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Fundamentação 

Este relatório, realizado no âmbito do 1º processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, traduz a 

avaliação e revisão do Plano de Ação dos Indicadores EQAVET, relativos ao 1º trimestre, ilustrando o 

modo de implementação, avaliação e revisão das atividades previstas. Apresenta ainda, as propostas 

de melhoria dos indicadores e respetivas atividades monitorizadas no primeiro trimestre. 
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2 – Avaliação e Revisão das atividades do Plano de Ação dos indicadores EQAVET 

Indicador 4.a) - Taxa de conclusão dos cursos 

 

Objetivo Específico OE1- Melhorar a taxa de conclusão dos cursos 

Meta a alcançar: Melhorar a taxa anual em 0,5% 

 

Atividade 1    - Monitorização trimestral dos módulos em atraso 
Implementação - Os diretores de turma verificam regularmente (de preferência semanalmente ou 

quinzenalmente e isto em consonância com o perfil da sua turma) e em cada trimestre: 
1º - os módulos em lecionação/avaliação na sua respetiva turma por disciplina. Para tal 
contactam regularmente com os professores do seu Conselho de Turma presencialmente ou 
por email; 
2º - os módulos que estão em situação de conclusão/avaliação na sua respetiva turma por 
disciplina. Para tal contactam regularmente com os professores do seu Conselho de Turma; 
3º os alunos em risco de não concluírem os módulos em lecionação/avaliação na sua respetiva 
turma por disciplina. Para tal contactam regularmente com os professores do seu Conselho de 
Turma, presencialmente ou por email. Verificam a situação junto dos alunos e informam os 
respetivos Encarregados de Educação; 
Antecipado o risco de não conclusão modular por parte do/dos aluno/alunos da sua turma, o 
diretor de turma verifica junto dos professores do seu Conselho de Turma os possíveis motivos 
para a não conclusão modular por parte de/dos aluno/alunos elencado todas as razões 
identificadas, para posteriormente informar o Conselho de Turma (módulo bloqueado por 
questões de assiduidade, tarefas em atraso, dificuldades de aquisição/aplicação dos conteúdos 
modulares, desmotivação, problemas pessoais, entre outros).  
Identificados e registados os motivos do risco da não conclusão modular o diretor de turma e o 
professor articulam no sentido de definir as tarefas/estratégias de recuperação 
modular/assiduidade ou outras consideradas necessárias para a eficaz conclusão modular, 
comunicam com o/os aluno/alunos e aferem também da necessidade de os mesmos 
necessitarem de apoio foram da sala de aula com um dos membros da EMAEI. 
Posto isto, o diretor de turma garante que a recuperação modular se encontra em realização e 
monitoriza junto do/do aluno/alunos e do professor o processo de conclusão modular.  
Finalmente, o diretor de turma confirma junto das partes que o módulo foi efetivamente 
concluído com sucesso. 
Se, por algum motivo, o/os módulo/módulos não foram concluídos com sucesso antes da 
avaliação trimestral ser realizada e o/os aluno/alunos, mesmo assim, ficarem com módulos por 
concluir em pauta repete-se o processo, sendo o diretor de turma responsável por realizar todas 
as diligências necessárias para que o/os aluno/alunos recuperem os módulos que não foram 
concluídos antes da avaliação trimestral. 
Para tal, o diretor de turma articula com o/os aluno/alunos e com o professor/professores das 
disciplinas com módulos em atraso para que se inicie, logo no início do trimestre seguinte, o 
processo de recuperação modular, assegurando que o aluno/alunos beneficiam de todo o apoio 
necessário por parte da EMAEI. Para além disso, comunica também com o Encarregado de 
Educação para que o mesmo seja oportunamente informado e esclarecido. 
Toda a informação do processo de recuperação modular é sempre relatada, atempadamente, à 
EMAEI, sendo esta equipa parte integrante de todo e qualquer processo de recuperação 
modular. 

 
Evidências  

- Atas de conselhos de turma 
- Atas do Conselho Pedagógico 
- Pautas de avaliação trimestrais 
- Pautas de módulos em atraso por turma 
- Planos das Turmas 
- Relatórios trimestrais dos diretores de curso 
- Relatórios trimestrais da Equipa Avaliação Interna 
-Taxas de conclusão modular por turma 
-Taxas de recuperação modular 
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-Número de módulos em atraso por aluno, por turma, por curso, por ano letivo e por disciplina 

Avaliação - Foi definida a estratégia de recuperação dos módulos em atraso, pelos DT, Coord DT, Equipa 

EMAEI, e os alunos foram informados individualmente.  
- Verificou-se que o nº de módulos em atraso neste primeiro período, é de 19 e por concluir de 
anos letivos anteriores (ainda não recuperados) 8, ou seja na totalidade estão por concluir 27. 
módulos. Em comparação com o 1º período do ano letivo 2018-2019, em que havia 172 
módulos em atraso. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

Tendo em conta o referido anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que se continuem os 
procedimentos 

 

Atividade 2   - Monitorização trimestral dos resultados dos apoios a alunos (com e sem RTP) no 
Centro de Aprendizagem 

Implementação - A coordenadora da EMAEI está presente em todos os Conselhos de Turma 
- São analisadas todas as situações de alunos que são apoiados pelo Centro de Apoio à 
Aprendizagem, quer tenham ou não RTP 
- Para os alunos que o Conselho de Turma considera que apresentam dificuldades na 
conclusão modular, são preenchidos relatórios intermédios de aplicação de medidas 
- De acordo com os resultados obtidos pelos alunos, são reajustadas as medidas de apoio 
- Com base na informação recolhida, a EMAEI elabora um balanço trimestral dos resultados 
obtidos 

 
 
Evidências  

- Atas de conselhos de turma; 
- Atas do Conselho pedagógico 
- Relatórios trimestrais dos diretores de curso  
- Relatório Equipa EMAEI 
- Relatórios trimestrais da avaliação interna 

Avaliação - A avaliação é efetuada nas reuniões de Conselho de Turma de Avaliação, pela EMAEI, pela 
Equipa de Avaliação Interna e pelo Conselho Pedagógico, de acordo com a taxa de conclusão 
modular. Foram apoiados 26 alunos. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

-Tendo em conta o interesse demonstrado, a equipa EQAVET, propõe que se continuem a 
dinamizar este tipo de ações 

 

Atividade 3  - Encaminhamento dos alunos para a recuperação modular no Centro de 
Aprendizagem 

Implementação A implementação realiza-se de acordo com quatro opções: 
- Opção A – iniciativa do professor em aula com o aluno 
- o professor consulta o mapa do CAA 
- o professor contacta o professor em funções no CAA, indicando o aluno que vai enviar e as 
necessidades de apoio 
- O professor em aula encaminha o aluno, dando-lhe as instruções 
- O professor do CAA apoia o aluno 
- Opção B – iniciativa do professor do CAA 
- O professor do CAA contacta professor da disciplina antes da aula, a solicitar a dispensa do 
aluno (a tarefa a realizar pode ser referente à sua disciplina ou outra que se encontre disponível 
no CAA) 
- O professor em aula autoriza, informa o aluno e encaminha-o para o CAA 
- Opção C – iniciativa de outro professor/ EMAEI/ Diretor de Turma 
O professor segue o procedimento descrito na opção B), selecionando o horário e/ou o docente 
mais adequado ao apoio pretendido 
- Deve consultar com antecedência o professor em aula no horário previsto para o apoio 
- O professor em aula encaminha o aluno, dando-lhe instruções 
- Opção D – iniciativa do aluno 
- O aluno solicita o apoio ao professor da disciplina, ao DT ou à EMAEI 
- O recetor do pedido consulta o mapa do CAA para selecionar o horário e/ ou o docente mais 
adequado ao apoio pretendido 
- O recetor do pedido consulta o professor em aula no horário selecionado, de preferência com 
antecedência, para solicitar a dispensa do aluno 
-O recetor do pedido informa o professor do CAA selecionado 
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- O professor a quem foi solicitado o apoio ou o professor em aula informa o aluno e 
encaminha-o para o CAA 

Evidências  - Registos e relatórios da equipa EMAEI 

Avaliação - Número de módulos recuperados. Verificou-se que o nº de módulos em atraso neste primeiro 
período, é de 19 e por concluir de anos letivos anteriores (ainda não recuperados) 8, ou seja na 
totalidade estão por concluir 27 módulos. Em comparação com o 1º período do ano letivo 2018-
2019, em que havia 172 módulos em atraso. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o interesse demonstrado, a equipa EQAVET, propõe que estas atividades se 
continuem a realizar 

 

 

Objetivo Específico OE6- Melhorar o desempenho dos alunos na PAP  

Meta a alcançar:  60% dos alunos alcança classificação superior a 14 valores 

 

Atividade 1    – Incentivar nos alunos o desenvolvimento de projetos de PAP, adaptados às 
realidades económicas da região e aos novos paradigmas de desenvolvimento 

 
 
 
 
Implementação 

- Os professores acompanhantes dos alunos em PAP, sendo todos professores das áreas 
tecnológicas, propuseram/debateram, em reuniões com os seus formandos, durante o mês de 
dezembro, sempre em articulação e concordância com os alunos, o tema da PAP e o esboço do 
plano de trabalho. Na escolha dos temas e projetos a desenvolver-se, procurou-se que 
revelassem originalidade, destacando-se também a capacidade de risco e empreendedorismo, 
o que deixa transparecer a maior e mais aguda perceção que os alunos têm do mercado de 
trabalho. Houve ainda uma preocupação em adaptar os projetos às realidades da região e aos 
novos paradigmas económicos, focando-os em questões de natureza e sustentabilidade 
ambiental.  

 
Evidências  

- Listagens dos temas de PAP; 
- Relatórios de Direção de Curso,  
- Jornal “O Semeador” 

 
Avaliação 

- Durante o mês de dezembro apenas 2 alunos do 12ºTPA ainda não tinham escolhido os seus 
temas de PAP, e nos cursos de Turismo, 5 alunos ainda estão neste processo com o seu 
professor acompanhante. Mas de acordo com os temas já propostos, verifica-se que foi tida em 
consideração esta preocupação, o que tornará provavelmente estes projetos mas valorizados. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que estas atividades 
se continuem a realizar. 

 

Atividade 2    – Fomentar o espírito empreendedor dos alunos na escolha dos temas de PAP. 

Implementação -Os professores acompanhantes dos alunos em PAP, sendo todos professores das áreas 
tecnológicas, propuseram/debateram, em reuniões com os seus formandos, durante o mês de 
dezembro, sempre em articulação e concordância com os alunos, o tema da PAP e o esboço do 
plano de trabalho. Na escolha dos temas e projetos, procurou-se também que os projetos sejam 
exequíveis, de modo a fomentar o espírito empreendedor e a apropriação do projeto pelos 
alunos, ou seja que possam ser desenvolvidos e dinamizados pelos alunos na criação dos seus 
próprios negócios. Assim inclui-se no projeto a análise da viabilidade económica, bem como das 
possíveis candidaturas ajudas comunitárias/regionais, para a sua possível concretização   

Evidências  - Listagens dos temas de PAP; 
- Relatórios de Direção de Curso, 
- Pautas finais  

Avaliação - Esta atividade será avaliada no final, após a entrega e discussão dos relatórios da PAP que 
está prevista para o 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que estas atividades 
se continuem a realizar. 
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Objetivo Específico OE7- Intensificar a Formação do Pessoal docente e não docente 

Meta a alcançar: Aumentar em 1% a participação/conclusão de ações de formação pelo pessoal docente e 
não docente   

 

Atividade 1   - Proporcionar ações de formação para o pessoal docente e não docente de 
acordo com as opções estratégicas da EPDRG.   

Implementação - Esta atividade não se realizou ainda porque as ações de formação irão iniciar-se no 2º e 3º 
período. 

Evidências  - Ações frequentadas; 
- Relatório Anual de Formação 

Avaliação - Esta atividade não foi realizada, uma vez que estava prevista para o 2º e 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no 2º e 3º período. 

 

Objetivo Específico OE8- Melhorar o relacionamento com os Pais/EE ao longo do ciclo formativo 

Meta a alcançar: Aumentar em 1% os contactos presenciais dos Pais/EE 

 

Atividade 1   - Agendar contactos frequentes com os Pais/EE 
Implementação - Os diretores de turma convocam os pais/EE sempre que consideram necessário, registando 

as suas presenças e os assuntos tratados. Frequentemente os Pais/EE não têm possibilidade 
de se deslocar presencialmente à Escola, e os DT estabelecem contactos via telefone, ficando 
registados esses contactos. Alguns pais/EE também são contactados via e-mail. 

Evidências  - Registos de contactos 
- Atas de Reuniões com os Pais/EE 
- Dossiers dos DT 
- Atas dos Conselhos de Turma 

Avaliação - No final de cada período os DT mencionam nas atas dos Conselhos de Turma os contactos 
efetuados com os pais/EE 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- A Equipa EQAVET propõem que se continue a desenvolver esta atividade, uma vez que que o 
contacto e o envolvimento dos pais/EE na vida escolar e no percurso educativo dos seus 
educandos é de evidente importância no sucesso escolar 

 

Atividade 2   - Agendar reuniões trimestrais de entrega de avaliações como momento 
privilegiado de relacionamento com os Pais/EE 

Implementação - No final de cada período o DT, convoca os Pais/EE para uma reunião onde entrega as 
avaliações, e partilha informações relacionadas com o funcionamento da turma em termos de 
comportamento e desempenho escolar. Sempre que é necessário particularizar alguma 
situação específica de um aluno, os Pais/EE conversam em privado com o DT depois dos 
outros pais/EE se retirarem.  A convocatória é entregue aos alunos, que depois devolvem um 
destacável com a assinatura dos Pais/EE para comprovar que tomaram conhecimento. 

Evidências  - Convocatórias enviadas;  
- Atas de reuniões com os Pais/EE 
- Atas dos Conselhos de turma 

Avaliação - Por vezes alguns alunos não entregam as convocatórias aos Pais/EE, o que implica a não 
devolução do destacável. Quando acontece esta situação o DT estabelece contacto com os 
Pais/EE por outros meios. Verifica-se ainda que são os Pais/EE dos alunos dos primeiros anos, 
os que participam mais assiduamente nas reuniões. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- A Equipa EQAVET propõem que se continue a desenvolver esta atividade, uma vez que que o 
contacto e o envolvimento dos pais/EE na vida escolar e no percurso educativo dos seus 
educandos é de evidente importância no sucesso escolar 
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Atividade 3   - Flexibilizar o horário de atendimento aos Pais/EE 
Implementação - Os DT, têm marcado no seu horário semanal uma hora para atendimento presencial aos 

Pais/EE. De preferência essa hora é marcada a partir das 17h20m, no final do horário letivo da 
tarde, de modo a possibilitar a vinda de mais Pais/EE. No entanto existe uma grande 
flexibilidade de agendamento de reuniões e contactos com os Pais/EE.  

Evidências  -Registo das presenças dos Pais/EE 

Avaliação - Com a possibilidade de flexibilidade no horário de atendimento os Pais/EE podem sempre que 
deslocar-se à escola para tratar assuntos com o DT 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- A Equipa EQAVET propõem que se continue a desenvolver esta atividade, uma vez que que o 
contacto e o envolvimento dos pais/EE na vida escolar e no percurso educativo dos seus 
educandos é de evidente importância no sucesso escolar 

 

Atividade 4   - Promover eventos de caráter formativo e/ou lúdico na escola, abertos e/ou 
direcionados à participação dos Pais/EE 

Implementação - No dia 13 de setembro decorreu uma sessão solene de abertura do ano letivo com a presença 
de Pais/EE. 
- Foi ainda efetuada no último dia de aulas do primeiro período, nas comemorações das 
festividades natalícias. Alguns Pais/EE deslocaram-se à escola para assistirem ao Concurso de 
Natal (árvores /coroas e mesas) elaboradas com materiais reciclados. 

Evidências  - Atas dos Conselhos de Turma 
- PAA 
- Publicações das atividades no Facebook e Instagram 

Avaliação -A atividade realizada teve a participação de alguns pais/EE e é uma forma de privilegiar a 
participação e o envolvimento na vida da escola 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

-A Equipa EQAVET propõem que se continue a desenvolver esta atividade, uma vez que que o 
contacto e o envolvimento dos pais/EE na vida escolar e no percurso educativo dos seus 
educandos é de evidente importância no sucesso escolar 

 

Objetivos Específicos OE 12- Grau de Satisfação dos Stakeholders Internos: alunos Estagiários de FCT. 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente na avaliação “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” 

 

Atividade 1   - Recolher informação sobre o grau de satisfação dos alunos estagiários de 
FCT 

Implementação - Esta atividade não se realizou ainda, uma vez que está prevista a aplicação dos questionários 
após o término da FCT das diferentes turmas, que ocorrerá no 2º e 3º período. 

Evidências  - Relatórios de atividade; 
-Questionários de satisfação dos alunos estagiários de FCT 

Avaliação - Esta atividade não foi realizada, uma vez que está prevista para o 2º e 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no 2º ou 3º período. 

 

Atividade 2   – Recolher dos alunos estagiários de FCT, sugestões/recomendações de 
melhoria na área de formação 

Implementação - Esta atividade não se realizou ainda, uma vez que está prevista a aplicação dos questionários 
após o término da FCT das diferentes turmas, que ocorrerá no 2º e 3º período. 

Evidências  - Relatórios de atividade; 
-Questionários de satisfação dos alunos estagiários de FCT 

Avaliação - Esta atividade não foi realizada, uma vez que está prevista para o 2º e 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no 2º ou 3º período. 
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Objetivos Específicos OE 14- Grau de Satisfação dos Stakeholders Internos: alunos 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente na avaliação “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” 

 

Atividade 1   - Recolher informação sobre o grau de satisfação dos alunos; 
Implementação - Esta atividade não se realizou ainda, uma vez que está prevista a aplicação dos questionários 

apenas no 3º período. 

Evidências  Questionário de satisfação aos alunos 

Avaliação - Esta atividade não foi realizada, uma vez que está prevista para o 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada3º período. 

 

 

Atividade 2  - Recolher dos alunos sugestões/recomendações de melhoria na área de 
formação 

Implementação - Esta atividade não se realizou ainda, uma vez que está prevista a aplicação dos questionários 
apenas no 3º período. 

Evidências  Questionário de satisfação aos alunos 

Avaliação - Esta atividade não foi realizada, uma vez que está prevista para o 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no 3º período. 

 

Objetivos Específicos OE 15- Grau de Satisfação dos Stakeholders Internos: professores 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente na avaliação “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” 

 

Atividade 1    – Recolher informação sobre o grau de satisfação dos professores; 
Implementação - Esta atividade não se realizou ainda, uma vez que está prevista a aplicação dos questionários 

apenas no 3º período. 

Evidências  - Questionário de satisfação aos professores 

Avaliação - Esta atividade não foi realizada, uma vez que está prevista para o 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada3º período. 

 

Atividade 2    – Recolher dos professores sugestões/recomendações de melhoria na área de 
formação 

Implementação - Esta atividade não se realizou ainda, uma vez que está prevista a aplicação dos questionários 
apenas no 3º período. 

Evidências  Questionário de satisfação aos professores 

Avaliação - Esta atividade não foi realizada, uma vez que está prevista para o 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada3º período. 
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Indicador 4 – Indicadores de suporte à taxa de desistência/abandono 
Percentagem de alunos desistentes no 10ºano, 11º e 12ºano 

Percentagem de transferências no 10ºano 
 

 

Objetivo Específico OE5- Reduzir a desistência/abandono escolar 

Meta a alcançar:  Reduzir anualmente a taxa anual de desistência em menos 1% em relação ao ano 
anterior 

 

Atividade 1   -  Monitorização da assiduidade e da recuperação da assiduidade dos alunos 
Implementação - Os DT monitorizam semanalmente a assiduidade dos alunos das suas turmas, e comunicam 

as faltas que têm, exigindo a justificação em tempo útil. Caso as justificações sejam aceites, o 
aluno tem de compensar essas faltas, através da realização de tarefas/atividades propostas 
pelos professores da disciplina. Essas tarefas são realizadas individualmente ou com 
supervisionamento dos professores disponíveis no Centro de apoio à Aprendizagem, que 
funciona na sala 3, e na Biblioteca Escolar. 

Evidências  - Programa proorg/faltas  
- Atas de conselhos de turma; CP 
- Relatórios trimestrais diferentes estruturas 

Avaliação - Os DT, no final de cada trimestre fazem o ponto de situação relativamente à situação de cada 
aluno, e essa informação está contida nas atas.  

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a Equipa EQAVET, propõe que se continue a 
fazer este controlo apertado e permanente, uma vez que podem evitar-se assim algumas 
desistências por excesso de faltas.  

 

Atividade 2   - Comunicação aos pais/EE e alunos maiores, ao atingir 10% de faltas 
injustificadas no módulo 

Implementação - Sempre que os alunos atingem 10% do limite de faltas é enviado automaticamente um SMS 
aos Pais/EE e aos contactos dos alunos maiores. Este SMS está associado ao programa proorg 
de sumários, e por isso o contacto é imediato. Antes de termos este sistema automático, eram 
enviadas informações da assiduidade dos alunos por convocatória ou por carta, e 
frequentemente os pais/EE não tinham conhecimento atempadamente.  

Evidências  - Serviços de SMS ativado pelo proorg 
- Correio eletrónico 
- Registos dos contactos com pais/ EE  
- Dossier DT 

Avaliação - Esta forma de comunicação é muito eficaz, porque a maior parte dos Pais/EE, e mesmo os 
alunos maiores, ao receberem o SMS, contactam logo a escola, e ou o DT. Conseguimos assim 
saber imediatamente se as ausências são do conhecimento dos Pais/EE, que caso confirmem, 
entregam atempadamente as justificações de falta aos DT, podendo depois os alunos 
compensar estas faltas. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

-A Equipa EQAVET propõem que se continue a desenvolver esta atividade, uma vez que que o 
contacto e o envolvimento dos pais/EE na vida escolar e no percurso educativo dos seus 
educandos, é de evidente importância no sucesso escolar 
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Atividade 3   - Monitorização dos comportamentos desviantes e Implementação do Código 
de Ética e de Conduta dos Alunos e do projeto de Cidadania e 
Desenvolvimento 

Implementação - Aos alunos do 1ºano, no dia da receção, é realizada uma reunião com o DT e na presença dos 
Pais/EE, onde são distribuídos, comentados e interpretados vários documentos estruturantes da 
escola, entre os quais o Código de Ética e Conduta dos alunos e o projeto de Cidadania e 
Desenvolvimento que inclui várias atividades a desenvolver Os DT reforçam também junto das 
suas turmas a importância destes documentos e a sua assunção pelos alunos. O DT faz 
semanalmente o levantamento de ocorrências disciplinares após participação pelos professores 
na plataforma proorg, sendo dado seguimento junto da direção que consoante a gravidade dos 
casos procede em conformidade, sempre de acordo com regulamento interno da Escola e o 
Estatuto dos alunos. 

Evidências  - Plataforma proorg 
- Atas de conselhos de turma; do CP 
- Relatórios trimestrais dos diretores de curso  
- Relatórios trimestrais da avaliação interna 

Avaliação - Os DT registam nas atas de direção de turma as ocorrências, e nos balanços trimestrais, que 
são depois monitorizados pela EAI. Devido a rápida resolução das ocorrências têm-se registado 
poucos casos de comportamentos desviantes, à exceção de alguns alunos que já estão 
referenciados pela CPCJ e que a escola tem intervindo prontamente.  

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- A Equipa EQAVET, propõe a inclusão da psicóloga como interveniente neste processo, devido 
à importância da sua ação direta no acompanhamento dos casos mais recorrentes, bem como 
na possibilidade dinamização de ações de divulgação/informação junto dos alunos.  

 

Atividade 4  - Identificação/Sinalização atempada do perfil de risco de alunos 
Implementação  - O Conselho de Turma/ o Diretor de Turma/ A EMAEI identifica situações de risco de 

abandono 
- O Diretor de Turma aplica a ficha de perfil de risco aos alunos identificados 
- A EMAEI analisa as situações de risco 
- A EMAEI propõe o tipo de ação a desenvolver: 

• Ação do Diretor de Turma 

• Ação da EMAEI 
- Caso a situação se encontre resolvida – o Diretor de Turma atualiza do perfil de risco 
- Caso a situação se mantenha – A EMAEI analisa a situação de risco e repete-se o processo 
- Efetua-se o balanço das ações, na reunião de Conselho Pedagógico 
- De acordo com os resultados obtidos no processo, são propostas ações de melhoria 

Evidências  - Ficha de perfil de risco 
- Registos da equipa EMAEI;  
- Relatórios trimestrais da avaliação interna  
- Atas dos conselhos de turma 

Avaliação - Taxa de desistência 1ºperíodo do ano 2019-2020 
10º ano – 4% (dos 75 alunos matriculados desistiram 3, 2 foram transferidos e 1 anulação de 
matrícula) 
11º ano – 2,85% (dos 35 alunos matriculados, 1 desistiu, por anulação de matrícula) 
12º ano – 2,63% (dos 38 alunos matriculados,1 desistiu por anulação de matrícula) 
 
 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o interesse demonstrado, a equipa EQAVET, propõe que estas atividades se 
continuem a realizar 
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Indicador 5.a) - Taxa de colocação após conclusão de cursos  
 
 

Objetivo específico OE 2: -Prosseguir com boas Taxas de empregabilidade 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente em 0,5% os diplomados colocados no mercado de trabalho 

 
 

Atividade 1   - Intensificar aulas com sessões técnicas, trazendo os empresários à escola 
 
Implementação 

- Foi realizada 1 aula “Conversas abertas” com a presença da gestora da Serenada, uma 
unidade de Turismo Ambiental e Rural e Enoturismo, em que participaram os alunos do 10ºTPA 
e 10ºTTAR. 

Evidências  Relatórios de atividade 

Avaliação - Esta sessão foi uma mais valia para os alunos dos dois cursos, e proporcionou o seu 
enriquecimento técnico e empreendedor, uma vez que puderam presenciar o testemunho de 
uma empresária que desenvolveu um projeto inovador e de sucesso no âmbito do turismo Rural 
e Enoturismo. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

Tendo em conta o interesse demonstrado, quer dos alunos e do empresário, a equipa EQAVET, 
propõe que se continuem a dinamizar-se este tipo de ações, conseguindo-se assim aproximar a 
escola do mundo empresarial. 

 
 

Atividade 2  - Realizar sessões de procura de trabalho dinamizadas pelo IEFP e outras 
instituições ligadas à integração no mercado de trabalho 

Implementação Esta atividade não foi implementada se realizou, uma vez que estava prevista para o 2º e 3º 
período 

Evidências  - Relatórios de atividade; 
-Questionários de satisfação dos alunos 

Avaliação Esta atividade não foi realizada, uma vez que estava prevista para o 2º e 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no 2º ou 3º período. 

 
 

Atividade 3 - Produzir o Currículo Vitae dos alunos do 3ºano, em português inglês e 
francês, 

Implementação Esta atividade não foi implementada se realizou, uma vez que estava prevista para o 2º e 3º 
período 

Evidências  -Currículos vitae dos alunos. Apresentação on-line 
 

Avaliação Esta atividade não foi realizada, uma vez que estava prevista para o 2º e 3º período 
Revisão-Proposta de 
Melhoria 

Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no 2º ou 3º período. 
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Atividade 4 -  Promover a interligação entre a teoria e a prática, a escola e o mundo 
empresarial, através de visitas de estudo às empresas das diferentes áreas de 
formação 

 
 
Implementação 

Foram realizadas as seguintes visitas de estudo: 
- Exploração de produção de cogumelos em troncos, 3ºTPA, 04-10-2019 
- Museu do dinheiro, 3ºTPA, 3ºTT, 3ºTTAR, 05-12-2019 
- Casa de Frayões Metelo (turismo), 3ºTT, 15-10-2019 
- Ao concelho de Grândola, 10ºTT,10ºTIAT,10ºTTAR, 10ºTPA, 16-10-2019 
- Lagar do Marmelo, 10ºTPA, 28-11-2019 

Evidências  - Guiões de visitas de estudo 
- Relatórios de visita de estudo, PAA, Publicação na Página da escola, Facebook, Instagram, 

Avaliação Estas visitas de estudo têm sido uma mais valia para os alunos, uma vez que proporcionam aos 
alunos contactar diretamente com empresas das suas áreas de formação e simultaneamente 
adquirir competências técnicas.  

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que estas atividades 
se continuem a realizar de acordo com o planeado para os próximos períodos. 

 
 

Objetivo específico OE4: Estimular nos alunos o prosseguimento de estudos  

Meta a alcançar: Melhorar anualmente em 0,5% os diplomados que prosseguem estudos 
 
 

Atividade 1 - Promover ações de divulgação na Escola com entidades do Ensino Superior 
Implementação - Esta atividade não foi implementada se realizou, uma vez que estava prevista para o 3º 

período 

Evidências  - Relatórios de atividade 
- Questionários de satisfação 

Avaliação - Esta atividade não está ainda realizada, uma vez que está prevista para o 2º e 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que estas atividades 
se continuem a realizar de acordo com o planeado, 3º período. 

 
 

Atividade 2 - Realizar visitas de estudo aos estabelecimentos de ensino superior (Dias 
Abertos) e Futurália 

Implementação - Esta atividade não foi implementada se realizou, uma vez que estava prevista para o 3º 
período 

Evidências  - Relatórios de atividade 
- Questionários de satisfação 

Avaliação - Esta atividade não está ainda realizada, uma vez que está prevista para o 3º período 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no 3º período. 

 

Atividade 3 - Realizar sessões na escola com ex-alunos que prosseguiram estudos 
Implementação - Esta atividade não foi implementada se realizou, uma vez que está prevista para o 3º período, 

durante a semana da escola, de 18- 22 de maio 

Evidências  -Relatórios de atividade; 
-Questionários de satisfação dos alunos 

Avaliação - Esta atividade não está ainda realizada, uma vez que está prevista para o 2º e 3º período 
Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no 3º período. 
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Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 
6.a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na respetiva área 

profissional 

 
 

Objetivo específico OE3-Melhorar a Taxa de empregabilidade na área da formação  

Meta a alcançar: Melhorar anualmente em 0,5% os diplomados a exercer profissões relacionadas com os 
cursos frequentados   

 
Atividade 1 - Adequar o perfil de competências dos alunos às características das entidades de FCT; 
Implementação - Esta atividade foi implementada apenas para os alunos do 12º TPA, que realizaram o 1º 

momento de FCT, no mês de novembro. 

Evidências  - Lista das entidades de acolhimento de FCT, em função das preferências/perfil do aluno 

Avaliação - Assim, na operacionalização do processo de escolha e colocação dos alunos nos locais de 
estágio/FCT, o Diretor de Curso TPA e o professor orientador, em conjunto com os alunos, e 
sempre respeitando as preferências dos alunos, avaliaram esta atividade como de grande 
relevância para o sucesso e bom desempenho dos alunos neste primeiro contacto com o 
mundo do trabalho. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
se continue a realizar para todas as turmas que irão estar em FCT.  

 
 

Atividade 2 - Recolher sugestões/recomendações de melhoria na área de formação 
Implementação Esta atividade não foi implementada, uma vez que os alunos ainda não concluíram a FCT   

 
Evidências  

- Cadernetas de FCT 
-Questionário às entidades de acolhimento; 
- Questionário de satisfação aos empregadores de ex-alunos 

Avaliação - Esta atividade não está ainda realizada, uma vez que está prevista para o final do ano letivo 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que esta atividade 
seja realizada no final do ano letivo. 

 
 
 

Objetivo específico OE 9: Reforçar o estabelecimento de novas parcerias/protocolos com entidades 
externas   
Meta a alcançar: Melhorar anualmente em mais 4, o número de parcerias 

 
 

Atividade 1  - Estabelecer novas parcerias 
 
Implementação 

- Esta atividade foi implementada no dia em que se realizou na escola no dia 24 de setembro a 
cerimónia pública de assinatura de 7 novos protocolos com empresas e entidades da região, 
quer no contexto da FCT, e também de cooperação de âmbito educativo e formativo com o 
objetivo de valorizar, dignificar e estruturar a Educação e Formação Profissional. 

Evidências  - Assinatura de protocolos e parcerias 
- Divulgação site da escola, Facebook, Instagram, Jornal “O Semeador” 

 
Avaliação 

- De grande interesse no estreitamento e aproximação entre a escola e o mundo do trabalho.  
- Foram estabelecidos mais 20 protocolos, 7 de cooperação de âmbito educativo e formativo, e 
mais 13 no âmbito da FCT. 
 - Permite também aferir competências técnicas dos alunos quando realizam FCT, diagnosticar 
dificuldades, e desenvolver estratégias com vista à sua superação a incluir nos Planos de 
Melhoria. 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Tendo em conta o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que estas atividades 
se continuem a realizar ao longo do ano letivo  
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Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 
6.b 3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um 

curso de EFP  

 
 

Objetivo específico OE 11- Melhorar o grau de satisfação dos empregadores 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente em 1%, o grau de satisfação dos empregadores 
 
 

Atividade 1  - Recolher informação sobre o grau de satisfação dos empregadores dos ex-alunos 

Implementação - Esta atividade não se realizou ainda, uma vez que está prevista a aplicação dos questionários 
em Janeiro de 2020. 

Evidências  - Questionário de satisfação aos empregadores de ex-alunos 

Avaliação - Relatórios de atividade; 
-Questionários de satisfação aos empregadores 

Revisão-Proposta de 
Melhoria 

- Esta atividade não foi realizada, uma vez que está prevista para o 2º e 3º período 
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3 – Monitorização de metas/indicadores EQAVET – Avaliação e Revisão 
 

Indicador 4.a) - Taxa de conclusão dos cursos 
 

Objetivo Específico OE1- Melhorar a taxa de conclusão dos cursos 

Meta a alcançar: Melhorar a taxa anual em 0,5% 
 

Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo, depois de os 
alunos terem concluído os seus cursos. 

 
 

Objetivo Específico OE6- Melhorar o desempenho dos alunos na PAP  

Meta a alcançar:  60% dos alunos alcança classificação superior a 14 valores 

 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo, depois de os 
alunos terem apresentado as suas Provas de Aptidão Profissional 

 
 

Objetivo Específico OE7- Intensificar a Formação do Pessoal docente e não docente 

Meta a alcançar: Aumentar em 1% a participação/conclusão de ações de formação pelo pessoal docente e 
não docente   

 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo.  

 
 

Objetivo Específico OE8- Melhorar o relacionamento com os Pais/EE ao longo do ciclo formativo 

Meta a alcançar: Aumentar em 1% os contactos presenciais dos Pais/EE 

 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo.  

 

Objetivos Específicos OE 12- Grau de Satisfação dos Stakeholders Internos: alunos Estagiários de FCT. 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente na avaliação “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” 

 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo, depois de os 
alunos terem concluído as FCT. 

 

Objetivos Específicos OE 14- Grau de Satisfação dos Stakeholders Internos: alunos 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente na avaliação “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” 
 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo.  

 

Objetivos Específicos OE 15- Grau de Satisfação dos Stakeholders Internos: professores 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente na avaliação “Satisfeito” e “Muito Satisfeito” 
 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo. 
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Objetivo Específico OE5- Reduzir a desistência/abandono escolar 

Meta a alcançar:  Reduzir anualmente a taxa anual de desistência em menos 1% em relação ao ano 
anterior 

 
- Taxa de desistência 1ºperíodo do ano 2019-2020 
10º ano – 4% (dos 75 alunos matriculados desistiram 3, 2 foram transferidos e 1 anulação de matrícula) 
11º ano – 2,85% (dos 35 alunos matriculados, 1 desistiu, por anulação de matrícula) 
12º ano – 2,63% (dos 38 alunos matriculados, 1 desistiu por anulação de matrícula) 
A Taxa de desistência dos cursos profissionais no 1º trimestre foi de: 3,35% 

 
 

Indicador 5.a) - Taxa de colocação após conclusão de cursos  
 

 

Objetivo específico OE 2: -Prosseguir com boas Taxas de empregabilidade 
Meta a alcançar: Melhorar anualmente em 0,5% os diplomados colocados no mercado de trabalho 
Periodicidade: Final do ano letivo 

 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo, depois de os 
alunos terem concluído os seus cursos. 

 

Objetivo específico OE4: Estimular nos alunos o prosseguimento de estudos  

Meta a alcançar: Melhorar anualmente em 0,5% os diplomados que prosseguem estudos 
Periodicidade: Final do ano letivo 
 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo, depois de os 
alunos terem concluído os seus cursos. 
 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 
6.a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na 
respetiva área profissional 
 
 

Objetivo específico OE3-Melhorar a Taxa de empregabilidade na área da formação  

Meta a alcançar: Melhorar anualmente em 0,5% os diplomados a exercer profissões relacionadas com os 
cursos frequentados   
 
Este objetivo específico está a ser monitorizado, mas só poderá ser avaliado no final do ano letivo, depois de os 
alunos terem concluído os seus cursos. 
 

Objetivo específico OE 9: Reforçar o estabelecimento de novas parcerias/protocolos com entidades 
externas   
Meta a alcançar: Melhorar anualmente em mais 4, o número de parcerias 
Periodicidade: Ao longo do ano letivo 
 

Pela análise da informação presente neste relatório, até ao final deste primeiro período, foram 
estabelecidos 7 protocolos de cooperação de âmbito educativo e formativo. Foram também firmados 
relativamente aos cursos TPA, mais 13 novos protocolos no âmbito da FCT, com diversas entidades. 
Este objetivo específico continuará a ser monitorizado até ao final do ano letivo.  
 



 
 

Página 16 de 16 
EQAVET-ARPAI/00 

 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 
6.b 3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um 
curso de EFP  

 

Objetivo específico OE11: Melhorar o grau de satisfação dos empregadores 

Meta a alcançar: Melhorar anualmente em 1%, o grau de satisfação dos empregadores 
Periodicidade: Por ano letivo 
 
Este objetivo específico só vai ser monitorizado, em Janeiro de 2020, de acordo com o cronograma de aplicação de 
questionários. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


