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1. Enquadramento e metodologia utilizada no processo de alinhamento 

Através da Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia e 

do Conselho de 18 de junho de 2009, foi concebido o Quadro de Referência Europeu de Garantia da 

Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET). 

Este dispositivo – de incentivo à melhoria do Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço 

europeu – coloca ao dispor das autoridades e dos operadores de EFP, ferramentas comuns para a 

gestão da qualidade. 

A promoção da confiança na qualidade da formação mútua, da mobilidade de trabalhadores/ 

formandos e da aprendizagem ao longo da vida são os pilares do referencial EQAVET.  

O EQAVET é um instrumento de adoção voluntária, que possibilita a documentação, 

desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria da eficiência da oferta de EFP e a qualidade 

das práticas de gestão, recorrendo a processos de monitorização regular e autorregulação (interna e 

externas) dos progressos conseguidos. 

O ciclo de qualidade do EQAVET a implementar inclui quatro fases interligadas:  

 Planear; 

 Implementar; 

 Apreciar e avaliar; 

 Ajustar. 

No decorrer destas quatro fases, onde se analisam os indicadores de processo, deve ser conseguido 

um diálogo institucional e uma aplicação iterativa do ciclo de garantia e melhoria – pilares de 

desenvolvimento da melhoria contínua da oferta de EFP.  

Dado que os indicadores são um pilar fundamental na definição e implementação de um processo de 

garantia da qualidade alinhado com o EQAVET, a ANQEP selecionou os seguintes a partir dos que 

integram o Anexo II à Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009, 

que criou este mesmo Quadro de Referência:  

 4(a). Taxa de conclusão em modalidades de EFP. 

 5(a). Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP. 
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 6(a). Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: informação sobre o 

emprego obtido pelos formandos após conclusão da formação.  

 6(b3). Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: taxa de satisfação dos 

formandos e dos empregadores com as competências/ qualificações adquiridas.  

No sentido de confirmar o compromisso da nossa organização escolar com a qualidade do ensino 

que ministra, requeremos que essa qualidade seja reconhecida e certificada externamente. Na 

perseguição deste objetivo, junto da ANQEP, pretendemos obter a certificação EQAVET. 

 

1.1.  Fase de Planeamento 

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada por todos os stakeholders e inclui os 

objetivos, as metas e as ações a desenvolver. 

Esta fase parte da reflexão organizacional sobre “onde nos situamos” e na definição de “onde 

desejamos estar” e “quando”. Para concretizar esta autorregulação, é necessário o recurso a 

descritores indicativos de apoio à decisão da eficácia das práticas atuais e de identificação de 

estratégias futuras.  

Os objetivos e as metas são definidos e monitorizados através da consulta sistemática e 

sistematizada de stakeholders, de uma explicitação clara das responsabilidades na gestão e no 

desenvolvimento da qualidade e ainda no envolvimento precoce de todos os stakeholders internos e 

externos em todo o processo de desenvolvimento da garantida de qualidade. 

1.2.  Fase de Implementação 

Esta fase implica a comunicação dos objetivos e metas definidos a todos os intervenientes.  

A eficácia do envolvimento dos stakeholders internos, depende, não só da sua sensibilização para os 

reconhecidos benefícios da organização e implementação do processo de certificação da qualidade, 

mas também da clarificação da relevância do papel de cada um nesse processo. Assume-se, por isso, 

a importância da formação, quer inicial, quer regular, dos recursos humanos da organização.  

Em simultâneo, deve desenvolver-se uma cooperação contínua com os stakeholders externos, no 

sentido de apoiar e reforçar a capacidade de melhoria contínua da qualidade da oferta formativa 

existente na organização, assente em parcerias relevantes que apoiem as ações planeadas.  
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É definido um plano de ação, que decorre do documento base, e que contemple os objetivos, as 

metas, as atividades a desenvolver e a respetiva calendarização, as pessoas a envolver e respetivos 

papéis e responsabilidades, os recursos a afetar, os resultados esperados e as estratégias de 

comunicação/divulgação, necessários à implementação do sistema de garantia da qualidade. 

1.3. Fase da Avaliação 

A avaliação de resultados e processos é viabilizado pela definição clara de metas, objetivos e pela 

atribuição de responsabilidades de operacionalização, monitorização e avaliação. 

Realizada de acordo com os timings definidos no plano de ação, possibilita uma análise sistemática 

dos dados recolhidos, identificando as melhorias necessárias e os mecanismos para as concretizar.  

Pela conjugação da recolha e análise dos dados efetuada, tendo por base os níveis de satisfação, as 

sugestões e/ou opiniões apresentados, é possível caminhar para uma melhoria efetiva dos resultados 

e dos processos definidos. 

1.4. Fase da Revisão 

Pretende-se elaborar planos de ação adequados à revisão das práticas existentes e colmatar as falhas 

identificadas, no sentido de uma melhoria contínua, com base nos resultados da avaliação. 

Esta fase possibilitará uma análise revigorada da estratégia seguida, recolhendo impressões sobre as 

experiências individuais de aprendizagem e do processo de ensino/aprendizagem, a par de análises – 

contextualizadas pelas fases anteriores – dos processos internos de gestão da oferta de EFP.  

Estes procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de 

aprendizagem da organização, que a guie numa melhoria contínua da formação aí ministrada – 

servindo como aprendizagem contínua e input para futuros planeamentos. 

2. Apresentação da Instituição 

2.1. Natureza e Enquadramento  

O Agrupamento de Escolas situa-se no concelho de Tabuaço, na Região Natural de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Esta Vila, situada a Sul do Rio Douro, é um dos concelhos do distrito de Viseu. Faz 

fronteira com os concelhos de Armamar, Moimenta da Beira, Sernancelhe e S. João da Pesqueira 

O Agrupamento de Escolas de Tabuaço foi criado no ano letivo 2003/2004 e homologado pelo Exmo. 

Sr. Diretor Regional, Dr. Lino Ferreira, em 26/06/2003, no uso das competências definidas no art.º 6º 

do Decreto-lei n.º 12/2000.  
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Todas as escolas primárias do concelho encerraram, tendo-se concentrado no mesmo 

estabelecimento, na sede de concelho, todos os níveis de ensino, do Pré-escolar ao Ensino 

Secundário. 

O Agrupamento, situado na vila de Tabuaço, deve o seu nome ao escritor Abel Acácio de Almeida 

Botelho, nascido nesta vila a 23 de Setembro de 1855. A Escola Básica e Secundária de Tabuaço, 

localizada na sede do concelho, é também sede do Agrupamento. É uma escola que revela boas 

condições de trabalho, com espaços e equipamentos limpos e cuidados, dispondo dos recursos 

necessários e suficientes ao desenvolvimento da sua atividade. 

O Agrupamento dispõe de recursos técnico-pedagógicos e equipamentos fundamentais que 

proporcionam a qualidade das aprendizagens dos alunos, bem como a formação contínua e a 

aprendizagem ao longo da vida dos seus agentes educativos. Conta com os Serviços de Educação 

Especial, Serviços de Psicologia e Orientação, uma sala de informática, uma sala do futuro, dois 

laboratórios, um de Biologia/Ciências Naturais e outro de Física e Química, espaços desportivos 

(Gimnodesportivo e um campo exterior de jogos recentemente inaugurado), pátios de recreio e uma 

zona de convívio, além de salas de aula e instalações de apoio. No âmbito da Educação Inclusiva, o 

Agrupamento tem um Centro de Apoio à Aprendizagem e conta, ainda, com uma Biblioteca 

integrada na Rede de Bibliotecas Escolares. 

No ano letivo de 2019/2020, frequentam o Agrupamento de Escolas de Tabuaço 435 alunos. Dos 

alunos matriculados no ensino secundário, 11 frequentam o ensino profissional. Verifica-se que 19 

alunos apresentam Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente (NEE), com 

problemáticas nos domínios cognitivo, emocional e sensorial. 

O Agrupamento de Escolas Abel Botelho de Tabuaço rege-se pelos seguintes princípios de 

autonomia, administração e gestão: 

1. Princípios de igualdade, participação e transparência; 

2. Princípios e objetivos consagrados na Constituição da República Portuguesa e na Lei de 

Bases do Sistema Educativo, designadamente: 
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a) Integrar as escolas na comunidade que servem e estabelecer a interligação do ensino e das 

atividades económicas, sociais, culturais e científicas; 

b) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democrática; 

c) Assegurar a participação de todos os intervenientes no processo educativo, nomeadamente 

dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias e de entidades representativas das 

atividades e instituições económicas, sociais, culturais e científicas, tendo em conta as 

características especificas dos vários níveis e tipologias de educação e de ensino; 

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade e representatividade dos órgãos 

de administração e gestão do Agrupamento, garantidos pela eleição democrática de 

representantes da Comunidade Educativa. 

3. Princípio da responsabilidade e da prestação de contas ao Estado, assim como aos demais 

agentes ou interveniente 

2.2. Missão, Visão e Objetivos Estratégicos (referidos no Projeto Educativo) 

MISSÃO 

Através do seu Projeto Educativo, o Agrupamento ambiciona contribuir para impulsionar um modelo 

pedagógico ajustado às necessidades e interesses dos seus alunos. Pretende-se que o Agrupamento 

seja capaz de responder às necessidades da comunidade envolvente e às exigências do mundo atual 

e, assim, preparar e qualificar os seus alunos para ingressarem na vida ativa ou para prosseguirem os 

seus estudos, munindo-os de capacidades que garantam a sua empregabilidade e a aprendizagem ao 

longo da vida. 

É necessário que a escola seja capaz de promover o desenvolvimento de competências necessárias à 

realização e desenvolvimento pessoais, à cidadania ativa, à coesão social e à empregabilidade. Estas 

competências foram identificadas e definidas, em 2006, pelo Conselho da Europa e pelo Parlamento 

Europeu, como as oito competências-chave essenciais para a aprendizagem ao longo da vida: 

comunicação em língua materna; comunicação em línguas estrangeiras; competência matemática e 

competências básicas em ciências e tecnologias; competência digital; aprender a aprender; 

competências sociais e cívicas; espírito de iniciativa e espírito empresarial; sensibilidade e expressão 

culturais. Por isso, o Agrupamento continuará a promover uma cultura de rigor e de esforço, 

valorizando a formação ao longo da vida. 
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Importante será, também, manter uma constante articulação com o meio envolvente, o que 

permitirá aprofundar a formação pessoal e social dos alunos e a sua participação ativa e responsável 

na identificação e procura de soluções para os problemas emergentes da comunidade. Só desta 

forma se poderá projetar uma escola aberta à comunidade, com um papel interventivo na resolução 

dos seus desafios. 

Numa escola que se idealiza, numa perspetiva humanista, como formadora de empatias capazes de 

fomentar a participação dinâmica, responsável e colaborativa de todos, o respeito pelos outros e os 

valores e princípios democráticos dos direitos humanos devem constituir a base da atuação dos seus 

agentes. Assim, é essencial que a escola, atenta às diversidades culturais existentes, dentro e fora 

dela, fomente a formação de cidadãos responsáveis, intervenientes, tolerantes e solidários. 

Com o objetivo de concretizar os princípios de Escola Inclusiva, que estiveram na base das práticas 

pedagógicas deste Agrupamento, continuaremos a fomentar o sucesso educativo de todos os alunos, 

garantindo aos que têm necessidades educativas especiais os apoios necessários, adotando as 

estratégias educativas que melhor se adequem à situação de cada um. 

Inscrevendo-se numa lógica de continuidade dos projetos educativos anteriores, o atual PE espera 

contribuir, com a participação responsável de todos os seus agentes, para uma educação de 

qualidade, assente na inovação curricular, na formação e valorização profissionais e na promoção do 

desenvolvimento das competências-chave para uma aprendizagem ao longo da vida e da adoção de 

valores de cidadania e de atitudes de respeito e de valorização pela diversidade. 

Configura-se, assim, um clima de escola alicerçado no prazer de pertencer ao Agrupamento de 

Escolas de Tabuaço, através da valorização do trabalho, do esforço e do rigor. Os próximos quatro 

anos de vivência do Agrupamento serão cruciais para a consolidação e generalização da assunção 

deste novo modelo e das relações de trabalho colaborativo entre todos os agentes do Agrupamento. 

Em concordância com a perspetiva de Carvalho e Diogo (1994), o Agrupamento assume que o seu PE 

deve concretizar as seguintes funções: 

 Funcionar como ponto de referência para a gestão e tomada de decisão dos órgãos da 

Escola e dos agentes educativos; 

 Garantir a unidade de ação da Escola nas suas variadas dimensões; 

 Ser o quadro da contextualização curricular; 
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 Servir de base ao trabalho colaborativo entre todos os intervenientes no processo 

educativo; 

 Promover a congruência dos aspetos organizacionais e administrativos com o papel 

educativo da Escola; 

 Reforçar o sentimento de pertença e de identidade do Agrupamento. 

VISÃO 

O Agrupamento de Escolas de Tabuaço trabalhará para ser reconhecido como organização de 

referência nas relações com a comunidade onde se insere, no combate ao insucesso e ao abandono 

escolar e na promoção de uma cultura de esforço e exigência, de valores e de princípios de justiça, 

igualdade, respeito pela diferença e solidariedade. 

Confiamos no papel fundamental que este Agrupamento deve exercer na formação de cidadãos com 

espírito crítico, reflexivo e democrático, pelo que consideramos, na nossa atuação, o rigor, a 

qualidade e a equidade como princípios estruturantes de aprendizagens significativas. As 

aprendizagens curriculares e extracurriculares, para além dos conteúdos programáticos, devem 

consolidar valores de referência, como o esforço, o trabalho, a solidariedade e a colaboração. 

É com o envolvimento ativo de todos que se pretende criar um meio facilitador de organização de 

dinâmicas de mudança que propiciem aprendizagens de sucesso para todos. 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES E OBJETIVOS 

a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos, desenvolvendo a 

qualidade do serviço público educativo, em geral, e das aprendizagens e dos resultados 

escolares, em particular; 

b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de 

oportunidades para todos; 

c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas ou 

regulamentos e manter a disciplina; 
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e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza 

administrativa, nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o 

desenvolvimento da sua missão; 

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, 

designadamente através dos adequados meios de comunicação e informação; 

g) Proporcionar condições para a participação dos membros da Comunidade Educativa e 

promover o aparecimento de iniciativas. 

2.3. Estrutura Orgânica (organograma) e Cargos Associados (estrutura de cargos) 

A administração e gestão do Agrupamento de escolas são asseguradas pelos seguintes órgãos: 

a) Conselho Geral  

O Conselho Geral é constituído por um total de vinte e um elementos: 

 Sete representantes do corpo docente; 

 Dois representantes do pessoal não docente do Agrupamento; 

 Dois representantes dos alunos com mais de 16 anos; 

 Quatro representantes dos pais e encarregados de educação; 

 Três representantes do município; 

 Três representantes da comunidade local, designadamente de instituições, organizações e 

atividades de carácter económico, social, cultural e científico 

 

b) Diretor 

c) Conselho Pedagógico 

 Diretor; 

 Seis Coordenadores dos Departamentos Curriculares: 

- Coordenador do Departamento Curricular da Matemática e Ciências Experimentais; 

- Coordenador do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas; 

- Coordenador do Departamento Curricular de Línguas; 

- Coordenador do Departamento Curricular de Expressões; 

- Coordenador do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar; 

- Coordenador do Departamento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 Três Coordenadores Pedagógicos: 

- 2º Ciclo do Ensino Básico; 

- 3º Ciclo do Ensino Básico; 

- Ensino Secundário. 
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 Coordenador da Equipa da Educação Inclusiva; 

 Coordenador de Projetos; 

 Coordenador da Equipa responsável pela Estratégia de Educação para a Cidadania; 

 Coordenador da Biblioteca Escolar. 

d) Conselho Administrativo 

 O Diretor, que preside; 

 O subdiretor ou um dos adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito. 

 O chefe dos serviços administrativos ou quem o substitua; 

 

2.4.  Stakeholders relevantes 

 Município de Tabuaço (Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço – Eng. Carlos André 

Teles Paulo de Carvalho)  

 Bombeiros Voluntários de Tabuaço (Adjunto de Comando, Aurélio Agostinho Ferreira)  

 Lar e Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Tabuaço (Diretora Técnica – Dra. 

Ana Falé)  

 Centro de Saúde de Tabuaço  
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 Associação Comercial e Industrial do Concelho de Tabuaço  

 Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Tabuaço  

 

Sem menosprezar os restantes, o Município é, sem dúvida, o mais importante de todos os parceiros 

externos na medida em que, à semelhança do que tem vindo a acontecer, espera-se uma estreita 

colaboração e articulação entre a Escola e o Município no que diz respeito à 

criação/manutenção/remodelação de infraestruturas, nomeadamente a instalação de uma cozinha 

custeada pelo mesmo; articulação na definição da rede escolar; colaboração na concretização do 

plano de atividades (fazendo-se representar nas atividades e colaborando com recursos de vária 

ordem). 

Para além do Município e numa vertente mais interna, contar-se-á com a colaboração de todos os 

recursos humanos afetos aos cursos (os formadores, os formandos, o coordenador de cursos, os 

diretores de turma, assim como o pessoal não docente e a Associação de Estudantes), 

disponibilizando uma visão necessária à definição de um plano de melhoria assim como de um plano 

de autorregulação mas, também, participando em todo o processo de melhoria com uma reflexão 

conjunta.  

2.5. Identificação da Oferta Formativa (presente ano letivo e dois anteriores), a saber: cursos 

existentes com identificação da tipologia dos cursos, designação, nº total de turmas, nº de 

alunos por ano e por género 

 

Ano letivo Curso Turmas 
Número de alunos 

F M 

2019/2020 
811- Técnico de 
Restaurante/bar 

11º ano 3 8 

2018/2019 
811- Técnico de 
Restaurante/bar 

10º ano 5 13 

12º ano 3 6 

2017/2018 
811- Técnico de 
Restaurante/bar 

11º ano 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento Base/Agrupamento de Escolas de Tabuaço      12 
 

 

3. Síntese descritiva da Instituição 

3.1. Diagnóstico da Situação Atual face aos Referentes do Processo (diagnóstico inicial) 

Não existe qualquer preocupação relativamente ao tempo utilizado pelos formandos para concluir a 

sua formação, pois todos os que concluem fazem-no no período de tempo previsto. Assim, este 

Agrupamento não considera ser necessário elaborar qualquer ação de melhoria a este nível.  

A nossa grande preocupação prende-se, sim, com a taxa de abandono e de absentismo. O curso 

2016-2019 apresentou uma taxa de abandono de 36%, tendo sido de 45% no curso anterior (2013-

2016). 

 

Neste momento, não se realiza qualquer recolha sistemática e periódica de informação relativa ao 

período pós-formação. (Área de melhoria 3.3) 

De uma forma geral, os formandos não prosseguem estudos após a formação e revelam grandes 

dificuldades na obtenção de um emprego que não seja precário.  

Muito raramente exercem profissão na área de formação.  

Quanto à satisfação dos empregadores, os dados recolhidos não são conclusivos. (Área de melhoria 

3.3) 

3.2.  Apresentação de Metodologias para o Envolvimento/Participação dos Stakholderes (nível 

de intervenção / momentos em que ocorrerá o contacto (diálogo) 

Para a implementação de um processo de melhoria contínua é fundamental o envolvimento 

permanente dos vários stakeholders, internos e externos. Assim, procuraremos envolver os 

stakeholders em todos os níveis de intervenção. 

É imprescindível que sejam criados momentos de partilha através de encontros/reuniões. Estes 

momentos serão suficientes para a recolha de sugestões e delineação de estratégias de melhoria. 

A Direção do Agrupamento, representada na equipa SGQ, irá dirigir o Sistema de Avaliação da 

Qualidade ao longo de todo o processo, definir as tarefas e responsabilidades dos vários 

intervenientes no processo de implementação do Sistema de Qualidade EQAVET e controlar a 

execução das diversas etapas. 

A equipa, coordenada por um membro da Direção, será responsável pela fase de planeamento, 

recolhendo informações quanto às expectativas dos formandos e do mercado junto dos 

stakeholders.  
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A implementação ficará a cargo dos Diretores de Curso e Diretores de Turma, assim como dos 

Coordenadores de Departamento, identificando as ações de formação e de apoio aos formadores. 

Esta última fase ficará ainda a cargo dos empregadores, no que diz respeito ao alinhamento das 

competências escolares com as competências exigidas no mercado de trabalho. A avaliação ficará a 

cargo da Equipa SGQ que contará com o apoio da equipa de Avaliação Interna do Agrupamento e dos 

Diretores de Turma, na recolha e tratamento da informação. A revisão ficará a cargo da 

Coordenadora da equipa SGQ.  

3.3.  Medidas a Tomar (Plano de Ações de Melhoria) 

Tal como foi já referido anteriormente, seria importante efetuar uma análise à taxa de abandono e 

de absentismo dos cursos. Embora não sejam os únicos, os alunos de etnia cigana, recorrentemente 

presentes neste tipo de oferta formativa, apresentam uma taxa muito elevada de absentismo. Seria 

importante determinar as razões que levam os formandos a efetuarem transferência para outras 

instituições (principalmente no fim do ensino básico), a anularem a matrícula, logo que atingem a 

maioridade (por vezes, a poucos meses da conclusão do curso) e a apresentarem níveis tão elevados 

de absentismo. 

O número de alunos que tem vindo a diminuir é, também, uma grande preocupação deste 

Agrupamento. Este decréscimo deve-se à redução da taxa de natalidade e da população residente no 

concelho de Tabuaço mas, igualmente, ao facto dos alunos pedirem transferência para outros 

Agrupamentos/Escolas Profissionais vizinhos. 

 Incremento das ações dirigidas a pais e encarregados de educação para que seja promovida a 

sua maior cooperação na vida da Escola. 

 Criar Observatório de Emprego, coordenado pela EAI, cujo objetivo é acompanhar 

periodicamente o percurso dos alunos após a conclusão dos seus cursos. 

 Auscultar as entidades empregadoras e recetoras de aluno de FCT 

3.4.  Revisão e Avaliação do Documento Base 

A melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Agrupamento requer uma reflexão sistemática 

sobre o seu funcionamento, ou seja, sobre o desempenho de todos os seus atores educativos. 

Neste ponto elencamos alguns dos instrumentos de monitorização do documento base que 

permitirão compreender de um modo concreto e sistemático o que está a resultar e a falhar na 

implementação do documento. 

  Atas dos diferentes órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento; 
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  Relatórios anuais dos resultados escolares; 

  Relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa; 

  Relatórios de clubes e projetos; 

  Relatórios do PAA; 

  Relatórios da autoavaliação interna institucional 

4. Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) 

4.1. Explicitação das Fases 

Com a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade, alinhado com o Quadro de referência 

EQAVET, o Agrupamento de Escolas de Tabuaço pretende aumentar a qualidade e a atratividade dos 

Cursos Profissionais oferecidos, promovendo uma cultura de melhoria contínua. Para tal, é 

fundamental o envolvimento ativo dos stakeholders, tanto internos como externos, 

corresponsabilizando-os em todo o processo.  

O alinhamento do processo com o quadro EQAVET pressupõe a adoção dos seus componentes 

fundamentais: os critérios de qualidade e os descritores indicativos; os indicadores de referência; e o 

ciclo de garantia e melhoria da qualidade. 

Este ciclo aporta o desenvolvimento de uma perspetiva cíclica de análise e contextualização dos 

descritores e indicadores descritivos dos processos passando por quatro fases: planeamento, 

implementação, avaliação e revisão. Nestas fases, e de modo integrado, são considerados também a 

forma de envolvimento dos stakeholders internos e externos e analise da melhoria contínua da EFP 

utilizando os indicadores selecionados. 

4.2. Definição dos Objetivos e Metas a Alcançar (a um e a três anos) 

No curso em funcionamento este ano letivo, a taxa de alunos que transitaram do ano letivo anterior 

para este ano foi de, aproximadamente, 68,75%, muito aquém da taxa contratualizada (85%). É de 

referir que todos os alunos que não se encontram neste momento a frequentar o curso, anularam a 

matrícula ou pediram transferência. 

Apenas 56,25% (para 70% contratualizado) dos formandos do último curso concluído no nosso 

Agrupamento obtiveram diploma. 

Infelizmente, podemos verificar que o ponto de partida não cumpre as metas contratualizadas com o 

POCH. 
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4.3. Definição do Conjunto de Indicadores a Utilizar 

A definição de estratégias de melhoria focar-se-á, essencialmente, na redução das taxas de anulações 

de matrícula e de transferências de formandos para outros cursos ministrados em Agrupamentos 

vizinhos, no aumento dos resultados obtidos pelos formandos, no aumento da taxa de 

empregabilidade dos formandos na área de formação/prosseguimento de estudos após a certificação 

e na melhoria da capacitação dos formadores. 

4.4. Identificação das Práticas de Gestão a Utilizar face aos Objetivos e Metas a Alcançar 

 

Área de 

intervenção 
Planeamento Implementação Avaliação/Revisão 

Abandono 
escolar e 
absentismo 

Intensificar o relacionamento com os 

encarregados de educação, medido 

através da definição da taxa média de 

presenças nas reuniões com os respetivos 

diretores de turma e na realização de 

atividade(s) de caráter informativo e/ou 

lúdica(s) direcionada(s) para os 

encarregados de educação 

Envolver os Diretores de Turma 

e os outros formadores na 

deteção do abandono escolar 

numa fase precoce 

Reforçar o papel fundamental 

dos Encarregados de Educação 

no acompanhamento do 

percurso escolar do seu 

educando, colaborando com os 

Diretores de Turma na deteção 

de situações de risco de 

abandono escolar e do 

absentismo dos seus 

educandos; 

Envolver a psicóloga da Escola 

para que esta promova sessões 

de acompanhamento do aluno 

em risco, tendente a dissuadi-lo 

do abandono escolar e/ou a 

prevenir o absentismo. 

Proceder à recolha periódica 

dos dados relativos aos 

resultados das estratégias 

implementadas e compará-los 

com as metas estabelecidas no 

Projeto Educativo e no Plano de 

Ação 

Procurar estratégias 
alternativas e implementar 
planos de melhoria, em 
colaboração com todos os 
intervenientes 
 

Taxa de 
colocação 
após 
certificação 

Intensificar o relacionamento com as entidades empregadoras através de 

sessões técnicas, visitas de estudo, estabelecimento de novas parcerias e 

reforço das existentes, convites para integrar o júri de provas de avaliação. 

Realizar inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-alunos, no 

sentido de se aferirem pontos fortes e fracos do desempenho destes 

Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas parceiras 

em relação às competências a melhorar nos formandos 

Satisfação dos 
empregadores 
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4.5. Explicitação das Metodologias de Recolhas de Dados e Feedback 

 

Os dados serão recolhidos pelos Diretores de Turma e de Curso, através de questionários e recolha 

administrativa e serão analisados no seio de reuniões de trabalho com a equipa SGQ. 

Os resultados serão apresentados ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral e publicitados na 

página web do Agrupamento. 

 

Domínio 
Recolha e tratamento de dados 

Responsável Recolha 
Tratamento de 

dados 

Cronograma das atividades 
desenvolvidas/ 
Aulas previstas e dadas 

Diretor de Curso 
Mensal (plataforma 

usada permite verificar 
a taxa de execução) 

Final de período 
Final ano letivo 

Taxas de Módulos Não Realizados (% 

de alunos) 

 

Conselho de Turma 

Diretor de Turma 

Diretor de Curso 
 

Final de período 
(pautas/documento 
próprio-grelha Excel) 

Anual 
 

Final do Curso 

Até 2ª semana do 
2.º e 3.º períodos 
até 3ª semana de 
julho 
 
Até 3ª semana de 
julho 

Taxas de Módulos Não Realizados (% 

de Módulos)  

 
Conselho de Turma 
Diretor de Turma 
Diretor de Curso 

 

Final de período 
(pautas/documento 
próprio-grelha Excel) 

Anual 
 

Final do Curso 

Até 2ª semana do 
2.º e 3.º períodos; 
até 3ª semana de 
julho 
 
Até 3ª semana de 
julho 
 

Avaliação da Formação (alunos e 
professores) 

Diretor de Curso Final ano letivo 
(questionário/ 
documento próprio-
grelha Excel) 

Até final de junho 
(1º e 2º anos); até 
3ª semana de 
julho (3º ano 
_após FCT e PAP) 

Ocorrências 
disciplinares 

Ocorrências/Faltas 
disciplinares 

Diretor de Turma Final de período 
(documento próprio) 

Até 2ª semana do 
2.º e 3.º períodos; 
até final de junho 

Medidas corretivas 

Diretor de Turma 
 
 
Equipa 
multidisciplinar 

Final de período 
(documento próprio) 

 
 

Anual 

Até 2ª semana do 
2.º e 3.º períodos; 
até final de junho 
 
Até 3ª semana de 
julho 

Medidas 
sancionatórias-

suspensão 

Diretor de Turma 
 
 
Equipa 
multidisciplinar 

Final de período 
(documento próprio) 

 
 

Anual 

Até 2ª semana do 
2.º e 3.º períodos; 
até final de junho 
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Até 3ª semana de 
julho 

Outras ocorrências 

Equipa 
multidisciplinar Mensal (documento 

próprio) 

 
Até 3ª semana de 

julho 
 

Abandono 
Anulação de matrícula 
Transferências de escola 
Assiduidade/Exclusão por faltas 

Diretor de Turma 
Ao longo do ano letivo 

(pautas/plataforma 
E360) 

 
Até 3ª semana de 
julho 

Taxa de Transição DT/Diretor de Curso 
Anual (pautas/doc. 
Excel) 

Até 3ª semana de 
julho 

Taxa de Conclusão Diretor de Curso 

Final de Curso e até final 
do mês de janeiro do ano 
seguinte (pautas/doc. 
Excel) 

Até 3ª semana de 
julho 
Até final do mês 
de janeiro 

Média das FCT e da PAP Diretor de Curso 
Final de Curso 
(pautas/doc. 
Excel/Doc. próprio) 

Até 3ª semana de 
julho 

Taxa de 
empregabilidade/prosseguimento de 
estudos 

Diretores de curso 

Até final do mês de 
janeiro do ano 
seguinte à conclusão 
da formação 

1ª quinzena de 
fevereiro 

Atividades realizadas no âmbito do 
Plano Anual de Atividades 

Diretor de Curso 
Coordenador do PAA 

Ao longo do ano letivo 
(com base nos 
relatórios de 
atividades) 

Em julho (final ano 
letivo) 

Utilização de competências adquiridas 
no local de trabalho, bem como o grau 
de satisfação dos empresários e/ou 
empregadores 

Diretor de curso 

Até final do mês de 
janeiro do ano 
seguinte à conclusão 
da formação 

1ª quinzena de 
fevereiro 

Avaliação global da formação Diretor de curso 
Até final de fevereiro 
do ano seguinte à 
conclusão da formação 

Até final de março 

 

4.6. Explicitação da Estratégia de Monitorização de Processos e Resultados 

A comparação dos resultados obtidos com os resultados do ponto de partida permitirá apontar 

novos caminhos a seguir. Serão envolvidos todos os docentes do Agrupamento, através do 

preenchimento de inquéritos, participação em entrevistas e reuniões e apresentação de sugestões 

para a melhoria. Os resultados serão dados a conhecer à Diretora, que se pronunciará sobre os 

mesmos. 

4.7. Explicitação das Metodologias para Análise dos Resultados Alcançados e Definição das 

Melhorias a Introduzir na Gestão da Escola 

Os resultados da análise efetuada pela equipa SGQ serão trabalhados, no fim de cada período letivo, 

em conjunto com os membros das Equipas Pedagógicas do ensino profissional, que reúnem para o 

efeito. A partir desta reflexão, serão delineadas novas estratégias conducentes a melhores 

resultados. 
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4.8. Definição da Informação a Disponibilizar Relativa à Melhoria Contínua da Oferta de 

Emprego e Formação Profissional, sua Periodicidade e Formas de Divulgação 

Anualmente, é divulgada a informação sobre os cursos em funcionamento no nosso Agrupamento no 

site e na página facebook. 

O serviço de psicologia e orientação trabalham com os alunos ao longo de todo o ano a informação 

sobre emprego e formação profissional e a orientação vocacional e profissional. Desenvolve, ainda, 

visitas de estudo a feiras de emprego para os alunos do ensino secundário e, principalmente, para os 

finalistas dos cursos profissionais (principalmente no 2º e 3º períodos). 

Após a conclusão dos cursos é envolvido o serviço de psicologia no apoio e orientação para o ensino 

superior ou para a inserção no mercado de trabalho, sempre que solicitado pelos alunos. 

4.9. Fragilidades e Fatores Chave de Sucesso 

A necessidade de adotar novos procedimentos internos, diferentes do que se vinha fazendo até 

então; a dependência de fatores externos e, por isso, não dominados pela Escola, no alcance de 

alguns objetivos e metas; a dificuldade em tornar mensuráveis algumas práticas desenvolvidas; a 

realização de uma avaliação periódica e todo o trabalho acrescido que ela envolve; e a necessidade 

de proceder a inquéritos regulares, fundamentais para a mensurabilidade dos dados a recolher e cuja 

resposta depende da boa vontade dos destinatários dos mesmos, são alguns dos constrangimentos 

que se antecipam e para os quais a Escola deve estar atenta. 

Um dos fatores chave essencial de modo a garantir o sucesso do processo é a corresponsabilização 

de todos os intervenientes no processo educativo. É necessário a definição e a atribuição concreta de 

responsabilidades claramente identificadas, para que cada interveniente tenha noção do seu papel e 

das metas concretas que ele envolve, permitindo que assuma a responsabilidade pela sua 

concretização. Outro fator chave é o envolvimento permanente dos seus stakeholders internos e 

externos em torno do alcance dos objetivos da instituição. 
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ANEXO 1 Indicadores recolhidos pela avaliação interna que poderão servir de suporte a 

ações de melhoria a aplicar no Ensino Profissional da Escola  

INDICADOR PERIODICIDADE 

RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA 

Número de alunos por ano e curso com indicação de género e idade Anual 

Número de docentes com indicação de género, idade, tempo de serviço, tipo de vínculo à 
escola, habilitações académicas 

Anual 

Número de pessoal não docente (Assistentes operacionais e técnicos) com indicação de 
género, idade, tempo de serviço, tipo de vínculo à escola, habilitações académicas 

Anual 

Caracterização etária da população escolar Anual 

Distribuição de alunos por curso Anual 

Número de alunos abrangidos pela Ação Social Escolar Anual 

Número de alunos com Medidas Adicionais (DL 54/2018) Anual 

AGREGADO FAMILIAR 

Habilitações dos Pais e Encarregados de Educação Anual 

Situação profissional dos Pais e Encarregados de Educação Anual 

Composição do Agregado Familiar Anual 

Nº de Encarregados de Educação que contactaram o DT Período Letivo 

Nº de Encarregados de Educação que estiveram presentes nas reuniões de pais Período Letivo 

INDISCIPLINA NA ESCOLA 

Faltas disciplinares por ano, curso e turma Mensal 

Processos disciplinares por ano, curso e turma Mensal 

Suspensões por ano, curso e turma Mensal 

Presenças da Escola Segura na escola Mensal 

Roubos e assaltos na escola (e imediações da escola) Mensal 

Desacatos - Bullying - Alterações da ordem - por ano, curso e turma dos agressores e dos 
agredidos 

Mensal 

ASSIDUIDADE - ABANDONO 

N.º de faltas (justificadas e injustificadas) por ano escolar, curso e disciplina. Período Letivo 

N.º alunos excluídos por faltas por ano escolar e curso Anual 

Nº de anulações de matrícula por ano escolar e curso Anual 

Taxas de abandono escolar por ano escolar e curso Anual 

N.º de transferências solicitadas para outros estabelecimentos de ensino por ano escolar e 
curso 

Anual 

DESENVOLVIMENTO E SUCESSO ESCOLAR 

Índice de execução do processo educativo (aulas previstas e dadas e módulos concluídos) Mensal 

Percentagem de alunos (com apoio/complemento/reforço educativo) com melhoria nas 
avaliações às disciplinas com apoio 

Anual 

Taxas de transição escolar Anual 

Taxa de conclusão de curso no número mínimo de anos Anual 

Número de alunos colocados em estágio em empresas ou instituições (de cursos com 
estágio) 

Anual 

Notas médias dos estágios e das PAP e PAF Anual 

Média das classificações dos alunos nos exames nacionais, por disciplina Anual 

Posição da escola nos “rankings” dos exames nacionais Anual 
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Média das classificações internas dos alunos, por disciplina Anual 

Sucesso dos alunos com problemas disciplinares Anual 

Sucesso dos alunos submetidos a medidas de recuperação Anual 

Número de módulos feitos e em falta por disciplina Período Letivo 

Percentagem de classificações negativas por ano, curso, turma e disciplina. Período Letivo 

Saídas profissionais e Prosseguimento de Estudos após 12º ano (n.º de alunos). Alunos 
colocados no mercado de trabalho ou que entraram na faculdade. 

Anual 

 

 


