Relatório do PEE 2016/2019

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA

RELATÓRIO DO PEE 2016/2019

Equipa de Avaliação Interna
Data: Dezembro 2019

Relatório do PEE 2016/2019

ÍNDICE

I - INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
II - APRECIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ESCOLA NAS ÁREAS DE MELHORIA, PRIORIDADES e METAS/AÇÕES------------------------------------------------06
III - ANÁLISE DO GRAU DO CUMPRIMENTO DAS METAS/AÇÕES DO TRIÉNIO 2016/2019------------------------------------------------------------------------36
IV - SÍNTESE DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52

1

Relatório do PEE 2016/2019

I-INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo de Escola 2016/2019 apresentou-se como o instrumento por excelência do exercício efetivo da autonomia da escola, 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).
Foi o documento estratégico que espelhou a política e dinâmica organizacional que, numa perspetiva integradora, explicitou os princípios, os
valores, as estratégias e as metas a desenvolver na/pela escola, num horizonte de três anos.
O PEE 2016/2019 teve como 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, constituiu-se como uma referência para a criação dos vários documentos que balizaram a
atividade educativa da escola, nomeadamente as prioridades educativas, planos anuais de atividades, regulamento interno e projetos
parcelares. Finalmente, o PEE 2016/2019 esteve atento às necessidades e solicitações da comunidade o que permitiu à escola aproximar-se da
realidade (social, económica, profissional e cultural) da comunidade em que esta se inseriu durante o referido triénio.
Na base da conceção do PEE 2016/2019 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. Tomou ainda por
referência as características socioeconómicas e culturais do meio em que a escola se insere, retomando domínios e prioridades, introduzindo
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outras, como resultado dos contributos da autoavaliação e do plano de ação em que toda a comunidade educativa participou. Com o PEE
2016/2019 pretendeu-se dar resposta a um conjunto de problemas e desafios que se mantinham na vida da escola, e outros que surgiram,
decorrentes das alterações sociais verificadas no decorrer da sua vigência. A sua estrutura, entre outros aspetos, reforçou a implementação de
estratégias que visavam a melhoria de resultados escolares, no âmbito das aprendizagens dos alunos, assim como as que se relacionavam com
a valorização e plena utilização dos recursos disponíveis, do envolvimento e desenvolvimento das pessoas e da efetiva participação dos
pais/Encarregados de Educação, da comunidade e restantes stakeholders na vida da escola.
O processo de avaliação deste projeto educativo tem como objetivo primordial medir o grau de cumprimento dos seus Objetivos e Metas.
Pretendeu também avaliar o cumprimento das suas ações e atividades, consubstanciadas num plano estratégico e através das quais a escola se
propôs desenvolver a sua ação educativa. Este procedimento avaliativo constitui um processo de aferição de resultados obtidos, de metas
cumpridas e de objetivos concretizados.
A metodologia utilizada foi baseada na análise do desempenho da escola nos eixos estratégicos estabelecidos para o PEE 2016/2019, através
da consulta de uma panóplia de fontes, nomeadamente pautas de resultados finais, dados estatísticos, relatórios de todas as estruturas e
órgãos da nossa Escola e relatórios dos Planos Anuais de Atividades 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 obtendo assim uma síntese dos
problemas identificados. Procedeu-se de seguida ao tratamento estatístico e análise dos questionários efetuados aos stakeholders da escola:
alunos, professores, pessoal não docente, empresários e pais/encarregados de educação, realizados em junho de 2019 e outubro 2019, de
modo a obter-se dados e evidências sobre o impacto que o projeto educativo teve sobre a comunidade educativa e o seu grau de satisfação em
relação ao mesmo. Toda a informação recolhida foi tratada, organizada e sistematizada, o que, finalmente, permitiu a construção de uma
matriz SWOT, que permite situar a escola no contexto em que se insere, com a identificação dos seus pontos fortes, pontos fracos,
constrangimentos e oportunidades.
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O objetivo principal foi produzir um documento descritivo e revelador das características essenciais do desempenho da escola, do modo como
cumpre as suas funções. A ideia primeira foi a de produzir um instrumento aberto que possa contribuir para um melhor conhecimento da
realidade da escola dos seus resultados, levando à criação e operacionalização de planos de intervenção/melhoria ajustados à superação dos
pontos fracos, contribuindo para o sistemático aperfeiçoamento e melhoria das fragilidades e fornecendo também indicadores úteis e
concretos para a elaboração do próximo Projeto Educativo (2019/2022).
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ENSINOAPRENDIZAGEM
ORIENTADO PARA
O SUCESSO

PLANO DE AÇÃO
ESTRATÉGICO

LIDERANÇAS E GESTÃO
EFICAZES

IMAGEM DA ESCOLA
E GARANTIA DA
QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO

Figura 1 – Eixos Estratégicos do Plano de Ação do PEE 2016/2019

E1- Ensino aprendizagem orientado para o sucesso
E2- Lideranças e gestão eficazes
E3- Imagem da Escola e Garantia da Qualidade da Educação
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II - APRECIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ESCOLA NAS ÁREAS DE MELHORIA, PRIORIDADES e METAS/AÇÕES

I - ENSINO APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO
OBJETIVOS:

ÁREA DE MELHORIA: RESULTADOS
PRIORIDADE: RESULTADOS ACADÉMICOS
INDICADORES:

1.1Melhorar as taxas de conclusão modular nos cursos profissionais;
1.2- Melhorar taxas de sucesso nas disciplinas do currículo do 9º ano (CEF);
1.3. Minimizar o nº de alunos com módulos em atraso no 3º ano dos cursos profissionais;
1.4. Melhorar as taxas de transição dos alunos que transitam para o ano de escolaridade
seguinte nos cursos profissionais;
1.5. Melhorar as taxas de conclusão dos cursos profissionais, ciclo 2014/17 (Diplomados nos
cursos de dupla certificação de nível ISCED 3, no tempo próprio): TT, TTAR, TAP;
1.6- Garantir o sucesso na conclusão no 9º ano (CEF);
1.7. Diversificar e avaliar os apoios educativos no âmbito do Promoção do Sucesso Escolar.

-Taxas de conclusão modular por ano curricular dos cursos profissionais;

-Taxas de sucesso nas disciplinas do currículo do 9º ano CEF;
-Percentagem de alunos que transitam para o 3º ano dos CP sem módulos em atraso;
-Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais;
-Percentagem de alunos que, no ciclo de formação 2014/17, completam a formação e
qualificação profissional (cursos profissionais ISCED 3) em relação ao total de alunos que
ingressaram nos cursos de TT, TTAR, TAP;
- Percentagem de alunos que completam a formação e qualificação profissional (CEF) em
relação ao total de alunos que ingressam no curso ingressam no curso;
-Taxa de sucesso dos apoios extra aula traduzidos na recuperação modular/recuperação das
aprendizagens.

METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER
1. Situar as taxas de sucesso de cada módulo das diferentes disciplinas nos Cursos Profissionais acima dos 80%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

2016/2017
80%

2017/2018 2018/2019
82%
84%

CURSO TPA:
10º Ano: dos 37 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 80% de sucesso (o que significa que 100% dos módulos avaliados nesta turma obtiveram pelo
menos 80% de sucesso). Importa também referir que 25 obtiveram 100% de sucesso;
11º Ano: dos 38 módulos avaliados apenas 7 não obtiveram pelo menos 80% de sucesso (o que significa que 81,57% dos módulos avaliados nesta turma
obtiveram pelo menos 80% de sucesso. Os 7 módulos que não obtiveram pelo menos 80% de sucesso representam 18,43% dos módulos avaliados); Importa
também referir que 16 módulos obtiveram 100% de sucesso;
12º Ano: dos 38 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 80% de sucesso Importa também referir que 8 obtiveram 100% de sucesso;
SÍNTESE CURSO TPA:
No total, dos 113 módulos avaliados nas três turmas do curso TPA, 7 não obtiveram pelo menos 80% de sucesso. Os módulos avaliados com pelo menos 80% de
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sucesso representam 93,8% dos módulos avaliados no curso TPA. Os 7 módulos que não obtiveram pelo menos 80% de sucesso representam 7% do total dos
módulos avaliados nas três turmas do curso TPA;
CURSO TT:
10º Ano, dos 43 módulos avaliados 6 não obtiveram pelo menos 80% de sucesso (o que significa que 86% dos módulos avaliados nesta turma obtiveram pelo
menos 80% de sucesso. Os 6 módulos que não obtiveram pelo menos 80% de sucesso representam 14% dos módulos avaliados). Importa também referir que 19
obtiveram 100% de sucesso.
11º Ano, dos 34 módulos avaliados apenas 6 não obtiveram pelo menos 80% de sucesso (o que significa que 82,35% dos módulos avaliados nesta turma
obtiveram pelo menos 80% de sucesso. Os 6 módulos que não obtiveram pelo menos 80% de sucesso representam apenas 17,65% dos módulos avaliados).
Importa também referir que 19 obtiveram 100% de sucesso.
12º Ano, dos 32 módulos avaliados todos obtiveram 100% de sucesso.
SÍNTESE CURSO TT:
No total dos 109 módulos avaliados nas três turmas do curso, só 12 não obtiveram pelo menos 80% de sucesso. Os módulos avaliados com pelo menos 80% de
sucesso representam 89%. Os 12 módulos que não obtiveram pelo menos 80% de sucesso representam apenas 11% do total dos módulos avaliados nas três
turmas do curso TT.
CURSO TTAR:
10º Ano, Dos 45 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 80% de sucesso. Importa também referir que 25 obtiveram 100% de sucesso.
11º Ano, dos 35 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 80% de sucesso. Importa também referir que 34 módulos obtiveram 100% de sucesso.
12º Ano, dos 34 módulos avaliados todos obtiveram 100% de sucesso
SÍNTESE CURSO TTAR:
No total 114 módulos avaliados nas três turmas do curso TTAR, todos obtiveram pelo menos 80% de sucesso.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
CURSO TPA:
10º Ano: dos 39 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 82% de sucesso à exceção do módulo 1 de PA (o que significa que 97,43 % dos módulos
avaliados nesta turma obtiveram pelo menos 82% de sucesso). Importa também referir que 21 obtiveram 100% de sucesso;
11º Ano: dos 34 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 82% de sucesso (o que significa que 15 módulos isto é, 44,11%, dos módulos avaliados nesta
turma obtiveram pelo menos 82% de sucesso). Importa também referir que 19 módulos obtiveram 100% de sucesso;
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12º Ano: dos 37 módulos avaliados 4 não obtiveram pelo menos 82% de sucesso (o que significa que 91,89 % dos módulos avaliados nesta turma obtiveram
pelo menos 82% de sucesso)
Importa também referir que 22 obtiveram 100% de sucesso;
SÍNTESE CURSO TPA:
No total, dos 110 módulos avaliados nas três turmas do curso TPA, 5 não obtiveram pelo menos 82% de sucesso. Os módulos avaliados com pelo menos 82% de
sucesso representam 95,45% dos módulos avaliados no curso TPA. Os 5 módulos que não obtiveram pelo menos 82% de sucesso representam apenas 4,54% do
total dos módulos avaliados nas três turmas do curso TPA;
CURSO TT:
10º Ano, dos 43 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 82% de sucesso. Importa também referir que 29 obtiveram 100% de sucesso.
11º Ano, dos 33 módulos avaliados apenas 5 não obtiveram pelo menos 82% de sucesso (o que significa que 84,84% dos módulos avaliados nesta turma
obtiveram pelo menos 82% de sucesso. Os 5 módulos que não obtiveram pelo menos 82% de sucesso representam apenas 15,16% dos módulos avaliados).
Importa também referir que 16 obtiveram 100% de sucesso.
12º Ano, dos 32 módulos avaliados todos obtiveram 100% de sucesso.
SÍNTESE CURSO TT:
No total dos 108 módulos avaliados nas três turmas do curso, só 5 não obtiveram pelo menos 82% de sucesso. Os módulos avaliados com pelo menos 82% de
sucesso representam 95,37%. Os 5 módulos que não obtiveram pelo menos 82% de sucesso representam apenas 4,62% do total dos módulos avaliados nas três
turmas do curso TT.
CURSO TTAR:
10º Ano, Dos 45 módulos avaliados 19 obtiveram pelo menos 82% de sucesso. O que significa que 42,22% dos módulos avaliados nesta turma obtiveram pelo
menos 82% de sucesso. Os 26 módulos que não obtiveram pelo menos 82% de sucesso representam apenas 57,77% dos módulos avaliados).
Importa também referir que 14 obtiveram 100% de sucesso.
11º Ano, dos 34 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 82% de sucesso. Importa também referir que 14 módulos obtiveram 100% de sucesso.
12º Ano, dos 37 módulos avaliados só dois não obtiveram 100% de sucesso. Há 35 módulos com 100% de sucesso e 2 módulos com 91,66% de sucesso.
SÍNTESE CURSO TTAR:
No total 116 módulos avaliados nas três turmas do curso TTAR, 90 obtiveram pelo menos 82% de sucesso, o que representa 77,58% dos módulos lecionados.
Os 26 módulos que não atingiram a meta representam 22,41%.
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RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
CURSO TPA:
10º Ano: Dos 36 módulos avaliados, na turma de 10ºTPA, todos obtiveram pelo menos 84% de sucesso. Importa também referir que 24 obtiveram 100% de
sucesso (o que representa 66,66% dos módulos avaliados, nesta turma, neste ano letivo). Os 12 módulos que não obtiveram 100% de sucesso (representam
33,33% dos módulos avaliados, nesta turma, neste ano letivo) e todos têm uma taxa de sucesso de 91,66% (o que se traduz num aluno, em doze, a não concluir
o módulo).
11º Ano: Na turma de 11ºTPA foram avaliados 34 módulos, neste ano letivo, e todos obtiveram 100% de sucesso.
12º Ano: Dos 31 módulos avaliados todos obtiveram pelo menos 84% de sucesso. Importa também referir que 24 obtiveram 100% de sucesso (o que
representa 77,42% dos módulos avaliados, nesta turma, neste ano letivo). Os 7 módulos que não obtiveram 100% de sucesso (representam 22,58% dos
módulos avaliados, nesta turma, neste ano letivo) e todos têm uma taxa de sucesso de 95% (o que se traduz num aluno, em 20, a não concluir o módulo).
SÍNTESE CURSO TPA:
No total, dos 101 módulos avaliados nas três turmas do curso TPA, todos obtiveram pelo menos 84% de sucesso.
Destaca-se o facto de 82 módulos (o que equivale a 81,19%) dos 101 avaliados, neste ano letivo, nos três anos do Curso TPA, terem obtido 100% de sucesso.
Os 19 módulos (12 da turma de 10ºTPA e 7 da turma de 12ºTPA) que não obtiveram 100% de sucesso, mesmo assim, têm taxas de sucesso bem acima da meta
definida para este ano letivo (10ºTPA tem uma taxa de sucesso de 91,66% e 12ºTPA tem uma taxa de sucesso de 95%).
CURSO TT:
10º Ano: Na turma de 10ºTT foram avaliados 43 módulos, neste ano letivo, e todos obtiveram 100% de sucesso.
11º Ano: Na turma de 11ºTT foram avaliados 33 módulos, neste ano letivo, e todos obtiveram 100% de sucesso.
12º Ano: Na turma de 12ºTT foram avaliados 31 módulos, neste ano letivo, e todos obtiveram 100% de sucesso.
SÍNTESE CURSO TT:
No total, nas três turmas do curso TT, foram avaliados 107 módulos e todos obtiveram 100% de sucesso. As taxas de sucesso de cada módulo das diferentes
disciplinas das três turmas situam-se bem acima da meta definida para este ano letivo que foi de 84%.
CURSO TTAR:
10º Ano: Na turma de 10ºTTAR foram avaliados 39 módulos, neste ano letivo, e todos obtiveram 100% de sucesso.
11º Ano: Na turma de 11ºTTAR, dos 34 módulos avaliados, durante este ano letivo, 33 obtiveram 100% de sucesso. Só 1 módulo não obteve 100% de sucesso,
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esse módulo obteve uma taxa de sucesso de 95%. Mesmo assim, a taxa de sucesso deste módulo situa-se bem acima da meta definida para este ano letivo
que foi de 84%.
12º Ano: Na turma de 12ºTTAR foram avaliados 33 módulos, neste ano letivo, e todos obtiveram 100% de sucesso.
SÍNTESE CURSO TTAR:
No total, dos 106 módulos avaliados, nas três turmas do curso TTAR, 105 obtiveram 100% de sucesso. Um único módulo não obteve 100% de sucesso (da
turma de 11ºTTAR), mas, mesmo assim esse módulo obteve uma taxa de sucesso de 95%, bem acima da meta definida para este ano letivo que foi de 84%.
SÍNTESE DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: META: Situar as taxas de sucesso de cada módulo das diferentes disciplinas acima de 84% ano letivo 2018/2019
Número de turmas dos Cursos Profissionais: 9
Número de Módulos avaliados: 314
Número de módulos com 100% de Sucesso: 294
Número de Módulos acima da meta definida para este ano letivo (84%) e abaixo de 100%: 20
Número de Módulos que não cumprem a meta definida para este ano letivo (84%): 0
2. Taxa de conclusão modular anual, por turma dos C.P., a partir de 85%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

85%

87%

89%

10ºTT – 90%
10ºTTAR – 95,78%
11ºTT – 91,40%
11ºTTAR – 99,76%
12ºTT – 100%
12ºTTAR – 95%
10ºTPA- 96,88%
11ºTPA: 90,53%
12ºTPA: 95%
Todas as turmas dos cursos profissionais apresentam uma taxa de conclusão modular anual superior a 85%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
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10ºTT – 97,31%
11ºTT – 91,62%
12ºTT – 100%
10ºTTAR – 81,41 %
11ºTTAR – 94,77%
12ºTTAR – 99,54%
10ºTPA- 95,72%
11ºTPA: 97%
12ºTPA: 92,5%
Todas as turmas dos cursos profissionais, à exceção do 10ºTTAR apresentam uma taxa de conclusão modular anual superior a 87%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
10ºTT – 100%
11ºTT – 100%
12ºTT – 100%
10ºTTAR – 100%
11ºTTAR – 94,77%
12ºTTAR – 100%
10ºTPA- 97,22%
11ºTPA: 100%
12ºTPA: 98,66%
Todas as turmas dos cursos profissionais apresentam uma taxa de conclusão modular anual superior a 89%, destaca-se o facto de 6 turmas dos cursos
profissionais apresentarem uma taxa de conclusão modular anual de 100%. Acrescenta-se ainda que as três turmas, dos Cursos Profissionais, que não
obtiveram 100% de taxa de conclusão modular anual, ainda assim, apresentam taxas muito próximas de 100%.
SÍNTESE DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: META: Taxa de conclusão modular anual, por turma dos Cursos Profissionais, a partir de 89% ano letivo 2018/2019
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Número de turmas dos Cursos Profissionais: 9Número de turmas que obteve 100% de Taxa de Conclusão Modular Anual: 6
Número de turmas acima da meta definida para este ano letivo (a partir de 89%) e abaixo de 100%: 3
Número de turmas abaixo da meta definida para este ano letivo (a partir de 89%): 0
Número de módulos avaliados neste ano letivo: 4216 (nº de módulos avaliados x nº de alunos das 9 turmas)
Número de módulos não concluídos neste ano letivo: 20
Taxa de conclusão modular anual dos Cursos Profissionais: 99,52%
3. Em cada trimestre, não mais do que 20% dos alunos dos Cursos CEF fica com mais do que 2 níveis negativos
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

20%

17%

10%

1ºtrimestre: 30%- dos 20 alunos que compunham a turma 6 obtiveram mais do que dois níveis negativos;
2ºtrimestre: 22,22%- dos 18 alunos que compunham a turma 4 obtiveram mais do que dois níveis negativos;
3ºtrimestre: 27,77%- dos 18 alunos que compunham a turma 5 obtiveram mais do que dois níveis negativos;
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
Neste ano letivo não houve turma.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
9ºOA: Nesta turma foi atribuído um nível negativo no primeiro trimestre (um aluno representa 12,5% dos alunos da turma) e um nível negativo no segundo
trimestre (um aluno representa 12,5% dos alunos da turma). No terceiro trimestre não foram atribuídos níveis negativos. Meta cumprida e superada nesta
turma.
9ºOMA: Nesta turma não foram atribuídos níveis negativos em quaisquer trimestres. Meta cumprida e superada nesta turma.
SÍNTESE DOS CURSOS CEF DA ESCOLA: META: Em cada trimestre, não mais do que 17% dos alunos do curso CEF fica com mais do que 2 níveis negativos ano letivo 2018/2019
Número de turmas de 9ºCEF: 2
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Número de alunos das turmas de 9ºCEF: 15
Número de alunos com níveis negativos no 9ºCEF OA: 0
Número de alunos com níveis negativos no 9ºCEF OMA: 0
4. 75% dos alunos transitam para o 3º ano dos CP sem módulos em atraso
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

75%

78%

81%

11ºTPA – Turma composta por 19 alunos e 12 apresentavam módulos por concluir, só 37% dos alunos desta turma tinham todos os módulos todos concluídos;
11ºTT – Turma é composta por 13 alunos e 9 apresentavam módulos por concluir, só 23% dos alunos desta turma tinham todos os módulos todos concluídos;
2ºTTAR - Turma é composta por 12 alunos e 3 apresentavam módulos por concluir, 75% dos alunos desta turma tinham os módulos todos concluídos.
SÍNTESE: As turmas de 11º ano dos cursos profissionais apresentavam um total de 44 alunos, desses 44 alunos 24 transitaram para o 12º ano com módulos por
concluir o que representava 54,55% dos alunos. 20 alunos transitaram para o 3º ano sem módulos em atraso, isto é, 45,45% dos alunos. Neste ano letivo esta
meta não foi cumprida
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
11ºTPA – Turma composta por 20 alunos e 5 apresentam módulos por concluir, 75% dos alunos desta turma transitou com os módulos todos concluídos;
11ºTT – Turma é composta por 17 alunos e 10 apresentam módulos por concluir, 41% dos alunos desta turma transitou com os módulos todos concluídos;
11ºTTAR - Turma é composta por 18 alunos e 7 apresentam módulos por concluir, 61% dos alunos desta turma transitou com os módulos todos concluídos.
SÍNTESE: As turmas de 11º ano dos cursos profissionais apresentavam um total de 55 alunos, desses 55 alunos 22 transitaram para o 12º ano com módulos por
concluir o que representou 40% dos alunos. Os 33 alunos que transitaram para o 12º ano sem módulos em atraso representavam 60% dos alunos considerados.
Neste ano letivo esta meta não foi cumprida
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
11ºTPA: Turma composta por 17 alunos e não houve alunos com módulos em atraso: 100% de sucesso. Meta cumprida e superada nesta turma.
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11ºTT: Turma composta por 12 alunos e 1 aluno apresentava três módulos por concluir: 91,66% dos alunos desta turma transitaram sem módulos em atraso.
Meta cumprida e superada nesta turma.
11ºTTAR: Turma é composta por 8 alunos e 3 alunos apresentavam módulos por concluir: 62,5% dos alunos desta turma têm os módulos todos concluídos.
Meta não cumprida nesta turma.
SÍNTESE DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: META: 81% dos alunos transitam para o 3º ano dos CP sem módulos em atraso ano letivo 2018/2019;
As turmas de 11º ano dos cursos profissionais apresentam um total de 37 alunos. Desses 37 alunos 4 transitaram para o 12º ano com módulos por concluir o
que representa 10,81% dos alunos que frequentarão o último ano do ciclo de formação 2017/2020. Os 33 alunos que transitaram para o 12º ano sem módulos
em atraso representam 89,18% dos alunos considerados para o cálculo desta meta (78% dos alunos transitam para o 3º ano dos CP sem módulos em atraso)
que, sendo assim, foi cumprida e superada.
Número de turmas de 11ºano dos Cursos Profissionais: 3
Número de alunos de 11º ano dos Cursos Profissionais: 37
Número de alunos de 11º ano dos Cursos Profissionais sem módulos em atraso: 33
Número de alunos de 11º ano dos Cursos Profissionais com módulos em atraso: 4
Número de módulos por concluir nas turmas que agora transitam para o 12ºano: 13 (10 módulos na turma de 11ºTTAR, de três alunos; 3 módulos, na turma de
11ºTT, de uma aluna)
5. Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais =>85%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

85%

88%

91%

10º TT- dos 22 alunos inicialmente matriculados transitaram 17
10ºTTAR - dos 24 alunos inicialmente matriculados transitaram 19
10ºTPA - dos 28 alunos inicialmente matriculados transitaram 26
2ºTT - dos 15 alunos inicialmente matriculados transitaram 13
2ºTTAR - dos 15 alunos inicialmente matriculados transitaram 12
2ºTPA - dos 21 alunos inicialmente matriculados transitaram 19
SÍNTESE: No total de 125 alunos matriculados nas turmas de primeiro e segundo ano dos cursos profissionais, 106 transitaram para o ano de escolaridade
seguinte, ou seja, 85% dos alunos. Esta meta foi cumprida
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RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
10º TT- dos 16 alunos inicialmente matriculados transitaram 14
10ºTTAR - dos 16 alunos inicialmente matriculados transitaram 11
10ºTPA - dos 23 alunos inicialmente matriculados transitaram 18
11ºTT - dos 18 alunos inicialmente matriculados transitaram 17
11ºTTAR - dos 19 alunos inicialmente matriculados transitaram 18
11ºTPA - dos 27 alunos inicialmente matriculados transitaram 21
SÍNTESE: No total de 119 alunos matriculados nas turmas de 10º e 11º anos dos cursos profissionais, 99 transitaram para o ano de escolaridade seguinte, ou
seja, 83,19% dos alunos. Esta meta não foi cumprida
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
10º TT: Dos 15 alunos inicialmente matriculados transitaram 14
10ºTTAR: Dos 13 alunos inicialmente matriculados transitaram 9
10ºTPA: Dos 18 alunos inicialmente matriculados transitaram 12
11ºTT: Dos 13 alunos inicialmente matriculados transitaram 12
11ºTTAR: Dos 11 alunos inicialmente matriculados transitaram 8
11ºTPA: Dos 18 alunos inicialmente matriculados transitaram 17
SÍNTESE TOTAL DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: META: Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais =>91% ano letivo 2018/2019
No total de 88 alunos, matriculados nas turmas de 10º e 11º anos dos cursos profissionais, 72 transitaram para o ano de escolaridade seguinte, ou seja, 81,81%
dos alunos. Os 16 alunos (das turmas de 10º e 11º anos contabilizadas no cálculo desta meta) que desistiram da nossa escola (9 anulações, 4 transferências, 1
desistência e 2 exclusões) representam 18,18% do número de alunos tidos em conta para cálculo desta meta. Este resultado encontra-se 9% abaixo da meta
estabelecida. Esta meta não foi cumprida
Nota: esta meta é calculada tendo em conta o número de alunos inicialmente matriculados e o número de alunos que, durante este ano letivo, desistiram da escola (anulação de matrícula,
exclusão por faltas e transferência).
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6. Taxa de conclusão de cada curso profissional (Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3,
no tempo próprio) superior a 70%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

70%

72%

74%

12º TPA – 72,73% (terminaram 24 dos 33 alunos matriculados no 1º ano)
12º TT – 66,67% (terminaram 10 dos 15 alunos matriculados no 1º ano)
3º TTAR – 75% (terminaram 12 dos 16 alunos matriculados no 1º ano)
SÍNTESE DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: DOS 61 ALUNOS MATRICULADOS (CICLO DE FORMAÇÃO 2014/2017) TERMINARAM 46 ALUNOS, O QUE REPRESENTA UMA TAXA DE
CONCLUSÃO DE CURSO DE 71,88%. META CUMPRIDA
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
12º TPA – 57,69% (terminaram 15 dos 26 alunos matriculados no 1º ano)
12º TT – 72,22% (terminaram 13 dos 18 alunos que frequentaram a turma durante o ciclo de formação)
12º TTAR – 68,75% (terminaram 11 dos 16 alunos matriculados no 1º ano)
SÍNTESE DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: DOS 58 ALUNOS MATRICULADOS (CICLO DE FORMAÇÃO 2015/2018) TERMINARAM 39 ALUNOS, O QUE REPRESENTA UMA TAXA DE
CONCLUSÃO DE CURSO DE 65%. META NÃO CUMPRIDA
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
12º TPA - 63,33% (terminaram 19 dos 30 alunos matriculados no ciclo de formação 2016/2019).
12º TT - 60% (terminaram 15 dos 25 alunos matriculados no 10º ano).
12º TTAR - 72% (terminaram 18 dos 25 alunos matriculados no 10º ano).
SÍNTESE DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: DOS 80 ALUNOS MATRICULADOS (CICLO DE FORMAÇÃO 2016/2019) TERMINARAM 52 ALUNOS, O QUE REPRESENTA UMA TAXA DE
CONCLUSÃO DE CURSO DE 65%. META NÃO CUMPRIDA
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7. Taxa de conclusão dos alunos matriculados nos 3ºano cursos profissionais superior a 90%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

90%

12ºTPA – 88,88% dos 27 alunos matriculados em setembro de 2016 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 24 alunos;
12ºTT – 90,90%% dos 11 alunos matriculados em setembro de 2016 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 10 alunos.
12ºTTAR – 85,71% dos 14 alunos matriculados em setembro de 2016 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 12 alunos.
SÍNTESE DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: Dos 52 alunos matriculados nos 12º anos dos cursos profissionais, 46 concluíram o curso, o que representa
uma taxa de 88,46%.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
12ºTPA – 78,94% dos 19 alunos matriculados em setembro de 2017 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 15 alunos;
12ºTT – 92,85% dos 14 alunos matriculados em setembro de 2017 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 13 alunos.
12ºTTAR – 91,66% dos 12 alunos matriculados em setembro de 2017 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 11 alunos.
SÍNTESE:
Dos 45 alunos matriculados nos 12º anos dos cursos profissionais, 39 concluíram o curso, o que representa uma taxa de 86,66%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
12ºTPA - 95% dos 22 alunos matriculados em setembro de 2018 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 19 alunos;
12ºTT - 88,23% dos 17 alunos matriculados em setembro de 2018 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 15 alunos.
12ºTTAR - 100% dos 18 alunos matriculados em setembro de 2018 concluíram o 12ºano, no tempo próprio, 18 alunos.
SÍNTESE DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA: Dos 57 alunos matriculados nas turmas de 12º anos dos cursos profissionais, 52 concluíram o curso, o que
representa uma taxa de conclusão dos alunos matriculados nos 12ºanos nos Cursos Profissionais de 91,22%.
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8. Taxa de conclusão dos alunos matriculados no CEF superior a 80%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

80%

83%

86%

9ºCEF – 65%
SÍNTESE DOS CURSOS 9ºCEF DA ESCOLA: Dos 20 alunos matriculados na turma de 9ºCEF, no ano letivo 2016/2017, concluíram 13, o que representa uma taxa de
65%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
Neste ano letivo não houve turma.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
9ºOA - 100% - Todos os alunos desta turma concluíram o curso. Meta cumprida e superada nesta turma.
9ºOMA - 87,5% - Dos 8 alunos matriculados, em setembro de 2018, concluíram o 9ºano 7 alunos. Meta cumprida e superada nesta turma.
SÍNTESE DOS CURSOS 9ºCEF DA ESCOLA:
✓ Número de turmas de 9ºCEF: 2
✓ Número de alunos das turmas de 9ºCEF inicialmente matriculados: 16
✓ Número de alunos das turmas de 9ºCEF que desistiram do curso: 1
✓ Taxa de conclusão de curso de 9ºCEF OA: 100%
✓ Taxa de conclusão de curso de 9ºCEF OMA: 87,5%
✓ Taxa de conclusão de curso das turmas 9ºCEF: 93,75%
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9. Taxa de sucesso para apoios educativos fora de sala de aula superior a 90% nos cursos profissionais e no CEF

90%

93%

96%

RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017
1ºTPA: 5 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
1ºTT: 3 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
1ºTTAR: 5 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
2ºTTAR: 1 aluno usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula
3ºTPA: 3 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
3ºTT: 1 aluno usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula

Todos obtiveram 100% de sucesso na conclusão modular

SÍNTESE: A taxa de sucesso dos apoios educativos fora da sala aula, tendo em conta o número de módulos avaliados e o número de módulos concluídos dos
alunos com NEE, neste processo foi de 100%.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
10ºTPA: 1 aluno usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula
10ºTT: 3 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
10ºTTAR: 1 aluno usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula
11ºTTAR: 5 alunos usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula
11ºTT: 3 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
11ºTPA: 5 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
12ºTTAR: 1 aluno usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula

Todos obtiveram 100% de sucesso na conclusão modular

SÍNTESE: A taxa de sucesso dos apoios educativos fora da sala aula, tendo em conta o número de módulos avaliados e o número de módulos concluídos dos
alunos com NEE, neste processo foi de 100%.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
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10ºTPA: 5 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
10ºTT: 1 aluno usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula
10ºTTAR: 3 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
11ºTTAR: 1 aluno usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula
11ºTT: 3 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
11ºTPA: 1 aluno usufruiu de apoio educativo fora da sala de aula
12ºTTAR: 5 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
12ºTPA: 5 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
12ºTT 3 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula
9ºOMA: 2 alunos usufruíram de apoio educativo fora da sala de aula

Todos obtiveram 100% de sucesso na conclusão modular

SÍNTESE: A taxa de sucesso dos apoios educativos fora da sala aula, tendo em conta o número de módulos avaliados e o número de módulos concluídos dos
alunos com NEE, neste processo foi de 100%.
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I - ENSINO APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO
OBJETIVOS:

ÁREA DE MELHORIA: RESULTADOS
PRIORIDADE: RESULTADOS SOCIAIS
INDICADORES:

2.1. Reduzir a indisciplina na sala de aula;
2.2. Melhorar o clima de aprendizagem dos alunos em contexto de sala de aula;
2.3. Melhorar o desempenho dos alunos dos 9º e 10º anos na competência
“Desenvolvimento Pessoal e Social”;
2.4. Envolver pais/EE na resolução dos problemas comportamentais dos educandos;
2.5- Sensibilizar os alunos das turmas do 9º e 10º ano e os pais/EE para as regras de
conduta em sala de aula;
2.6. Valorizar a assiduidade, o estatuto do aluno e a ética escolar;
2.7. Valorizar o saber como fator de inclusão social;
2.8. Desenvolver mecanismos de integração na comunidade educativa, valorizando a
diversidade cultural e proporcionando momentos de convívio entre todos.

-Taxa de incidentes disciplinares graves registados nos alunos do 9º e 10º anos;
-Taxa de incidentes disciplinares graves registados na Escola;
-Cartazes afixados nas salas de aula com as Regras de Conduta trabalhadas pelos DTs e alunos
respetivos;
-Taxa de níveis de desempenho dos alunos dos 9º e 10ºanos nas Competências Pessoais e Sociais;
-Percentagem de registo de presença dos pais/EE nas reuniões com DT;
-Percentagem de ações de sensibilização planeadas e realizadas;
-Percentagem de Pais e EE que participam nas ações de sensibilização nas turmas do 9º e 10º anos;
-Taxa de desistência dos 10º anos dos cursos profissionais e de 9º ano CEF;
-Taxa de desistência global da escola;
-Realização de atividade de receção aos alunos e aos Pais e EE.

METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER
10. Menos de 10% dos alunos dos 9º e 10º anos registam incidentes disciplinares graves (IDG)
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

2016/2017 2017/2018 2018/2019
10%
7%
4%

9ºCEF: 1 aluno com ocorrência que originou a aplicação uma medida sancionatória – 3 dias de suspensão;
10ºTTAR: 1 aluno com ocorrência que originou a aplicação de uma medida sancionatória - 3 dias de suspensão;
1 aluno com ocorrência que originou o ressarcimento do valor monetário do equipamento;
10ºTPA: 2 alunos com ocorrência que originou a aplicação de duas medidas de integração escolar corretiva (apoio à execução de tarefas na exploração agrícola
da escola) – 1 dia e 3 dias;
2 alunos com ocorrência que originou o ressarcimento do valor monetário do equipamento;
10ºTT – 3 alunos com ocorrência que originou a aplicação de duas medidas sancionatórias – 2 dias de suspensão a cada um;
1 aluno com ocorrência que originou o ressarcimento do valor monetário do equipamento;
SÍNTESE: a meta definida para o ano letivo 2016/2017 foi cumprida no 9º CEF, 10ºTPA, 10ºTTAR; não cumprida no 10ºTT
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RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
10ºTTAR – não se registaram incidentes disciplinares graves;
10ºTPA – 1 aluno: ocorrência que originou a aplicação de medida de integração escolar corretiva – Dias de apoio à limpeza do espaço escolar;
10ºTT – não se registaram incidentes disciplinares graves;
SÍNTESE: dos 55 alunos que inicialmente frequentaram o 10º ano, apenas um registou ocorrências que deram origem à aplicação de medidas de integração
escolar corretiva, o que corresponde a 1,8% dos alunos considerados. Neste ano letivo não houve turma de 9ºano
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
10ºTTAR: 1 aluno com duas ocorrências que originaram a aplicação de duas medidas sancionatórias de suspensão de frequência das atividades letivas (3 dias
de suspensão e mais 2 dias de suspensão);
10ºTT: Não se registaram incidentes disciplinares graves;
10ºTPA: Não se registaram incidentes disciplinares graves;
9ºOA: Não se registaram incidentes disciplinares graves;
9ºOMA: Não se registaram incidentes disciplinares graves;
SÍNTESE: Dos 61 alunos que inicialmente frequentaram 9º ano CEF e o 10º ano, apenas um registou ocorrências que deram origem à aplicação de medidas
sancionatórias de suspensão de frequência das atividades letivas o que corresponde a 1,6% dos alunos considerados.
Nota: Para o cálculo desta meta foram tidos em conta o número inicial de alunos das turmas de 9ºanos e 10ºanos (61), são considerados incidentes disciplinares graves
aqueles que originaram a aplicação de medidas sancionatórias ou corretivas.

11. O nº de incidentes disciplinares, por ordem de gravidade, não deve ultrapassar 5% dos alunos da Escola
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

5%

5%

5%

Considerando que, neste ano letivo, 13 alunos registaram incidentes disciplinares graves, num total de 197 alunos da Escola, a percentagem de incidentes
disciplinares corresponde a 6,5% dos alunos da Escola.
Para além das ocorrências graves referenciadas durante o ano letivo, registaram-se ainda várias situações que deram origem a advertências por parte dos
professores e diretores de turma, bem como a comunicação aos Pais/Encarregados de Educação.
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RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
Considerando que, neste ano letivo, 3 alunos registaram incidentes disciplinares graves, num total de 164 alunos da Escola, a percentagem de incidentes
disciplinares corresponde a 1,8% dos alunos da Escola.
Para além das ocorrências graves referenciadas durante o ano letivo, registaram-se ainda várias situações que deram origem a advertências por parte dos
professores e diretores de turma, bem como a comunicação aos Pais/Encarregados de Educação.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
Considerando que, neste ano letivo, 5 alunos (um aluno reincidente) registaram incidentes disciplinares graves, num total de 161 alunos da Escola, a
percentagem de incidentes disciplinares corresponde a 3,72% dos discentes da Escola. Acrescenta-se ainda que estes incidentes disciplinares graves
aconteceram no primeiro trimestre e no início do segundo trimestre. Também se registaram ocorrências que tiveram como resultado a repreensão oral
efetuada pelo Diretor de Turma/ Diretor de Curso/ elementos da Direção da escola (em trabalho de cooperação entre órgãos da escola) e que levaram sempre
ao contacto com o Encarregado de Educação.
12. Em cada turma/curso estão definidas regras de conduta em sala de aula
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

Sim

Sim

Sim

Em todas as salas de aula, de todas as turmas, foram afixados cartazes com a definição das regras de conduta em sala. Estes documentos resultam da discussão
destas entre as turmas e os respetivos Diretores de Turma.
13. 80 a 85% dos alunos do 9º e 10º anos tem nível igual ou superior a Suficiente nas competências Pessoais e
Social;
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

80%

83%

85%

9º CEF: 61% de sucesso (dos 18 alunos da turma, 7 obtiveram insuficiente na competência Pessoa e Social)
10ºTPA: 92,3% de sucesso (dos 26 alunos da turma, 2 obtiveram insuficiente na competência Pessoal e Social)
10ºTT: 70% de sucesso (dos 17 alunos da turma, 5 obtiveram insuficiente na competência Pessoal e Social)
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1ºTTAR: 84% de sucesso (dos 19 alunos da turma, 3 obtiveram insuficiente na competência Pessoal e Social)
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
10ºTPA: 83,33% de sucesso (dos 18 alunos da turma, 3 obtiveram Insuficiente na Competência Pessoal e Social)
10ºTT: 78,57% de sucesso (dos 14 alunos da turma, 3 obtiveram Insuficiente na Competência Pessoal e Social)
10ºTTAR: 63,63% de sucesso (dos 11 alunos da turma, 4 obtiveram insuficiente na competência Pessoal e Social)
SÍNTESE: dos 43 alunos de 10º anos registaram-se 10 alunos com nível Insuficiente na Competência Pessoal e Social, o que corresponde a 23,25% dos alunos
considerados. Desta forma apenas 76,74% dos alunos de 10º ano têm nível igual ou superior a Suficiente nas competências Pessoal e Social;
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
10ºTPA: 91,6% de sucesso (dos 12 alunos da turma, 1 obteve Insuficiente na Competência Pessoal e Social)
10ºTT: 85,75% de sucesso (dos 14 alunos da turma, 2 obtiveram Insuficiente na Competência Pessoal e Social)
10ºTTAR: 88,88% de sucesso (dos 9 alunos da turma, 1 obteve insuficiente na Competência Pessoal e Social)
9ºOA: 100% de sucesso (os 8 alunos da turma obtiveram pelo menos suficiente na Competência Pessoal e Social)
9ºOMA: 100% de sucesso (os 7 alunos da turma obtiveram pelo menos suficiente na competência Pessoal e Social)
Dos 50 alunos de 9º CEF e 10º anos dos cursos Profissionais registaram-se 4 alunos com nível Insuficiente na Competência Pessoal e Social, o que corresponde
a 8% dos alunos considerados. Desta forma, 92% dos alunos, 46 alunos, obtiveram nível igual ou superior a Suficiente na competência Pessoal e Social
14. 50% dos pais/EE participam em reuniões com os DTs do 9º e 10º anos
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

50%

55%

60%

9 CEF: pelo menos 50% dos EE participaram em reuniões com EE
10º TPA: pelo menos 50% dos EE participaram em reuniões com EE
10º TT: pelo menos 50% dos EE participaram em reuniões com EE
10º TTAR: pelo menos 50% dos EE participaram em reuniões com EE
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RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
9 CEF: pelo menos 55% dos EE participaram em reuniões com EE
10º TPA: pelo menos 55% dos EE participaram em reuniões com EE
10º TT: pelo menos 55% dos EE participaram em reuniões com EE
10º TTAR: pelo menos 55% dos EE participaram em reuniões com EE
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
10º TPA: 91,66% - Dos 11 EE/Pais da desta turma, só não foi possível efetivar reuniões/contactos com 1 EE.
10ºTT: 100% - Realizaram-se reuniões/contactos com os EE/Pais desta turma.
10º TTAR: 100% - Realizaram-se reuniões/contactos com os EE/Pais desta turma.
9ºOA: 100% - Realizaram-se reuniões/contactos com os EE/Pais desta turma.
9ºOMA: 100% - Realizaram-se reuniões/contactos com os EE/Pais desta turma.
Nota: para o cálculo desta meta foram considerados apenas o número de alunos que terminaram o ano letivo. Deve salientar-se, que também se realizaram
reuniões com os EE/Pais dos alunos que anularam a matrícula ou que pediram transferência da escola.
Para o cálculo desta meta foram tidos em conta todos os contactos efetuados pelos diretores de turma, nomeadamente reuniões individuais ou em grupo,
conselhos de turma, reuniões para FCT e ECT, contactos telefónicos, emails, troca de correspondência. De entre as várias hipóteses utilizadas, o contacto que foi
mais eficiente com os Encarregados de Educação/Pais e que mais rapidamente resultou numa atuação foi o contacto telefónico.
15. 50% dos pais/EE participam nas ações de sensibilização nas turmas do 9º e 10º ano
50%
55%
60%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017
Pelo menos 50% dos PAIS/EE de 9ºano e 10º anos participaram em ações de sensibilização.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
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10ºTT – 14 Encarregados de Educação desses 14, 10 EE participaram em ações de sensibilização;
10ºTTAR – 10 Encarregados de Educação desses 10, 8 EE participaram em ações de sensibilização
10ºTPA – 16 Encarregados de Educação, desses 15 participaram em ações de sensibilização;
SÍNTESE: dos 40 encarregados de educação das turmas de 10º anos estiveram presentes na escola 33, o que representa 82,5% dos EE considerados;
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
10ºTT: 13 Encarregados de Educação, desses 13, todos participaram em ações de sensibilização;
10ºTTAR: 8 Encarregados de Educação, desses 8, todos participaram em ações de sensibilização
10ºTPA: 15 Encarregados de Educação, desses 15, todos participaram em ações de sensibilização;
9ºOA: 8 Encarregados de Educação, desses 8, 7 participaram em ações de sensibilização;
9ºOMA: 7 Encarregados de Educação, desses todos participaram em ações de sensibilização;
SÍNTESE: dos 51 encarregados de educação das turmas de 10º anos e 9ºCEF considerou-se que todos estiveram participaram na escola 33, o que representa
82,5% dos EE considerados;
16. Realização de 100% das ações de sensibilização (4 ações)
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

4 ações

5 ações

5 ações

Realizaram-se várias ações, nomeadamente receção aos alunos e EE, entrega dos Diplomas e Prémios de Mérito, reuniões com os Diretores de Turma, PequenoAlmoço Solidário
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
Realizaram-se várias ações, nomeadamente receção aos alunos e EE, entrega dos Diplomas e Prémios de Mérito, reuniões com os Diretores de Turma, Pequenoalmoço Solidário, etc.
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RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
Durante este ano letivo realizaram-se várias ações: receção aos alunos e EE, entrega dos Diplomas e Prémios de Mérito, reuniões de EE/Pais com os diretores de
turma (em vários momentos do ano letivo), Ação de Sensibilização sobre o Decreto-lei 54, encontros de preparação para os momentos de FCT e de ECT e
momento das matrículas/renovação (reuniões com diretores de turma/Direção)
17. Taxa de desistência dos 10º anos dos cursos profissionais e de CEF inferior a 10%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

10%

7%

4%

10ºTPA: 7,14% Meta cumprida
A turma era composta inicialmente por 29 alunos. Perdeu 2 alunos, um por exclusão de faltas e um por transferência.
Importa ainda referir que para os cálculos da taxa de desistência desta turma foram apenas considerados 28 alunos inscritos, uma vez que uma transferência
aconteceu a 21 de setembro de 2016;
10ºTTAR: 13,6% Meta não cumprida
A turma era composta inicialmente por 25 alunos. Perdeu 6 alunos, um por anulação e cinco por transferência.
Importa referir que para os cálculos da taxa de desistência desta turma foram apenas considerados 22 alunos inscritos, uma vez que uma transferência
aconteceu a 20 de setembro de 2016 e as outras duas a 13 de outubro, sem que os alunos tivessem frequentado as aulas e auferido qualquer de subsídio
prestado pela Escola;
10ºTT: 29% Meta não cumprida
A turma era composta inicialmente por 25 alunos. Perdeu 7 alunos, quatro por exclusão de faltas, um por transferência e dois por anulação de matrícula.
Importa ainda referir que para os cálculos da taxa de desistência desta turma foram apenas considerados 24 alunos inscritos, uma vez que uma transferência
aconteceu a 01 de setembro de 2016;
9ºCEF: 10% dos 20 alunos matriculados, dois anularam a matrícula
SÍNTESE: 74 alunos a frequentar os primeiros anos dos três cursos no início do ano letivo, saíram 12 alunos, tendo terminado o primeiro ano dos cursos profissionais 62 alunos.
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Taxa de desistência do 10º ano dos cursos profissionais é de 16,22%. Falta juntar os dados do CEF
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
10ºTPA: 17,39% Meta não Cumprida
A turma era composta inicialmente por 23 alunos. Perdeu 4 alunos, dois por exclusão de faltas e dois por transferência.
10ºTTAR – 26,66% Meta não Cumprida
A turma era composta inicialmente por 15 alunos. Perdeu 4 alunos, duas anulações e duas exclusões por faltas.
Nota: Importa referir que para os cálculos da taxa de desistência desta turma foram apenas considerados 15 alunos e não os 16 matriculados, uma vez que uma transferência aconteceu a 13 de setembro de 2017, sem que a aluna tivesse
frequentado as aulas e auferido de qualquer de subsídio atribuído pela Escola;

10ºTT- 12,5% Meta não Cumprida
A turma era composta inicialmente por 16 alunos. Perdeu 2 alunos, um por transferência e uma por anulação de matrícula.
Nota: Importa ainda referir que o aluno Rodrigo nunca frequentou e transferiu-se a 28/09/2017;

SÍNTESE: 54 alunos a frequentar os primeiros anos dos três cursos no início do ano letivo, saíram 11 alunos, tendo terminado o primeiro ano dos cursos
profissionais 43 alunos.
Taxa de desistência dos 10º anos dos cursos profissionais é de 20,37%. Neste houve turma
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
10ºTPA: 33,33% - A turma era composta inicialmente por 18 alunos. Saíram 6 alunos, 4 por anulação de matrícula, 1 por transferência e 1 por desistência da
frequência das atividades letivas.
10ºTTAR: 30,76% - A turma era composta inicialmente por 13 alunos. Saíram 4 alunos, 3 anulações de matrícula e uma transferência.
10ºTT: 6,66% - A turma era composta inicialmente por 15 alunos. Saiu 1 aluno, por exclusão de faltas.

28

Relatório do PEE 2016/2019

9ºOA: 0% - Nesta turma não desistiu nenhum aluno.
9ºOMA: 12,5% - A turma era composta inicialmente por 8 alunos. Saiu 1 aluno, 1 anulação de matrícula.
SÍNTESE: Dos 46 alunos a frequentar os primeiros anos dos três cursos profissionais, no início do ano letivo, saíram 11 alunos, tendo terminado o primeiro ano
dos cursos profissionais 35 alunos. Sendo assim, a Taxa de desistência dos 1º anos dos Cursos Profissionais é de 23,91%.
SÍNTESE: Dos 16 alunos a frequentar as duas turmas de 9º ano Cursos CEF , no início do ano letivo, saiu 1 aluno, tendo terminado o 9ºano AO/OMA 15 alunos.
Sendo assim, a Taxa de desistência dos 9º anos dos Cursos CEF é de 6,25%.
18. Taxa de desistência global da escola inferior a 15%
15%
12%
9%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017
O total de alunos da Escola matriculados no início do ano letivo era de 197 e terminaram 174, isto é, a Escola perdeu 23 alunos (entre exclusões, anulações e
transferências). O que equivale a uma taxa de desistência Escolar global da Escola de 11,7%.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
O total de alunos dos cursos profissionais matriculados no início do ano letivo era de 163 e terminaram 143, isto é, os cursos profissionais perderam 20 alunos o
que equivale a uma taxa de desistência Escolar dos três cursos profissionais de 12,27%.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
O total de alunos dos cursos profissionais e dos Cursos CEF, no início do ano letivo, era de 161, tendo terminado 140. Isto significa que saíram 21 alunos da
EPDRG, o que equivale a uma taxa de desistência global da escola de 13%.
19. Uma Cerimónia de Receção aos novos alunos e aos pais e EE

Sim

Sim

Sim

RESULTADOS DOS ANOS LETIVOS: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
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Realizou-se a Receção aos novos alunos e respetivos Pais/EE em setembro.
Realizou-se um evento de receção aos novos alunos, com atividades dinamizadas pelos alunos do 12ºTT no 1º trimestre.
20. Organização anual de pelo menos 3 atividades culturais e de integração, com convite aos pais e EE

3

4

5

RESULTADOS DOS ANOS LETIVOS: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
Durante o período de vigência do PEE agora em análise realizaram-se várias atividades culturais e de integração, com convite aos pais e EE, entre as quais:
receção aos alunos Pais e EE, cerimónia de Diplomas e Prémios de Mérito, discussão das PAPs e Pequeno-Almoço Solidário.
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I - ENSINO APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO
OBJETIVOS:

ÁREA DE MELHORIA: RESULTADOS
PRIORIDADE: RESULTADOS PROFISSIONAIS
INDICADORES:

3.1. Monitorizar a colocação dos alunos após conclusão dos EFP (cursos profissionais)
3.2- Melhorar níveis de empregabilidade/prosseguimento de estudos nos cursos profissionais,
ciclo 2014/17:TT, TTAR e TPA
3.3. Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos
cursos profissionais do ciclo 2011/2014
3.4. Recolher avaliações/classificações atribuídas pelos empresários aos alunos na FCT nos 11º
e 12º anos nos cursos profissionais
3.5. Avaliar o grau de satisfação dos empregadores a partir da aplicação de questionário de
satisfação e da avaliação dos alunos na FCT
3.6. Recolher avaliações/classificações atribuídas pelos empresários aos alunos na PAP nos 3ºs
anos dos cursos profissionais
3.7. Melhorar os níveis de desempenhos dos alunos na PAP

-Proporção de alunos que completam um curso profissional e que estão no mercado de
trabalho, em formação (incluindo nível universitário) e ou outros destinos, no período de 1236 meses após a conclusão do curso;
-Percentagem de alunos que completam os cursos EFP e que trabalham na respetiva área
profissional;
-Percentagem de pessoas apoiadas que estão empregadas ou prosseguiram estudos nos seis
meses seguintes ao fim do respetivo curso (aplicável apenas aos que terminaram o curso com
sucesso);
-Percentagem de empregadores de um determinado sector que estão satisfeitos com os
formandos que completaram um curso profissional;
-Classificações atribuídas pelos empresários aos alunos na FCT nos 11 e 12 anos dos cursos
profissionais;
-Questionários de satisfação dos empresários que colaboram na integração de alunos na FCT;
-Classificações atribuídas pelos empresários aos alunos na PAP dos cursos profissionais.
-Percentagem de alunos com avaliação superior a BOM na PAP nos diferentes cursos
profissionais.

METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER
21. Manter Observatório de emprego atualizado
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

2016/2017
Sim

2017/2018
Sim

2018/2019
Sim

Sim

Sim

Sim

Durante o período de vigência do PEE agora em análise manteve-se o Observatório do Emprego sempre atualizado.
22. Criar Equipa de Mediação com Mercado de Trabalho
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
Foi criada a equipa de mediação com o Mercado de trabalho.
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23. Percentagem de pessoas apoiadas que estão empregadas ou prosseguiram estudos nos seis meses
seguintes ao fim do respetivo curso (aplicável apenas aos que terminaram o curso com sucesso)
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017, 2017/2018, 2019/2019

55%

58%

61%

Ciclo 11/14

Ciclo 12/15

Ciclo 13/16

16 valores

16 valores

As ações EQAVET a realizar pela escola, durante o período de vigência do PEE, estiveram a aguardar indicações da ANQEP.
24. Grau de satisfação dos empregadores de alunos dos cursos profissionais nas diferentes áreas de formação
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

As ações EQAVET a realizar pela escola, durante o período de vigência do PEE, estiveram a aguardar indicações da ANQEP.
25. Níveis médios de desempenho dos CP na FCT atribuídos pelos empregadores, superior a 15 valores
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

15 valores

A média das FCT nas entidades foi de 15,5 valores.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
10ºTPA: 16 valores
11ºTPA: 17 valores
12ºTPA: 17 valores
11ºTT: 16 valores
11ºTTAR: 17 valores
12º TT: 18 valores
12ºTTAR: 17 valores
Síntese: a média das FCT nas entidades foi de 16,85 valores.
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RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
11ºTPA: 17,53 valores
12ºTPA: 17,35 valores
11ºTT: 16,15 valores
11ºTTAR: 17,13 valores
12º TT: 18 valores
12ºTTAR: 17,27 valores
Síntese: a média das FCT nas entidades foi de 17,23 valores.
26. Grau de satisfação dos empresários que integraram alunos na FCT superior a 80%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

80%

83%

86%

Todos os alunos concluíram a FCT com avaliação positiva das entidades de acolhimento, isto é 100% dos empresários/orientadores de estágio atribuíram
classificações iguais ou superiores a 14 valores que representa uma menção qualitativa de BOM
27. Nível médio de desempenho dos alunos na PAP superior a 14 valores.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

14 valores

14,4 valores 14,8 valores

12º TT – 15,3 valores
12º TTAR – 14,3 valores
12º TPA – 12 valores
Síntese: Nível médio de desempenho das PAPs 14 valores
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
12º TT – 14,1 valores
12º TTAR – 16,1 valores
12º TPA – 14 valores
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Síntese: Nível médio de desempenho das PAPs 14,73 valores
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
12º TT – 14,86 valores
12º TTAR – 14,72 valores
12º TPA – 14,52 valores
Síntese: Nível médio de desempenho das PAPs 14,69 valores
28. Em cada curso mais de 85% dos alunos que discute a PAP obtém nível de desempenho igual ou superior a
BOM.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017

85%

88%

91%

12º TT – 100%
12º TTAR – 76%
12º TPA – 16,7%
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2017/2018
12º TT – 69,23% 9 alunos em 13 obtiveram pelo menos Bom
12º TTAR – 81,81% 9 alunos em 11 obtiveram pelo menos Bom
3º TPA – 16,7% em 16 alunos 10 tiveram pelo menos Bom
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2018/2019
12º TT: 80% - 12 alunos em 15 obtiveram pelo menos Bom, isto é pelo menos 14 valores na discussão da PAP.
12º TTAR: 66,66% - 12 alunos em 18 obtiveram pelo menos Bom, isto é pelo menos 14 valores na discussão da PAP.
12º TPA: 57,8% - 11 alunos em 19 obtiveram pelo menos Bom, isto é pelo menos 14 valores na discussão da PAP.
Síntese: No total, dos 52 alunos que discutiram as PAP, 35 obtiveram pelo menos nível de desempenho igual ou superior a BOM o que representa uma taxa
de 68,31%.
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I - ENSINO APRENDIZAGEM ORIENTADO PARA O SUCESSO
OBJETIVOS:

ÁREA DE MELHORIA: RESULTADOS
PRIORIDADE: RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE
INDICADORES:

4.1. Valorizar o sucesso dos alunos, distinguindo e premiando o mérito;
4.2. Reconhecer publicamente, no seio da comunidade interna e externa o sucesso
dos alunos;
4.3- Envolver entidades/parceiros na distinção e prémios de mérito escolar.

-Resultados escolares dos alunos;
-Publicação de artigos alusivos à cerimónia para Atribuição de prémios de mérito;
-Parcerias estabelecidas com entidades/patrocínios dos prémios de mérito.

METAS A ALCANÇAR/AÇÕES A DESENVOLVER
29. Quadro de Honra Anual dos Alunos aplicando critérios definidos no regulamento.

2016/2017
Sim

2017/2018
Sim

2018/2019
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
Foi elaborado o Quadro de Honra Anual dos Alunos aplicando critérios definidos no regulamento.
30. Divulgação do Quadro de Honra na página web da escola e no boletim O Semeador.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
O Quadro de Honra foi divulgado na página web da escola e no boletim O Semeador.
31. Organização anual de cerimónia para entrega de diplomas e prémios de mérito em parceria com entidades
externas.
RESULTADOS DO ANO LETIVO: 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

Foram organizadas anualmente as cerimónias para entrega de diplomas e prémios de mérito em parceria com entidades externas.
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III - ANÁLISE DO GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO TRIÉNIO 2016/2019
QUADRO I
PROPOSTAS PARA O TRIÉNIO 2016/2019 E RESULTADOS ALCANÇADOS
METAS /AÇÕES DO TRIÉNIO
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2016/2019
META
RESULTADO
META
RESULTADO
META
RESULTADO
Todos os módulos avaliados
1. Situar as taxas de sucesso de
cada módulo das diferentes 80%
89,22%
Cumprida
82%
84% cumpriram e superaram a meta
Cumprida
Cumprida
disciplinas
nos
Cursos
Profissionais acima dos 80%.
Acima de 90% em todas as
Acima de 92% em todas as
Acima de 95% em todas as turmas
2. Taxa de conclusão modular
turmas
turmas
anual, por turma dos C. P., a 85%
87%
89% (6 turmas com 100%)
Cumprida
Cumprida
Cumprida
partir de 85%.
3. Em cada trimestre, não mais do
Não houve turma
que 20% dos alunos dos Cursos 20%
27,77%
17% Não há alunos com níveis
negativos Cumprida
Não Cumprida
CEF fica com mais do que 2 níveis
negativos.
4. 75% dos alunos transitam para
54,55%
60%
89,18%
o 3º ano dos CP sem módulos em 75%
78%
81%
Não Cumprida
Não Cumprida
Cumprida
atraso.
5. Alunos transitados para o ano
85%
83,19%
81,81%
Cumprida
Não Cumprida
Não Cumprida
de escolaridade seguinte nos 85%
88%
91%
cursos profissionais =>85%.
Curso TT: 66,7% Não Cumprida
Curso TT: 72,22 % Cumprida
Curso TT: 60% Não Cumprida
6. Taxa de conclusão de cada
Curso
TTAR:
75%
Cumprida
Curso
TTAR:
68,75%
Não
Curso TTAR: 72% Não Cumprida
curso profissional (Diplomados
72% Cumprida
74% Curso TPA: 65,51% Não Cumprida
nos cursos de dupla certificação 70% Curso TPA: 72,73% Cumprida
Curso
TPA:
57,69%
Não
de nível ISCED 3, no tempo
Cumprida
próprio) superior a 70%.
Cursos Profissionais: 71,88%

Cursos Profissionais: 65%

Cursos Profissionais: 65%
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7.Taxa de conclusão dos alunos
matriculados nos 3ºanos cursos
profissionais superior a 90%.
8.Taxa de conclusão dos alunos
matriculados nos Cursos CEF
superior a 80%.
9.Taxa de sucesso para apoios
educativos fora de sala de aula
superior a 90% nos cursos
profissionais e nos Cursos CEF.
10. Menos de 10% dos alunos do
9º e 10º anos registam incidentes
disciplinares graves (IDG).
11. Nº de incidentes disciplinares,
por ordem de gravidade, não
deve ultrapassar 5% dos alunos
da Escola.
12. Em cada turma/curso estão
definidas regras de conduta em
sala de aula.
13. 80% a 85% dos alunos do 9º e
10º anos tem nível igual ou
superior
a
Suficiente
na
competência Pessoal e Social.
14. 50% dos pais/EE participam
em reuniões com os DTs do 9º e
10º anos.
15. 50% dos pais/EE participam

90%

86,42%
Não Cumprida

80%

65%
Não Cumprida

90%

10%

5%

Sim/
Não

100%
Cumprida
5,58%
Cumprida

6,5%
Não Cumprida

Cumprida

86,66%
Não Cumprida

90%

91,22%
Cumprida
93,75%
Cumprida

83%

Não se aplica

83%

93%

100%
Cumprida

96%

7%

5%

Sim/
Não

1,8%
Cumprida

1,8%
Cumprida

Cumprida

4%

5%

Sim/
Não

100%
Cumprida
1,6%
Cumprida

3,72%
Cumprida

Cumprida

80%

78,75%
Não Cumprida

83%

76,74%
Não Cumprida

85%

92%
Cumprida

50%

Cumprida

55%

Cumprida

60%

Cumprida

50%

82,5%

?
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nas ações de sensibilização nas 50%
turmas do 9º e 10º ano.
16. Realização de 100% das ações
4
de sensibilização (4 ações).
Ações
17. Taxa de desistência dos 1ºs
anos dos cursos profissionais e de <10%
CEF inferior a 10%.
18. Taxa de desistência global da <15%
escola inferior a 15%.
19. Uma Cerimónia de Receção
1
aos novos alunos e aos pais e EE
20. Organização anual de pelo
3
menos 3 atividades culturais e de Ativida
des
integração, com convite aos pais
e EE.
21. Manter o observatório de Sim/
emprego atualizado.
Não
22. Criar equipa de mediação Sim/
com o Mercado de Trabalho.
Não
23. Percentagem de pessoas
apoiadas que estão empregadas
ou prosseguiram estudos nos seis 55%
meses seguintes ao fim do
respetivo curso (aplicável apenas
aos que terminaram o curso com
sucesso) – 55%.
24.Grau de satisfação dos Ciclo
empregadores de alunos dos 11/14

Cumprida

55%

Cumprida

60%

Cumprida

4
Cumprida

4
Ações

5
Ações

Não Cumprida

<7%

4
Cumprida
20,37%
Não Cumprida

6
Cumprida
19,35%
Não Cumprida

11,7%
Cumprida
Cumprida

<12%

12%
Cumprida
Cumprida

<9%

1

<7%

1

13%
Não Cumprida
Cumprida

3

4

5

Cumprida

Ativida
des

Ativida
des

5 atividades
Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Cumprida
Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida
Cumprida
Cumprida

68%

61%

Ciclo
12/15

Ciclo
12/15

Cumprida
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cursos
profissionais
nas
diferentes áreas de formação
superior a 80%, no ciclo 11/14.
25.Níveis médios de desempenho
dos alunos dos CP na FCT >15
atribuídos pelos empregadores, Valores
superior a 15 valores.
26.Grau de satisfação dos
empresários que integraram >80%
alunos na FCT superior a 80%.
>14
27.Nível médio de desempenho
Valores
dos alunos na PAP superior a 14
valores.
28.Em cada curso, mais de 85%
dos alunos que discute a PAP +85%
obtém nível de desempenho igual
ou superior a BOM.
29.Quadro de honra anual dos Sim/
alunos,
aplicando
critérios Não
definidos no regulamento.
30.Divulgação do Quadro de Sim/
honra na página web e Não
Semeador.
31.Organização
anual
de
cerimónia para entrega de Sim/
diplomas e prémios de mérito em Não
parceria com entidades externas.
32.Aumento de 30%, em relação

16,85 valores
Cumprida

Valores

15,5 valores
Cumprida

Valores

17,23 valores
Cumprida

Cumprida

>83%

Cumprida

>86%

100%
Cumprida

14
Não Cumprida

>14,3
Valores

14,73
Cumprida

Valores

14,69
Cumprida

+88%

Não Cumprida

+91%

Não Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Não Cumprida
(no curso TTAR e TPA)
Cumprida
(no curso TT)
Cumprida

>16

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Cumprida

>16

>14,8

Sim/
Não

Sim/
Não

Cumprida

Cumprida
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ao ano letivo 2015/2016 das
disciplinas que incluam nas suas
planificações articulação com a
BE
no
âmbito
do
desenvolvimento curricular.
33.Documentos de planeamento
das
atividades
realizadas
interdisciplinarmente
e
sua
avaliação
intra
e
interdepartamental.
34.Relatórios.

30%

Sim/
Não

Sim/
Não

66,67%
Cumprida

Cumprida

Cumprida

35.Planos/Propostas
de
atividades
realizadas
em Pelo
Cumprida
articulação
curricular
e menos Nota: realizaram-se sempre mais
2
atividades do que a meta propõe
disciplinar: pelo menos 2
atividades por período.
36. Pelo menos 50% das
disciplinas por ano curricular, de
cada departamento curricular,
apresenta
planificações 50%
modulares/ planificações das
disciplinas nos Cursos CEF e
materiais pedagógicos associados
com evidências da diferenciação
pedagógica realizada.
37.Em cada módulo, apresenta Pelo
pelo menos 2 instrumentos de menos
Cumprida
2

40%

Sim/
Não

Sim/
Não

267%
Cumprida

Cumprida

Cumprida

50%

Sim/
Não

Sim/
Não

200%
Cumprida

Cumprida

Cumprida

Cumprida
Pelo
menos
2

55%

Pelo
menos
2

Nota: realizaram-se sempre mais
atividades do que a meta propõe

Dep csh 12 disciplinas todas
Dep línguas 5 disciplinas

Cumprida

Pelo
menos
4

60%

Pelo
menos
2

Cumprida
Nota: realizaram-se sempre mais
atividades do que a meta propõe

Dep csh 11 disciplinas todas
Dep línguas 5 disciplinas
cidadania

Cumprida
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avaliação diferentes com critérios
de avaliação.
38.Avaliação formativa utilizada 85%
em 85% dos módulos.
39. Pelo menos 70% das aulas
lecionadas de cada disciplina
técnica dos cursos profissionais 70%
TAP, em cada ano curricular, são
aulas práticas, realizadas em
contexto real e prático.
40.Pelo menos 50% das aulas
lecionadas de cada disciplina
técnica dos cursos profissionais 50%
TT/TTAR, em cada ano curricular,
são aulas práticas realizadas com
práticas simuladas/contexto real.
41. Todas as visitas de estudo Sim/
têm guiões e critérios de Não
avaliação previamente entregues
aos alunos.
42. Projetos transdisciplinares: Pelo
pelo menos 1 por trimestre em menos
1
cada ano curricular de cada
curso;
43.Relatórios de Coord. de
Departamento curricular com Sim/
grau de cumprimento dos Não
objetivos: avaliação diagnóstica

Cumprida

90%

Cumprida

90%

Cumprida

Cumprida

75%

Cumprida

80%

Cumprida

Cumprida

60%

Cumprida

70%

Cumprida

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Não Cumprida

Cumprida

Pelo
menos
1

Sim/
Não

Cumprida

Cumprida

Pelo
menos
1

Sim/
Não

Não Cumprida

Cumprida
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na planificação modular e
avaliação dos métodos e técnicas
de ensino de diferenciação
pedagógica.
44. Aferição anual dos critérios de
avaliação nos cursos profissionais
e CEF, nas diferentes dimensões e
especificidades
disciplinares
utilizados pelos 3 departamentos
curriculares.
45. Grau de cumprimento dos
objetivos e metas das medidas do
PNPSE – 90%/Medidas de
escolas.
46. Em cada trimestre, não mais
do que 20% dos alunos dos
Cursos CEF fica com mais do que
2 níveis negativos.
47. Percentagem de módulos não
concluídos nos alunos com NEE
inferior a 15%.
48. Nº de reuniões de conselhos
de turma: pelo menos 1 por
trimestre nos cursos profissionais
e 1 por mês nos CEF, com ordens
de trabalho que incluam:
Aferição/Balanço das estratégias

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

90%

Cumprida

95%

Cumprida

20%

27,77%
Não Cumprida

15%

15%
1 por
trime
stre
nos
CPs e
1 por
mês

0%
Cumprida

Cumprida

10%
1 por
trimes
tre
nos
CPs

0%
Cumprida

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

10%

0%
Cumprida

5%
1 por
trime
stre
nos
CPs e
1 por
mês

0%
Cumprida

Cumprida
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de promoção do sucesso escolar e
Participação dos pais e EE na vida
escolar;
49. Nº de reuniões com pais e EE:
pelo menos 1 por trimestre nos
cursos profissionais e CEF.
50. Atividades do PAA em que os
pais participam – 3 por/ano
(receção aos alunos, entrega
prémios de mérito, …).
51. Reuniões de Conselho de DTs:
pelo menos 4 por ano (2 no 1º
período) e respetivas atas.

nos
CEF
1 por
trime
stre
3
por
ano

Pelo
menos
4 por
ano
52. Reuniões de Conselho de Pelo
Curso: pelo menos 4 por ano e menos
respetivas atas com evidencias do 4 por
ano
trabalho desenvolvido.

53.Reuniões de Departamento
curricular com ordens de trabalho
precisas quanto ao trabalho de
supervisão efetuado sobre as
temáticas: Plano de promoção do
sucesso escolar (medida 3 e 4);
articulação
curricular
desenvolvida, planeamento da
prática letiva.

Sim/
Não

nos
CEF

Cumprida

4 por ano
Cumprida

Cumprida

Cumprida

Cumprida

1 por
trime
stre
3
por
ano
Pelo
menos
4 por
ano
Pelo
menos
4 por
ano

Sim/
Não

Cumprida

4 por ano
Cumprida

Cumprida

Cumprida

Cumprida

1 por
trime
stre
3
por
ano
Pelo
menos
4 por
ano
Pelo
menos
4 por
ano

Sim/
Não

Cumprida

4 por ano
Cumprida

Cumprida

Cumprida

Cumprida
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54.Renovação das estufas da
escola e do sector hortofrutícola
com envolvimento dos alunos dos
cursos TAP e CEF.
55.Pôr em funcionamento o
programa DIGITALORG.
56. Ativação do sistema SMS no
programa PROORG da gestão
curricular.
57.Aumento do nº de PCs
disponíveis para alunos na BE.
58.Aquisição de PCs e projetores
de vídeo para dotar todas as salas
de
aula
com
aquele
equipamento.
59.Equipar uma 2ª sala de
informática.
60.
Projeto
Eco-escola:
desenvolvimento de atividades;
61.Ensaios/Estudos de novas
variedades, relativamente às préexistentes na exploração agrícola
da escola - 3 ensaios.
62.Realização
de
2
Seminários/Workshops
de
carácter técnico e profissional
sobre
empreendedorismo
e
inovação nas diferentes áreas de

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Cumprida

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

3 Atividades
Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

3 Atividades
Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

3 Ensaios
Cumprida

Ensaios

3 Ensaios
Cumprida

Ensaios

Sim/
Não
Sim/
Não

Sim/
Não
Sim/
Não
3
Ensaios

2

Cumprida
Cumprida

3 Seminários/Workshops
Cumprida

3

2

4 Seminários/Workshops
Cumprida

3

2

Cumprida

Cumprida

Cumprida
10 Atividades
Cumprida
5 Ensaios
Cumprida

2 Seminários/Workshops
Cumprida

44

Relatório do PEE 2016/2019

formação.
63. Distinção O Melhor Projeto de
PAP 2016/2017.
64. Percentagem de ações
docentes realizadas do PAFE –
pelo menos 1 para PD.
65.Percentagem de ações não
docentes realizadas do PAFE –
pelo menos 1 para PND.
66.Grau de satisfação dos
professores e alunos com as
atividades letivas – 80%.
67.Grau de satisfação dos
diversos grupos da comunidade
educativa para com o serviço
prestado pelo pessoal não
docente- 80%.
68.Revisão e (re) construção do
PEE 2016/2019), Construção do
PEE
2019/2022,
Planos
Plurianuais e Anuais e de
atividades.
69.Construção do Plano de
Promoção para o Sucesso
Escolar/PEE.
70. Criação de Equipa de Imagem
e Comunicação.
71. Participação da escola e dos

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Cumprida

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Cumprida

2
Ações

Cumprida

80%

Não foram aplicados
questionários

83%

Não foram aplicados
questionários

86%

80%

Não foram aplicados
questionários

83%

Não foram aplicados
questionários

86%

Sim
/Não

Cumprida

Sim
/Não

Sim
/Não
Sim
/Não

Cumprida
Cumprida

Cumprida

Não se aplica
Sim
/Não

Cumprida

Sim/
Não

Sim/
Não
Sim
/Não

Cumprida

92% dos professores
mostraram-se satisfeitos
Alunos: 95%
Aguardam-se dados dos
questionários

Cumprida

Não se aplica
Cumprida
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cursos em eventos com impacto
regional – 4 eventos anuais.
72. Organização/Dinamização de
eventos que envolvam os alunos
e os agentes socioeconómicos – 2
eventos.
73. Produção e divulgação pelas
entidades
do
Boletim
O
Semeador em papel e digital
divulgando
para
rede
de
entidades – 4 publicações anuais.
74. Nº Reuniões anuais da rede
escolar;
75.Recolha de Pareceres dos
agentes locais e regionais sobre a
oferta formativa da escola.
76.Nº
de
Novos
Protocolos/Parcerias
de
colaboração nas diversas áreas do
desenvolvimento/enriqueciment
o
curricular
dos
alunos,
integração no mercado de
trabalho, bem-estar físico e social
dos alunos.
77.Estabelecimento
de
protocolos para integração dos
alunos
em
FCT/estágios
profissionais.

4

4 Eventos
Cumprida

Eventos

7 Eventos
Cumprida

Eventos

Eventos

4 Eventos
Cumprida

Eventos

4 Eventos
Cumprida

Eventos

5 Eventos
Cumprida

4

Cumprida

4

Cumprida

4

Cumprida

1

Cumprida

1

Cumprida

1

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

EDIA

3

Instituto Politécnico de Beja

3

Instituto Politécnico de setúbal

Cumprida

10

Cumprida

12

Cumprida

Eventos

2

4

2

4

2

9 Eventos
Cumprida

3

8
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78. Colaboração com a autarquia
na organização de eventos e na
utilização reciproca de espaços e
equipamentos.
79. Documento de referência da
avaliação e da garantia da
qualidade da educação, em linha
com o quadro EQAVET e sua
divulgação n comunidade.
80. Grelha de análise a adotar
pela equipa de avaliação interna
para avaliação da qualidade da
educação e formação.
81.Um relatório/semestre da
equipa de avaliação interna.
82. Avaliação anual do PAA.
83. Avaliação intercalar do
Projeto Educativo.
84. Aplicação aos stakeholders de
questionários de satisfação.
85. Construção e implementação
do Plano de Melhoria e do PAA.
86. Monitorização pelo Conselho
Pedagógico e Conselho Geral do
trabalho desenvolvido.
87. Aplicação de questionários de
satisfação.

Cumprida

Cumprida

Cumprida

Sim/
Não

Sim/
Não

Sim/
Não

Sim/
Não

Sim/
Não

Sim/
Não

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/N
ão
Sim/
Não
Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida
Cumprida
Cumprida
Cumprida

Cumprida

Sim/
Não

Cumprida
Cumprida
Cumprida
Cumprida

Cumprida

Cumprida
Cumprida
Cumprida
Cumprida

Cumprida
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88. Recolha e tratamento das
avaliações dos monitores das
empresas/empresários.
89.Elaboração de planos de
melhoria que tenham em conta o
feedback dos parceiros.

Sim/
Não
Sim/
Não

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

Sim/
Não
Sim/
Não

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

Sim/
Não
Sim/
Não

Cumprida
Não foram desenvolvidas ações
no âmbito do EQAVET por falta
de orientações superiores
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IV - SÍNTESE DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Expostas as considerações resultantes da análise desenvolvida no que diz respeito ao grau de cumprimento das metas/ações do PEE
2016/2019, apresenta-se a seguir o quadro 2, que permite evidenciar os problemas detetados, apresentar áreas de melhoria e sugerir algumas
orientações estratégicas que possam contribuir para a construção do PEE 2019/2021. Estas orientações têm como objetivo, conduzir à
melhoria do desempenho da Escola, quer ao nível dos processos de suporte, quer ao nível dos processos pedagógicos e tendo ainda em conta
que Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET).

Quadro 2
PROBLEMA

ÁREA DE
MELHORIA

OBJETIVO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Taxa de
desistência escolar

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
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Redução das taxas
de conclusão de
curso

Resultados
Académicos

.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.

Desempenho nas
competências de
escola

Resultados
Académicos

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

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

-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;
. Continuação da adoção de momentos de reflexão para partilha de experiências e
estratégias para a resolução dos problemas de indisciplina (assembleias de turma e
reuniões dos delegados com a diretora);
. Diversificação das atividades do Projeto de Cidadania da Escola

Manutenção dos Resultados
focos
sociais
de Indisciplina
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Pouco
Resultados
envolvimento dos sociais
pais
e
encarregados de
educação na vida
escolar dos seus
educandos

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

. 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
sucessos;
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo a possibilitar uma leitura mais integrada dos resultados que atrás se explicitaram, apresenta-se a seguir o quadro 3, com uma análise
SWOT da escola, que pretende identificar os pontos fortes, pontos fracos, os constrangimentos e as oportunidades de uma forma
sistematizada e mais facilmente inteligível.
QUADRO 3
Pontos fortes
. Elevado grau de execução dos PAAs;
. 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
. 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;
. 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;
. Promoção da interdisciplinaridade e articulação de conteúdos e competências;
. 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;
. Envolvimento da comunidade escolar no desenvolvimento de atividades diversificadas,

Pontos fracos
. 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
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diferentes e propiciadoras de aprendizagens relevantes para os alunos, bem como o seu de Turismo;
pleno desenvolvimento pessoal e cívico;
. 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 (ano letivo 2018/2019);
. Baixa taxa de desistência dos Cursos CEF;
. Taxas de conclusão dos alunos matriculados no Curso CEF (ano letivo 2019/2020);
. 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;
. 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;
. Interesse e participação dos alunos na concretização das atividades da Escola e Projetos;
. Contributo relevante das aulas práticas/FCT/ECT para o desenvolvimento das competências
constantes nos Perfis de Desempenho dos Cursos;
. Reforço do envolvimento da Escola com a comunidade e diversificação dos protocolos
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estabelecidos com entidades parceiras no âmbito da FCT/ECT (Número de novos protocolos);
. 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;
. Atividades do Desporto Escolar e prémios alcançados pelos alunos;
. Acolhimento/receção/integração aos novos alunos;
. Oferta formativa adequada às exigências do mercado de trabalho;
. Articulação entre as várias estruturas e órgãos;
. Taxas de empregabilidade dos ex-formandos;
. Rede abrangente e diversificada de parcerias e protocolos com entidades públicas e
privadas;
. Locais de estágio escolhidos maioritariamente pelos alunos;
. Número abrangente de atividades do PES;
. 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
. 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;

Oportunidades
. 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
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. 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.

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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No final deste processo de avaliação, verifica-se que existe um elevado grau de consecução dos objetivos e metas/ações enunciados no PEE,
materializado na multiplicidade de ações/estratégias/metodologias concretizadas e no impacto muito positivo que tiveram na
realidade/organização da escola.
No triénio em que o PEE foi implementado verificou-se que, na área de melhoria – Resultados Académicos e Sociais ocorreu uma descida das
taxas de conclusão dos cursos, resultante da pressão da desistência escolar que se manteve em níveis altos e dificilmente controlável. De facto,
observou-se que a escola ainda não conseguiu controlar totalmente a desistência escolar, que se manteve alta nos anos de vigência do PEE
ainda por causa das condições socioeconómicas desfavoráveis das famílias que levam a que os alunos desistam dos cursos que frequentam
para ingressarem no mercado de trabalho.
Verificou-se uma redução significativa do número de módulos em atraso da escola, decorrente da implementação e sistematização de
mecanismos de recuperação modular. Para além disso, verificou-se também a consolidação dos processos de diferenciação pedagógica que
levaram a que os alunos trabalhassem ao seu ritmo e de acordo com as suas dificuldades e gostos.
A BE é hoje um espaço de partilha de conhecimento, de aprendizagem e é um recurso por todos utilizado.
O Projeto Educativo de Escola 2016/2019 revelou-se, de forma geral, adequado às necessidades e expetativas da comunidade educativa,
através de um conjunto de objetivos definidos de modo realista, tendo em conta os recursos disponíveis. As necessidades educativas dos
alunos foram corretamente avaliadas, tendo sido identificados os processos determinantes para o sucesso educativo, o que resultou em
melhorias no processo pedagógico. A comunidade educativa tem uma imagem global positiva da escola e dos seus desempenhos. No entanto,
continua a persistir alguma insatisfação relativamente a alguns recursos existentes, uma vez que continuam a ser necessárias algumas obras de
requalificação de alguns espaços. A comunidade educativa encontra-se também satisfeita com a oferta formativa da escola, ao nível das
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múltiplas atividades promovidas e desenvolvidas, das parcerias e protocolos que a escola estabelece, dos apoios educativos e da promoção e
valorização de preocupações ambientais e sociais.
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ANEXOS

58

Relatório do PEE 2016/2019

ANEXO I: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS PROFESSORES
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RESPOSTAS
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