolvimento 
pessoal e socioafetivo dos alunos 

 
➢ OE10- Aprofundar dinâmicas de promoção da saúde, 

bem estar individual e colectivo e de educação 
ambiental  

 

• E13 – Aprofundar parcerias com entidades com vista ao desenvolvimento de ações de 
sensibilização para problemáticas da adolescência e dependências 

• E14 – Reforço do apoio ao aluno na Orientação escolar e profissional pelo Serviço de 
Psicologia/psicólogo e equipa multidisciplinar- Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

• E15- Desenvolvimento de ações de promoção da saúde, bem estar individual e colectivo e de 
educação ambiental: Dinamização da área da Cidadania e Desenvolvimento em projetos 
transdisciplinares. (projetos PES e Ecoescola) com envolvimento de entidades convidadas  

M3- 
Melhoramento da 
oferta educativa e 
da gestão 
curricular 

P7- Oferta 
educativa e perfis 
profissionais e à 
saída da 
Escolaridade 
obrigatória  

➢ OE11- Adequar a Oferta educativa da escola ao 
desenvolvimento do perfil dos alunos tendo em conta 
as necessidades individuais, numa perspetiva de 
educação inclusiva. 
 
 

• E16 – Adequação das respostas educativas às necessidades formativas dos alunos 

• E17 – Reforço do trabalho da equipa multidisciplinar (EMAEI) de apoio aos alunos com 
dificuldades em ação paralela com as atividades de “sala de aula” de lecionação das 
disciplinas/módulos  

• E18 – Integração de atividades lúdicas, artísticas, desportivas e culturais nos planos de atividades 
da escola, explorando as aptidões dos alunos e laços culturais, como estratégias promotoras da 
inclusão de todos os alunos  
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P8- Inovação 
Curricular e 
Pedagógica 

➢ OE12- No quadro da Autonomia e Flexibilidade 
Curricular, desenvolver experiências inovadoras de 
organização e de desenvolvimento do currículo com 
vista ao desenvolvimento de competências 
transversais interdisciplinares 

 

• E19- No âmbito da AFC prevista na lei, ajustamento dos conteúdos curriculares e das cargas 
horárias às necessidades individuais e ou coletivas dos alunos/turmas sempre que se revele 
necessário. 

• E20- Criação de projetos transversais, intermodulares/interdisciplinares de desenvolvimento do 
currículo 

• E21- Implementação de novas formas de ensinar e de aprender e de organização dos alunos e 
dos espaços. 

P9- Articulação 
curricular 

➢ OE13- Promover uma articulação vertical e horizontal 
dos currículos dos diferentes cursos profissionais e 
profissionalizantes tendo em conta a nova organização 
curricular com adequação ao CNQ, de modo a 
promover o perfil de competências profissionais e perfil 
dos alunos à saída do secundário 

 

• E22 – Implementação e desenvolvimento do projeto transversal de Educação para a Cidadania e 
desenvolvimento 

• E23- Aprofundar o trabalho colaborativo das equipas pedagógicas ao nível dos conselhos de 
turma no planeamento articulado do currículo e da ação educativa ajustando-os aos contextos 
educativos e necessidades dos alunos, com impacto nos resultados escolares individuais e dos 
grupos/ turmas: 
– Planificação modular em articulação com biblioteca escolar  
– Planificação de módulos interdisciplinares e Planificação de atividades interdisciplinares 

 

M4- – 
Aperfeiçoamento 
das estratégias 
de ensino 
aprendizagem e 
dos processos da 
avaliação  
 

P10- Estratégias 
de ensino e 
aprendizagem 
orientadas para o 
sucesso 

➢ OE14- Aperfeiçoar as estratégias de ensino 
aprendizagem de modo a dar resposta adequada às 
necessidades individuais dos alunos, com vista ao 
sucesso escolar e educativo 

• E24 – Continuação da Aplicação de métodos e técnicas de ensino de diferenciação pedagógica 
atendendo ao conhecimento prévio do perfil dos alunos à entrada nos cursos profissionais por 
todos os docentes; 

• E25 - Adequação da organização e disposição da sala de aula com recurso a estratégias 
dinâmicas e ativas de mobilização dos alunos para as tarefas 

• E26 – Utilização dos recursos educativos disponíveis e da equipa multidisciplinar de apoio aos 
alunos com dificuldades promotoras da educação inclusiva e do sucesso escolar 

P11- Educação 
Inclusiva e 
Equidade 

➢ OE15- Proporcionar uma educação e formação 
verdadeiramente inclusiva promovendo a igualdade de 
oportunidades e a inclusão de todos os alunos na 
escola.  

• E27- Aprofundar o trabalho da Equipa multidisciplinar (EMAEI) no apoio a alunos em risco e na 
mediação com famílias e entidades com vista à inclusão, na articulação com os conselhos de 
turma na definição e aplicação de medidas universais, seletivas e adicionais de inclusão dos 
alunos 

• E28- Continuação do trabalho de apoio transdisciplinar a alunos de meios socioeconómicos mais 
desfavorecidos com impacto nos resultados 

• E29- Continuação do trabalho da equipa da Biblioteca escolar (BE) no apoio aos alunos que 
necessitem de reforço de aprendizagens específicas para entrar no ensino superior e realizar 
exames nacionais 

P12- Avaliação 
do ensino e das 
aprendizagens 

➢ OE16- Melhorar os processos e instrumentos de 
avaliação utilizados consonantes com as práticas 
letivas 
 

➢ OE17- Melhorar a pratica letiva a partir do feedback da 
auto e a heteroavaliação dos alunos e da avaliação do 
formador 

• E30- (Re) construção e aferição dos instrumentos de avaliação em uso na escola com adequação 
ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e pô-los em funcionamento (critérios de 
avaliação revistos, grelhas de avaliação, fichas de evolução do percurso dos alunos,…) 

• E31- Desenvolvimento da auto e da hetero avaliação bem como a avaliação do 
formador/formação no final da lecionação de cada módulo, pelos alunos. 
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P13- Recursos 
educativos  

➢ OE18- Aperfeiçoar o trabalho da equipa multidisciplinar 
e da equipa da Biblioteca escolar no apoio a alunos na 
ação paralela à lecionação das disciplinas módulos 
com vista ao sucesso 

• E32- Intensificação da utilização dos recursos educativos (EMAEI e BE) colocados ao serviço dos 
docentes e dos alunos, melhorando a sua eficácia no contributo para o sucesso escolar. 

P14- 
Envolvimento 
dos Pais e EE na 
vida escolar 

➢ OE19- Promover estratégias de participação ativa dos 
pais e EE na vida da escola com vista à educação 
inclusiva e sucesso educativo 

• E33- Integração dos pais e EE na equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, nos 
Conselhos de Turma e na representação no Conselho Geral 

• E34- Participação dos pais em atividades ou eventos promovidos pela escola e em atividades do 
plano anual de atividades 

M5- Planificação e 
acompanhamento 
das práticas letiva 
e educativa 

P15- Mecanismos 
de 
autorregulação 

➢  OE20- Aperfeiçoar os mecanismos de auto-regulação 
da prática letiva atendendo ao feedback dos alunos 

 
➢ OE21- Aperfeiçoar os mecanismos de auto-regulação 

para ajustar as planificações modulares ao perfil de 
aluno e necessidades de aprendizagem  

• E35- Utilização, pelos docentes, dos resultados da auto e da heteroavaliação dos alunos como 
mecanismo regulador do ensino e das aprendizagens 

• E36- Dentro de cada módulo, obrigatoriedade de realizar a avaliação formativa dando feedback 
aos alunos como meio de autorregulação  do ensino e das aprendizagens 

• E37- No final de cada módulo, obrigatoriedade da realização pelos alunos da Avaliação da 
formação e do formador como mecanismo de feedback das práticas letivas com vista ao seu 
aperfeiçoamento 

• E38- No final de cada módulo, realização pelos alunos da Avaliação da formação e do formador 
como mecanismo de feedback das práticas letivas com vista ao seu aperfeiçoamento  

• E39 - Adequação das planificações modulares às competências a desenvolver e às 
aprendizagens essências dos alunos, tendo em conta as necessidades individuais e o feedback 
das aprendizagens 

P16- Mecanismos 
de regulação por 
pares e trabalho 
colaborativo 

➢ OE22- Aperfeiçoar o trabalho colaborativo e a reflexão 
partilhada da prática letiva implementada como 
processo de melhoria das práticas profissionais e do 
sucesso dos alunos 

• E40 - Alargar as práticas de reflexão partilhada da prática letiva iniciada como experiencia 
pedagógica no ano anterior, aprofundando o trabalho colaborativo como indutor da melhoria do 
processo ensino-aprendizagem e da adequação de estratégias promotoras do sucesso dos alunos 

P17- Mecanismo 
de regulação 
pelas lideranças 

➢ OE23- Melhorar o trabalho da supervisão das 
estruturas intermédias e monitorização do ensino e das 
aprendizagens 

• E41 - Aperfeiçoamento das práticas de supervisão e de monitorização da reflexão partilhada da 
prática letiva pelos departamentos e pelo conselho pedagógico. 
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(E) EIXO ESTRATÉGICO II- LIDERANÇA E GESTÃO EFICAZES 

 
AREA DE 

INTERVENÇÃO 
MEDIDAS PRIORIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS META A ALCANÇAR (M)/ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI3 – Liderança e 
Gestão 

 
 
M6- 
Aperfeiçoamento 
dos mecanismos 
de reforço das 
lideranças com 
vista à melhoria 
do processo 
educativo e do 
sucesso dos 
alunos  

P18- Lideranças 

Intermédias 

 

➢ OE24- Valorizar as lideranças intermédias, 
reforçando a sua autonomia na resolução de 
problemas e na organização do processo educativo 

• E42- Reforço do papel das estruturas intermédias na orientação para o cumprimento dos objetivos e metas 
da escola 

• E43- Articulação dos diretores de curso e diretores de turma na organização e participação dos alunos em 
eventos/representação dos cursos e da escola no exterior e na dinamização interna de eventos/atividades 

• E44- Desenvolvimento de ações interdepartamentais que visem planeamento do ensino e das 
aprendizagens reforçando o trabalho colaborativo 

• E45- Reforço do trabalho dos DTs com pais e EE e com entidades externas que visem a inclusão e o 
sucesso dos alunos 

• E46- Implementação de projetos transdisciplinares de cidadania e Desenvolvimento 

• E47- Ações concertadas dos DTs na implementação do Código de Conduta dos Alunos 

P19- Projetos, 
Inovação e 
Criatividade na 
promoção da 
qualidade das 
aprendizagens 

➢ OE25-Desenvolver estratégias que fomentem e 
valorizem a criatividade, a inovação e o 
empreendedorismo na formação dos jovens 
técnicos 

• E48-Desenvolvimento de projetos que promovam o empreendedorismo, tecnologias inovadoras, 
sensibilização ambiental;   

M7- 
Aperfeiçoamento 
das práticas de 
gestão e de 
organização da 
escola e dos 
recursos 

P20- Práticas de 
gestão e 
organização dos 
alunos e das 
turmas 

➢ OE26- Elaborar os horários flexíveis ajustados à 
integração dos alunos nas empresas/FCT e na 
participação em eventos temáticos externos de 
interesse para o desenvolvimento do currículo 

 

• E49- Ocupação plena dos tempos letivos 

• E50- Horários flexíveis ajustados à integração dos alunos nas empresas/FCT e na participação em eventos 
temáticos externos que se revelem oportunidade para o desenvolvimento do currículo em contexto de 
trabalho. 

P21- Gestão 
eficiente dos 
recursos físicos 
(materiais, 
equipamentos) e 
dos recursos 
financeiros 

➢ OE27 - Efetuar uma gestão otimizada dos recursos 
e dos equipamentos com impacto na melhoria da 
qualidade do processo educativo, no ensino e nas 
aprendizagens dos alunos; 

 
 

• E51- Investimento das receitas próprias em renovação e gestão dos equipamentos e recursos educativos e 
melhoria das condições de trabalho e de aprendizagem dos alunos; 

• E52 – Diligenciar junto da tutela para requalificação/ampliação do edifício escolar com vista à melhoria das 
condições físicas da escola 
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P22- Organização 
e valorização dos 
recursos 
humanos 

➢ OE28-Desenvolver estratégias de incentivo e 
motivação para o desenvolvimento profissional, 
para a partilha de saberes e para o trabalho em 
equipa que visem a melhoria da qualidade do 
serviço prestado e o desenvolvimento profissional. 

➢ OE29-Avaliar o pessoal docente e não docente 
tendo em conta os perfis de desempenho e 
contributos dados no desenvolvimento do projeto 
educativo; 

• E53 - Construção e Difusão do Código de conduta dos funcionários (pessoal docente e Não docente) e 
promoção de ações de convívio e de partilha de experiencias entre PD e PND  

• E54- Realização de ações de integração dos novos docentes e não docentes na comunidade e dando a 
conhecer a política educativa da escola e o PEE, apelando ao seu contributo e partilha de experiencias 
profissionais 

• E55- Construção de um plano de formação do PD e PND com reflexo nas necessidades dos profissionais 
e as áreas de interesse da escola em consonância com o Centro de Formação do Litoral Alentejano 

• E56-Avaliação de desempenho docente e pessoal não docente tendo em conta a diferenciação dos perfis 
de desempenho e contributos dados no desenvolvimento do Projeto Educativo; 

• E57- Dinamização do trabalho colaborativo entre docentes e a realização das práticas de reflexão 
partilhada da prática letiva como instrumento de valorização e desenvolvimento profissional dos docentes 

• E58- Replicação de ações de formação frequentadas pelo pessoal não docente como momento de partilha 
e desenvolvimento profissional  

• E59- Realizar pequenas ações de formação para o pessoal não docente utilizando os recursos humanos 
internos sobre temas de interesse para o desenvolvimento do PEE 

P23- 
Comunicação 
Interna e externa 

➢ OE30- Promover uma comunicação interna 
eficiente inter e intra as estruturas pedagógicas e 
órgãos de gestão e uma comunicação externa 
eficaz, garantindo a política de privacidade e as 
respostas atempadas às solicitações.  

• E60- Aperfeiçoar o uso das novas tecnologias de informação e comunicação e plataformas digitais em uso 
na escola para relacionamento entre todos os stakeholders bem como outras formas de comunicação e de 
acesso a informação facilitadoras da apropriação atempada da informação, garantindo a proteção de 
dados e a política de privacidade 

• E61- Alargar a utilização do moodle por todos os docentes e alunos no que respeita à troca de informação, 
garantindo a melhoria da comunicação no processo ensino aprendizagem. 

 
(E) EIXO ESTRATÉGICO III- IMAGEM DA ESCOLA E GARANTIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 
AREA DE 

INTERVENÇÃO 
MEDIDAS PRIORIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS META A ALCANÇAR/ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M8- 
Aperfeiçoamento 
dos documentos 
estruturantes da 
política 
educativa e 
identitária e da 
imagem da 
escola 

P24 - Politica 
Educativa e 
Identitária 

 

 
➢ OE31- Aperfeiçoar o desenvolvimento e aprofundamento 

da política educativa e identitária da escola e de 
afirmação da escola no meio. 
 
 

• E62-Re (Construção) e revisão dos documentos estruturantes da escola, tendo em conta a 
avaliação efectuada no ciclo anterior e em linha com o quadro de Referencia Europeu EQAVET e 
com o perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatórias e o perfil dos alunos nos cursos 
profissionais (PEE 19-22; RIE, Códigos de Conduta, Documento Critérios de avaliação dos alunos; 

• E63- Divulgação dos documentos estruturantes da vida da escola bem como da Missão e Visão 
estratégica da escola junto dos stakeholders e nos espaços públicos 

P25 - Imagem e 
Comunicação 
 

➢ OE32-Promover estratégias de comunicação e de 
divulgação interna e externa dando mais visibilidade da 
Missão e Visão da EPDRG e do contributo para 
desenvolvimento educativo e socioeconómico da região. 

• E64- Divulgação das atividades da escola pela Equipa de Imagem e Comunicação; 

• E65-Participação da escola em eventos e atividades locais e regionais com impacto no 
desenvolvimento do currículo dos alunos e do projeto Educativo; 

• E66-Publicação trimestral do boletim “O Semeador”; 
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AI4- Imagem da 
Escola e Garantia 
da Qualidade da 
Educação e 
Formação 

 P26 - Redes e 

Parcerias 

 

➢ OE33- Aprofundar as dinâmicas de trabalho em rede e as 
parcerias que visem a inclusão e o sucesso escolar e 
profissional dos alunos  

• E67- Melhoramento do trabalho em rede entre escola e instituições e aperfeiçoamento dos 
procedimentos que visem a identificação de situações de risco e as respostas adequadas e 
atempadas visando a inclusão e evitando a desistência escolar 

• E68- Incremento do nº de parcerias e protocolos com o tecido económico e social da região; 

 
M9- Promoção 
da garantia da 
qualidade da 
educação e 
formação 
profissionais 

P27 - Qualidade, 
Avaliação e 
Melhoria alinhado 
pelo modelo da 
IGEC 

➢ OE34 -Aperfeiçoar os mecanismos adequados de 
avaliação da escola que visem a melhoria dos processos 
e dos resultados e que garantam a qualidade da 
educação e formação, segundo o referencial da 
avaliação externa (RAE) da IGEC 

• E69- Desenvolvimento e aperfeiçoamento do modelo de avaliação interna do Referencial da 
Avaliação Externa (IGEC), pela equipa de avaliação interna. 

• Avaliação do grau de satisfação dos diferentes grupos da comunidade educativa /Aplicação de 
questionários de satisfação a professores, alunos e restantes grupos da comunidade educativa; 

P28- Qualidade, 
Avaliação e 
Melhoria em linha 
com o Quadro de 
Referencia 
Europeu- EQAVET 

➢ OE 35- Implementar a avaliação da escola em linha com 
o Quadro de Referencia Europeu de Garantia da 
Qualidade da Educação e Formação Profissional com 
vista à obtenção do selo de Qualidade.  

• E70- Implementação e Desenvolvimento do modelo de avaliação da escola segundo o Quadro de 
Referencia Europeu da Qualidade da EFP: 

- Constituição da Equipa de avaliação EQAVET e equipa alargada com representação de todos os 
stakeholders e elaboração de plano de ação com definição de responsabilidades 
- Preparação e organização documental e de suportes relativamente aos indicadores em avaliação 
segundo modelo EQAVET 
- Organização de sessão formal de assinatura de protocolos com colaboradores/parceiros de 
compromisso na avaliação EQAVET  
- Preparação e organização da escola para submissão a avaliação EQAVET e obtenção do selo de 
qualidade da EFP. 
- Divulgação à comunidade da avaliação EQAVET e dos resultados 

• Avaliação do grau de satisfação dos diferentes grupos da comunidade educativa /Aplicação de 
questionários de satisfação a professores, alunos e restantes grupos da comunidade educativa; 
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1.4-Plano Plurianual de Atividades 

O Plano de Ação Estratégico será operacionalizado no Plano Plurianual, tido como um quadro de referência 

estratégico a ter em conta nos 3 Planos Anuais de Atividades do triénio a que reporta o Projeto Educativo.  
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EIXO ESTRATEGICO I- ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 
 

MEDIDA PRIORIDADE OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADORES/FONTES METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER 

META/AÇÃO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1- 
Valorização do 
sucesso 
socioeducativ
o e 
profissional 
dos alunos. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1. 
Resultados 
Académicos 

 
 
➢ OE1-Melhorar os 

resultados académicos 
dos alunos, com 
impacto nas taxas de 
conclusão dos cursos; 
 
 
 

➢ OE2- Melhorar a 
qualidade das 
aprendizagens e os 
desempenhos dos 
alunos tendo em conta o 
perfil de competências à 
entrada e à saída da 
escolaridade obrigatória 
e os perfis profissionais 

✓ Taxas de conclusão dos cursos 
profissionais e CEF (Pautas, atas, 
Sistema proorg, relatórios de curso/turma) 
 

✓ Médias das classificações finais das 
componentes de formação sociocultural e 
científica dos cursos profissionais 
(Pautas, atas, Sistema proorg, relatórios 
de curso/turma) 

 
✓ Médias de classificação finais da 

componente de formação técnica” dos 
cursos profissionais 

✓ Taxas de conclusão dos CEF (Pautas, 
atas, Sistema proorg, relatórios de 
curso/turma) 

✓ Taxas de conclusão modular anuais dos 
CP (Pautas, atas, Sistema proorg, 
relatórios de curso/turma) 

✓ Documento da Escola referenciador dos 
critérios de avaliação dos alunos dos 
cursos profissionais e CEF, grelhas de 
avaliação com perfis de 
desempenho/Descritores de desempenho 

• M1- No final do triénio, obtenção taxas de conclusão dos 
cursos profissionais, no tempo próprio, superior a 70%  
 

• M2- No final do triénio, situar as médias de classificação 
finais das componentes de formação sociocultural e 
científica dos cursos profissionais – maior ou iguais 12 
valores em 90% dos alunos. 

 

• M3- Situar as médias de classificação finais da componente 
de formação técnica” dos cursos profissionais – maior ou 
iguais 14 valores a 70% dos alunos. 

 

• M4- Obtenção de taxas de conclusão dos CEF acima de 
80% 

 

• M5- Obtenção de taxas de prosseguimento de estudos dos 
CEF em cursos da escola acima de 70% 

 

• M6- No final do triénio, situar as taxas anuais de conclusão 
modular dos alunos com RTP acima dos 90% 

 

• E1 – Construção e Desenvolvimento do perfil de 
competências dos alunos dos cursos profissionais e 
profissionalizantes tendo em conta o perfil dos alunos à 
saída da escolaridade obrigatória e as competências 
profissionais a desenvolver e as aprendizagens essenciais 

• 65% 
 
 
 

• 80% 
 

 
 
 

• 60% 
 
 

• 80% 
 
 

• 70% 
 
 

• 80% 
 
 
 

• X 
 
 
 

• 68% 
 
 
 

• 85% 
 

 
 
 

• 65% 
 
 

• 80% 
 
 

• 70% 
 
 

• 85% 
 
 
 

• X 
 
 

• 70% 
 
 
 

• 90% 
 

 
 

 

• 70% 
 
 

• 85% 
 
 

• 70% 
 
 

• 90% 

• X 
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EIXO ESTRATEGICO I- ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 
 

 MEDIDA A 
IMPLEMENTAR 

PRIORIDADE OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INDICADORES/FONTES METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER 

META/AÇÃO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
  M1- 
Valorização do 
sucesso 
socioeducativo 
e profissional 
dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
P2. Resultados 
Sociais 

 
 
 
 
 
 
➢ OE3- Promover a 

Educação Inclusiva e 
melhorar os resultados de 
socialização dos alunos, 
de integração na 
comunidade educativa, 
no respeito pelos outros e 
por si próprio, através da 
assunção de um 
referencial de valores 
partilhado e da ativa 
participação dos pais e 
EE; 

✓Taxas de abandono/desistência escolar (pautas, 
atas, relatórios dos cursos profissionais e CEF) 
 

✓Classificações obtidas pelos alunos nos cursos 
profissionais e CEF na área de competência 
SABER SER E SABER ESTAR ((pautas, atas, 
relatórios dos cursos profissionais e CEF) 

 
✓% de faltas não compensadas (Registos de 

faltas/compensações, das turmas no sistema 
proorg) 

 
✓Documento “Código de Ética e de Conduta dos 

Alunos” e nº de ações desenvolvidas do Plano 
de Ação Cidadania e Desenvolvimento (Canais 
de divulgação do CECA e execução do Plano da 
Cidadania e Desenvolvimento) 
 

✓Nº de ações realizadas e grau de participação 
dos pais por turma (Registos dos DTs, relatórios) 

 
✓Nº de ações realizadas e grau de participação 

dos restantes stakeholders (PAAs, relatórios) 
 
✓Documento de identificação de perfil de risco e 

registo dos procedimentos preventivos do 
abandono/desistência 

 

• M7- No final do triénio, situar as taxas de abandono e 
desistência escolar dos cursos profissionais abaixo dos 
10%. 
 

• M8- Situar o desempenho dos alunos dos CP e CEF na 
área de competências “SABER SER E SABER 
ESTARl” – maior ou igual a suficiente- 90% dos alunos. 

 

• E2 – Melhoramento dos níveis de assiduidade dos 
alunos e aperfeiçoamento das estratégias de 
recuperação das aprendizagens. 

 

• E3-Desenvolvimento de estratégias de Cidadania e 
Desenvolvimento e de responsabilização dos alunos 
na vida académica, através da assunção do Código de 
Ética e de Conduta dos Alunos como referencial de 
valores e de boas práticas, promovendo a harmonia e 
o bem estar pessoal e social na comunidade educativa; 

 

• E4-Desenvolvimento de estratégias que mobilizem a 
participação dos Pais/EE na vida escolar dos seus 
educandos e de outros stakeholders. 

 

• E5- Aperfeiçoamento dos mecanismos de 
identificação do perfil de risco de alunos e formas e 
processos de atuação preventiva do abandono. 

 

• 12% 
 
 

•  X 
 
 
 

 

• X 
 
 
 
 
 

• X 
 

 
 
 
 

• 3 ativ 
 
 
 

• X 
 

 

• 10% 
 

 

•  X 
 
 
 
 

• X 
 
 
 
 
 

• X 
 
 

 
 

 

• 4 ativ 
 
 
 

• X 
 
. 

 

• 10% 
 

 

•  X 
 
 
 
 

• X 
 
 
 
 
 

• X 
 

 
 

 
 

• 4 ativ 
 
 
 

• X 
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EIXO ESTRATEGICO I- ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 
 

MEDIDA A 
IMPLEMENTAR 

PRIORIDADE OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES/FONTES METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER 

META/AÇÃO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
M1- Valorização 
do sucesso 
socioeducativo e 
profissional dos 
alunos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
P3. Resultados 
Profissionais 

 
➢ OE4- Desenvolver e profundar 

parcerias e os mecanismos de 
interação da escola com as 
empresas, propiciadores da 
integração dos jovens no 
mercado de trabalho, 
valorizando o contributo do 
tecido empresarial na introdução 
de melhoria do processo 
educativo e da vida escolar. 
 

➢ OE5- Desenvolver mecanismos 
facilitadores de inserção dos 
alunos no mercado de trabalho 
e/ou no prosseguimento 

✓Taxas de empregabilidade e taxas de 
prosseguimento de estudos (OBSERVATÓRIO 
DE EMPREGO, registos) 

✓% de alunos com avaliação realizada pelos 
monitores de empresa superior a 14 valores 
(registos da avaliação dada pelas empresas na 
caderneta dos alunos) 

✓% de alunos com avaliação da PAP superior a 
14 valores (Grelhas de avaliação externa do Júri 
da PAP) 
 

✓ Identificação dos mecanismos de mediação e 
de apoio à inserção profissional (relatório dos D. 
Curso e outras fontes 

 
✓Plano de ação do Observatório de emprego – nº 

de momentos de recolha de dados, em acordo 
com EQAVET 

 

• M9- No final do triénio, situar as Taxas de 
empregabilidade e de prosseguimento de 
estudo acima dos 70%. 
 

• M10 – Grau de satisfação dos empresários com 
o desempenho dos alunos em FCT – avaliação 
média superior a 14 valores- 80% dos alunos 
dos CP 

• M11- No final do triénio, Nível médio de 
desempenho dos alunos na PAP superior a 14 
valores- 60 % dos alunos 

• E6- Aperfeiçoamento dos mecanismos de 
mediação e de apoio à inserção profissional dos 
formandos. 

• E7- Aperfeiçoamento dos mecanismos de 
monitorização da empregabilidade/ 
Observatório para a empregabilidade. 

 

• 65% 
 

 
 

• 70% 
 
 
 
 

• 50% 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

 

• 70% 
 

 
 

• 75% 
 
 
 
 

• 55% 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

 

• 70% 
 

 
 

• 80% 
 
 
 
 

• 60% 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

P4. 
Reconhecimen
to da 
Comunidade 

 
➢ OE6- Aperfeiçoar as estratégias 

de reconhecimento do mérito dos 
alunos envolvendo toda a 
comunidade e os parceiros 
socioeconómicos; 

➢ OE7- Aprofundar as relações de 
colaboração com todos os 
agentes locais e regionais com 
vista ao desenvolvimento da 
comunidade  

✓Realização da cerimónia anual de entrega de 
diplomas e de reconhecimento público do 
mérito dos alunos, em acordo com o 
regulamento da escola do mérito escolar.  

✓Atribuição de prémios pecuniários aos 
melhores alunos que se destacam em cada 
ano escolar 

✓Estabelecimento de protocolo com o Credito 
Agrícola da Costa Azul. 

✓Estabelecimento de parcerias com autarquia e 
IP Setúbal para funcionamento em Grândola 
de curso TESP na área de Turismo 

✓Outras parcerias com a autarquia e entidades 
locais para dinamização de eventos 

• E8- Reconhecimento do mérito dos alunos da 
EPDRG na comunidade, e divulgação através 
da organização de eventos, página da escola, e 
outros meios. 

• E9 – Estabelecimento de parcerias com 
empresas/entidades patrocinadoras para 
atribuição de prémios de mérito aos alunos que 
se destaquem pelos resultados obtidos. 

• E10 – Colaboração entre EPDRG e entidades da 
comunidade no desenvolvimento da 
comunidade 

 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 

 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 

 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 



 
EPDRG:Uma Escola de Referencia Regional 

48 
 

 

EIXO ESTRATEGICO I- ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 
 

MEDIDAS A 
DESENVOLVER 

PRIORIDADE OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES/FONTES METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER 

META/AÇÃO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 
 
 
M2- 
Aperfeiçoamento 
dos mecanismos 
de apoio ao 
desenvolvimento 
pessoal e bem 
estar dos alunos   
 
 
 
  

P5- Autonomia e 
responsabilidade 

➢ OE7- Fomentar a autonomia 
e a responsabilidade dos 
alunos, incentivando à 
participação ativa na vida da 
escola. 

✓Nº de ação realizadas propostas pelos 
alunos (ações dos PAAs) 

✓Nº de sessões de trabalho realizadas 
com representantes dos alunos para 
participação na vida da escola 

• E11- Desenvolvimento de atividades no PAA de iniciativa 
dos alunos pela sua organização e dinamização  

• E12- Organização de sessões de trabalho com 
representantes dos alunos com vista à participação ativa na 
vida da escola 

 

•  3 ativ 
 

• X 

 

• 4 atv. 
 

• X 

 

• 4ativ. 
 

• X 

P6- Bem estar, 
saúde e ambiente 

➢ OE8- Reforçar medidas de 
apoio ao desenvolvimento 
pessoal e socioafetivo dos 
alunos 

 
➢ OE9- Aprofundar dinâmicas 

de promoção da saúde, bem 
estar individual e coletivo e 
de educação ambiental  

 

✓Nº de parcerias com entidades no 
desenvolvimento do projeto da 
Cidadania e Desenvolvimento e do PES 

✓ Alargamento do horário de 
funcionamento SPO (colocação de 
Psicólogo a meio horário) e da Equipa 
EMAEI 

✓Taxa de execução do Plano PES e da 
Ecoescola (Plano de ação Ecoescola e 
Projeto Cidadania e 
Desenvolvimento/Plano PES) 

• E13 – Aprofundar parcerias com entidades com vista ao 
desenvolvimento de ações de sensibilização para 
problemáticas da adolescência e dependências 

• E14 – Reforço do apoio ao aluno na Orientação escolar e 
profissional pelo Serviço de Psicologia/psicólogo e equipa 
multidisciplinar- Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

• E15- Desenvolvimento de ações de promoção da saúde, 
bem estar individual e coletivo e de educação ambiental: 
Dinamização da área da Cidadania e Desenvolvimento em 
projetos transdisciplinares. (projetos PES e Ecoescola) com 
envolvimento de diversas entidades convidadas  

 

• X 
 

• X 
 
 
 

• X 

 

• X 
 

• X 
 
 
 

• X 

 

• X 
 

• X 
 
 
 

• X 

M3- 
Melhoramento da 
oferta educativa 
e da gestão 
curricular 

P7- Oferta 
educativa e perfis 
profissionais e à 
saída da 
Escolaridade 
obrigatória  

➢ OE10- Adequar a Oferta 
educativa da escola ao 
desenvolvimento do perfil 
dos alunos tendo em conta 
as necessidades individuais, 
numa perspetiva de 
educação inclusiva. 

 
 

✓Plano Anual de Ação estratégico para o 
Sucesso Escolar- Identificação de 
medidas de apoio aos alunos 

✓Horário semanal da equipa EMAEI com 
cobertura das principais disciplina onde 
os alunos revelam maiores dificuldades 

✓Nº de ações do PAAs com atividades 
lúdicas, desportivas e culturais (PAAs, 
relatórios de avaliação) 

• E16 – Adequação das respostas educativas às 
necessidades formativas dos alunos 

• E17 – Reforço do trabalho da equipa multidisciplinar 
(EMAEI) de apoio aos alunos com dificuldades em ação 
paralela com as atividades de “sala de aula” de lecionação 
das disciplinas/módulos  

• E18 – Integração de atividades lúdicas, artísticas, 
desportivas e culturais nos planos de atividades da escola, 
explorando as aptidões dos alunos e laços culturais, como 
estratégias promotoras da inclusão de todos os alunos 

• X 
 

• X 
 

 
 

• X 

• X 
 

• X 
 
 
 

• X 

• X 
 

• X 
 

 
 

• X 

P8- Inovação 
Curricular e 
Pedagógica 

➢ OE11- No quadro da 
Autonomia e Flexibilidade 
Curricular, desenvolver 
experiências inovadoras de 
organização e de 
desenvolvimento do currículo 
com vista ao 
desenvolvimento de 

✓Planos específicos construídos; 
 
✓ Nº de Projetos transversais 

intermodulares ou interdisciplinares de 
desenvolvimento do currículo 

 

• E19- No âmbito da AFC prevista na lei, ajustamento dos 
conteúdos curriculares e das cargas horárias às 
necessidades individuais e ou coletivas dos alunos/turmas 
sempre que se revele necessário. 

• E20- Criação de projetos transversais, 
intermodulares/interdisciplinares de desenvolvimento do 
currículo 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
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competências transversais 
interdisciplinares 

✓ Identificação de medidas inovadoras e 
práticas letivas e de organização dos 
espaços 

 

• E21- Implementação de novas formas de ensinar e de 
aprender e de organização dos alunos e dos espaços. 

• X • X • X 
 
 

P9- Articulação 
curricular 

➢ OE13- Promover uma 
articulação vertical e 
horizontal dos currículos dos 
diferentes cursos 
profissionais e 
profissionalizantes tendo em 
conta a nova organização 
curricular com adequação ao 
CNQ, de modo a promover o 
perfil de competências 
profissionais e perfil dos 
alunos à saída do secundário 
e as AE. 

✓  Taxas de execução do Projeto de 
Cidadania e Desenvolvimento 

✓ PTs das turmas com evidências do 
trabalho colaborativo (PTs e atas dos 
Conselhos de Turma) 

✓Nº de Planificações em articulação: 
entre disciplinas/módulos e entre 
disciplinas/módulos e a BE 

• E22 – Implementação e desenvolvimento do projeto 
transversal de Educação para a Cidadania e 
desenvolvimento 

• E23- Aprofundar o trabalho colaborativo das equipas 
pedagógicas ao nível dos conselhos de turma no 
planeamento articulado do currículo e da ação educativa 
ajustando-os aos contextos educativos e necessidades dos 
alunos, com impacto nos resultados escolares individuais e 
dos grupos/ turmas: 
– Planificação modular em articulação com biblioteca 
escolar  
– Planificação de módulos interdisciplinares e Planificação 
de atividades interdisciplinares. 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

 

EIXO ESTRATEGICO I- ENSINO-APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO 
 
 

MEDIDAS PRIORIDADE OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES/FONTES METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER 

META/AÇÃO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 
 
M4- – 
Aperfeiçoame
nto das 
estratégias de 
ensino 
aprendizagem 
e dos 
processos da 
avaliação  

P10- Estratégias de 
ensino e 
aprendizagem 
orientadas para o 
sucesso 

➢ OE14- Aperfeiçoar as 
estratégias de ensino 
aprendizagem de modo a dar 
resposta adequada às 
necessidades individuais dos 
alunos, com vista ao sucesso 
escolar e educativo 

✓ Planificações modulares com evidências 
da diferenciação pedagógica 
 

✓ Disposição de salas de aula com mesas 
agrupadas e 1 mesa redonda para 
trabalho ancora. 

 
✓ Taxas de utilização das salas TIC e Nº 

alunos apoiados pela Equipa EMAEI 
(Mapas de registo de apoio aos alunos) 

• E24 – Continuação da Aplicação de métodos e técnicas 
de ensino de diferenciação pedagógica atendendo ao 
conhecimento prévio do perfil dos alunos à entrada nos 
cursos profissionais por todos os docentes; 

• E25 - Adequação da organização e disposição da sala de 
aula com recurso a estratégias dinâmicas e ativas de 
mobilização dos alunos para as tarefas 

• E26 – Utilização dos recursos educativos disponíveis e da 
equipa multidisciplinar de apoio aos alunos com 
dificuldades promotoras da educação inclusiva e do 
sucesso escolar 

 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
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P11- Educação 
Inclusiva e 
Equidade 

➢ OE15- Proporcionar uma 
educação e formação 
verdadeiramente inclusiva 
promovendo a igualdade de 
oportunidades e a inclusão 
de todos os alunos na escola.  

✓ Nº de alunos em situações de risco e 
medidas de apoio evidenciadas nos 
conselhos de turma (atas e RTPs) 

✓ Taxas de sucesso dos alunos com RTPs 
e de alunos apoiados pela Equipa EMAEI  
( Pautas de avaliação modular, Registos 
da base de dados, atas) 

✓ Nº alunos apoiados pela BE para 
preparação para exames e 
prosseguimento de estudos (Mapas de 
registo) 

• E27- Aprofundar o trabalho da Equipa multidisciplinar 
(EMAEI) no apoio a alunos em risco e na mediação com 
famílias e entidades com vista à inclusão, na articulação 
com os conselhos de turma na definição e aplicação de 
medidas universais, seletivas e adicionais de inclusão dos 
alunos 

• E28- Continuação do trabalho de apoio transdisciplinar a 
alunos de meios socioeconómicos mais desfavorecidos 
com impacto nos resultados 

• E29- Continuação do trabalho da equipa da Biblioteca 
escolar (BE) no apoio aos alunos que necessitem de 
reforço de aprendizagens específicas para entrar no 
ensino superior e realizar exames nacionais 

• X 
 
 
 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 

 

• X 
 
 
 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 

 

• X 
 
 
 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 

 

P12- Avaliação do 
ensino e das 
aprendizagens 

➢ OE16- Melhorar os 
processos e instrumentos de 
avaliação utilizados 
consonantes com as práticas 
letivas 
 

➢ OE17- Melhorar a pratica 
letiva a partir do feedback da 
auto e a heteroavaliação dos 
alunos e da avaliação do 
formador 

 

✓Re) Construção do documento de 
Critérios de Avaliação dos alunos da 
EPDRG; construção de novas  grelhas 
de avaliação dos alunos de acordo com 
Perfis e construção de   descritores de 
desempenho 

✓Ficha de registo de progressão dos 
alunos;  

✓Realização de auto e hétero avaliação 
em todos os módulos 

✓Implementação da avaliação pelos 
alunos da formação ministrada e do 
formador 

• E30- (Re) construção e aferição dos instrumentos de 
avaliação em uso na escola com adequação ao perfil dos 
alunos à saída da escolaridade obrigatória e pô-los em 
funcionamento (critérios de avaliação revistos, grelhas de 
avaliação, fichas de evolução do percurso dos alunos,…) 

• E31- Desenvolvimento da auto e da hetero avaliação bem 
como a avaliação do formador/formação no final da 
lecionação de cada módulo, pelos alunos 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

P13- Recursos 
educativos  

➢ OE18- Aperfeiçoar o trabalho 
da equipa multidisciplinar e 
da equipa da Biblioteca 
escolar no apoio a alunos na 
ação paralela à lecionação 
das disciplinas/módulos com 
vista ao sucesso 

✓Planos de ação da equipa EMAEI  e 
Plano de Ação da BE 

• E32 - Intensificação da utilização dos recursos educativos 
(EMAEI e BE) colocados ao serviço dos docentes e dos 
alunos, melhorando a sua eficácia no contributo para o 
sucesso escolar. 

• X 
 
 
 

 

• X 
 
 

 
 

• X 
 
 

 
 

P14- Envolvimento 
dos Pais e EE na 
vida escolar 

➢ OE19- Promover estratégias 
de participação ativa dos pais 
e EE na vida da escola com 
vista à educação inclusiva e 
sucesso educativo 

✓Representação dos Pais e EE nos 
órgãos e equipas da escola 

✓Nº de atividades realizadas com 
presença/participação/colaboração de 
pais e EE (Registos dos DTs, relatórios 
de avaliação dos  PAAs) 

• E33- Integração dos pais e EE na equipa multidisciplinar 
de apoio à educação inclusiva, nos Conselhos de Turma 
e na representação no Conselho Geral 

• E34- Participação dos pais em atividades ou eventos 
promovidos pela escola e em atividades do plano anual de 
atividades 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
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M5- 
Planificação e 
acompanham
ento das 
práticas letiva 
e educativa 

P15- Mecanismos 
de autorregulação 

➢  OE20- Aperfeiçoar os 
mecanismos de auto-
regulação da prática lectiva 
atendendo ao feedback dos 
alunos 

 
 
➢ OE21- Aperfeiçoar os 

mecanismos de auto-
regulação para ajustar as 
planificações modulares ao 
perfil de aluno e 
necessidades de 
aprendizagem  

 

✓Utilização de fichas de avaliação 
formativa obrigatória em todos os 
módulos com feedback aos alunos dos 
resultados 
 

✓Implementação da avaliação pelos 
alunos da formação ministrada e do 
formador 

 
✓Construção e Aplicação de modelo de 

Planificações Modulares com evidências 
das aprendizagens essenciais, perfil do 
curso e perfil de competências dos 
alunos à saída da escolaridade 
obrigatória 

• E35- Utilização, pelos docentes, dos resultados da auto e da 
heteroavaliação dos alunos como mecanismo regulador do 
ensino e das aprendizagens 

• E36- Dentro de cada módulo, obrigatoriedade de realizar a 
avaliação formativa dando feedback aos alunos como meio de 
autorregulação do ensino e das aprendizagens 

• E37- No final de cada módulo, obrigatoriedade da realização 
pelos alunos da Avaliação da formação e do formador como 
mecanismo de feedback das práticas letivas com vista ao seu 
aperfeiçoamento 

• E38- No final de cada módulo, realização pelos alunos da 
Avaliação da formação e do formador como mecanismo de 
feedback das práticas letivas com vista ao seu aperfeiçoamento  

• E39 - Adequação das planificações modulares às competências 
a desenvolver e às aprendizagens essências dos alunos, tendo 
em conta as necessidades individuais e o feedback das 
aprendizagens 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

P16- Mecanismos 
de regulação por 
pares e trabalho 
colaborativo 

➢ OE22- Aperfeiçoar o trabalho 
colaborativo e a reflexão 
partilhada da prática letiva 
implementada como 
processo de melhoria das 
práticas profissionais e do 
sucesso dos alunos 

✓Realização de práticas de reflexão 
partilhada da prática lectiva interpares, 
inter e intra departamentos, utilizando o 
modelo adotado pela Escola – 4 
iniciativas por departamento (Docs de 
registo) 

• E40 - Alargar as práticas de reflexão partilhada da prática 
letiva iniciada como experiencia pedagógica no ano 
anterior, aprofundando o trabalho colaborativo como 
indutor da melhoria do processo ensino-aprendizagem e 
da adequação de estratégias promotoras do sucesso dos 
alunos 

• X 
 
 

 
 

• X 
 
 
 

 

• X 
 
 
 

 

P17- Mecanismo de 
regulação pelas 
lideranças 
 
 

➢ OE23- Melhorar o trabalho da 
supervisão das estruturas 
intermédias e monitorização 
do ensino e das 
aprendizagens 

✓Análise dos resultados das fichas de 
reflexão partilhada da prática lectiva ao 
nível dos departamentos curriculares e 
do Conselho Pedagógico e sua 
divulgação pelas estruturas pedagógicas 

• E41 - Aperfeiçoamento das práticas de supervisão e de 
monitorização da reflexão partilhada da prática letiva 
pelos departamentos e pelo conselho pedagógico 

 

• X 
 
 

 
 

• X 
 
 

 
 

• X 
 
 

 
 



 
EPDRG:Uma Escola de Referencia Regional 

52 
 

 
 

EIXO ESTRATEGICO II- LIDERANÇAS E GESTÃO EFICAZES 
 

MEDIDAS PRIORIDADE OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES/FONTES METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER 

META/AÇÃO 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

M6- 
Aperfeiçoame
nto dos 
mecanismos 
de reforço das 
lideranças 
com vista à 
melhoria do 
processo 
educativo e 
do sucesso 

 

P18- Lideranças 

Intermédias 

 

 
OE24- Valorizar as lideranças 
intermédias, reforçando a sua 
autonomia na resolução de 
problemas e na organização do 
processo educativo 

✓Construção e difusão por todas as 
estruturas e órgãos da escola dos 
Objetivos e metas da escola- quadro de 
referência (atas das estruturas) 

✓ Nº eventos/ações organizadas pelos 
DTs e Diretores de curso- plano de 
ação incluído no PAA 

✓ Nº de Planificações articuladas entre 
departamentos 

✓ Nº de registos da articulação dos DTs 
com pais e com parceiros com vista à 
inclusão de alunos 

✓Plano da Cidadania e Des. – nº ações 
transdisciplinares 

✓Registo de ações de sensibilização aos 
alunos para cumprimento do CECA; 

• E42- Reforço do papel das estruturas intermédias na 
orientação para o cumprimento dos objetivos e metas da 
escola 

• E43- Articulação dos diretores de curso e diretores de 
turma na organização e participação dos alunos em 
eventos/representação dos cursos e da escola no exterior 
e na dinamização interna de eventos/atividades 

• E44- Desenvolvimento de ações interdepartamentais que 
visem planeamento do ensino e das aprendizagens 
reforçando o trabalho colaborativo 

• E45- Reforço do trabalho dos DTs com pais e EE e com 
entidades externas que visem a inclusão e o sucesso dos 
alunos 

• E46- Implementação de projetos transdisciplinares de 
cidadania e Desenvolvimento 

• E47- Ações concertadas dos DTs na implementação do 
Código de Conduta dos Alunos 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 

P19- Projetos, 
Inovação e 
Criatividade na 
promoção da 
qualidade das 
aprendizagens 

OE25-Desenvolver estratégias que 
fomentem e valorizem a criatividade, 
a inovação e o empreendedorismo na 
formação dos jovens técnicos 

✓ Nº de ações sobre empreendedorismo,  
✓ Nº de ações sobre tecnologias 

inovadoras  
✓ Nº de ações de sensibilização 

ambiental 

• E48-Desenvolvimento de projetos que promovam o 
empreendedorismo, tecnologias inovadoras, 
sensibilização ambiental;   
 

• X 
 

• X 
 

• X 
 

 
 
M7- 
Aperfeiçoame
nto das 
práticas de 

P20- Práticas de 
gestão e 
organização dos 
alunos e das 
turmas 

OE26- Elaborar os horários flexíveis 
ajustados à integração dos alunos 
nas empresas/FCT e na participação 
em eventos temáticos externos de 
interesse para o desenvolvimento do 
currículo 

✓ Realização de substituições de 
docentes em falta 

✓ Realização de horários flexíveis 

• E49- Ocupação plena dos tempos letivos 

• E50- Horários flexíveis ajustados à integração dos alunos 
nas empresas/FCT e na participação em eventos 
temáticos externos que se revelem oportunidade para o 
desenvolvimento do currículo em contexto de trabalho. 

• X 
 

• X 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
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gestão e de 
organização 
da escola e 
dos recursos 

P21- Gestão 
eficiente dos 
recursos físicos e 
dos recursos 
financeiros 

➢ OE27 - Efetuar uma gestão 
otimizada dos recursos e dos 
equipamentos com impacto na 
melhoria da qualidade do 
processo educativo, no ensino e 
nas aprendizagens dos alunos; 

✓Aquisição de equipamentos: mesas 
redondas de sala de aula e cadeiras, 3 
projetores de vídeo para salas de aula; 2 
moto enxadas;… 

✓Fazer ofício para reclamar requalificação 
e ampliação do edifício escolar 

• E51-Investimento das receitas próprias em renovação e 
gestão dos equipamentos e recursos educativos e 
melhoria das condições de trabalho e de aprendizagem 
dos alunos; 

• E52 – Diligenciar junto da tutela para 
requalificação/ampliação do edifício escolar com vista à 
melhoria das condições físicas da escola 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 

P22- Organização e 
valorização dos 
recursos humanos 

➢ OE28-Desenvolver estratégias 
de incentivo e motivação para o 
desenvolvimento profissional, 
para a partilha de saberes e para 
o trabalho em equipa que visem 
a melhoria da qualidade do 
serviço prestado e o 
desenvolvimento profissional. 
 

➢ OE29-Avaliar o pessoal docente 
e não docente tendo em conta 
os perfis de desempenho e 
contributos dados no 
desenvolvimento do projeto 
educativo; Promover o 
Desenvolvimento Profissional e 
a avaliação do Desempenho 

✓ Produção do Documento e sua 
divulgação 

✓ Plano de Atividades para arranque 
do ano letivo: Realização da 
Reunião geral de professores e das 
reuniões de departamento curricular 

✓ Construção do Plano de Formação 
em linha com ações do CFAEAL 
 

✓ Avaliação do PD e do PND 
 

✓ Nº de ações realizadas de reflexão 
partilhada da prática letiva 

✓ Replicação da formação no seio das 
estruturas do PD e PND 

 
✓ Realização de formações internas 

para pessoal não docente 

• E53 - Construção e Difusão do Código de conduta dos 
funcionários (pessoal docente e Não docente) e promoção de 
ações de convívio e de partilha de experiencias entre PD e PND  

• E54- Realização de ações de integração dos novos docentes e 
não docentes na comunidade e dando a conhecer a política 
educativa da escola e o PEE, apelando ao seu contributo e 
partilha de experiencias profissionais 

• E55- Construção de um plano de formação do PD e PND com 
reflexo nas necessidades dos profissionais e as áreas de 
interesse da escola em consonância com o Centro de Formação 
do Litoral Alentejano 

• E56-Avaliação de desempenho docente e pessoal não docente 
tendo em conta a diferenciação dos perfis de desempenho e 
contributos dados no desenvolvimento do Projeto Educativo; 

• E57- Dinamização do trabalho colaborativo entre docentes e a 
realização das práticas de reflexão partilhada da prática letiva 
como instrumento de valorização e desenvolvimento profissional 
dos docentes 

• E58- Replicação de ações de formação frequentadas pelo 
pessoal não docente como momento de partilha e 
desenvolvimento profissional  

• E59- Realizar pequenas ações de formação para o pessoal não 
docente utilizando os recursos humanos internos sobre temas de 
interesse para o desenvolvimento do PEE 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

P23- Comunicação 
Interna e externa 

➢ OE30- Promover uma 
comunicação interna eficiente 
inter e intra as estruturas 
pedagógicas e órgãos de gestão 
e uma comunicação externa 
eficaz, garantindo a política de 
privacidade e as respostas 
atempadas às solicitações.  

✓ Criação de email institucional com 
extensão eprdrgrandola.pt para toda 
a comunidade educativa com vista à 
difusão interna e troca da informação 
e comunicação, salvaguardando a 
privacidade e protecção de dados  

✓ Criação do espaço EQAVET no 
Moodle para divulgação interna da 
informação 

✓ Criação de espaço na pág web da 
escola para divulgação do EQAVET 
ao exterior 

• E60- Aperfeiçoar o uso das novas tecnologias de 
informação e comunicação e plataformas digitais em uso 
na escola para relacionamento entre todos os 
stakeholders bem como outras formas de comunicação e 
de acesso a informação facilitadoras da apropriação 
atempada da informação, garantindo a proteção de dados 
e a política de privacidade 

• E61- Alargar a utilização do moodle por todos os docentes 
e alunos no que respeita à troca de informação, garantindo 
a melhoria da comunicação no processo ensino 
aprendizagem. 

• X 
 
 
 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 
 
 
 

• X 
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EIXO ESTRATÉGICO III- IMAGEM DA ESCOLA E GARANTIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
 

MEDIDAS PRIORIDADE OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES/FONTES METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER 

META/AÇÃO 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

M8- Aperfeiçoamento 
dos documentos 
estruturantes da 
política educativa e 
identitária e da 
imagem da escola 
 

P24 - 
Politica 
Educativa e 
Identitária 
 

➢ OE31- Aperfeiçoar o 
desenvolvimento e 
aprofundamento da política 
educativa e identitária da 
escola e de afirmação da 
escola no meio. 

 

✓ (Re)Construção dos docs: PEE 19-22, 
Códigos de Conduta dos alunos e dos 
Funcionários, Critérios de avaliação, 
PAA 19/20, … 

✓ Divulgação nos canais de 
comunicação na pág web da escola e 
outros canis de comunicação 

• E62-Re (Construção) e revisão dos documentos 
estruturantes da escola, tendo em conta a avaliação 
efectuada no ciclo anterior e em linha com o quadro de 
Referencia Europeu EQAVET e com o perfil dos alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatórias e o perfil dos alunos 
nos cursos profissionais (PEE 19-22; RIE, Códigos de 
Conduta, Documento Critérios de avaliação dos alunos; 

• E63- Divulgação dos documentos estruturantes da vida da 
escola bem como da Missão e Visão estratégica da escola 
junto dos stakeholders e nos espaços públicos 

 

• X 
 
 
 
 
 

• X 

 

• X 
 
 
 
 
 

• X 

 

• X 
 
 
 
 
 

• X 

P25 - 
Imagem e 
Comunicaç
ão 
 

➢ OE32-Promover estratégias de 
comunicação e de divulgação 
interna e externa dando mais 
visibilidade da Missão e Visão 
da EPDRG e do contributo 
para desenvolvimento 
educativo e socioeconómico 
da região. 

✓ Publicação trimestral do Jornal O 
Semeador; 

✓ Divulgação das atividades da escola 
na pág web e blog da escola 

✓ Nº eventos locais e regionais em que a 
EPDR/alunos participaram (relatórios 
avaliação dos PAAs) 

• E64- Divulgação das atividades da escola, da oferta 
formativa, dos projetos dos alunos pela Equipa de Imagem 
e Comunicação; 

• E65-Participação da escola em eventos e atividades locais 
e regionais com impacto no desenvolvimento do currículo 
dos alunos e do projeto Educativo; 

• E66-Publicação trimestral do boletim “O Semeador”; 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

P26 - Redes 

e Parcerias 

 

➢ OE33- Aprofundar as 
dinâmicas de trabalho em rede 
e as parcerias que visem a 
inclusão e o sucesso escolar e 
profissional dos alunos  

✓ Identificação das situações de risco e 
registo do trabalho em rede 

✓ Nº de parcerias e protocolos com 
tecido económico e social da região 

• E67- Melhoramento do trabalho em rede entre escola e 
instituições e aperfeiçoamento dos procedimentos que 
visem a identificação de situações de risco e as respostas 
adequadas e atempadas visando a inclusão e evitando a 
desistência escolar 

• E68- Incremento do nº de parcerias e protocolos com o 
tecido económico e social da região; 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 
 

• X 
 

M9- Promoção da 
garantia da qualidade 
da educação e 
formação 
profissionais 

P27 - 
Qualidade, 
Avaliação e 
Melhoria 
alinhado 
pelo 

➢ OE34 -Aperfeiçoar os 
mecanismos adequados de 
avaliação da escola que visem 
a melhoria dos processos e 
dos resultados e que garantam 
a qualidade da educação e 
formação, segundo o 

✓ Construção do Plano de ação da 
avaliação interna pela equipa de 
avaliação interna 

✓ Aplicação de questionários e 
tratamento de dados 

✓ Elaboração de relatórios de avaliação 
interna 

• E69- Desenvolvimento e aperfeiçoamento do modelo de 
avaliação interna do Referencial da Avaliação Externa 
(IGEC), pela equipa de avaliação interna. 

• Avaliação do grau de satisfação ddos diferentes grupos da 
comunidade educativa /Aplicação de questionários de 
satisfação a professores, alunos e restantes grupos da 
comunidade educativa; 

• X 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 

• X 
 

• X 
 
 
 

• X 
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modelo da 
IGEC 

referencial da avaliação 
externa (RAE) da IGEC 

✓ Divulgação dos resultados 

P28- 
Qualidade, 
Avaliação e 
Melhoria 
em linha 
com o 
Quadro de 
Referencia 
Europeu- 
EQAVET 

➢ OE 35- Implementar a 
avaliação da escola em linha 
com o Quadro de Referencia 
Europeu de Garantia da 
Qualidade da Educação e 
Formação Profissional com 
vista à obtenção do selo de 
Qualidade.  

✓ Elaboração do Plano de ação da 
avaliação interna pela equipa de 
avaliação interna EQAVET e do 
cronograma da avaliação 

✓ Construção do Documento Base 
✓ Organização documental 
✓ Implementação de modelo de 

organização e divulgação aos 
stakeholders 

✓ Assinatura do protocolo de 
colaboração com entidades no âmbito 
da avaliação EQAVET 

✓ Aplicação de questionários aos 
stakeholders e tratamento estatístico 

✓ Recolha de dados relativos aos 
indicadores EQAVET em avaliação 

✓ Elaboração de relatórios de avaliação 
EQAVET para os indicadores em 
avaliação 

• E70- Implementação e Desenvolvimento do modelo de 
avaliação da escola segundo o Quadro de Referencia 
Europeu da Qualidade da EFP: 

- Constituição da Equipa de avaliação EQAVET e equipa 
alargada com representação de todos os stakeholders e 
elaboração de plano de ação com definição de 
responsabilidades 
- Preparação e organização documental e de suportes 
relativamente aos indicadores em avaliação segundo modelo 
EQAVET 
- Organização de sessão formal de assinatura de protocolos 
com colaboradores/parceiros de compromisso na avaliação 
EQAVET  
- Preparação e organização da escola para submissão a 
avaliação EQAVET e obtenção do selo de qualidade da EFP. 
- Divulgação à comunidade da avaliação EQAVET e dos 
resultados 
- Avaliação do grau de satisfação dos diferentes grupos da 
comunidade educativa /Aplicação de questionários de 
satisfação a professores, alunos e restantes grupos da 
comunidade educativa; 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
 

 
 

• X 
 
 

• X 
 
 

• X 
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PARTE IV – AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

1. Metodologia de avaliação adotada 

 

A avaliação do projeto educativo assume-se primordialmente como um processo de reflexão sobre o 

mesmo, contribuindo para a sua melhoria. A Avaliação Interna, enquanto processo de autorregulação de 

práticas e processos, está orientada para a melhoria dos resultados dos nossos alunos, tem sido 

desenvolvida ao longo dos últimos anos na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola, 

segundo um modelo adaptado do referencial da avaliação externa da IGEC.  

Para a realização dessa autoavaliação a escola tem contado com a colaboração dos stakeholders e bem 

assim, com a participação de todos os que fazem a escola ou com ela se relacionam diretamente: alunos, 

professores e funcionários, bem como pais e encarregados de educação e empresários. A todos os 

departamentos, órgãos e setores são solicitados regularmente relatórios e balanços da atividade realizada 

e a análise da informação avaliativa, acerca do funcionamento e dos resultados da escola, tendo em conta 

os domínios e metas postulados no PEE e Planos Anuais de Atividade, para posterior análise pela Equipa 

de Avaliação Interna. Os relatórios produzidos trimestralmente e anualmente por esta equipa são 

apresentados ao Conselho Pedagógico, Conselho Geral e divulgados a toda a comunidade educativa.  

Neste processo de auto-avaliação, a equipa de avaliação suporta-se em métodos de análise quantitativa e 

de análise qualitativa, no intuito de obter uma perspetiva multidimensional da Escola. São utilizadas 

diferentes técnicas de recolha de dados, como grelhas de observação, inquéritos por questionário, análise 

documental e estatística, num processo que permite a triangulação e a diversificação dos meios de 

pesquisa da informação. São ainda fontes de informação o Programa Informático de Alunos, sinópticos da 

MISI após exportação dos dados, e os resultados anuais dos questionários resultantes do Observatório de 

Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário (OTES).  

Os momentos de avaliação visam possibilitar uma eventual reorientação ou ajustamento do projeto 

educativo em função das necessidades e interesses da comunidade educativa. 

 Assim este PEE será avaliado em diferentes momentos: 

✓ Avaliação Contínua – realizada trimestralmente pelos departamentos curriculares e demais 

estruturas da escola, avaliando a concretização do plano anual de atividades/plano de melhoria, 

para verificar a adequação entre a prática e os objetivos propostos e introduzir correções 

(estratégias, conteúdos, atividades e objetivos); 
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✓ Avaliação no Final do Ano Letivo − avaliação traduzida sob a forma de um relatório do Plano 

Anual de Atividades, realizado pela equipa de autoavaliação da escola, a partir dos relatórios finais 

de todas as estruturas e órgãos e contribuições de todos os elementos da comunidade educativa. 

Este relatório será divulgado a toda a comunidade educativa, e deve focar, entre outros, os seguintes 

aspetos:  

-Avaliação das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, previstas ou não no plano anual de 

atividades (grau de pertinência das atividades, face aos objetivos propostos e nível de consecução destes); 

-Orientações para a elaboração do plano anual de atividades do ano letivo seguinte. 

✓ Avaliação Global do Projecto Educativo − no final do triénio, é produzido um relatório final pela 

Equipa de Avaliação Interna a partir da análise do grau de cumprimento das metas e a ações 

desenvolvidas durante os três anos letivos de vigência do PEE. 

No entanto, a obrigatoriedade de implementar um modelo de avaliação da escola reconhecido na Europa 

que garantisse a qualidade da educação e formação profissional e visasse a obtenção do selo de qualidade, 

implicou a recente implementação também de um modelo de avaliação alinhado pelo Quadro de Referência 

Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET). Este 

modelo, enquanto sistema de garantia de qualidade, tem os seus objetivos consagrados na Lei nº 31/2002, 

de 20 de Dezembro e os pressupostos enunciados no próprio Quadro EQAVET e comtempla também uma 

avaliação externa. Para tal, foi criada na escola a Equipa de Avaliação EQAVET, que tem um plano de ação 

próprio e avaliará a escola tendo em conta os referenciais e indicadores superiormente definidos pela 

Agencia Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP).  

2 - Divulgação  

 

O Projeto Educativo, sendo um referencial fundamental da Escola, deve ser assumido e implementado por 

todos os seus atores educativos. Será divulgado através dos meios considerados mais oportunos e 

eficazes, nomeadamente:  

• Página Web da escola;  

• Diretores de turma/Diretores de Curso, no início do ano letivo, junto dos alunos e pais/encarregados de 

educação, no que respeita às suas linhas essenciais;  

• Biblioteca para possível consulta e requisição.  

 

 


