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Introdução 
 

O presente relatório, realizado no âmbito do sistema de qualidade do ensino e formação profissional, EQAVET, destina-se à avaliação e revisão do Plano de Ação, até 

à presente data, através do esclarecimento do modo de implementação, avaliação das atividades previstas e revisão das mesmas. A par disto, serão apresentadas as principais 

conclusões e desvios através da explicitação das metas/indicadores possíveis de monitorizar até à data. 

 

1. Avaliação e Revisão das Atividades do Plano de Ação 

 

1.1. Indicador 4a Taxa de Conclusão dos Cursos 
 

Objetivo específico N.1 – Reduzir o Abandono Escolar Meta a atingir: Reduzir em 10% o abandono escolar 
Histórico 2014-2017: 40% de abandono escolar 
Periodicidade de Monitorização: Por ciclo de formação em formação 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Elaboração e aplicação do 
questionário de expetativas aos 
Alunos 

Implementação: O questionário 
foi aplicado aos alunos que 
estão no 1º ano do Curso 
Profissional pelo Diretor de 
Turma. 
Avaliação: a adesão dos alunos 
foi positiva, tendo sido 
respondido por  9 alunos.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que a recolha de 
informação fosse realizada de 
outra forma, para facilitar o 
tratamento dos dados.  

Modelo de Questionários de 
Expetativas aos Alunos  

Setembro/outubro 2020 ✓  

Elaboração do relatório com o 
tratamento e análise das 
expetativas dos alunos, com 

Implementação: análise 
estatística descritiva univariada 

Relatório dos resultados dos 
questionários de expetativas dos 
alunos 

Setembro/outubro de 2020 ✓  
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definição de melhorias (se 
necessário) 

e multivariada para a análise 
dos dados qualitativos. 
Avaliação: a atividade foi 
realizada dentro da dificuldade 
esperada.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que que os dados 
recolhidos fosse através de uma 
plataforma digital com o 
objetivo de auxiliar na 
elaboração do relatório.  

Sensibilizar os alunos para os 
indicadores EQAVET e a 
importância de conclusão do 
curso para o futuro profissional 

Implementação: Esta 
sensibilização tem sido feita 
sempre junto dos alunos, 
relembrando os valores que 
movem o EQAVET.  
Avaliação:  maioria dos alunos 
está familiarizado para a 
importância e investimento.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda trabalhar a 
importância da atribuição do 
selo EQAVET ao nosso 
Agrupamento de Escolas.  

Listagem de Módulos em Atraso e 
Taxa de Conclusão 
Prospetos 
Sumários 
Plano Anual de Atividades (PAA) 

Setembro/outubro 2020 ✓  

Sensibilizar os encarregados de 
educação para os indicadores 
EQAVET e a importância de 
conclusão do curso para o 
futuro profissional  

Implementação: Esta 
sensibilização tem sido feita 
sempre junto dos pais, na 
medida do possível devido à 
Pandemia Covid-19, 

Atas das Reuniões de setembro, 
dezembro, março/abril, 
junho/julho  
PAA 

 Setembro/outubro 2020 ✓ Relativamente ao 1º 
Período 
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relembrando os valores que 
movem o EQAVET.  
Avaliação:  Os pais têm-se 
envolvido mais nos valores.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda trabalhar a 
importância da atribuição do 
selo EQAVET ao nosso 
Agrupamento de Escolas. 

 

Objetivo específico N.2 – Reduzir o Absentismo Escolar Meta a atingir: Reduzir em 5% o absentismo 
Histórico 2015-18: 38% 2016-19: 25%; 2017-20: 24% 
Periodicidade de Monitorização: mensalmente 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Monitorizar as faltas Implementação: levantamento 
das faltas pelos doentes e 
comunicadas precocemente ao 
Diretor de Turma no software 
GIAE.  
Avaliação: Todos os docentes 
têm realizado o esforço no 
sentido de alertar 
precocemente o Diretor de 
Turma das faltas.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que os docentes 
consigam monitorizar as faltas 
de forma mais rápida, 

Registo de Assiduidade software 
GIAE (os docentes devem alertar 
precocemente os DT)  

Mensalmente  
✓  
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antecipando sempre outros 
cenários.  

Definir em Conselho Pedagógico 
o nº mínimo de faltas  

Implementação: Foi 
apresentado uma proposta em 
Conselho Pedagógico sobre o 
número de faltas.   
Avaliação: foi aprovado em 
Conselho Pedagógico o nº 
mínimo de faltas estipuladas. 
Melhoria: Não existem 
processos de melhoria. 

Ata do Conselho Pedagógico 
Ata da Reunião inicial com os 
Encarregados de Educação 

No Conselho Pedagógico do 
mês de julho 

✓  

Comunicar os encarregados de 
Educação no caso do seu 
educando exceder o nº de faltas 
mínimo 

Implementação: Os Diretores 
de Turma convocam os pais 
através de carta ou 
telefonicamente, 
preferencialmente. 
Avaliação: a atividade realizou-
se sempre que necessário, 
dentro daquilo que é esperado 
dos procedimentos normais.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que as faltas sejam 
comunicadas aos encarregados 
de educação o mais 
precocemente possível para 
que se haja em conformidade.  

Convocatória (se aplicável). 
Serviço de mensagem, correio 
eletrónico, cartas 

Sempre que aplicável ✓  

Elaboração do questionário de 
avaliação/satisfação da 
disciplina aos alunos 

Implementação: Os 
questionários foram elaborados 
pela Equipa EQAVET  
Avaliação: A elaboração dos 
questionários ocorreu de forma 
positiva. 

Modelo de Questionário de 
Avaliação/Satisfação da 
Disciplina aos Alunos 
 

Trimestral ✓ Relativamente ao 1º 
Período 
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Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que a elaboração 
destes questionários seja 
realizada em formato digital.  

Aplicação do questionário de 
avaliação/satisfação da 
disciplina aos alunos 

Implementação: Os 
questionários foram aplicados 
pela Equipa EQAVET  
Avaliação: A aplicação dos 
questionários ocorreu de forma 
positiva. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que aplicação seja 
conseguida junto de todos os 
alunos. 

Questionários respondidos pelos 
alunos de avaliação/satisfação da 
disciplina aplicado aos alunos 

 Por período letivo ✓ Relativamente ao 1º 
Período 

Relatório do Tratamento e 
análise do questionário de 
avaliação/satisfação da 
disciplina aplicado aos alunos, 
com Propostas de melhoria 
(para executar em tempo útil, se 
necessário) 

Implementação: O relatório foi 
elaborado pela Equipa EQAVET. 
Avaliação: a elaboração do 
relatório correu bem. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que a recolha dos 
dados continue de forma digital 
para facilitar o seu tratamento.  

Resultados dos questionários de 
avaliação/satisfação da disciplina 
aplicado aos alunos 

Por período letivo ✓ Relativamente ao 1º 
Período 

 

Objetivo específico N.3 – Quantificar e aumentar a satisfação dos 
alunos 

Meta a atingir: Aferir a satisfação dos alunos, esperando obter 70% de alunos satisfeitos 
Histórico: Sem histórico (Primeiro Ano de Aferição nestes moldes) 
Periodicidade de Monitorização: 3º Período 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 
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Elaboração do questionário 
de satisfação 
curso/Escola 

Atividade a implementar Questionário de Satisfação 
Curso/Escola 

Início do ano letivo - 

Aplicação do questionário de 
satisfação 
Curso/Escola 

Atividade a implementar Questionários de Satisfação 
Curso/Escola respondidos pelos 
alunos 

No final do 1º Período e 
durante o 3º Período  

- 

Relatório do tratamento e 
análise do questionário de 
satisfação 
curso/Escola aplicado aos 
alunos, com propostas de 
melhoria (para executar em 
tempo útil, se necessário) 

Atividade a implementar Resultados dos Questionários 
de Satisfação Curso / Escola 
aplicados aos Alunos  
 
Atas da Reunião 
Setembro/outubro, Junho/julho 

Início do 2º Período e Final do 
Ano Letivo 

- 

Definição de um gestor de 
carreiras 

Implementação: A definição 
dos gestores de carreira foi 
realizada nos Conselhos de 
Turma, tal como consta nas 
atas.  
Avaliação: A definição do gestor 
de carreira correu dentro da 
normalidade. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que o gestor de 
carreira seja definido o mais 
precoce possível para que o 
processo de acompanhamento 
possa ser mais benéfico para o 
aluno e o ajude a superar 
algumas dificuldades.  

Atas de Reuniões de conselho de 
Turma  

Ao longo do ano letivo  
✓ Relativamente ao 1º 

período 
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Formação do Pessoal Docente e 
Não Docente do EQAVET e/ou 
no sentido do sucesso dos seus 
indicadores 

Implementação: Não foi 
possível a implementação da 
Atividade a implementar 

Plano de formação 
Registo de Presenças 
Certificados 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

 

 

 

Objetivo específico N.4 – Melhorar a promoção do sucesso escolar Meta a atingir: Reduzir em 10% o número de alunos com módulos em atraso 
Histórico 2017/2020: 19% 
Periodicidade de Monitorização: mensalmente 
 
Meta a atingir: Aferir a satisfação do pessoal docente e não docente, esperando obter 70% de 
Satisfação. 
Histórico: Sem histórico (Primeiro Ano de Aferição nestes moldes) 
Periodicidade de Monitorização: Por ciclo formativo e intercalarmente por período letivo 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Diversificação das metodologias 
de avaliação 

Implementação: Cada docente 
tem implementado estratégias 
e metodologias que mais se 
adequem à disciplina, ao curso e 
aos alunos que estão a lecionar.  
Avaliação: Há uma evolução 
daquilo que é esperado na 
diversificação de estratégias por 
parte dos docentes, estando em 
constante aperfeiçoamento.  
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
mencionado anteriormente, a 
equipa EQAVET, prevê que os 
docentes continuem a adaptar 

Sumários 
Documentos de apoio 
Atas de Conselho de Turma 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 
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as suas aulas à diversidade de 
alunos e às suas especificidades.  

Acompanhamento individual 
dos alunos com módulos em 
atraso 

Implementação: Foi criado o 
estatuto de professor-tutor 
para acompanhar o aluno nos 
módulos em atraso.   
Avaliação: a atividade está a 
correr dentro do esperado por 
parte dos docentes.  
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
mencionado anteriormente, a 
equipa EQAVET, prevê que haja 
uma continuidade da 
sensibilização dos alunos para a 
sua situação escolar.   

Avaliação 
Registo de contactos 
Ata Conselho de Turma 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

Participação em workshops com 
Chefes de Cozinha Convidados 

Implementação: Esta atividade 
foi implementada através de 
um workshop dinamizado chefe 
António Dias do Restaurante 
Dias 
Avaliação: A atividade foi 
positiva para os alunos pois eles 
participarem e identificaram-se 
com o seu curso.  
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
mencionado anteriormente, a 
equipa EQAVET, acha que a 
atividade correu bem e que tem 
potencial para continuar caso a 
Pandemia o permita. 
 

Registo de Presenças Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 
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Envolvimento dos alunos em 
projetos Atividade a implementar 

Projeto 
Relatórios 
Certificados 

Ao longo do ano 

 
- 

Premiar os melhores alunos 
Atividade a implementar 

Reuniões de avaliação 
Atas reunião de junho/julho 
 

Final do ano letivo/curso - 

Elaboração do Questionário de 
Satisfação ao Pessoal Docente e 
Não Docente 

Atividade a implementar 
Questionário de Satisfação ao 
Pessoal Docente e Não Docente 

Ao longo do ano letivo - 

Aplicação do Questionário de 
Satisfação ao Pessoal Docente e 
Não Docente 

Atividade a implementar 
Questionários de Satisfação ao 
Pessoal Docente e Não Docente 

Ao longo do ano letivo - 

Relatório do Tratamento e 
Análise do Questionário de 
Satisfação ao Pessoal Docente e 
Não Docente, com propostas de 
melhoria (para executar em 
tempo útil, se necessário) 

Atividade a implementar 

Resultados dos Questionários de 
Satisfação ao Pessoal Docente e 
Não Docente 
 
Atas da Reunião janeiro e junho 

Ao longo do ano letivo - 

 

Objetivo específico N.5 – Melhorar o envolvimento e participação 
dos Encarregados de Educação nas atividades e gestão da oferta 
formativa 

Meta a atingir: Aferir a satisfação dos encarregados de educação 

Histórico: Sem histórico (Primeiro ano de aferição nestes moldes) 
Periodicidade de monitorização: Final do 1º Período e no decorrer do 3º Período 
 
Meta a atingir: Aferir as presenças dos Encarregados de Educação nas reuniões 

Histórico: Sem histórico (Primeiro ano de aferição nestes moldes) 
Periodicidade de monitorização: Por período 
 
Meta a atingir: Envolver, através da participação ativa, em pelo menos uma atividade no 
PAA, Encarregados de Educação 

Histórico 2018/2019: Não foi planificada qualquer atividade que envolvesse, diretamente, 
os encarregados de educação 
Periodicidade de monitorização: Por período 
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Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Monitorizar o número de 
presenças nas Reuniões com os 
Encarregados de Educação 

Implementação: Em cada 
reunião onde ocorreu reuniões 
com os Encarregados Educação 
de forma digital utilizou-se o 
registo de presenças.  
Avaliação: A atividade tem 
ocorrido dentro da 
normalidade.  
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
mencionado anteriormente, a 
equipa EQAVET, continua a 
apostar no registo de presenças 
para monitorizar o número de 
EE 

Registo de Presenças Ao longo do ano letivo ✓ Relativamente ao 1º 
período 

Incluir no PAA, pelo menos uma 
atividade destinada ao 
envolvimento dos Encarregados 
de Educação na gestão da oferta 
formativa 

Atividade a implementar 

Convite 
E-mails 
Cartas 
PAA 
Relatório da atividade  

Ao longo do ano letivo - 

Elaboração do questionário de 
satisfação aos encarregados de 
educação 

Atividade a implementar 
Questionário de Satisfação aos 
Encarregados de Educação 

Início do ano letivo - 

Aplicação do questionário de 
satisfação aos encarregados de 
educação 

Atividade a implementar 
Questionários de Satisfação aos 
Encarregados de Educação 

No final do 1º Período e 
durante o 3º Período  

- 

Relatório do tratamento e 
análise do questionário de 
satisfação aos encarregados de 
educação, com propostas de 
melhoria (para executar em 
tempo útil, se necessário) 

Atividade a implementar 

Resultados dos Questionários de 
Satisfação aos Encarregados de 
Educação 
 
Atas da Reunião janeiro e junho 

Início do 2º Período e Final do 
Ano Letivo 

- 
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Ação de Formação “Educação 
para o ingresso no mercado de 
trabalho” 

Atividade a implementar Registo de Presenças 2º Período 
- 

Fórum de Famílias Atividade a implementar Registo de Presenças Ao longo do ano - 

Sessões Temáticas realizadas 
por EE 

Atividade a implementar Registo de Presenças Ao longo do ano - 

 

 

 

 

1.2. Indicador 5a Taxa de Colocação no Mercado de Trabalho 

 

Objetivo específico N.1 – Aumentar o envolvimento dos 
Stakeholders Externos nas atividades da Escola 

Meta a atingir: Aumentar, em pelo menos duas atividades no PAA, que envolvam os 
Stakeholders Externos nas atividades da escola 
Histórico 2018/2019: 3 atividades no PAA que envolveram stakeholders externos 
Periodicidade de monitorização: Final do ano letivo 
 
Meta a atingir: Aferir a satisfação dos Stakeholders Externos 
Histórico: Sem histórico (Primeiro ano de aferição) 
Periodicidade de monitorização: Duas vezes durante o ano letivo 
 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Visitas de potenciais 
empregadores 

Atividade a implementar Convites 
Ata de conselho de turma 

Ao longo do ano - 

Visitas de ex alunos Atividade a implementar Sumários 
Serviço de mensagem, correio 
eletrónico, cartas 

Ao longo do ano - 

Convite para a participação nas 
atividades Atividade a implementar 

Convites 
Registo fotográfico 
E-mail 

Ao longo do ano - 
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Carta 

Sensibilizar os Stakeholders 
Externos para a importância do 
envolvimento e participação 
deles na gestão da oferta 
formativa e da promoção da 
empregabilidade, cumprindo os 
princípios EQAVET 

Atividade a implementar 

PAA 
Relatório de sugestões de 
melhoria das sedes de diálogo (se 
aplicável) 

Ao longo do ano 

- 

Elaboração do Questionário de 
Satisfação aos Stakeholders 
Externos 

Atividade a implementar 
Questionário de Satisfação aos 
Stakeholders Externos 

Início do ano letivo - 

Aplicação do Questionário de 
Satisfação aos Stakeholders 
Externos 

Atividade a implementar 
Questionários de Satisfação 
respondidos pelos Stakeholders 
Externos 

Duas vezes durante o ano 
letivo 

- 

Relatório do tratamento e 
análise do questionário de 
satisfação aos Stakeholders 
Externos, com propostas de 
melhoria (para executar em 
tempo útil, se necessário) 

Atividade a implementar 

Resultados dos Questionários de 
Satisfação aos Stakeholders 
Externos 
 
Ata da reunião de junho/julho 

No mês seguinte à aplicação 
dos questionários 

- 

 

Objetivo específico N.2 – Aumentar/Diversificar a relação entre 

as escolas e as instituições/empresas 
Meta a atingir: Estabelecer pelo menos 1 novo protocolo por curso com instituições / 
empresas 
Histórico: Não aplicável  
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Revisão dos protocolos 
existentes com introdução dos 
princípios EQAVET 

Atividade a implementar 
Protocolos Ao longo do ano - 

Realizar protocolos com 
associações comerciais e 
industriais 

Atividade a implementar Protocolos 
 

Ao longo do ano - 
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Divulgar as atividades da escola 
aos parceiros empresariais 

Implementação: Através da 
página da escola, site do 
agrupamento/Facebook.  
Avaliação: A atividade foi 
realizada dentro do proposto. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que possa criar-se 
um exemplo de boletim 
informativo para divulgação de 
atividades. 

Site do agrupamento 
E-mail 
 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

Dia do Ensino Profissional Atividade a Implementar Presença 
Email 
Site do Agrupamento 

3 de abril de 2021 - 

 

Objetivo específico N.3 – Potenciar a empregabilidade dos 
diplomados 
Nota: Consideramos empregabilidade o somatório dos diplomados 
empregados por conta de outrem, por conta própria, a frequentar 
estágios profissionais e em prosseguimento de estudos) 

 

Meta a atingir: Manter ou aumentar em 0,1% a empregabilidade dos diplomados  
Histórico 2014-2017: 86,67 % empregabilidade dos diplomados  
Periodicidade de monitorização: Após conclusão de cada ciclo formativo 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Elaborar com os alunos o 
Curriculum Vitae em 
Português/Inglês, uma carta de 
apresentação e uma entrevista 
de emprego 

Atividade a implementar 

Sumários Último Ano do Curso 

- 

Certificar os alunos que são 
selecionados para representar a 
escola em atividades de 
prestígio, internas ou externas 
(por exemplo, de delegado e 
subdelegado; outras) 

Atividade a implementar, 
devido à dificuldade das 
atividades por parte da 
Pandemia Covid-19 

Certificados Ao longo do ano - 
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Solicitar às entidades de FCT 
carta de recomendação dos 
alunos, assinada e carimbada 
(quando aplicável) 

Atividade a implementar 

Cadernetas de Estágio (Via 
Inquérito de Satisfação da 
entidade de FCT para com o 
aluno) 

No final da concretização da 
FCT 

- 

Solicitar aos stakeholders 
externos e 
instituições/empresas a 
apresentação de ofertas de 
emprego para divulgação no site 
do agrupamento 

Implementação: Foi pedido aos 
parceiros as oportunidades de 
emprego para posterior 
divulgação. 
Avaliação: As oportunidades 
foram divulgadas no site do 
EQAVET, referente ao 
Agrupamento e decorreu de 
forma normal.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que a comunicação 
de oportunidades seja o mais 
precoce possível de forma a 
atingir o maior número de 
pessoas. 

E-mails 
Ofertas de emprego 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

Participação ou 
desenvolvimento de uma 
atividade destinada ao 
empreendedorismo e/ou feira 
de emprego/profissões e/ou 
mostra educativa de instituições 
de ensino superior 

Atividade a implementar 

PAA  3.º período - 

Candidatura Estágios 
Profissionais no âmbito do 
Programa Erasmus 

Atividade a implementar 
Emails 2º e 3º Período - 

 

 

1.3.  Indicador 6a Taxa de Diplomados a Exercer Profissões Relacionadas com o Curso/Área de Ensino e Formação 
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Objetivo específico N.1 – Potenciar a empregabilidade dos 
diplomados na área de formação, aprimorando o seu currículo por 
via das experiências efetuadas ao longo do curso 

Meta a atingir: Preparar os alunos para uma técnica de procura ativa de emprego, 
evidenciando as experiências no âmbito da área de ensino e formação 
Histórico: sem histórico (primeiro ano de aplicação) 
Periodicidade de monitorização: No ano de conclusão do curso 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Elaborar com os alunos o 
Curriculum Vitae em 
Português/Inglês, uma carta de 
apresentação e uma entrevista 
de emprego 

Atividade a implementar 

Sumários Último Ano do Curso 

- 

Certificar os alunos que são 
selecionados para representar a 
escola em atividades de 
prestígio internas ou externas 
na área de formação (por 
exemplo, de delegado e 
subdelegado; outras) 

Atividade a implementar, 
devido à dificuldade das 
atividades por parte da 
Pandemia Covid-19 

Certificados Ao longo do ano - 

Solicitar às entidades de FCT 
carta de recomendação dos 
alunos, assinada e carimbada 
(quando aplicável) 

Atividade a implementar 

Cadernetas de Estágio (Via 
Inquérito de Satisfação da 
entidade de FCT para com o 
aluno) 

No final da concretização da 
FCT 

- 

“Manhuço de Ideias” Implementação: Programa 
implementado na rádio 
semanalmente 
Avaliação: O programa tem 
decorrido da melhor forma, os 
alunos têm-se envolvido 
positivamente. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se consiga 

Programas da Rádio Semanalmente 
2º e 3º período 

- 
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ultrapassar a questão da 
proteção de dados.  

 

Objetivo específico N.2– Potenciar a empregabilidade dos 
diplomados na área por via do reforço do contacto com 
instituições/associações/empresas na área de ensino e formação 

Meta a atingir: Criação e atualização do Boletim de Ofertas de Emprego 
Histórico: Sem histórico (primeiro ano de aplicação) 
Periodicidade de monitorização: Mensalmente 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Estabelecer protocolos com 
associações comerciais e 
empresariais 

Atividade a implementar Protocolos Ao longo do ano - 

Divulgar as atividades da escola 
aos parceiros empresariais e 
vice-versa 

Implementação: Tem sido 
enviado por email. 
Avaliação: Nem sempre se 
obtém feedback.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
sente que a limitação da 
Pandemia Covid-19 põe em 
causa a divulgação das 
atividades bem como a 
implementação das mesmas.  

Serviço de mensagem, correio 
eletrónico, cartas 

 

Ao longo do ano 

 
✓ Relativamente ao 1º 

período 

Solicitar aos stakeholders 
externos e 
instituições/empresas a 
apresentação de ofertas de 
emprego na área de formação 
para divulgação no site do 
agrupamento 

Implementação: Foi pedido aos 
parceiros as oportunidades de 
emprego para posterior 
divulgação. 
Avaliação: As oportunidades 
foram divulgadas no site do 
EQAVET, referente ao 
Agrupamento e decorreu de 
forma normal.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 

E-mails 
Ofertas de emprego 
 
 

 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 
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recomenda que a comunicação 
de oportunidades seja o mais 
precoce possível de forma a 
atingir o maior número de 
pessoas. 

Participação ou 
desenvolvimento de uma 
atividade destinada ao 
empreendedorismo e/ou feira 
de emprego/profissões na área 
de formação 

Atividade a implementar 

Boletim de Ofertas de Emprego Mensalmente - 

Criação de um Boletim de 
Ofertas de Emprego Mensal a 
constar no site do agrupamento 

Implementação: No site do 
Agrupamento de Escolas Dr. 
Bento da Cruz, criou-se um 
espaço referente ao EQAVET, 
onde consta um separador com 
o nome “Bolsa de Emprego” e 
está divido em 4 áreas 
“Restauração, Turismo, 
Mecânica e Informática” 
Avaliação: Só foram publicadas 
ofertas em finais de 2019 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda uma divulgação 
mais ativa, quiçá mensal, das 
ofertas de emprego. 

Boletim de Ofertas de Emprego 
 

Mensalmente ✓  

Sessão de informação sobre 
oportunidades concretas de 
emprego e de apoio à 
empregabilidade em parceria 
CLDS G4 “Ser + Barroso”. 

Implementação: Realizado 
através de videochamada. 
Avaliação: Positiva por parte 
dos alunos. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 

Folha de Presenças 2 de dezembro de 2020 
 

 

✓  
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atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que ações destas 
devem ser mais utilizadas para 
que os alunos tenham 
consciência do que existe na 
comunidade. 

 

 

1.4. Indicador 6b3 Grau/Taxa de Satisfação dos Empregadores 

 

Objetivo específico N.º1 – Aumentar a percentagem de inquéritos 
rececionados pelas entidades empregadoras dos diplomados 
(aquando da avaliação do ciclo formativo) 

Meta a atingir: Aumentar em, pelo menos, 10% a percentagem de inquéritos rececionados pelas 
entidades empregadoras dos diplomados 
Histórico 2014-2017: 50% dos diplomados foram avaliados pelos empregadores 
Periodicidade de monitorização: Após a conclusão de cada ciclo formativo 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Envio de e-mail de apresentação 
dos objetivos do EQAVET e a 
sensibilizar para a importância 
da participação 

Implementação: Foi enviado às 
empregadoras dos diplomados 
os objetivos do EQAVET. 
Avaliação: Foram enviados 
cerca de 25 emails. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que para além do 
contacto por email com as 
instituições deverá ser feito um 
reforço telefonicamente com os 
parceiros.  

E-mails enviados Ao longo do ano ✓  

Contacto por telefone com as 
entidades empregadoras que 
não respondem aos 
questionários a prestar mais 
esclarecimentos  

Atividade a implementar 

Email 
Registo de tentativas de contacto 
por telefone Sempre que aplicável 

- 
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Visita presencial às entidades 
empregadoras, na área 
geográfica do agrupamento, 
que não responderam aos 
questionários 

Atividade a implementar 

Brochura EQAVET 
Questionários de Satisfação às 
Entidades Empregadoras 
preenchidos 

Sempre que aplicável  - 

 

Objetivo específico N.º2 – : Promover o desenvolvimento 
da competência “Planeamento e organização”  
Nota: Embora apenas uma entidade empregadora tenha avaliado com 
“Pouco Satisfeito” esta competência, dado que compromete a média final 
deverá ser trabalhada dentro e fora da sala de aula 

Meta a atingir: Realizar pelo menos uma atividade no âmbito do desenvolvimento da 
competência “Planeamento e organização”  
Histórico: sem histórico  
Periodicidade de monitorização: No final do ano letivo em todas as turmas 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Execução de atividade com 
objetivo de promoção e 
desenvolvimento da 
competência “Planeamento e 
organização”  

Atividade a implementar Sumários Ao longo do ano em todas as 
turmas 

- 

 

 

2. Monitorização de metas/indicadores – Avaliação e Revisão 

 
 

A Equipa Eqavet monitoriza e avalia, quinzenalmente, o plano de ação, reformulando sempre que considera necessário, as atividades. 

 

A EQUIPA EQAVET 

Montalegre, 7 de janeiro de 2021 


